
VASSILY PRESO?

f:':V\. ; �'i,)

fLOR\AMOPOUS
-

NOVO PRESII>E1UE 1)0
f PANAMA'

com todos os benefício, .. '

.,

Revelou mais que a C0l1Sl;i
ração preparava-se des.Ie no

vembro, tendo-se marcado (J

assassínio do presidente Ice
mon pata 25 de de'{.cml)fO,
mas o atentado foi íH.li,do.
ante a notícia da nsstnatura
iminente de novo trat-ido
com os Estados Unidos. :lis,,('
ainda Míró que Guizaclo tam
bém tinha entrado em com

,

"

bínacões .p:;tL'U assassínar- "e ü

presidente Arobemena. cuan
do O mesmo estava no ljucter,
em 1951, e me Gutzado" era

vice - presídsn te.

LANCADO UM ESPIÃO DE
,

PARA-QUEDAS
MOSCOU, 17 (U. P.)

Um tribunal mílítar julgará
um espião lançado de para ..

quedas em 1951: soore a Es

tônia, anuncia fi. agôncia
"Tass", que dífundín a êsse

respeito' um comunicado ela

comissão de segurança de.

Estado, junto ao Conselho de

Ministros da URSS.
O c.nnunícado índíca r.ue SÕBRE OPERAÇÕES

dois esp',,'é'; a soioo ccx Es-I LONDRES, 17 (U. PJ - O

tados Unidos, Kal�u� E:L1k'k secretário de Estado, sr. John
e Hans Toomla, ex-membros Foster Dulles, e o embaixa
das "ss" da Aíernanna, to' dor dos EE. UU. ante as Na
ram lançados de para-quedas ções Unidas, sr. Henry Ca
sôbre o território da Repú- bot Lcdge Jr., partiram para
blica da Estônia, dnránte o Omaha, no Nebraska, onde
verão de 1954. Tendo oposto participarão de uma conte
resistencia armada aos mem- rencia sobre as operações do
bras dos serviços de segu- Comando Estratégico Aéreo
rança, um deles, .i:Ians To- dos EE. UU.

omla, foi morto, enquanto o

seu companheiro foi captu-
rado.

'

.

A instrução j udíciáría es

tando concluída, o caso será

julgado por um tríbunal l�' j ;

Iítar, conclui o comunícado.

WASHINGTON, 17 (U, p_)
- O Senado aprovou, unãní
memente, uma resolução de

clarando que o Partido Co
munista' americano "partici
pa da conspiração do comu

nismo internacional contra
os Estados Uuidos e contra

BERLIM, 17 CU. P') -- Ci
dadão norte-americano p{ls-'
to em liberdade pelo" rUS30S,
sábado último, declarou que
circula o rumor de que o ge
neral Vassily Stalin, filho do
finado primeiro mlnlstro .so

víétíco, foi prêso e se acha
no cárcere em Lihlarixa, em

Moscou.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Escalas intermediárias em Itajai, Santos, São S..

.,
.

bastíão, Ilha Bela, U�}ltub., sendo n.est�s quatro últí- J' :-0 r
mos, apenas 'para movunento d. passageaos. .' ..

As es�alas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatubtl nelo . l

prejudieprão o horário de chegada. no RIO (lda.) • "�ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE" \"1IDA' VOLTA ! .. ) (Fpolis !taJai Rio Santos
�

I
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deCtUII

Publicidade
.... P_tal..'
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Ia.. r.a&arIU

ESTADOo
-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, â rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

liparelhagem moderna e completa para qualquer exame
radiológicoe

'

,

Radiograrla$ e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (coleclstografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero·salpinrografia com Insufla>

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa�as dos diametros da bacia para orienta-

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
'

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

AQUINO
Representantel:.

Representações A.. S. L'· ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5"

andar sala 512 - São Paulo.

Dr. Alvaro de
Carvalho

Tendo realizado. durante o

decorrer do ano de 1954, no
Rio de Janeiro, cursos de a

perfeiçôamento na 'especiali
dade, Pediatria, Q Dr. Alvaro
de 'Carvalho comuníca o seu

regresso à Florianópolis onde
está às ordens doa seus cri

entes e amigos.
Consultório: Ru!:t 'Tenente

Silveira, 15 - 1° andar.
Atende diàriamente das j4

ASSINATURAS
Na CáPUal

Ano Cr' 170,00
Semestre Or$ 90,00

No Interlcr
Ano :..... Or' 200,00
Semestre ............• Cr$llO,OO
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão dev(\lvidos.
A direção não se responsabiliza'

pelos conceitos emítídos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇÕES'
UTEIS
-o-às 16 horas, excepto aos sá

bados.

'(j)�� i
(!'PP ;-\
IO Centr� de Irradiaçãd:
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°

;n�NTRA�� FRANCA�
------J

o leitor encontrará, nesta cõ-
Iuna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS

.

Telefone
O Estado ...............• 3.022

A. ��zeta '2.656
IDi ário da Tarde 3.579
1

TERRENO EM
A Verdade............... 2.010

I
.

Imprensa Oficial ,... 2.688

BARRE'IR"OS' . �p��:H�:r� 2.3141 Cr$100,OO Abrirhmu4ntAqut
(Po:tarla) 2.0361' ';1;Jr:1�iiii�••�=-'he _,de'" jW"4 cOm·

Lote de Nereu Ramos ...........• 3.831 V � pensc.dcw
Militar 3.157 . e

São Sebastião (Oasa de levAr'IÍ. pArA SUA resid'n-
Saúde) ; 8.153 ,ci6um�ndoeúlílpresente:Maternidade Doutor Caro

um BCUSSIMO eOFI?Ede J4CO CROMADO.los Corrêa 3.121

C������S UR-

3.818
�

""CO AGProo�leChOJO·eoLNOV!.Corpo de :lombeiros .... a:::J., r"'f' if""'\Serviço Luz (Reclama- (' .-

2.404 � c/�, 16
.ss: '(S�l�' '6��i��á�i� 2.038 ....---- nCRIANÓPOUS - SANTA C:AT�

� Polícia (Gab. Delegado).. 2.594
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul ....•....
Panair .................•
Varig ..................•

Lóide Aéreo .. , ........•

Real � .

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux ......•.......•......
Magestic . � .

Metropol .

, La Porta .

81J�/?4!Jf;g��T� !,2:�;i�le ...::.:'::..':t: /lrt" 1V:e I V Estrela ..

FLORIANÓPOLIS_SANTA '/iATARINA �deal ... ,' _ , .......•

f .

.

f.1�TRElfO } \',PIsque .................•

Casa de
madeira

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.

Tod� pintada a óleo interna
e externamente. Com os se

guintes comparbimentoa 1

sala de visita; 1 sala de Jan

tar,2 quartos, 1 cozinha, W.
C., Chuveiro, Tem Luz, A·
gua e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzelros. '

Tratar com A.J. Dias,
Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
rIa) Florianópolis.

l:::: I �IRETORIA DE O�RAS POBLlCAS VENDE--S----E-
�:��� A V I S O I Vende-se por motivo de

2.4021 A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS do Estado avisa, viagem o estabelecimento o

�:��� que, a partir do dia 10 de janeiro do corrente ano, em .cum- Impenio das Toalhas situa-

I prímento ao disposto na lei federal n. 2.308, de 31 de agôsto do na melhor rua desta ci

�.g�� ,de 1954, nas contas do Serviço deLuz e Fôrça fica suprimi- dade, a única casa cem es

Ú47
I
da a �uota Federal de 3%, sendo a mesma substituída pela pecialidade no genero no

3.321 taxa fixa de: Estado.
�!�� Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz,
3.371 Cr$ 0,10 por KWh de consumo de fôrça
3.659 '

Diretoria de Obras Públicas, em Flotiànópolis, 5 de ja-
,

06, nêíro kê 1954.
.

.

\'
.

.

Os interessados podem se

dirigir a Rua: Felipe Sch- ,

midt n? 44, que é o l�cal
que a loja-fica colocada.

iii_=-�:--��-���-=-�r�-:----- -----�-...,.�----------

INÔIcÃOOR PROFISSIONAL I DR. ilOMMPE�UIEcSoBASTOS
.

DR. JUi:r�H�AUPITZ I Dr. Vidal Dujra filbo
I .., Ex ,i!Iterno da 20· enfermar!a r ESPECIALISTA EM DOENÇAS -DE CRIANÇAS .:,

27�-. Com prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia .

_
-

DRA WLADYSLAVA I
.

DR I. LOBATO 1 DR. WALMOR ZOMER
,

Francisco de '\B8is e na °:allta da Sauta Casa do Rio de Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO
• "

GARCIA Casa do RIO de J'anelro (Prof. W. Berardinelli). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-W. MUSSI I FILHO
,

.
CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA· ESPECIALIZADA AOS

Doenças do aparelho respiratório 1�IPlomado pela Faculdade Na· CARDIOLOGIA Austregeallo ). .PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA .INFANTILe
'TUBERCULOSE' cional de Medicma d� Unlver- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE

.

NO-DR. ANTôNIO DIB
'

RADlOGUAFIA E RADIOSCOPIA
.

sidade do Brastl reles, 22 Te!. 2675. nidade V. Amaral. 'fURNA Ij:M CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTüRBIOS
MUSSI I DOS PULldõES Ex-Interno P?r concurso da Ma· Hcrãriea: Segundas, Qu..rtaa e DOENÇAS INTERNAS PSICOLóGICOS DA INEÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFÃN-

. Cirurgia do Torax . termdade-Escola. Sexta f#!iras: Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL
.

ÉDIGOS Formado pela Faculdade Naeío- (Serviço do. Prof.. Octavio Ro- Das 16 às 18 horas. fígado e vias biliares; Rins, ova- CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.CIRU�GIA-CLÍNICA Inal de Medicina, Tisiologista e
E

.

t dr1ue: Lima)d Ci
Residência: Rua Felipe !ch- rios e útero. CONSULTAS' -,- DAS 2 ÀS '5 HORAS.

GERAL-PARTOS 'I'Istoclrueglão do HosJlital Ne· '.�-I� e�o .� I �rvlçop Ê Trué' midt, 23 - 2° andar, apto 1 Consultôrle- Vitor Reíreles CONSULTAS CI HORA MARCADA:' FONE 3165
Serviço completo e especiali- I' rêu

. Ra�o.s ,.-
gra o doos::oa de' Ja�eiro -: •

• Te!. 3.002. 22.. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FO�E 316õ)
zad41 das DOENÇAS DE SENHO- iCurso de .especlahzaçao p�la Médico do Hospital de

bas 16 às 18 horas. ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO
'

RAS, com modernos métodos de

IS'
N. T. E�.mte.rno e Ex·assls, Caridade

Resiliência: Rua Bocaiuva 20.

rliagnosticos e tratamento. . tente de çIrur�la do Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS DR NEWTON Fone: 3498.
SULPOSCOPIA - HISTERO - GUlll�araes (RI�). PARTOS - OPERAÇOES D'AVILA --�--A-----N--SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: FelIpe Schmldt, 38 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GE'RAL
DR. M RIO WE -

_L'ISMO. BASAL. Fonll 3801 das 16,00 às 18,00 horas. I Doençu de Senhoras _ Procto' ' DHA'uSEN
.. RadlOterapla�por ond�s ..

curtaS·1 Ate�de em _hora marca4a. Pela manhã atende:, dià- logia _.

E.let.riCidade
Médica CLíNICA'MÉDICA DE ADULT,OS

Eletrocóagulaçao -. 'Ra'lOs 1:11tra Res. Rua Sao Jorge 8 - Fone riamente no Hospital de Consultório:. ,Rua Vitor Mei- I E CRIANÇASVioleta e !lI:fr,a Verme1�0. 2395. <
.

Caridade. reles n. 28_ - Telefone: 3307. f Cnsultório - Rua João Pin- DR JOSÉ MEDEIROS
°
Con.sultono ..�u:'l Trajano. n.;l. DR YLMAR CORR�A Res,idênciaf Consultas: Das '15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.

;
1 !\n.d;tll;"-:- EdlflCI� dI> Monte,plo. ..

.�
i Rua: General Bittencourt n. diante.

'

Consultas: Das <l às 6 ·horr.�. VIEIRA
lJorarlO:, D;!.s 9 as 12 h(Has - CLrNICA MÉDICA .101. Residência: Fone, . .3.422 Re.sidência: Rua Esteves Jú- - ADVOGADO _

Dr. MUSSI.· ,'. CONSULTAS das 10 - 13 ho- Telefone,: 2.692. Rua: Bluínenau n. 71. nior, 45. Tel. 2812. Caixa Postal 150 � ItajafDas .15 .. às 18 . horas - ·Dra. raso I DOENÇAS DO APARELHO DI-
.

Santa .Catarina.MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MARIO DE LARMO . GESTIVO - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: Avenida Trom-

CANTIÇ·AO
. TOMAGQ E 'DUODENO, ALER· PARAISOpowsky, 84. DR. JOSÉ' TAVARES GIA-DERMATOLOGIA E CLI-MÉDICI) . MÉDICOIRACEMA. CLíNICA DE CRiANÇA� NICA GERAL

Operações _ D.enças de Se.
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos.

DR NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas CLINICA Curso de Especialização no
.

I
Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS de . . Hospital dos Servidores do Es-

MUND
, ças Mootais.·

'. . ..' - INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ tado.
Formado pela Faculdade Naci" Chefe dQ Ambulatonode Hlgle-,' Tratamento moderno da SIFILIS: E GARGANTA I (Serviço do Prof. Mariano de
naol de Medicina Universidade ne Mental Consultório - Rua Tiradentes, DO

- Andrade).

do Brasil I' Psiquiatra. do Hospital -.9. DR GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhã no
RIO DE. JANEIRÓ Colônia Sant'An.a I. HORÃRIO: c'hefe do Serviço de OTORI- Hospital de Caridade,

.�perfeiçoaJUente na "Casa de ConYulsoter�pla .� pelo��etro. As 13, as 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis I A tarde das 1530 hs em dlan·
Saude São Miguel" I c�oque e �ardlaz?l. In�ul ,oteI:.a-' Til!.: Cons. - 3.415 - Reli. - Possue a CLINICA os APARE- t41 no consultório á Bua Nunes

IProf. Fernando Paulino pIa. MalarlOterapla. PSICO eraP.la. 2.276 - Florianópolis. LHOS MAIS MODERNOS PARA I Machado 17 Esquina de Tira-
Interno por 3· :'Inos.do Serviço .cONSULTAS: Terças e Qum- - .. - - ----lTRATAMENTO das DOENNÇAS dente�. Te�.2766 .

'

de, CIrurgIa tis da_:; 15 às 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN Ida ESPECIALIDADE , Re�ldencla - rua PreSIdente 15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse-
. Prof. Pedro de Moura.

I
(manha)

. ... VIEIRA Consultas - ela manhã no Coutmho 44. .lheiro Mafra.Estagio por 1 ano 'na "Mater- Rua Amta <?arlbaldl, esquma
HOSPITAL

p 1-------------
nidade - Escola" de General Blt.tencourt. MÉDICO I·' 5 DR VIDAL 16. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro,
'. .

L' I RESIÚENCIA' Rua Bocaiúva ESPECIALISTA EM OLHOS A TARDE - das '2 as - 1 .

Prof. OtáVIO Rodrigues 1ma . ,

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO CLÍNICA DE ORIANÇAS Mafra.
Intemo pors;co��� �o Pronto 13:' Te1.2901 TRATAMÉNTO E OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua dos Consult'rio: - Felipe Schmidt, 22. Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João

DR ARMANDO VALÊ- I Infra·Vermelho - Nebllllzação - ILHEOS nO 2 38.
p.

.

_ x _

.

I
' 'Ultra-Som RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS �Das 4 ali 6 mto.

OPERAçõES RIO DE ASSIS I (Tratamento de sinusite Bem midt]1° 113 Tel. 2365
,

haras. 23. Domingo, Farmácia Moderna Rua João Pinto.
CLINICA DE ..ADULTf':3 Dos Serviços de Clínica Infantil operação)

J
Residência: Tenente Silveira, '29 Sábado (tarde) Farmácia Sto. Ant,ônio Rua Feli-DOENÇAS DE SENHORAS ,da Assistência

MuniciP.aI
e Hos·

,Anglo-retinosco.Pia
- Re-ceita de DR. ANTONI0 MONIZ 130 • FONE - 3.166. .

CONSULTAS: No Hospital �� I, pital de Caridade . iOculos -: Moderno e�uipal1!ento DE ARAGÃO . pe Schmidt n. 43
,

Caridade diariamente das 8 as CLINICA MÉDICA DE CRIAN· de Oto·Rmolarlngologla (unlco EUMATOLOGIA
DR. ANTONIO BATISTA ao. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Sr,h.·

10.
'

.

ÇAS E, ADUL'rOS I no Estado) CIRURGIA TR ... JUNIOR .

I
.

-

No consultório à Rua João· - Alergia - Horário das 9 às 12 h.ras. e
. �rtope_dla .

midt n. 43.
, ,

Pinto nr. 16 (1:' andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consult�r.lo� J�aQ. Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZA�A' DE
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: - Rua Vitor Mei- Das 15 as 17 dlàrlamen'ee.

I
CRIANÇAS .

14 IlS 16 horas. 18 horas reles 22 - FOlie 2675. :M_enos aos. Sábados Consultas das 9 ás 11 horas. Sto. Antônio e Noturna, r,;ituadas ás ruas Felipe Schmidt
RESIDENCIA: - Rua Duarte

-

Re��"ência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Res·: Bocaluva 135. 12�es. e Cons. Padre Mig'uelinho., 43 e Trajano.
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. Fone: - 2.714.

Distribuidor Residência: Rua, Felipe
Schmidt, 11:) -- Tel. 2,S6ti.

Schmidt N: 44.c- RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli.. .�

Ginasio Inltoniela de Barros
(Campanha Nacional de Educandários Gratuitos)

EDITAL
Admissão �l_O curso ginasial e 2a. época, exames, ...

·

-------"'""'---

dias, 15, 16, 17'e 18 de fevereiro.

Inscrição (mediante requerimento) a partir do dia

17 de janeiro até 12 de fevereiro.
Documentos: certidão de idade, atestado de vacina,

atestado de saúde e certificado de conclusão do curso

primário ou documento idôneo. (todos com firma reco

nhecida, isentos de sêlo por se tratar para fins escola

res.)
Nota - Para o exame de admissão, que constará de

provas escritas e orais ele Português, Matematica, His
toria e Geografia, deverá o candidato .apresentar um do

cumento qué prove ter ocupação funcional durante o dia,
bem como ter 14 anos completos por se tratar "de ginâ- �'"-",.,
sio noturno para adultos. ",.,1

Outras informações poderão ser obtidas na secre

taria do ginásio, sito a rua Vitor Meireles.

F'lorianôpolis, 11 de Janeiro de 1955
Osvaldo Meira
Secretário

VENDE-SE um

12 x 33 metros.
Tratar pelo telefône 2.470.

ORGAHISA�O
E. .....

EDITADO �.

POR f

DR. ANTONIO GOMES -DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

DR. CLARNO G.,
GALLETTI ,1'

- ADVOGADO ._,.'
Rua Vitor Meireles, "60.
:F.ONE: 2.468

"

'- Florianópolis' -
------------,

DR. JOS� M. CARVALHO
!lEIS

ADVOGADO
Rua l')ei Caneca 122

FARMACIA DE PLANTA0
·1

MES DE JANEIRO

Lavando com Baba0,

'Virgem ESJ;>ecialidade y.61i�Rct�
da Cla. IITIIL, IIDUSTBIIL-JoloIUle. (marca r811ltrada) [SPEcIÀLIOADE

.

". ecoDomi�a,.s�� j�JDR�__� diDheir�,_�_.:...__�--:"""__..:..----
--�.\-:_

..

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



3Florianópolis, Terça-feira, 18 de Janeiro de 1955o ESTADO
--------- .�-----------�-_._------___._._-- _._�

-------------------------------------------------------------'------

PASSADONOHOJ E Expresso Florianópolis Lida.
�
Transporte de cargas em geral entre

FlORIANÚPOUS, CURITIBA E SÃO PAULO.
, I

/ .

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CAUROS PRÓPRIOS

"O ESTADO" I
/Í":,1" ,

I

NO LAR E NA" SOCIEDADE I
I

18 DE JANEIRO',,,," -_

A data de hoje recorda-nos que:

;;"g� __
2 -=_ m 1567 o g'ovemador geral do Brasil Mem de

e ,

d
.

Sá etiegou ao Rio de Janeiro com uma esq.ua 1'1-

lha composta de três galeões e .outros navlO� _de
guerra em socorro do seu sobrmho, o, capitão
mor Estacio de Sá que desde 1565 guerreava

contra os tamoios e franceses.

em 1636, -- travou-se terrivel batalha de Mata

Redonda em Pôrto Calvo, Alagoas, entre as tro

pas do general espanhol d. Luiz de Rejas y Borja
e as holandesas comandadas pelo coronel polaco
Arcizewski;

__ em 1640 -- alguns transportes que aconpanhavam
a armada do conde da Terra, desembarcam na

baia. da Traição, Paraíba, as tropas de Henri

que Dias e d. Francisco de Souza;
.

__ eem 1749, toma posse do cargo de ouvidor do Cea

rá, nomeado por carta régia de 5 de maio de 1747

o senhor Alexan,dre de Proença Lemos;
em 1800, nasceu em Pouso Alto. Minas Gerais, o

doutor Antonio Pereira Barreto Pedroso ex-pre

sidente da Bahia, antigo deputado, senador e mi

nistro do Supremo Tribunal de Justiça;
em 1817, o capitão Elias de Oliveira passa no

Uruguai, desaloja o destacamento inimigo de

Sã Fernando (Missões) e incendeia a povoação
de Concepcion;

__ em 1827, a bordo da corveta brasileira "Maceió"

morre bravamente no combate naval dos "Cerres

de San Juan", o guarda marinha Tómé Justinla
no' Goncalves;
em1844: morreu em Caçapava, onde comandava

uma divisão de tropas do exercito em operações,
o brigàdeiro Felipe Neri de Oliveira;
em 1867, -- morreu em Petrópolis o ex-presidente
ao Rio Grande do Sul e antigo ministro da Fa

zendo e da Guerra o barão de Uruguafana

(Angelo Moniz da Silva Ferraz);
em 1884, no municipio de Russas, Ceará, prece-

• de-se a abolicão da escravatura ;
_ em 1913, realizou-se a' inauguração do trecho

final do caminho aéreo do Pão de Açucar no Rio

de Janeiro;

Soneto
�:
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Avenida do Estado 1666/'76Visconde do Rio Branco

(932/36)
Direi tudo hoje mesmoI - Ainda é cedo

para que o sonho se transforme em vida.
'E calo uma palavra mal contida
a sete chaves pelo meu segredo.

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis
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Endereço Telegrái'i.c:J
Santidra e 'I'ranspolrs
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Mas aí, ás vezes teu olhar convida
a ousar ... e eu imagino então, a medo,
que vais sorrir enfim a este degredo:
o suave mal de querer bem, querida, (Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com trájegn mútuo. atê

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)
Engano, triste engano ... Indiferente,
o lábio nunca diz o que em mim sente

o coração, que ao lábio nunca vem.
ms'vw, dA"', __�...

Diílensino universitário
no Brasil

I
Depois, a sós, eu penso que, afinal,

1eu falando talvez dissesse mal
tudo o que meu olhar te diz tão bem.

I-0-
ANIVERSÁRIOS prensa Oficial do Estado.

-- Sr. Alcides Elpo, dedi-Icado e antigo funcionário da

E�p. A. Viação e 'pessôa 1

__ sra, Adelina Barros da muito relacionada nos meios I
. I ti 1 it 1 I

Costa, esposa do sr. Bohvar

I
espor 1VOS « a capi a ;

INatividade da Gosta, ftrn- .

cionário do Banco do Brasil, MENINA MARIA TEREZA:
atualmente na Agencia de I PIZANI COLVARA

Curitiba' .

I
_ me�ino João Artur, di-I Faz anos hoje, a interes-

léto filhinho do sr. Alvaro sante menina MARIA TE

Aciollí de Vasconcelos; REZA, neta de nosso presa
__ sr, Antonio Carlos Du- do amigo e conterrâneo, I

tra Clodomiro Pizani e de da.

__ menino Early, filhinho Angelina Filomeno Pizani.

do sr.: Tenente Davi Moura MARIA TEREZA comple
Lima da Reserva Remune-. ta 5 anos de idade e por es-

rada 'da Polícia Militar I �e n:ot�vo haverá �ma r.euni-
__ sra, Jaci Sa lles

. I
ao íntima na res1de�cIa de

__ sr. Hilton Lobo.. dedi- seus paes, COm muitos do

cado functonáríe da Im-
I
ces e guaranás.

��,
iE--�-""""'" . ' . .

Dezoito universidades, Doze Un ivers idades" pos-
sendo três rurais --

I
suem média de frequência

Criada a Universidade I acima de 1200 alunos. Grari
do. Ceará -- Escola' de de parte das universidades
Sociologia e Política criadas a partir do ano de

em São Paulo -- Cêrca 1944 é de orientação cleri
de seiscentas unidades cal, as denominadas Univer-

independentes. .sidades Católicas.
As nossas 18 universida-

RIO (AGÊNCIA NACIO- des se dividem, ainda, em

NAL) -- Segundo as últi- oficiais e particulares, sen

mas estatísticas, eleva-se a do que as de Minas Gerais,
598 o número de unidades

Bahia e Ceará já se encon

tram federalizadas.
FAZEM ANOS, HOJE:

O , MAIOR CENTRO
UNIVERSITAmO

O maior centro de Estu
dos Superiores e São Paulo,
que, no ano letivo próximo
findo, recebeu quase 16.000

alunos, destacando-se como

única no Brasil a Escola de

Sociologia e Política.
A rede escolar paulista se

compõe, no setor universi

tário, 'de três uníversidades :

A de São Paulo (oficial), a

Católica (dirigida pela Igre
ja). e a Mackenzie, com 6.808
3.458 e 1.330 a lunos respec
tivamente.

••••••••••••••••••••••escolares superiores, 'que
traduz grande progresso no

ensino universítário do Bra
sil. Não só registrou-se ins

talação de novos estabeleci
mentos de ensino superior,
como a federação de algu
mas e criação de escolas in

dependentes.
Neste f im de ano, foi cria-

da a Universidade do CearáL
'om� sta de quntro unida
des; Direito, Medicina, Far
mácia, Odontologia' e Agro
nomia.

CONSELHOS UTEIS
AOS FRACOS SENIS
No século da atividade, o

descóntrôle dos nervos oca-

en: �')15 �,\:eceu na capital paulista o dr. Ber

nardino de Campos, nascido em Pouso Alegre,
Minas Gerais, a G de setembro de 1841. Fez' seus

primeiros estudos em Campinas e, em 1859, ma
ti-ículou-se na Faculdade de Direito de São

Paulo, diplomando-se em 1863. Em 1863, fixou
residencia em Amparo, dedicando-se á propa

ganda das idéias republicanas e exercendo a ad

vogacia. Eleito deputado à Assembléia Provin
cial em 1888" pelo Partido Republicano, mudou
se para -est.i cs pit�tl '. Proclamada a R'ep'ublica,
,foi chefe de Policia elo novo regime e mais tar

de, eleito deputado ao Congresso Constituinte. A
17 de maio de 1892, foi presidente de São P71Ulo,
cargo no exercício do qual prestou grandes servi

ços à coletividade. Convidado por Prudente de

Morais, então presidente da, República, pára as--

.s u m i r a' p a s t a d a F a z e li d a m u i
no Senado Federal e; em 1902, foi eleito novamen

te presidente do Estado, correspondendo plena
mente á confiança popular, equilibrando o orça
mento; amortizando a divida publica interna e ex

menta, amortizando a divida publica interna e

tivas de progresso, criando para o Estado urna si
tuação de í'raucn prospertdade.

siona fracassos imprevisí
veis. Senhores agricultores
de todo o Brasil, banquei-

São em número de quinze
conforme ficou dito as a

tuais univêrsldades "urha-
1'OS, negociantes, J'ornalistas, nas", apontando-se além das
intelectuais, tomem nota: já referidas, duas em Minas
"Gotas . Mendelinas" é o Gerais, duas em Pernambu
grande reanim'ador dos ner- .co, duas no Rio Grande do

vos.' "Got�s Mendelinas" é Sul e uma em cada um dos
seguintes Estados: Bahia,

o formidável estimulante da Paraná e Ceará .. As Uníver-

CLUB� DOZ� D� AGOSTO
REINICIO DAS SESSõES DE CIN,EMA, NO� SA

LõES DO CLUBE DOZE DE AGOSTO, \}-MANHA, AS

19,30 HORAS" COM O FILJYrE:
CDM A LINDA GAY RUSELL E MAIS UM EL'E]N-

CO DE ESCQL.
ESTE FILME É LIVRE DE CENSURA, UMA ALTA

COMÉDIA COM MUIT A HILA:;:;.IEDADE.
�-----------------

AS UNIVERSIDADES

vida. Sem contra-indicações,
adotadas nos hospitais, re

ceitadas diàriamente por
centenas de médicos Ilus-

11
co.

tres, o 'seu maravi lOSO e- A unícã que não possui
feito torna-se notado logo curso de Direito é a do Rio
nos primeiros dias de uso, Grande do Norte.

notando os débeis senis, de

Além da Univeraidade do

Brasil, no Distrito Federal,
que conta com mais de 7.500
alunos possui o Brasil mais
catorze universidades urba
nas. No próprio Rio, há .ain
da a Universidade do Distri
to Federal, (de caráter mu
nicipal), com a seguintes
unidades: Direito; Medici

na, Economica e Ciências e

Letras, totalizando 3.700 a

[unos; e a Universidade Ca
tólica (Direito, Engenharia,
Filosofia e um Curso de As
s istên cia Social, com cêrca
de 1. 300 alunos).

sidades Rurais do país, em

11 úmero .de três, estão se

diadas no Distrito F'ederal,
Minas Gerais e PernambucoLIRA TEMIS CLU��

.

. ._.w�.��
L, PROGRAMA DE JANEIRO

Dia 15 -- sabado -- Soirée Carnavalesca -- Grito do

Carnaval -- ás 22 horas
Dia 23 -- domingo -- So irée Mignon -- ás 21 horas

Dia 29 -- sabado -- Soirée Carnavalesca -- ás 22

horas
_ A

ATENCÁO - Servirá de ingresso o talao do mes de

janeiro - Não será permitida a entrada de pessoas (es-'
tranhas ao quadro social.

ambos os sexos, nova vida
� vigor íntimo no 10 vidro'
-1e uso. Sem contra-indica- �!lNlMI
cão. Nas farmácias e droga
rias locaes Reembolso aé
reo Cr$ 42,00, Caixa Postal,
6 Meyer, Rio. �

�,"

viariens D J n'ÉTA s
FLORIANÓPOLIS - RIO Á�, J"
FPOllS.-S. PAULO ,RIO " 4,,,,
IIPOllS.!.. eURITIBII-RIO AOS SA1:iS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Antré Nilo 'I'adasco

o Sangue é a
, ELIXIR .11.

INOFENSIVO AO ORGANISMO>
AGRADAVEL COMO UM Ur:pR

, REUMATISMO I SIFILISI� ,

fome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
'aJor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
? como medicação auxiliar no tratame li

'o d aSifilis e Reumatismo ds me�iDJIo

oríeem,

Vida
l\UNISTÍ�RIO na AGRICULTURA

SERVIÇO FI..ORESTAL
DEI..EGACIA VLORESTAL

"REGIONAL
. "ACQRDO" COM O ESTADO DE

SAN'I'A CATARINA
AVISO Vende-se

-Três lotes de terras na

Pon ta do Leal, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor

rêa.
Tratar no cartório do Es

treito.
---

Resfriou-se 1

Restaurante·· Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor 1
Desconto especial para os senhores viajantes.

A Delegacia. Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe

,pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais prátícas, torna público e chama a atenção
(1� todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum pl'olJl'ietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os Infratores Isujeitos a penalidades.
REFLORESTAl\'IENTO

Esta Repartição, pela rtlde de viveiros florestais, em i
cooperação, que mantem no Estado, dispôe ele mudas e 5e-1mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for

necimento aos agric.ultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a pOSSibilidade da ob

tenção de empréstimós para reflorestamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessadds' em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e Tequererem autorização
de licençapara queimada e derrubadas' de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartiçjío, situada à rua' Sa.ntos Dumont nO. G

em Florianópolis.
Telefône: 2.470 ---- Caixa Postal, 395 .

.

Emlereço telegráfico: Agi'isilva - Florianópolis, S.

Vende-se
Uma. casa de alvenaria,

construção nova, á rua Ne
réu Ramos. Pequena entrs
da e o saldo a combinar.
Tratar no Edificio São

Jorge - Sala 4 - Fone
2192.

SINDICATO DOR 'l'RABALHADOTIES NAS
INDúSTRIAS GRAFICAS
\

ELEIÇÃO DÉ UM DELEGADO-ELEITOR é excelente
as conse

resfriados:

bronquios,

O "Satosín"
para combater

quências dos

irritações dos

Faço saber aos associados que, no dia 27 de Ifevereiro
ele 1955, à tarde, no edifício PARTHENON - 2° andar, à
Rua Tenente Silveira, 15 - séde da Federação, será reali
zada a eleição secreta ele lUn Delegado-eleitor para a elei
ção, em 4 ele abril próximo, na Dele�ada' Regional. elos

Vende-se por motivo de membros do Conselho Fiscal do IAPI, ficando aberto o

viagem o estabelecimento. registro de candidatos pelo prazo de 20 dias na Secretaria,
O Inp�rio d.ilS Toalhas o em requerimento ao Presidente. acompanhado elos rlo

unico no genero no Estado, c�unerítos, neó,ssários) �m três vias, conforme às disposi·
,

.

I t çoes legaIS e estatutanas.
bem afreguezado. n eress�- 1 Florianópolis, 17 de janeiro de 1955,
dosdirigem-se a Rua Fehp 1 CELSO GERALDO VIEIRA - 1° Secretárió

VENDE-SE tosses, oatarros. Peça ao seu

farmacêütico "Satosin', in

dicado, 'nas t1:aqueobron: ,

quites e suas manifesta·AGUA
IIVLlESA'
CAANI\DO
Aperihva
TOnlca

forlificante

çõ,es. Sedativo da tosse e

expecto-ran te.

ZE-MUTRETAAVENTURAS 00 .. ,

C.,VENDE-SE
Uma sala de jantar, um

quarto, um escritório com

ple.to. inclusive máquina de
esocever, um jogo qe pol
trollas e outros móveis. ,
Tootar no Banco do Dis

Floria-
I
trito Federal, com o sr. 'Da
n·úbio Mello. '

VENDEDOR
Procurfl-se um vendedor pracista viajante com mui

ta pratica de preferencia do ramo de tecidos. Desneces-'
sario apresentar-se sem estar habilitado.

R. Sdnorr ,_.- l'lHl Felipe Sehmidt n042 sobo
nópolis..

--

- --�-.-, , -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Valério, . o crack de 1954
De 1950 para cá apresentamos todos Nery, Walmor, Jacy, Wilson e Jacó. Notime

'Os anos
'

uma apreciação sôbre 'Os elementos 'interi'Oran'O: Gerson, Ernani,Dséas, Geraldo e

mais em evidência no futebol, pela regulari- Lando,
dade de suas atuações. A Federação Catari- N'O Bocaiuva salientaram-se Oscar, Bubi;
nense de Futebol naquele an'O resolveu ins- Biscoito e Mariano. .

\

.

tituir uma medalha de ouro ao melhor player. N'O Avaí: Tatú, Bráulio, Rodrigues, Dan-
A vitória coube ao médio Geraldo, então de- da e Waldií·.

.

Iensor do Figueirense. A idéia Ioi coroada de N'O Guaraní: Nizeta, Lelo, Pitola, Erhs-
grandes aplausos, Todos bateram palmas. mo e Nenem.

N'O ano seguinte, 1951, escolhemos' 'O ar- N'O Atlético: Soncini, Djalma, Giovani,
queíroIsaias Ulysséa, do Clube Atlético Gua- Osni e Hercílio,
raní.
Mas 'O guapo guardião não viu coroados 'Os

seus esf'Orç?s, ficando a F.C.F. de .contemplá- As honras de jogador mais regular de
I? com uma me�alha de 'Ouro: muito 'emb�rar 1954 conquistou-as 'O player Valério, centro

tI�esse 'O s�. OS111 MelI'O, presidente ?a F:C F., médio do Paula Ramos Esporte Clube. Técni
afirmado a ?'OSS? report�gem .de cuidaria .

do
co, infatigável e sobretudo disciplinado, pros

assunto. Ate hoje 'O assunto fIC'OU esquecido per 'Ou muito após 'O Campeonato Brasileiro de
pelos m�nt'Ores do nosso futebol, Futebol daquele ano, Seu trabalho, aliás 'O

Veio 'O ano de 1952 e as honras foram da- melhor de sua carreira influiu zrandemente
das a'O extre�a esq�erd� Lisbôa,

.

do Avaí e
nos sucessos do Paula

(;

Ramos, cuja' "torcida" .

um an? depois Braulio fOI 'O e�c'OlhI4'O. vê nele o seu maior idolo de todos 'OS tempos.
.

Eis-nos agora para a�recI3r as condutas Valério e ainda jovem e sua presença no gra-
dos jogadores no ano que. fmd?u. .

nado vale por um espetáculo inteiro. Dribla-

, �'Os nossos clube�,. incluindo 'O Imbituba lor emérito, distribuidor inegualável e ótimo
Atle.tIc'O Clube por !er disputado 'O certame da .abeceador; alem de possuir um pelotaço
Capital, 'O que �aIs se desta_c'Ou r�almente� certeiro, Valéri'O faz jús ao grande "cartz"
me�ece�d'O a coroa d� campeao d� cidade, fOI jue gosa no Ioot-ball catarinense. Dificilmen
'O Figueirense, 'O glorioso e querido clube de 'e o Paula Ramos 'O cederá a outro clube, em
Thomaz Chaves Cabral. Seus melhores �'O- 'ióra seja desejo do clube tricolor praiano
mens da te�p'Ora.d� passada f'Or�m Helcio, .ê-Io projetar-se nos "soccer" carioca 'Ou pau-
Mafra, Plaeído, Betinho e Danyr. lista c'Omo, ac'Onteceu C'OIn Iva N'"

O P I f b· 4
.

r
n � IcaclO.

,
au a Ram'Os ez '0111t'O em 5 ,sagran- PO,rtânt'O n'Oss'Os parabens �'l

d
.

I b'f b
. '-r ' a'O va 'Or'Os'O

'O-se Juntamente c'Om o m I u a VIce-cam- Jlayer paulaín'O pela estup.enda vit'O'r'
,.,

O
.

d d d t' I VaI'"
, •

la que
pea'O. s maIS estaca 'Os 'O rlC'O 'OI': erIO, lcaha de colher c'Om'O 'O crack de 1954
..&.........................................

C
.' -

.

. 'Onqtnstaram mença'O h'Onr'Osa: Ger-
on ( 'O 11. 2 de 1954), Osni, Gi'Ovani, Tatú,
�izeta, LeI'O, Oscar, Mafra e Jacó.

O CRACK DO ANO

VÁRIAS

Tim, para técnico da
.

'seleção carioca

DERR'OTAD'O 'O CAMPEÃ'O INVICTO DE AM:AD'ORES

Quinta-feira última, à luz dos refletores do éstádio

da F. C. F., Bangú e Figueirense, com seus conjuntos de

amadores e aspirítntes respectivamente, defrontaram-se,
como preliminar do choque entre os esquadrões profissio
nais do Atlético e Figueirense. O Jogo .apesar de algumas
falhas existentes de patte a parte agradou ao público. O

Bangú, após duas belas apresentações, quando em jogo··
treino com os titulares do Figueirense, campeões da cida· RIO, 17 (V,A,) - Tim, o

de, logrou levar de vencida na primeira vez por 4 a 3 e camoso "El Peon" do pas
na segunda empatar por 1 a 1, perdeu para o aspirante iado, dirigindo hoje o plan
d.o �lvi-négro, pela _contagem ?e � a �. Será qU� es�á pe: .el do Bangu, e sujo nome
nchtando � campeao �madonsta .. Nao. A exp.ll�aça? e. � lembrado pOl' todos os bra-
esta: Em vIrtude' do nao comparecImento de varIaS Joga-, sUeiros é apontad I '

. -

rl t· 1 d f ·t ·lt· t
' o pe a

dores. por OC�SlaO�? remo
....
eva"'o a e el o na.u lm� er- Federação 1VletropoliFana de

ça-felra, a dIretOrIa do alvl-rubro tomou a dellberaçao de Futebol para dirigir a se
suspender por uma partida o� players faltosos, o que acon�

teceu. Assim Ney, Marcia, Cavallazzi, Célio, Manéca e ou-

tros deixaram de. atuar, quebrando,. desta forma, harmonia
do conjunto. MeslllO assim, desfalcado" lutou muito, valori
zando, assim, o triunfo. do adversário que .diga-se foí de

inteira justiça. No vencedor, Orlando, 'Teodoro, Jaime,
China e Ernani destacaram-se dos demais, enquanto por
outro lado Claudio, Leônidas, Marreco, Amante e 1ran eg··

tiveram superiçres aos demais. Màrcaram, para o vence

dor, China, Ja�me e Nelson e 1ran e Leônidas (penalty)
consignaram os do vencido. Primeiro tempo: 1 x 1. Final:
3 a 2. O,juiz foi o sr. Mário' Abreu, com, bom trabalho.

leçfio, carioca, que disputará
os jô'gos finais do certame
brasileiro. O nome de Tim

foi sugerido pelo próprio
presidente Abelal'd Franç�,
em reunião há pouco leva�a
a efeito.

FLAMENGO, BI-CAMPEÃO
DO RETURNO

I'

NEY NO FERR'OVIA'RIO '

Embóra' aindá falte uma superado pelo AT\lérica pe-lfi'od,ada para b término do 1110 escore de dois a zéro.
returno do C�mpeonato Ca- O Bangú derrotou a Por
doca de Futebol, o Flamen- tuguesa pela contagem de
go já é Campeão do 20 tur- 4 a 0, o Bonsucesso levou a

no e consequ'entemente fi- melhor sôbre o São Cris
nu lista do 30 e último tur- tóxão: 4 a 1 e o Canto do
no. Ante-ontem os rubros- Rio empatou com o Olaria
negros passaram bem pelo por 3 a 3. Na pugna dispu-l
Madureira, vencendo por tada, sábado, á noite, o Flu
três tentos a zéro. minense rehabilitou-se der-

O Vasco Ida Gama em rotando o Botafogo por 3 a

mais uma tarde infeliz, foi' 1.
'

.

Indiscutivelmente' o Iris tem se tornado um verdadei

ro celeiro de Craques. Senão vejamos: Sabiá, Nizio, Ren,',
Jacó, nomes por demais conhecidos do nosso público. Ago
ra Abelardo Santos. O jovem Ney como é mais conhecIda

vem de se transferir do Atlético pai'a o Ferroviário, 'de Tu
barão. Outra "prata de casa" que vem sendo utilizada no

planteI titular do clube, do Estreito. Ney seguirá para fi

"Cidade Azul" ,em princípios do próximo mês. Receberá

um ordenado d.e mil e quinhentos cruzeiros, além ele um

bom emprego. Ao .1t1s, que teve a glória de lançá-lo os
.

nossos cumprimentos e ao Ney 08 nossos votos de felici
dades. SEGUNDO CAMPEONATO 'MUNDIAl

ADA'O C'OBIÇAD'O

Os clubes Avaí e Atlético, duas grandes forças do nos

so futebol, lutàm no afan de conquistar o atléta médio
gaucho Adão, que há anos vem brilhando em nossos gra
mados. Além dos dois clubes acima citados há outros que
também entrarão no páreo para a sua conquista. Em que
clube Adão ingressará?

. DE JUVENIS
RIO, 17 (V.A.) - Infor� t1'a 110ticia. E' que o citado

mações vin,das da Europa, torneio n.ão seria oficial e

dão conta de que' a FIFA sim npenas um torneio de
promoveria o segundo cam- Cal'ater amistoso, não teh
peonato mundial entre ju- do o título de campeão mun

ve'nis, possivelmente na dial o seu vencedor. Em fa
Tcheco"slovaquia, e� junho ce dessa inf.ormação, resol-

Ao contrário do que noticiamos, o cruc){ Chinês não.... (leste ano .. l)esejundo parti- veu a GBD consultar a
mais irá defender as CDres de um clube cio ,interior. Disse- :' ipm' cio cert:1TIle, a C.B.D. PTF .'\, em busca de esclare
nos ele que espera renovar o �eu contrato com o Bocaiuva, eo,tav:1. estudanrlo fl fórmula einh'nto�, j)ois só deseja j)ftl'-
qnde se enCo�1tra l)erfeit'amente Oe.l.ll. jogadores -;1c-,j.p81' do referido can1peo-'}�'�;

/11;)';,/, 001- I úat>D, ofi cialmênte.

CHINítS FICARA' NU BOCAIUVA

/

Vende-se'

SOCIAL ESPORTIVA
O player Osni Ortiga Lis

bôa, atualmente no Paula
Ramos, está de aniversá
rio.

Jogador de bons predica- '

dos técnicos, combativo,e
leal, tornou-se, em 1952, ar
tilheiro-mór e o mais regu
lar daquele ano .

Acadêmico, cursando a

Faculdade
-

de Farmácia e

Odondologia, Lisboa desta
ca-se pela sua inteligência
e amor aos estudos.
Ao jovem f'oot-baller o�

nossos votos de felicidades.

COM A PALAVRA O CRACK
, MANARA (16)

P - Nome por extenso?
R -'Osni"Manara.
P - Data do nascírnento?
R - 4 de fevereiro de 1928.

P, -r-- Cidade onde nasceu?
R - Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Caravana do Ar, desta Capital.
P - Clubes que defendeu em jogos, de Campeonato?
R -+ Caravana do Ar, Paula Ramos e Avaí.
P - Títulos conquistados?
R - Campeão de aspirantes de 1950 pelo Paula Ramos,

tri-campeão (super) de 1953 e vice-campeão es

tadual de 1952, ambos pelo Avaí.

P - Maior momento de sua carreira?

R - Ao levantar o titulo de Super-tri-campeão pelo
'AvaL / .

P - Pior momento de sua carreira?
R - Por ocasião do Estadual de 1952 quando o Avaí

foi goleado pelo América de 'Joinville, por 6 x 2.
P - Seu maior desejo no futebol?
R - Ser campeão do Estado.
P - Diversão predileta?
R - Cinema.

P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Natação.
P - Melhor jogador. da Capital?
R' - Oscar, do Bocaiuva.
P - Melhor [ogador do Estado?
R - Teixeirinha, do C. A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do país?
R - Castilho, do Fluminense .

P - Melhor jogador catarinensé do passado?
R - Beck, esteio do Avai e da Seleção.
P - Melhor técnico de todos os tempos nn.Estado?
R - Félix Magno.
P - Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Osni Gonçalves (Nizeta).
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Dois: João Sebastião d� Silva e Oswaldo Meira.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Avaí Futebol Clube.
P - E dos clubes do Rio?
R - Fluminense F.' C.
P - E de São Paulo?
R _ Palmeiras F. C. Um terreno sito á Vila, C8.1.

P - Soe lhe fosse dadG formar _o selecionado da Capital,. Lopes Vie�ra (Rua Presldel1-

como afaria? te, Coutinho) medindo .. ' .';.'
.

R - Tatú, Waldir e Danc1a; Gerson, Bráulio e Valé- lQx2'SYz, tratar com, .
D:1.nte

rio; Plácido, Giovani, Rodrigues, Oscar e Pacheco.
Bonetti no Depósito HO�!lcktl
Rita Maria .

Casa de material, com . 3

quartos, sala de jantar, cozi
nha, banheiro e pequeno ter

reno, situada à rua Luiz. Del
fina n. 34 (próximo da Ave
nida Trompowsky) ,

Preço módico. Tratar com

Morítz, Corretor Oficial, à
rua E)aldanlm Marinho, 2 -

1° andar.

Vende-se

,

Precisa-seDISPENSA EM MASSA NOJLUMINENSE
RIO, 17 (V.A.) - O Flu- Empregada para cosinhar

minense está disposto a dis- rinho. O Fluminense dispu- i e uma menina ou moça para
pensar nada menos de 15 tará o terceiro turno, com o I Babá. '

jogaâores de �eu �lantel, quadro de a�pirante& r�for-I Tratar na casa 2 da Vila
entre os. qUalS �mdaro, I çado d� Cash.lho, .Escurmho, 'Naval na rua Rui Barbosa�
Edson, BIgode, Tele e Ma- AmbrolS e PmheIro. Pedra Grande

.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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·PETRÓLEO NO NORDESTE
I rara os Balcoóislas deFanoácia do Brasil! Terá a primaziao Ceará
I i RECIFE, 15 (V AJ _;_ Du- vernador Etelvino Líns, ao

Conforme já foi amplamente divulgado pelas Rádios Nacional e Mayrin;{ r.ante a reunião do dia 12, da, general Cordeiro de Faria:; e

I Veiga,' teve lugar, no dla 18 de dezembro último, o grande [urt que proclamou • Comissão de Desenvolvímen- ao ministro da Agricultura.
• os vencedores do Grande Concurso dos Laboratórios Moura Brasil-Orlando l1an- I to Econômico de Pernambu- MOVIMENTO NO CEARA

I gel S. A., para os Balconistas de Farmácia, do Brasil. : co (CODEPE), ficou delíbera- A propósito da Instalação
• Em face do grande interêsse despertado pelo original concurso para os Bal"- • do, o envio' de apêlo à banca- 'de .uma refinaria de petró-
: conistas de' Farmácias, considerados' por aqueles Laboratórios, como seus boas : da federal, no sentido de in- leo no Nordeste, notícia di-

: amigos, o concurso vai ser repetido e em 25 de junho próximo, serão distribuídos I terceder junto ao Conselho

I
vulgada recentemente mas

• novos prêmios de valor maior, o que tornará o concurso mais atraente e sensa-
• ,Nacional de Petróleo, para não confírrsada pelo G. N. P.,

: cional. ,O
" '

I
que a refinaria projetada pa- as classes produtoras �o Cea-

I Damos a seguir a relação dos 200 balconistas de farmácias, premtadosf no ra o Nordeste seja instalada \ rá organizaram .tambérn am-

dia UI de dezembro último: no Recife e não no Ceado co- plo movimento para que a .

1° prêmio _ uma �iagem ao Rio de Janeiro (2 pessôas) com estada paga du-' mo se pretende. A CODEPE mesma. seja instalada ern

I rante 10 dias «xs 20.000,00). Sr. Dorgíval Faro Ezequiel ela Farnl. : dirigir-se-á também ao go-I Fortaleza.
'

sergípe-Aracajú - Sergipe. •

I 2° prêmio _ uma rádio vitrola portátil. Sr. Francisco d'Almeida da F'armâcia I
• .

\ Silva Araújo - Distrito Federal., ',. MAGROS E FRACOSI 3° prêmio ..:._ um rádio de fama mundial, de 6 válvulas, 'ondas curtas e 10Í1gas. : '.' i

• Sr. João Farias 'Silva da Farm. Teodorico _ Fortaleza _ Ceará. o V A N A D I O LI' 4° prêmio _ uma bicícleta Bristol _ Frhlolino Moraes Rêgo da Farm. Chile - - : ,

.

: Salvador _ 'Bahia. "I E Indicado nos casos de fraque'

I. ,

5° prêmio _ uma bicicleta Bristol _ Moisaniel Alves Barbosa da Farm. da C.

I.
Ia, palidez, magreza e fastio, porque

O. A. P. - Recife - Pernambuco. em sua fórmula entram substancias .

I, 6° prêmio - uma bicicleta Bristol - Antônio de Biazo SobO, da 1:"arm. S. Luiz: : I'
tais como Vanadato de sód1o, Lie!·

I. Gonzaga - Distrito Federal.
, I tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

• 7° prêmío v-; uma bícícleta Brístol - João Povoa da Farm. e Drog. Central _

• de cola, etc., de ação pronta � encas

I - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul: : nos casos de fraqueza e neuraste-

'I
8° prêmio - uma bicicleta Bristol - João Carlos Filho da Farm, Aliança _ ., nías.: Vanadiol é indicado para no,

Belo Horizonte _ Minas Gerais. .1 mens, mulheres, crianças, sendo fór-
9° prêmio _ uma bicicleta Bristol - joão A, Cnstódto Marq"es da Farm. N: H. mula conhecida pelos grandes .me,

• das Dores - Avaré - tlão Paulo. : tUCO! e está Iíeeneíado pela Saude publ1e�.
:' 10° prêmio - uma. bicicleta Bristol _:_ Aluísio Alves de Souza da Farm. Meireles .1
: _ Feira de Santana - Bahia. ':
• 11° prêmio - um rádio de cinco válvulas, de fama mundial - Horácio Sobral "

: - Farm. Ponciano - Niteroi. :
I. 12° prêmio'� um relógio de marca suissa - Jandyra Ferretrá Gomes da Farm.

.:/1: ífillllllllaii�lg;;i;niilii�•
Maria -- Salvador - Bahia.

• ,
• 13° prêmio.� uma caneta Pa:rker, de ouro - Ma. Jesus Britto do Hosp. Central

I ��!!!I
. .

'_ São Luiz - Maranhão.
. ,

I 14° prêmio �- uma lapiseira' Parker, de ouro - Dido Ascenção Corrêa da Farrn. '.

I '. Americana -- Belo Horizonte _. Minas Gerais. i '
'limo. Odniciz tle' -AlVARUS. DL/VI/liA

•
15P prêmio _ uma caneta esferográfica de grande valor _ Leda Anadon Oar-,

• '

I doso, da Farm, Nunes - Bagé - Rio Grande do Sul. .,

I
A FÔRÇA DO DESTINO ro e apanhou dois transeun-

• Foram contemplados com prêmios no valor de ;iDO cruzeiros: -I O 'destino é que determina Sim, o destino é que de-

I 1 - Acenides Semi Santos da Farm. da C. O ..A, P. - Recife _ Pernambuco. ,o rumo da vida. Há quem tes, matando-os!

I 2, - João Batista Gonzaga da Drogaria Minas S, A. - 'Belo Horizonte _ Minas

1.1 não acredite na sua fôrça, termina o rumo da exístên-

.: Gerais., .� ,II na sua determinação. Mas a cia e estabelece a hora da

•.
3 =t: Joel Magalhães da rarm. São Gonçalo - São Gonçalo 'dos Campos - Bahia.

: ,própria vida demonstra. a morte. Na" partida dobra-
• ,4 - Már'io T. Tatsch da Iam, Rio Grande _ Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul.

II veracidade dessa afirmativa,' da" da vida o destino é o

: 5 - Eutynnio RiveHo ela farm. São,Jorge _ Distrito Federal.

I'
Fatos existem que

demons-"contador
que ajusta as par-

I ,.�' � Antenor Barros Leal da farm: Barros Leal _ li'ortaleza - Ceará. : trarn a fôrça do destino. E o celas e fecha o balanço,

I.
7 - Agostinho Teixeira'da farm. N. S. de Lourdes _ Uberaba _ Minas Gerais. I bru-á-á da

ex.
istência to�os, quando lhe aprâs fazê-lo. �.

8 - Nilton Sarmento Ferraz da rarm., Santa Terezinha _ Vitória - Espírito •
."

.IOS dias nos atiram a sensr-

: 9 _ ������ Figliuolo da'Tarm, Barés _ Manáus _ Amazonas. I I bilidade' e á 0tbS�rvação casos

• 'I' que o carac errzarn.

I 10 _ Sr. Oamílo da rarm. Central Lt. - Marquez Valença' - Estado do Rio,

I
.

11 '--,-' David Bezerra Cunha _ Casa M. Cardoso _ Rec1fe'- Pernambuco. .• Outro dia a cidade sofreu

: ' •• mais um desastre ferrovia-
• 12 - Cleume Ferreira da f�rm. Arlindo, _ Campos _ Estado do Rio. .

• 13 _ Mig'uel Mateus da �anTI. Rio Branco.-.:. Distrito Federal. : ri.o. Alías, últimamente tem
•

14 _:_ Pedro Kamakura da farm. Drogatina _ Adamantina _ São Paulo.
• havido com menos frequên-

I : cia, embora os. horários não
15 � José Augusto Menc:t:es da Drogaria Araújo 'Lt. � Belo Horiz0!lte. - Minas

I
.,

• Gerais. __ sejam obdecidos, tO''1'turando
•• os moradores da zona dos

16 - Francisco Batista Oliveira da farm. Avenida - Uberlândia _ Minas Gerais,
_• "

.'

... subúí'bios; tOl�nan,'do reláp-17 _ Aloísio Suzal't Pimenta Filho da farm. Plantão Noturno - Feira de San- ....

: tana _ ;Bahia. .. sos os empregados pelo atra-

:.� 111 _ Anita Fonteles Almeida d�' farm. Monte _ Sobro'! _ Ceará. : so ao chegar no serviço.
: 19 _ Aida Aparecida Ró - da fanTI: Bonfim _ Goiânia _ Goiaz. ..! Um trem, subürbano de�-I'• '20 _ José Queiroz Mirand::l, da farm. Acre � Distrito Federal. • carrilou. A barafunda do

I 21 � José Lourenço Santos da farm. Universal _ :'..lhéus __::._ Bahia. :' tráfego foi piOl' porquanto
I 22 _ Henrique Paula Làcorte da Drog. Dom Silverio _ Belo Horizonte _ Mirlas • naquela;.hora de maior movi-

I Gerais. i mento Inãq há nem ônibus,

: 23 _ Jacy Fel'��ira e .José Castro dn, Farm. Pedro Américo _ Distrito Federal. • nem bonde nem 10tar;;ão que
• 24 - Salvador Costa da Botica do Povo - Terezina _ Piauí. : cheguem para a corrida á
: 25 _ Armando F. da Costa da farm. Catedral _ Sãq paulo) I cidade, na luta pela subsis-

I ?6 _' Antonieta Teles Salengue da farm. União _ PéÍotas __:_ Rio Grande do Sul. : tência. E foi muito pior ain-
: 27 - Murilo Romeiro da farm. Guimarães _ São João deI Rey _ Minas Gerais.

.

da po.rque a Leopoldina es-

: 28 _ Ju.rací Calixto S. Cardoso da farm, Lia - Vitória. da Conquista _ Bahia. tava em grévc, por questões

:• 29 _ Paulo Freitas da fanTI. Aristides Caire - Meier - Distrito Federal. de salários.
30 _ Fernando, Gomes Melo da famr. N. S. das Graças - Maceió _ Alagôas. IOome'ntamos em crô!nica

I 31 - Olga Oliveira.da fm'm. Indú do Monte - Beiém -- Pará. I passada que o s:;tlário mini-

• 32 _ Anastácio Souza Araújo da farm. Santa 'Helena - Fortaleza - Ceará. I mo nflo estava em cogitações
: 33 _ Moiart de Lima da farm. Oceania Ltda. - Dist�'ito Federal.

I
nessa ferrovia do .Govêrno e

I
34 _ Marci:,ll Monteiro da farm. Ribeiro _ Santa Maria - Rio Gl;ande do Sul. que êste obrigava os parti-

.. 35 - Abel Ambrósio Silva da 'farm. Vitória.- Caruarú _ Pernambuco. 'I cu lares
a pagarem e não da-

•
.

F'oram contemplados com prêmios no valoi.' de 200 ci'uzeiros: va o exemp19 fazendo o mes-

: 1 - Geraldo }'erreira da Drog. Araújo - Belo Horizonte _ Minas Gerais, I mo nas suaf) organizações. �
.• 2 - .Maria de IJOlIrdes Amorim da farm. São J'orge _ Belmonte _ Bahia.

l
Voltando ao descarrilha- .._......

I 3 _ Jóâo Alberto Maciel da Farm. Globo _ Fortaleza _ Ceará. mento: - Um dos carros foi

'1::.
4 - Aurélio, José tIos Sa!ltos da farm. Botafogo Lt. _ Distrito FederaL parar na rua, talvez na ân-
5 - Agnco Murai da Dl'oganipon Ltclá, _ São Paulo.

"

siu liber,dade desejando fu-
6 l- José Rodrigues Tones da Farm. Torres _ Belo Jardim _ Pernambuco.

II vi� pública . .,J-Iouve mortos e
7 - Jair Pinto de Souza Varg'as da farm. Campo Ltda. _ Distrito FederaL

.

ram o leito da estrada, di!--
'

A t
· \.

91: 8 - Geraldo Gama de Oliveira da farm. São 'João - Aragual'i _ Minas Gerais. via. pú.blica Houve mortos e

.' '.r' .1
..g..O ,.

.

.

: 9 _ Raul Carvalho Motta da farm. Volta Redonda _ Volta Redonda - Estado inúmeros feridos: E aqui .

,_ do Rio. entra a ação do destino:-

,1.: 10 - Edson Ra11Uls da farm, Rio I?oce .::_ qovernador Valadares -, Minàs Gerais. Os mortos. não estavam via-
11 - José Paulo Ferreíra da fai·m. Dom Bosco - Belo Horizonte - Mina's Oerais. jando ,no trem, não estavam IMPUREZAS DO SANGUE? C U R � O B O 8 C O
12.- :�:i��Sa.FernaJideS Oliveira. da faI;lll. Campinense _ Campina Grande·-

! ��fSoSi�� �oap:��g�a��n�l��� fLIX'lR Df H�6UtmA �!���c:�: aul��vra;::·��d:r�v:�:ir;enente, Silveira,
13 _ Maria Martins do Amb. Henrique Lage - Heúriql.le Lage ..:._ Santa Catarina. •. pel� calçada: _ O carro ' durante o mês de janeiro.
i4 _;_ João Ribeiro Hordouez da farm. S, C. de.Maria -- Anápolis - Golaz, desgovernado invadiu o mu- ' AUX. TRAT, SlflUS Informações: telefônes 2.316 ou 3.661'\,
,15 - Ne'son Costa �ouza da farm. Lia. _ ltapetjng-a - Ba).1ia. , ", '""'"

16, --,- Francisco Assis Pereira àa farm. Central _ João r;êss,ôa''''':''' Paraíba.
'17 - Mozart da. Silva. Lopes da farm. São Miguel - l'i'ortaleza .:._ Ceará.

'l!3,-,D()mícius Rosas Silva _ da faqn. Rosas' - Ponta 'Orossa'- Paraná.
19 _ Cleonardo Monteiro da farm. Monteiro �. Recife _ Pemambuco. 34 - Universina.., Tatsch da farm. Rio GI;ande _ Pôrto Alegre _ Rio Grande

. 20 -- Humbel·to Oliveira Matta da farm. Padre Eustáquio _ Belo' Horizonte 1
do Sul.

Minas Gerais." 35 - Nourival Sampaio Rebello da farm. Copacabana - Distrito( Federal.
. 36 - Antônio Barreto Santos da farm. Central - Distrito Federal.

I21 -- Manoel Cordeiro, Correia da farm.' Santa. Terezinha _ Pesqueira - E'
.

, ,

nambuco. I
"

"
,

"e.1'- 37 - Antônio Simões FI'eitas da farm. pniversal - Rio ,Grande �. Rio Grande

I22 1
J R d

"
.

' ,'.
.

do SUl. , .'"

��orge osa& a farm. da C. O. A. P. :.__ Recife _ Pernambuco:
, 38 _ Mário, Pereira Neveg da farm. Abreu _ Distrito Federal.

23 - Aldo Castro Alves da farm. pàsteur - Fortaleza ,- Ceará. '

> ' 39 - João Fel'l'-eira Silva. da Drogarla Minas Brasil _ Belo Horizon·te - IVlina524 -", Paulo Hermes Daniel da farm. Sa:nta Isabel - Terezina - Piauí.,· "

2p - Maria Dessa Magalhães da farm. São Gonçalo _ São Gonçalo dos Cam- 4Q. _ �=;�:' Antônia Azel'ello da fairm. Cruzeiro _ Pôrto Alégre .....!.. Rio Grande
pos - Bahia.

'

. .

.

'

do Sul.
'

.
26 "'7 Pedro Feijó Maricato da farm. da 1. B. C. M. _ Pôrto Alegre _. H.10 Grande

dp Sul.

\

...j1'Cl(!.aJ' à
NOV71Ação
Anti-Enzimdtica I

-t.O J A S

jElelro-Técnica'
.

(/l. ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casa, a maravilhosa

E L.S'I N
. (A MAQUINA ·DE COSTURA DE FAMA

·MUNDIAl)
Pelos serviços ·prestados ao seu lar e
pela valorização sempre constante,

ElGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO ,EXCLUSIVA DE
ELETRO-TÉéNICA INDOSTRIA E

COMÉRCIO S. A.
Rua Tte. Silveira 24 e '28 - End. Iel,

,

ELETROTÉCNICA"
Caixa Postal193 - Telefone 3.193
Florianópolis .- Santa Catarina

Inslitu'o Tecnol6gic,o de
Aeronáutica
CONCURSO DE ADMISSAO

As provas do concurso de admissão ao ITA serão reali

zadas símultâneamente nas cidades de Belém, Fortaleza,
Recife Maceió Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte,
Itajubã, uberUindia, São Paufo, Campinas, nu:íeirão Preto,
Baurú, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no corrente,
mês de janeiro, às 8,00hs. da manhã dos dias 10 (Matemá

tica), 11 (Desenho), 13 (Física), 14 (Testes de Tendência

Vocacional para a Engenharia - prova não eliminatória),
15 (Química).

Nesta cidade, as provas serão feitas no mstítuto de

Educação, à r.ua Saldanha Marinho.
Os candidatos que pretendem prestar ,o çoncurso . nes

ta cidade deN'erão apresentar-se no local citado 30 minutos

antes do início de �a<t-a p�ova, munidos cj.e ·.dOCllInenw de

identidade, caneta-tinteiro (com. tin� aZ,uD, lapls e ma�

terial de desenho ((lois esquadros; um duplo deeqnetro, um
compasso, borracha).

]lISSA

NAGIB MASSAD
Vva. Nagi.b Massa,d, Nállia Massad; Jorge Massad

Sobrinho Gilberto Massad, Nag'ib lVlassad' Filho, Jorge
Massad, e Salim Rumié ag'radecem as manifestações de

pesar, os telegramas e as flores recebidas, por ocasião
do falecimento de seu esposo, pai, irmão e sobrinho e

convidam aos parentes e pêssoas de 'suas ,relações para
assistirem a mIssa de 7° dia, que será rezada,' dia 18 ás

7,30 h�ras, na Catedral Metropolitana, no Altar do Sa-

grlldo Coraç�o de Jesus. '.
.

Antecipard'atnente agradecem aos que com!)arecel'em
a êsse ato de fé cristã. \

35,

Preceito dO Dia
SE TODAS FOSSEM
/

ASSIM., .

Na varicela, também cha-
mada .catapora, os sintomas

. gerais, via de regra, são

tão benignos que podem pas
sar despercebidos: um pou
co de febre, mal-estar, mo

leza, dôr de cabeça e falta
de apetite, Raramente, po
,dem aparecer vômitos, febre
alta e até convulsões,

41 _ Jonas Meira Martins da farn1. Meira - Curitiba - Paraná.
42 _:. Aníbál Soares da fárm. Ageu Magalhães -'- Goiana - Pernambuco.

27 _ Eru31'li Monteiro Castro da farm, I\;{uquí _ Muquí _ Espírit\) Santo. 43 _ Clarindo p, Moraes da farm. Iguassú _ Joinville _ Santa Catarina.
28 -:- fe.dI'o Francisco Oliveira. da Drogaria Aliança Ltda. - Belo HOl'izonte 44 _;. Hélio Pinto de Souza. da farm. Souza _ Barroso _ Minas Gerais.

Minas Gerais: ' .'" "

" .

.

, 45· - Andálio Lopes qa farm, Gomes _ Maceió - Alagôas.29 - Feflpé Bandeira Mou'ra' da Drogaria BrasÜ - Natal - Rio Gnú'lde do Norte. 46 _ Mário Oliveira Cunha da farm. Mauá Ltda. _ Distrito Federal.
30 _ ,Virgílio Azevêdo da farmácia Protetora - Recife - Pernambuco. 47 _ Pedl'o Dias Vasconcelos' da farm. Dom Bosco _ Fortaleza _ Ceará.
31 - Pa.ulo Tuppan Souza da fum}. Confianca __;_ Distrito Federál. -.

48 _ Miguel M, Pereira Neto da farm. Rio arahco _ Distrito Federal.
32 - Pedl'o Cisne Ca.iazeiras da farm, Vitória - 'Fortaleza � Ceará.

, 49 _ It:llo 1\. Pretto da farm. Central - Passo Fundo - Rio Grande do Sul.
33
-,

Telol'me í1nto ela .!arm. Sanitas, Lt<1a. _ Distl'itó Fed��l.
.

50 _ Maiza Cal'valho da Hum. Sfto Francisco � Fortaleza _ Ceal'á.
. . ..

. . ,

. I
.•...•··••·•·..··1i·· 8•••••, 1'•••••••••••••••••••••••••••••••U ,.••al ,

-

I
.

Diante dum caso sus

peito de catapora· ou vari
cela,! avise ao \centro de
Saúde �osto de Higiene
mais próximo. - SNES, '

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Terça-feira, IS de Janeiro d;! .1955 o ESTADO6

Edllal�
JUIZO DE DIREITO DA *- - �:
COMARCA DE BIGUAÇU .� ..I �

Edital de citação com o pra-
.+ i�zo de tr'inta (30 dias «. ' ·4

Não temas: porque eu te remí, chamei-te pelo teu O Doutor Abelardo da �F
....

�
nome; tu és meu. (Isaías 43:i). Ler Isaías 43:1-7 ou Costa Arantes, Juiz de Di- .... �_.��Lucas 12:27-32. "

reito da Comarca _/de Bi- .,�. / i

MEU filho estava tomando lições de vôo para can- :�����: ��tad�ó��:a�!a i: :� COnCe'.s·5 i o·nar I-0,5 FOR.D :i;�didatar-se a um brevê de piloto. Um dia, quando êle foi etc. (. .

I

para o aeroporto o tempo estava ameaçador. O vôo foi, Faz saber aos que o pre- � I I

adiado até que o vento amainasse. Então o oficialcoman- sente edital vil��m ou dele ��, TEM PARA PRONTA' ENTREGA I�i·.dante deu ordem de voar.
.

conhecimento tiverem que, �� 9;
O instrutor e o aluno tomaram seu aVIa0 e decola- por parte de Jacinto Anto- )� :�

�'�:o �:�ftoa�!;:.o·D� l���;:t�,\l��r��'e��: �:�'���aoq�eê�� �!o s��v::�i�t��te i�����i��� � CHASSIS - CAMINHA0 lCOM CABINE AMERICANA: :!�
�

apoderou-se do aluno. Foi quando êle ouviu a voz de se- Dr. Acácio Zélnio da Sil- �,f....gurança do _instrutor, através da antena de comunicação. va, lhe foi dirigida a peti- �t

"Está tudo bem. Eu estou no contrôle." ção seguinte i v-c- Exmo. Sr.
Esta segurança transformou o que ameaçava meu Dr. Juiz de Direito da Co

filho de uma experiência desastrosa. Esta experiência o marca de Biguaçu. Jacinto
fez relembrar da segunrança que nos dá o poder e a pre- Antonio Alves, brasileiro, .

sença de Deus em nossas vidas. "Não temas; porque eu maior, lavrador, restdente ,e ..

te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu". Meu filho' domiciliado em Amancio,
está agora estudando para o .ministério. neste Município, querendo

promover neste Juizo uma

ação de usocapião, vem,

por seu assistente judiciá
rio infra assinado, inscrito
na O.A.E. sob nO. 512, e tem
escritório' nesta Cid/ade,
expor e requerer a V. Exa.,
como segue: 1 - Possue o

Supl ican te um terreno si
tuado em Sorocaba, neste
Municipio, o qual é dividido
em dois lotes por um ribei
rão e'cujas confrontações
e medidas são as seguintes:
- mede o lote' maior 110
'11. de frente por 880 m. de
fundos, área de 96.800 m2.,
confrontando na' frente a

Jeste, com o Travessão do
Barro Branco, fundos a

Leste, com o ribeirão do
mfernín ho, Norte com ter
ras de João Moraes e a Sul
�om as de Vicente Fernan
des; o segundo lote tem a

sua linha
.

Sul em prolon
gamento da dornesmo lado
Jo terreno acima descrito,
sendo que faz frente no ri
oeírão do Inferninho, me

(lindo aí, de largura 55 m.,
faz fundos

/

com o caminho
da Lomba o qual divide es

te terreno das terras per-'
tencentes a :Manoel de Frei

tas Cardoso, tendo aí tam
bem a mesma largura da

frente, sendo que tem de

profundidade' 660 m. e de
área 36.300 m2., confron
tando ao Norte com terras
de João Moraes e ao Sul

F-800 _ 192" - MOTOR 170 HP. _ MODELO 1954
F-600 - 172" _ MOTOR 138 HP. _ MODELO 1954
F-500 -. 154" _ MOTOR 130 HP. MODELO 1954
F-350 _ 13'0" _ MOTOR 130 HP. MODELO 1954

• � F-100 _ PICK-UP 130 HP. MODELO 1954
., � ,FORD-RHEIN (ALEMÃO) - 173" - 110 HP. _ COM EIXO '

� l
�tl DE FORÇA _ MODELO 1954 ': \

� FORD-THAMES (INGLÊS) - 'MODELO 1954 �:�
.... CHASSIS PARA ONIBUS - DIESEL - 189" 95 HP. :::
: �:-.;
::: COM EIXO DE FORÇA �:..,

� a T

:�:' CARROS DE PASSAGEIROS: :1;
À �
"'..... . FORD-VENDOME (FRANCÊS) - 4 PORTAS-MOTORV8 _. .

..�

�:. 110 HP. _ MODELO 1954 �i·
:�: FORD-TAUNUS (ALEMÃO) - 2 PORTAS - MOTOR' 48 HP. �:..
� y

:i:
- 4 CILINDOS _ MODELO 1954 :;.

�f 'FORD AMERICANO - 4 PORTAS - MOTOR V8 - 115 HP. "'�

�:.'+, - MODELO 1953 ·i·
�.. ...

t SALA DE EXPOSICAO f
.:�

,. t .�.
�t ABERTA DIA E NOITE, �;.
I 6

.!. _Boa Duarte Scbutel D. 15,.. Telefones: 360-5 ,. 3347 :1:
* EOIFICIO FORD i
t Florian6polls'Sanla Calarina

' f
ti,. .!. ", "

.. '

�

._=.
.

. �
' �..�..� � J. � ._ � � ._ � � �.
� �.�� � � �� � � � .•• � � � � � � .. � ��, � .. � �.�.TT.

(061, a Biblía na' Mão
«No Cenaculo-

\
- TERÇA-FEIRA, 18 DE' JANEIRO

ORAÇÃO

Nosso Pai Celestial, ajuda-nos a tomar nossa tarefa
no dia de hoje, contando com teu amor e confiando em

teu divino poder. Ajuda-nos a viver na certeza de que
. tôdas as coisas contribuem para o bem dos que amam a

Deus. Em nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Por causa do amor de 'Deus somos criaturas de c:pe
rança.

GEORGE W. MOORE <ONTÁRIO)

I'
BANCOdeG�ft\ITO

POPULAR�� AGRíCOLA
.

I I
. R.v..a. J"�, 16 ..,

f"LOI1lANÓPOlIS - 5ró..e.�ró.rlnó-

,EDITAL
.fUIZO DE I>IREITO DA COMAR�A DE BIGUAÇU

Edital de citação com o llrazo de trinta (30) dias

O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da

Comarca de Biguaçu, ,Estado de Sat:lta Catarina, na 'forma
da lei, etc.

Cherem Schwarz participam
aos parentes e pessoas amí

gas o nascimento. de seu fi

lho Erwin, na Maternidade

Dr. Carlos Corrêa.

Fpolis, 15/1/55.
As .3 e 8 horas.
Pedre Infante - Amalia

Guiu numa portentosa pro-j As 8,lG horas.
dução Pelmex I' D "- ,

ANJINHOS PRETOS .

Sessões das Moç�s
No Programa: I �ohn Payne num filme de

<1(:::0 e suspense
Fatos. em Revista N!1c. O· CORSARIO DOS SETE

Guaiba, MARES
Preços: 10,00, - 5,00.
Censura Livre.

,

/
rr
J

Participação
Erwin Schwarz e steUa

..

C inem. a8 '!!':e'!�!:!�
Faz saber aos que o presente edital virem ou dàle co

nhecimento tiverem que, por parte de SEBASTIÃO JOSE'

NAU por intermédio de seu assistente [udícíárío Dr. Acá

cio Zélnio da Silva, lh� foi dírtgídà a petição do teór se

guinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de com as de Vicente Fernan
Biguaçú. Sebaptião José Nau, brasileiro, lavrador, casado, des. 2 - Tem o requerente
residente e domícíhado em Amancio, neste Município. que- sobre as aludidas terras, a

rendo promover neste Juizo uma ação de usocapíâo, "Tem, posse mansa e pacifica, sem
por seu assistente judiciário infra assinado, expor e reque- oposição nem i)1terrupção e

rer a V. Exa" como segue: - 1 - Possue o Suplicante um com o "an imus dominí", ha
terreno situado no legar Amancio, neste Município, tendo mais de trinta anos, tendo
242m. de frente por 1.760m. ele fundos, área de .. ,.", .... adquirido as terras, por
425.920m2., confrontando ao Norte com terras de Antônio compra, de Francisco Anto
Araujo Figueiredo ou quem de direito, Sul com as de Do- n io Adriano" e sua mulher
mingos Francisco Coelho, Leste com as de Marcos Souza O. Maria Gertrudes, em

ou quem de direito, e a Oeste, frente com o ribeirão do 1918. Paga impostos das
Inferninho. 2 - Tem o Requerente sobre o referido terre- terras e tem casa nas mes-

no, a posse mansa, pacifica, sem interrupção nem oposí- 111as, e as cultiva, 3 - Na-o .

I d t-esta JU ga a por sen ença
ção e com "anímus domini" ha mais de trinta anos, por possuindo titulos 'legais, do teôr seguinte: _ Vistos,
si e seu antecessor, João Manoe! Severino, de quem adqui- quer adquirir o dominio dos J I t
riu ha dois anos, sendo que este senhor já possuia o .terre-

etc. u go por sen ença a

no ha cerca de trinta anos. 3 _ Não possuindo títulos das terrenos. em apreço, de justificação produzida pelo
conformidade com o art. Autor Jacinto Antonio AI

terras, quer adquirir o domínio das mesmas com funda- 550 do Cód. Civil e na fór-
menta nos arts. 550 e 552 do Cód. Civil e' de acôrdo €0111 o ves, lpara que surta os seus

ma do art. 454 do Cód. do d'd I
.

f't C'
disposto no art. 454 'do Código do Proc. Civil. Assim re-

eVI os e egals e elOS. 1-

Pl'oc. Civil. Assim, requer te se por mandado o DI'
quer a V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiA-nte ar-

-...

a V. Exa., se digne ouvir as Promotor Público e os con-
roladas, as quais comparecerão em Juizo indepenc1entemen- testemunhas abal'xo aI'I'ola-

.'

finantes do imóvel. Para
te de intimação, sendo feita a justificação "all initiQ" e, das,'··as quais compar'ecera-o cl'encl'a dos l'nter'essados
julgada esta se proceda de acôrdo com (i disposto no art.

J'
.

d d t
455 e seus paragrafos, sendo após julgada procedente. ii :etm d �1.�Ot" 111 :pen eU

ed�en- incertos, expeça-se edital na

p�esente ação, data vênia, da conformidade com o art. 456 ' heoraedl11• Imadçao, em, la e fórma do art. 455 § 1°. do

ti1mbem do C. P. C., como o anterior citado, podendo o Re- eSlgna os po� V. E�a., Cód. de Proc. Civil. Sem

querente adquirir o necessário titulo para a transcrição no I P.lf·�ces�an�o-se. �n�a,? a J.us- custas. Biguaçu, 4.1.55..30

Registro, sendo de tudo ciente o Dr.' Promotor Público e
tI Icaçao

,

ab l11IÍlO e, Jul- (Assinado) Abelardo da Na Téla - O 'CORSARIO

citados os conjuges dos confrontantes, caso sejam eat;a, ga�a esta se p.roceda de Costa Arantes - Juiz de DOS 7 MARES

dos. Dando a presente, para efeito de alçada o valor de ..

acordo com o dISposto no. Direito. E para chegar ao I No Palcq -:- Grandioso

�r$ 2.100,00, P. deferimento. Biguaçú, 29 de novembro de art. 455 do C.P.C. e seus conhecimento dos in teres- SHOW

1954. (Ass.) Acacio Zélnio da Silva. Relação das testemu- paragrafos, sendo após jul- sados, passa o presente edi- I
. S�TITA DOLLY - Can

nhas: João Manoel Severino, Crispim Pedro Schetz e Joào irada poi' V, Exa., proce- tal com o prazo de trinta ClOnlsta

José Pereira. DESPACHO: A. Como requer, 'designando-se ciente a presente ação, de dias, que será publicado e ROSITA E ANTONIO -

dia e hora para a justificação prévia, ciente o Dr. Promo· conf�rmidade com o art. afixado n'a fórmá da lei. 'Da- Bailadnos· hespanhóes

tor Público. Biguaçú, 29-11-54. (Ass.) Leonardo Bunn. Pro- 456 do C.P.C., podendo as- do e passadp nesta Cidade RULITO - Excentrico

cedida a justificação foi esta julgada por sentença do teo .. sim, o Suplicante, adquirir de Biguaçu, aos seis dias comico animador e qailari
seguinte: Vistos, etc .. Julgo por sentença a justificação o necessário titulo para a do mês de Janeiro do arro no

prOduzida pelo Autor Sebastião José Nau, para-que produ- transcrição no Registi.·o. de mil novecentos e cin- Preços 5,00 6,20 760.

za os seus ,devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado 0 Para efeito de alçada dá-se quenta e cinco. ,Eu, (Ass.) Imp. Até 14 anos.

Dr, Promotor Público da Comarca e os confinantes do a esta o valor de Cr$. .... Pio Romão de Faria, Escre-I . .�

imóvel. Para ciencia dos interessados incertos, expeça-se 2.100,00. N.T.P. deferimen- ven�e Jurament�do, no im- :wc••,- !)� "ledital na fórma do art, 455 § io do Código de Processo Ci- to. Bíguaçu, 27 de outubro pedlmento ocaSIOnal do Es� IJ�.! :! �.::a ,�
vil. Custas afinal. Biguaçu, 4-1-55. (Assinado) Abelardo de 1954. (Ass.) Acácio Zél- crivão, o datilografei e - -

-

1

da Costa Arantes - Juiz de Direito. E para chegar ao co- nio da Silva. Despacho: ..:__ subscreví. As 8 horas.
nhecimento dos interessados passa o presente edital com o A. Designe-se o Sr. Escri- Biguaçu, 6 de janeiro de Paul Henl'eid - Patricia
prazo de trinta (30)· dias, que será publicado e afixado na vão dia e hora para a rea- 1935. Medina em:

fórma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, aos lização da audiencia de jus- (Ass.) Abelardo da Costa "A VENUS DE BAGDAD"
cinco dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e tificação prévia da posse. Ar;mtes Tchnicolor
cinquenta e cinco. 'Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria, Escre- Ciente o Dr. Promotor Pú
vente Juramentado, no impedimento ocasional do Escri·· blico. Biguaçu, 8-11-54.
vão, o datilografei e subscrevi. Biguaçu, 5 de janeiro de (Ass.) Jaymor Guimarães
�955. (Assinado) Abelardo da Costa Araníes, Juiz de Direi- CoBaço - Juiz Substituto.
to. CONFÉRE -COM O ORIGINAL AFIXADO NO LOGAR Procedida esta foi, digo,
DE COSTUME. O Escrevente, Pio Romã(1 de Faria. Procedida a justificação foi

CINE SAO JOSE'

IMPUREZAS 00 SANGUE?
.

�.

fLmlR Df I06UtlKA
.

AUX. TRAT. SIFILlS
No Programa:
Atual. Atlarrtida Nac.
P reços : 1,50 2,00 3,50.
Imp. até 14 �(11QS.'l2ITZ

As 5 horas.

Hugo Del Cari.. il
O NEGRO DE ALMA

BRANCA As 8 horas.

Angelica Haufmann
Guido Lazzarini na super
produção nacional '

CHAMAS NO CAFEZAL
No Prqgr�ma:
Paisagens do Bràsil Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

No Programa:
Noticias Guaiba Nac.

I

Preços: 1,50, 3,50, 2,00.
Censura Livre.
As 8 horas.

Espetaculo de Tela e Pal-

.quartos, sala de jantar, cozi
nha, banheiro e pequeno ter

reno, sítugda à rua Luíz Del
fino n. 34 (próximo da Ave
nida Trompowsky).
Preço médico, Tl'2,tar com

Moritz, Corretor Oficial, à.
rua Saldanha Marinho, 2 -

1° andar.

Vcende-se
Um terreno sito á Vila Cel.

Lopes Vieira '(Rua Presiden-
te Coutinho) medindo .

lOx2>8Y2, tratar com Dante.
Bonetti no Depósito Hoepckd
Rita Maria.

Precisa-se
Empregada para cosinhar

'e uma menina ou mo,ça p'ara
Babá.

I Tratar na casa 2 da Vila
Naval na rua Rui Barbosa,
Pedra Grande

As 7 e 9 horas.
Sessão' das Moças

Larry Parks
DOUTORA TENHO

FEBRE
No Programa:
Vida Carioca Nac.

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

No Programa:
Fatos em Revista Nnc.
Atualidades Warner Pa-

thé 18 - Noticiario

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp . .Até 14 anos.

Artigo 91
CURSO BOSCO'

Início das aulas - 1° de Fevereiro.
Matrícula - Livraria Lider, rua Tenente Silveira, 35,

durante o mês de �nell'O.
'

Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.

J lliz de Direito
Confére com o original

afixado no-Iogar de costu
me.

O Escrevente, Pio Romão
de Farias. I

/

11111 [lElSll III
('lU, \'lIa.,

••""D. TONtO.

CASA MISCBLANIA d"tt".
b1lldora dH IUdloa R.C.A.
Vitor, Valval... DIH".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



·CLUBE· DOZE DE GOSTO- PRECISA�SE

95, -1951 1952 -1593- -1954 AGORA DIA 22 DO CORRENTE SOIREE BlANCHE DE 1955 COM,A ORQUESTRA
E NORTON NEY lIARAY procedenles dos Casinos do Rio. - Iraie Rigorosamente/exigido: Branco. - Reserva de

.

mêses na Secretária, no horário de 8 ás 11 horas, a contar desta data.

De uma empregada, cozi

nheira, que durma no alu

guel e faça companhia à

uma Senhora que reside so
zinha .

Tratar à Av. Rio Branco
N/,145 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
�•••••• , � .

'.... DITA L E O IT A� Idllal
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE I:lmUAçU JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAçn

Edital.de citação com o prazo de trtnta (30) dias

O doutor Abel&rão da Costa Arantes, Juiz de Díreíto da

omarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na torma

a lei, etc.
\. Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co-

nhecimento tiverem que, por parte de Manoel João Macha

do de Souza, também conhecido por Manoel Machado, por

intermédio de seu assistente judiciário Dr. Acácio Zélnio

da Silva, .lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr.

Jui41, de Direito da Comarca de B�uaçu. Manoel João Ma.,.

chado de Souza, também conhecido por Manoel Machado,

brasileirp, maior, lavrador, residente e .domiciliado na Praía

do Bento Francisco, neste Município, querendo promover

uma ação de usocapião, vem por seu assistente Judiciário
infra assinado, advogado ínscríto na O. A. B" sob n. 512 e

com escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa., o

seguinte: 1 - Possue o Suplicante, um terreno situado na

Praia- do Bento Francisco, o qual mede 30m. de frente por

1.540m. de fundos, sendo 'cortado de' Sul a Norte, na altura

de 300m, a contar da frente, pela Estrada Federal em cons

trucão tendo a área de 46,200tn2., confrontando a frente,

Leste, �om a estrada Velha Biguaçu-Guaporanga, Oeste com

as vertentes, Sul com terras ele Miguel Gel'àldo e Leonardo

Bunn e Norte com as de Maria Soares, 2 - Tem o requeren

te sôbre o aludido terreno" fi posse mansa, pacífica, inin ..

terrupta, sem oposição e com o "animus domini", há 15 a

nos, desde quando comprou as mencionadas terras de 1\1-

,fredo Soares, o qual também as possuia nas mesma" con

dições do Peticionário, há mais de vinte anos. 3 - Não pos

suindo títulos do imóvel, quer adquirir o domínio do mes

.mo, de acõrdo com os arts. 550 e 552 do CócL Civil e na con

formidade do art. 454 do Cód, do Proc, CiviL Assim, pede e

requer a V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante

arroladas, as quais comparecerão em Juízo em dia e nora

por V. Exa. designados, independentemente de íntímacáo,

procedendo-se a justificação "ab initio" e, julgada esta por

V. Exa., se proceda de acôrdo com o art. 455 do C. P. C. e

seus parágrafos, para que possa V. Exa. julgar procedente
a presente ação na conformidade do art. 456

-

do. Cód. Pro

cessual, adquirindo assim' o Suplicante, o necessárío titule.

para .a Registro. Para efeito de .alçada dá-se a presente o

valor de Cr$ 2.100,00. N. T. P. deferimento. Bíguaçu, 5 de

novembro de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva, Ass, judi
ciário. Despacha: A. Como requer, designando o Sr. Escri

.vão dia e hora pará a realízacâo da audiência de [ustífíca
cão previa da posse, cite-se o Representante do Ministério

públ1iCi�:Btguaçu" 9-11-5:4. (Ass.) J..aymol' -,nu,i�arães Calía-,

ço. Procedida a justificação, foi esta julgada por sentença
do teor seguinte: Vistos, etc .. Julgo 1'or sentença a justi
ficação produzida pelo Autor Manoel João Machado de Seu

za., paí-a que surta os seus devidos e legais efeitos. Cite-Re

por mandado o Dr. Promotor Público e os confinantes do

-imóveL Para ciência dos interessados incertos, expeça .. "e

edital na' forma do art. 455 § 10 do Cód. de Proc. CiviL Bi

guaçu, 4-1�55, (Assinado) Abelardo da Costa Arantes, Juiz
dé Direito. E para que chegue ao conhecimento dos interes

sados, passa o presente edital com o prazo de trinta dias,
que será publicadO e afixado na forma da lei. Dado e pas·
sado nesta Cidade de' Biguaçu, aos seis dias do mê" de> ja�
neiro do ano de mil nove,centos e cinquenta e 'cinco. Eu,
(Ass.) Pio Romão de Faria" Escrevente Juramentado, no

impedimento ocasional do Escrivão, o dactilografei e f.ubs

crevL Biguaçu, 6 de janeiro de 1955. (Ass.) ,Abelardo da

Costa Arantes, Juiz de Direito. Confere com o original afi
xado no lugar de costume. O Escrevente: Pio Romi'ío de'

Faria.

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE BIGUAÇU

O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da Edital de citação com o pra-

Comarca de Biguaçu, Estaçio de Santa Catarina, na forma ZQ de trinta (30) dias

da lei, etc.
O doutor Abelardo da

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- Costa Arantes, Juiz de Di

nhecimento tiverem que, por parte de Olga da Silva, por reito da Comarca de Bí

seu assistente judíeíárto dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi guaçu, Estado de Santa Ca

dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr. Jui;:; de tarina, na fórma da lei,

Direito da Comarca de Bíguaçu. Olga da Silva, braslletra ..

; etc.

solteira, maior, doméstica, residente e domiciliada na séde Faz saber aos que o pre

do distrito de Ganchos, neste Município, querendo premo- sente edital virem ou dele

ver uma ação de usocapião, vem por seu assistente judiciá- conhecimento tiverem que,

rio infra-assinado, expor e no final requerer a V. Exf1." co- por pa)r�e de Engelberto
mo segue: 1 - Possue a requerente um terreno situado em Kremer/ por intermédio de

Ganchos, séde do distrito do mesmo.nome, o qual mede Bm, seu assístênte judiciário
de frente por 33m. de rundos.jírea de 264 mz. fazendo Iren- 'Dr. Acácio Zêlnío da Silva,
te, fundos e confrontando a Oeste com terras de Máximo lhe foi dirigida a petição do

Francisco Grapp e a Leste com as de Nicolau Lobo da Silva teôr seguinte: - Exmo. Sr.
ou sucessores, 2 - Tem a Suplicante, a posse mansa f) pa- Dr. Juiz de Direito da Co

cifica, sem interrupção nem oposição, por si e seu anteces- marca de Biguaçu. Engel
SOl', há mais de trinta anos, havendo sempre o "animus berto Kremer, brasileiro,
domi'ni". 3 - Não possuíndo títulos sôt.�'e o aludido terre- casado lavrador residente
no, quer adquirir o domínio do mesmo, de conformidade e domiciliado

. em Alto Bi
cam os arts. 550 e 552 elo Código Civil e na formá prescrita guaçu, neste Municipio,
pelo art. 454 do Código de Processo CiviL Assim requer a V� vem, -por seu assistente ju
Exa., se digne ouvir as testemunhas abaixo arroladas que diciário infra assinado, re

comparecerão em Juízo Independentemente de intimação, querer uma ação. de usoca

sendo feita a justiHcação "ab initio" e julgada esta se pro- piao, para o que expõe :

e

ceda de acôrdo com o art. 455 e seus parágrafos e com o requer a V. Exa., como se

art. 456, ambos do C. P. C" sendo intimados também os gue : 1 _ Possue o Supli
conjuges dos confrontantes caso casados forem, protestan- cante, no lagar Santa Cata
do-se por todos os meios de prova em direito permitidos, rtna, Alto Bíguaçu, neste
adquirindo a Suplicante o necessário título para a trans- Município, dois terrenos de
críçào no Registro. Pat.a efeito de alçada dá-se o valor à tamanhos e confrontações
preseI:te de Cr$ 2.100,00. E: c:efer�m�nto. B�guaçu, 13 de no- seguintes: a) terreno de

vemtbro de 1954. (Ass.) Acácío Zel.l1lo da SIlva. Relação das fórma irregular, medindo
tes emunhas:

Arnal.do Sagaz, Jose Campos e João Ladislau

I
I 110

• •• _ •

c em sua menor argura
Martins. Em a dita petíção fOI exarado o seguinte despa- .

• 279 4
eh . AD' , SE'

-

dl
m. e na maIO I ,m. em

o. . esigne o r. sscnvao la e hora para a realiza- .' t 83
cão da díê

.

I
'

t'f'
- " '

seu menOI comprrmen o _l
-'

-ao au iencia (e JUs I icacao previa da posse ciente c .:
450 t

Dr Prom t Públí Bi
-'

16 1
.'

-'

m. e no maior m., em
.

d Baal' �. ico. guaçu, � �-54. (As,smado) Leo- de área 82. 171 m2. con-
nar o unn, Jmz de Paz em exercicio de Jmz de Direito, .

'

Procedida a justírícacão roí e ta'
.

1 d
-

t
frontan do ao N. com terras

_
s JU ga a por sen enca do .. ..

teor seguinte' Vistos etc Julgo por t 't�f' de Vitoríno Aquilino Sch-
, .,.. 1 sen ença a JUs l.lCa- .

.

cão produzida pela Autora Olga da Síl d
.l mídt e Manoel Amaro Fer

-'
. I vai para que pro uza .' "_ M I

os. seus devidos e legais eféitos. Cite-se nor 'm d dr.
r eira, S. cof!l as de anoe

, • ,_ _ � _ •. _, ..§;; an a o o J1. A T.1'

Promotor Público da Comarca e os c'Ol1.fi�ântes do'imóveL m�ro .l',er:r:�nra, c.oW· as

Para ciente dos interessados incertos, expeça-se edital na' quaiS tambem confronta ao

·forma do art. 455 § 10, do Cód, de Proc. Civil. Sem custas.
0'., e L. com. as de �an�el

Biguaçu, 4-1-55. (rus.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Ama:� Ferrelr� e Vltormo

Direito. E para chegar ao conhecimento dos interessados AqUlhlno Schmltt. b). Ter
passa o presente edital com o prazo de trinta dias, que sel':),

L'eno ele 18.150 m2., sltua,�o
publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nestr,

nas chamadas Terras Po

Cidade de Biguaçu, aos cinco dias do mês de janeiro do ano
bres, A�to Biguaçu, con

de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu, (Ass.) Pio Ro- frontando ao N. com terra f{

mão de Faria, Escrevente Juramentado; no impedimento de Manoel. Antonio Farias,

ocasi?nal, do Escrivão, o dactilografei e subscrevi. Blguaçu, �'. com las ·de quem !le �i-
5 de Janelro de 1955. (Ass,) Abelardo da Costa Arantes Juiz relto, Q. com as ,de Francls

de Direito. Confere com o original afixado no lugar d� cos-
co Lima e L. com Jorge

tume. <? Escrevente: Pio Romão de Faria." Silva ou quem de direito. 2
- Tem o requerente, sobre
os aludidos terrenos, a pos
se mansa, pacifica, sem opo�

sição nem interrupção, ha
mais de trinta anos, e com o

"animus domini';, por sí c

seu antecessor, Manoel Li

bano, de quem as adquiriu
por compra ha dois anos.

3 - Não possuindo titulas
sobre os citados terrenos,
quer adquirir o domínio dos

mesmos, iniciando a presen
te com fundamento nos

arts. 550 e 552 dó Cód. Ci
vil e na conformidade do
art. 454 do CM. do Proc.
Civil. Assim requer a V.
Exa., se digne ouvir as tes
temunhas wdiante arrola
das, as quais comparece
l'ão em Juizo independente
mente de -intimação, proce
dendo-se a justificação "ab

_� initio"e, julgada esta se pro-

p�_$
ceda de acôrdo com o art.

.' ,.iIfJff$�' eOJ, 455 e seus paragrafas, sen-

_ IS
do após, julgada, data vê-

II
nia, procedente a presente

/ ,
� ação� de acôrdo com o art.

, ..,'J1.�, .•

.,. 456 do C.P.C., como o an-

(../

'"
DUIIAIfTE TODO DIlI terior, podendo o Sup1ican-

� '\",,'"'_ "', nos 1/4T)':JOS ",.:iY,'
te adquirir o necessário ti-

.� " I-tIl<L � tu lo para a trânscricão no

., D"�82:-1'*
��g;:t��. pr::�:es�:�!�ti���

/.;; -: em Direito é dando a esta

"',,;; /,; �\'1'�)
.

_ �
-

�

�.
.J

o valor de Crt 2.100,00 pa-

'1" ra efeito de alçalda, p. de-
ferimento. ,Bigua,çu, 14 de

'" dezembro de 1954. (Ass.)

V
------------ Acácio Zélnio 'da Silva.

A [ S () Despacho: _ A. Como re-
, ." . : quer, em tt?rmos. D,esigne-se
. AVls.amos ao povo que só as pessôas que tiverem dia e hora para a jiIstifica-
h.sta cal'lmbada pela paroquia de N. S. de Fatima e as- ção prévia, ciente o Dr. Pro
Sl.nada pelo sr. Padre, estão autorisadas a angariar dona-
t f t

motor Público. 'Biguaçu,
lVOS para a es a de N. Sra. dos Navegantes, a realizar- 16-12-54. (Ass.) Leonardo
se em Itaguaçu, de 10 a 14 de fevereiro. Bunn - Juiz de Paz em ex.

A Comissão de Juiz de Direito. Procedi-

Edital de citação com o prazo de trinta (30) uraa

MARMORARIA

\i'ende-se
CADILLAC 1950 CR$ 300.000,00

Vende-se um em ótimo estado. AC,elta-se outro carro
como .parte do pagamento.

Rua Felipe Schmjdt nO 60.AGOR� NOVOS UORARIOS
Da FÁBRICA DE LADRILHOS HIDRÁUlIC'OS

Em tôdas as cores
O. C. Benvenutti - Rua Bocaiuva esqu'lna com a Frei

Caneca.
.

Com as mais modernas máquinas para:
- Mármores, Granitos, Mar�orite em cores - Pisos
Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias;

.

Terraços, Balcões, etc. -'

Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca
,

-

Terças __:. -Quintas
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

_
(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo. e Nort€

do P�is)
"

Domingo�

Segundas - Quartas _ Sabados
16:15 horas

"Para Porto Alegre

Aprenda a dirigir procu'rando hoje mesmo

WALDEMAR �PINHO .Profissional ou amador

Praça Pereira e Oliveira

TELEF. - 2.400

FOTOGRAFIA:S
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS _

,BATISADOS - ANIVERSAltIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

ReDOLFO CERNY, Fotografo do Jornal "O
ESTADO,t.

Cbamados: 'Rua Conselheiro Mafr", Df. 160 ou pelo
Telefone: 3.022.

CENTRO EXCURSIONISTA "�AR�Nc:.:O=L=--=D-=O�A,....A,_.,U....L=INJ....O"
- m�PlçIQNÁB.!.O

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEMrrcr====Q8TA_RINENSE !

.... �

,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ fERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

VI'A- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENOfRE

ÇO A CAIXA POSTAL 489- F LORIANÓ;:'OLIS-S.C,

Viagem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICltO-ONIBUS DO

IIPIDO {<SOL-BUSILBIBO))
Florianõpolil - ItaJaf' _ Jainv1lle _- CurlUba

__ , ....:;__� -.' c
.. '1'" ,

AgeAnCl-a. Kua Deodoro e�quina:da
• Rua T�nente ,SIlveira ,

Vende-se
Uma casa situada em Coqueiros,. na praia de lta

guaçu numa area de 4105 ril2
Tratar à Avenida Mauro Mamas 266.

t· Agradecimento e Missa
MARIA REGUEIRA PELUSO I

"

Silvio Regueira Peluso e ,familia, Aristides Reguei
ra, ausent�; Heitor Regueira, ausente, Numancia Reguei
ra, Osmar Regueira e familia, ltalo Comberlato e fami
lia, ausentes, profundamente sensibilizUidos, agTad�cem
as demonstrações de pezar recebidas pelo falecimento. de
s'ua inesq'uecivel mãe, sogra, ávó, irmã e tia

Mf'.RIA REGUIRA PELUSO

E' aproveitam a oportunidade para convidar os demais
.parentes e. amigos para assistirem a missa de 70 dia qlJe,
em StlfraglO de sua alma, mandam rezar 110 ,dia 18 do cor

l'ente, quarta feira, ás 7 horas, no altar do Sagrado Co
ração de Jesus na Catedral Metropolitana.

Outrassim, agradecem a todos-quantos enviaram flô
res, cartões e teleg,ramas e compareceram a mais esse
áto de fé cristã.

-

da a justificação foi esta ta dias, que será publicado.
julgada por sentença do e afixado na fórma da lei.
teôr seguinte: _ Vistos, Dado e passado nesta Cida
etc. Julgo por sentença a de de Biguaçu, aos seis di�s
justificação prbduzida pelo do mês de janeiro do. ano
Autor Engelberto Kremer, I de mil novecentos e cin

par� que Pl'�duza .os seu.s quenta e cinco. Eu, (Ass.)
deVIdos e leglas efeItos. Cl- Pio Romão de- Faria, Escre
te-se por mandado o Dr. vente Juramentado, nQ. im
Promotor Público da Comar- pedimento ocasional do Es
ca e os confinantes de imó- crivão, o datilografei e su

vel. Para ciencia dos inte-. bscreví.
ressados incertos, expeça:' Biguaçu, 6 de janeiro de
se edital na fórma do art. 1955.
455 § 1°. do Cód. de Proc. (Ass.) AbeJard'o da COs-
Civil. Sem custas. Biguaçu, ta Arantes

'

5-1-55. (Assinado) Abelar- Juiz de Direito
do da Costa Al'antes'- Juiz Confere com o original
de .Direito.· E para chegar afixado no logar de costu
ao conhecimento dos inte- me.
ressados, passa o presente O Escrevente, Pio Romão
edital com o prazo de trin- de Faria.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Como foi amplamente no-. se com o acontccí.nentc, em Câmara Munícípul e um dos

ticiado, realizou-se dominao nome do povo do Pantanal. batalhadores pela realízação
próximo passado, às lO, no- O sr. Osmar Cunha usou, da obra recém-Inaugurada.
ras da manhã, a tnauguracào então, da palavra e, em belo Usou da palavra (I sena

oficial da ponte de concreto improviso, reiterou, mais dor Carlos Gomes de Oliveira
armado sôbre o Rio da Ri- uma vez, o seu desejo puro e ,que, em brilhante improviso,

l�, beira, no Pantanal, cem 36 sadio de continuar as SU!'lS enalteceu a admíntstraçâo do

Antônio Apóstolo, do alto gens de apreço e reconheci- metros quadrados. realizações, esperando en- sr. Osmar Cunha e reiterou

comércio local e político de mento. Obra ínteíramente cons- centrar no povo que o ele- a ela, todo o seu apoio pes

merecido prestígio nesta Ca- Servindo, leal e desente- truída na profícua admínís- geu a rente de incentivo e de soal e o do Díretó-Io Muníci

pital, aníversaríóu-se ontem. ressadamente a quantos o t: ação do sr. Osmar Cunha. coragem, :1 fim de levar a pal do Partido Traoalhist3.

Um lamentável taoso obrí- procuram, Antônio Apostolo veio ela ao encontro de ,ln- bom têrmo tudo I) que vem Brasileiro, alí representado
gou-nos a não notrclarmos cada vez mais' se impõe ao tígas e justas aspirações de planejando para o bem estar pelo sr" Cristaldo Araújo .

em tempo, tão grata efemé- conceito e a estima do Povo nobre povo do Pantanal. da nossa' gente e ícüctdade Assim, num ambiente fes-

ríde, o que fazemos hoje, com desta Ilha, não regateando 'Fizeram�se presentes ao da nossa terra. tivo, transcorreu a solenída-

muita satisfação, pois que o sacrifícios em seu henef'iclo. grato acontecimento) grande Cortada pelo sr. Prefeito de, com a. qual o Prefeito

aníversartante é pessoa lar- As muitas homenagens que número de autoridades, den- Municipal a fita lel'de-nma-' Osmar Cunha entregou ao

gamento conhecida, destru- foram tributadas ao Verea- tre as quais, destacavam-se, rela que vedava a entrada nobre povo pantanalense a

tando de um vasto circulo de dor Antônio Apostolo, nós, 0S além do S1'. Prefeito Osmar ela ponte, o sr. Osmar Cunha quilo, que há longes anos -.:i

amizades e de admíradores, de O ESTADO, embora tar- Cunha, o Senador Carlos Go- convidou o Senador Carlos nha se constituindo no seu

que, na data de ontem, tri- diamente, nos associamos, mes de Oliveira, Dep. Fede- Gomes de Oliveira para í'a- grande desejo.
buta.ram ao ilustre Comerei· apresentando as mais calo- ral Leoberto Leal, Dep. Esta- zer o mesmo na fita 8im116- De parabéns a gente do

'ante e destacado Político as rosas felicitações, extensívas dual Antônio Gomes de. Al- lica estendida na outra ex- Pantanal! De parabens os

mais significativas homena- à exma. família. meida, sr. Antônio de PádCi tremidade. operários que realizaram tão

;
Pereira, Presidente da (à- Logo após, foi prestada! importante obra; De para-
mara Municipal de F'loria- significativa homenagem ao bens a atual admínístracãc
'nópolís, Vereadores António Prefeito Municipal e a sua florianópolitana que, nesse
Paschoal Apóstolo e Frede- comitiva, ocasião em que dís- curto lapso de tempo de sua

rico Véras, sr. Crlstaldo A- cursou o sr. Antônio de Pá- gestão, vem dando uma pro
raújo, Presidente do Díretó- dua Pereira, Presidente da I va cabal do seu espíríto lar
rio Municipal do Partido
Trabalhista Brasílen-o, além
de outros, cujo nome não foi
possível anotar.
Iniciando a solenidade, fa

lou o sr. Saul Lessa, em no

me do sub-dístrtto tia. Trin
dade, enaltecendo os nomes

dos senhores Osmar Cunha e

Antônio de Pádua. Pereira

Encerrando, o sr. Osmar

Cunha, em poucas palavras,
revelou seus propósitos, afir
mando que, embora queiram
erguer barreiras à ':.U:l frente.
encontrará no estímu'o Li.a pelo interêsse de.ucnstrado Razão e até muita razão

coletividade a fôrça ner.essá- para a concretízaeao da 0- tem-na agora os que à guisa
ria para suplantar todos os

bra. de crítica, dizem que a nosso

óbices. Em seguida, usou da pala- encantadora Ilha de Santa

O Prefeito, depois de sua
vra o sr. Emanuel Linhares, Catarina é a "Ilha dos casos

alocução, foi muito aplaudí- admínistrador d03 servir-os raros" ao invés de lilh, dos

do pelos presentes: da construção' da pont.e.' ocasos raros ...

Esquecemo-nos ele, no íní- Falou, após, o sr, Vereadur Agora há motivo de sobra

Cio desta nota, salientar que
Frederico ·v.5ras, re_i ubllando- e à farta para que entenda-

o sr. Francisco GriiiO, presi- mos o chiste.

dente da Ala Mo;;:a do PSD, Pois, haverá na histSt'ia do

;ambém fêz uso da pala:ira, Sr
.

!rlhor R S mundo, coisa mais r�ra e

tendo, por sinal, 3ido bastan�. .. • mais inédita, mais ehocallte

�e feliz. More'J·ra e mais absurda, ma,is con-

•••••••"..............
lO trária à razão e ao bom sen-

Moreira, deixando ainda 12

LONDRES, 17 CU. P.I netos.
O oferecimento ;sov.;. .§Uco ele O extinto, que desaparece
partilhar com as outras na·� aos 86 anos, era �l1uito estij
ções a sua experlf'nc.:ia jn� mado nesta Capital onde gó
dustrial de energia .ati;mich, zava de largo circul.) de ami
foi acolhido com �:nmde in- zades.
terêsse. O sepultamento rea!r:ou
•••••••••••••••••••••• 'se rio Cemitério de Itacl)]'L)bí,

às 17 horas, com �:nlTlde [1-

companhamento.
O ESTADO ap('é"�f:n�'" à

exma. família enlutada RS

mais sinceras' conàoh'!ncias.

Sr. 4lillo Polli
Florianópolis r�cebetl.' 111'0-

fundamente consternada., no

sábado último, dia 15, 'a no

tícia do falecimento, nesta
Oarútài�, do sr. Atílio Po1li,
antigo e destacado elemento
do comércio local.

P�las suas qualidadr.:., pe
lo seu grande amôr a,) tl':t·,
balh()., Atílio· pom gozava ir,�

gerais estima nesta Capital,
tendo sido a sua morte muito

la�e�:;:�·amento de seus

. PRESTES A ENTRAR EM ERUPÇÃO
restos mortais, com grande

LOS ANGELES, 17 (U. P) viagem fe.l:··rl ao Extremo Ori

PARIS, 17 (U. P.l -- De re- mento maior entre as nações acompanhamento, téve lugar
- "Tenho pessoa1l11.Cnti! a 0- ente, sob o título'de "vigáriO

gresso das' convel'saC;oJe;:; cem aliadas. Mendés-Franc;� fa·- no Cemitério de Itacofobí, pinião de que o Continente das força.; armadas". Ael'é�
os dirigentes da ItálIa e A- lou ·pelo radio á nação, de ..

'

O ESTADO apresenta a
Asiático é um V1J!<:úo que a- centou o l'ardeal: "Sempre

lemanha Ocidentai; () pri:nei- pois de relatar os resulta- exma, família enlutada (15
presénta o riSC9 d •.· entraI em que vou �l, essa rfgiáo en

ro ministro M':!ndê,;- ):"ranre dos da sua viagem ao presi· seus sentimentos pelo infalls- erupção a qua!ql:er lr:omen- contro menor i) JOlp::.:.r reser-

declarou que furam dados. dente René Coty. Aeentuou to acontecimento., I
to", decla�'ou !:nl Los Ange- 'vado ao mundo iívre. j(l. [jue

n\)vos passos para a cons0li-1 que sua missão foi alta.lnc;n- ,
les o CarO::lUl F!:ancis Spel- na minh'.1, vl.::jem ill·,�(,f:clen-

dação da p::LZ e um entendi- te satisfatória.
.

lman, ao reg,��ssar de uma te".

Florianópolis, Terça-feira, 18 de Janeiro �le 1955

Vereador Antonio apóstolo

A ALA MOCA HOMENAGEOU O
,

PREFEITO
Sábado passado, em Pedra O Senador- saudou o Pre

Grande, no Bar Io'aixa--,\I.I1I,' feito, concitando-o a lutao e

a operosa Ala Meça do Par- ao fim, lhe almejou muitos

'tido Social Democl'á tíco 0- êxitos.
.

rereceu ao. sr. Osmar Cunha,
Prefeito MunicipaL desejan
do homenageá-lo pe'o muito

que fêz, até agora. pela ei

dade, uma gostosa e bem

preparada feijoada. Aos "co

mes-e-bebes" astlveram pre
sente figuras de relêvo de

mundo político, jornalístico
e vários funcionários da Pre

feitura Municipal, além de
ser representada a /da .Moça
do PSD pelos seus mais des-

, tacados membros.
Falaram, pela on]etD, :J sr.

Braz Silva, em nom,� (Ia Ala

Moça, Olney Albano Lúeio,
também pela Ala Moça, 10r

nalista Domingos .1'Aquino,
(vibrante e entusiasmado),
Procópio, com a sua ,ia con

sagrada arte de dizer as eou

sas em verso, foi muito a

plaud�do, e muito cumpri
mentado pelos seus conneci
metltos culinãrios.

FOI "ÁFASTADO"
PEIPING, 17 (U P.I

Notícia difundfda peht cmiii
'sora diz que Mao Ts;� Tllng
aomeou novo enlbaix'·l.dor e:\-

A seguir, discursou o Sena- traordinário e pleG,\pol;encia
dor Sa\llo Ramos, que, cr:e- rio em Moscou a Llll r-<siao e

gadO naquêle momento da que o anterior .}mbaixador.

Capital da República, se di- Chang Wen Tien, foi "aJas

rigiu do aéroporto para c Bar' tado" do cargo e "brevê ,:e

e Restaurante Faixa-Azul, de gressará ao país, para deserr'·

propried.ade do sr. M;iri.o Co- penhar somente S:laS funções
micholi, sempre muito aten-I de vice-ministro das H.ela

cioso e cavalheiro (;:)1l1 todos.
I ções Exteriores"

.......,.���.t.<.�""� .. ;. ·,.....;:G"'..'· ....-f'-=�·"'.·
.. ,\".·I! ..... '. '�����_:v:��_;>_��::_� ."1 ...�:�.f!c:"'�·.40...,· ..

� �:;·f.. ·�jt"',\�\·.;; �D- "tt.

Ruiu a ponte de Urussan,ua
URUSSANGA, 16 (Do Cor- visto o desastre, visível. aos

olhos de todos, mesmo do
sr. Dionísio Piloto, que juróu
passar o govêrrlO em São
Paulo, PÔdo Alegre e ne, Ce

râJ;riica: Qualquer múmia cIo

Egito se preocuparia melhor
do bem comum da coletivi-

. \
dade Urussanguense.

respondente) Acaba de

ruir neste momento, em ple
na Praça da Bandeira em

Urussanga, a ponte principal
da cidadé!
A passagem do' cam:inhia

do Snr. Alfredo Pelegrim a

ponte desabou sôbre o rio,
. causando enorme estrondo,
que alarmou a cidade, car

regando para o local, às � O

horas da noite, enorme mas·

sa de povo.
Por graça de Deus, <;alva

ram-se os três passageiros,
emergindo um a um no meio
de uma pausarama infini.ta!
Foi o Vigário da Paróquia

o primeiro e o único a arris-

car a vida, descendo no os . OBSERVAÇÃO
curo' ao leito do rio, à pro- NAÇõES UNIDAS, 17 (U.
cura dos acidentf,tdos. P.) - O secre.tárjO) geral da
A causa do desastre outra ONU vai retOl).1ar as �onsul

não é que a falta :;thsolllta tas (interrompidas por moti
de um fiscal e o inteiro a- vo de sua viagem a Pequnn),
bandono em que está a d- com os governos memlll'os, a
dade e o município por par- respeito elo pedidG do gover-

. te do sr.'Prefeito Munkipal. no espanhol, qtFe! solir::itou
A ponte desabou de podre

I a�to::ização para �n�l3,r lJ1:';1a

e de mal reparada, havendo mIssao de observagao junto
mesmo quem já tivesse pre.. às Nações Unidas.

EXPERIÊNCIAS

CONSOLlOACÃO gA PAZ
,

Dados novos passos e maior
entendimento

to e do desespero às vésperas
de uma eleição ...
Se os detratores do iJl'efei

to da Capital (número aliás
redusidissimo) soubessem do
ridículo a que estão se ex

pondo, à exibi� grotesca
com que se lPresentam 1)e- Senhor Beirão

rante à opírííão pública fica- Só tem direito a eríttcar
riam envergonhados, sentir- atos de administração, aqne
se-iam diminuidos e deprimi- le que já fez alguma coi.sa

dos perante sua pr,lpl'ia pelo engrandecimento da

consciência. terra "Barriga Verde" ou de

Mas, há uma cóisa que
nosso imenso País.

impede essa judiciosa refle- O senl;lOr em seus artigos
xão. vem atacando o Prefeito da

Úma coisa Que :?é��a a 1'a- Capital em todos os seus atos,

zão, que tem fô,ça pi'.':'Et. tor- naturalmente, porque mIlito

cer a verdade, !lue irrompe já fez em pról de nossa terra.

do fundo do suh consciente Desconhecedor de seus fei-

3em ser obstada na sua pas- tos, peço o obséquiO de enu

sagem�rápida e fulminante. merá-Ios para que possa me··

Essa coisa é o d'�SP€1tO. lhor apreciar suas críticas

Mas, esse despe;�o de pou
"CONSTRUTIVAS".

cos será grande moth'o) para Quem sabe se as faz em

a alegria de muitos. agradecimento pela sua re-

Para a frente e vercl'!lG3. cente nomeação para Dire

tor da Secretaria de Viação

I I da Ponte do Panlinal
Mais um tento expressivo
8 administração

inaUDuraçao
marcou

CunhaOsmar

o EXTREMO RIDíCUlO DE UMA
CAMPANHA

Escreve "llHÉO" para "O ESTADO"

Esta Capital foi abalada,. so do que se atacar urna ali"

Domingo, com a notícia do toridacle porque trabalha,
falecimento, às 5 horas, em porque produz, porque admi
sua residência à Rua Ma:cr nistra com critério e procu
Costa, 17, do sr. Artur Ralllos ra cumprir um programa de
de Souza M(,'·t':·:�a, noss') j)re- govêrno ql.le está na cata de
sado e dÜ3iJllto contelTal!tO, toda a gente?
luncionárlo a;;u.·;o_:ntado tio Como dilja o mestre Ca

Departamen!;u dos C'GIreio& e milo, isso é um absurdo, Ulll:l
felégrafc'3. absurdez, uma absurdeza. ' e

Depois de rele'lantt's 51:':1'- uma absurdidade r Porque é

viços aquela Repartieüo, se o cúmulo de todos o� aosur

aposentára, com a

conSlde-1
dos.

r�ção de seus Che.fes e a es- Assim o caso do prefeito
tIma de seus cole:_l;gs e Im- Osmar Cunha. j!:stá traba

'bordinados, porqlle �ump'i- lhando. Está reali%undo. Está
dor de seus deveres, f"entil cumprindo o prolnetid(.). "'�ue
no trato, tendo demonstrado acontece? Rodam> PS carros

sempre ótimas qualidades de blindados do despeitó e o al
cidadão digno c cumpridor vejam com rajadas furiosas
,de seus de\'eres, sena.o ainda como se fôra êle um inimigo

.

ótimo Chefe de Famma. da Cidade e de !10SSit gente.
Deixou viúva '1 exrna. sra. Contra êle escreve -se e reim-

d. Etelvina von Encle ele 30u

za Moreira e filt1as as exn:as.

sras. donas, Maria Carolina,
Maria Caetana, :/(aria da
Glória e Maria l'Ionorina e
filho o sr. José Carlo,� de

Souza Moreira, cas.ado com, a
exma. sra. d. Rosá!.\a Hoset.t.q

DESTRUIÇÃO PELO
FOGO

BUENOS AIRES, 17 (U. P.)
- Incêndio de grandes pro
porções declarou-se no po
pular bairro de La Boca. O
fogo dominou fácilmente o

cargueiro "Argos" carre�·J.
elo com mil tonela�las de r;;n.
de ira. O navio, de bandeira
argentina, de 2.500 tonela ..

das, ficou cOl11j)letamente
destruido.

prime-se· a mesma sUl'l'ada
cantilena como' se isto aqui
fosse terra de beócios, i�im
plórios e cégos que rlio teem
olhos para ver, cabeç<l para
pen�ar e bom sen.so para dis
cernir as coisas à vista .

O que Osmar Cunha tem
feito em menos de três meses

de administração municipal
é motivo para elogiq,' para
estímulo, para coopera�'ãu e

colaboração de quantos dese
jam sinceramente o progres
so de Florianópolis G r: lluca

para cei:radas e impiedosas
críticas, as quais desferidas
C0111 veneno e largadas aos

ventos do desespero com o

fim de irritá-ró ou obngá-Io
a fazer paradas ou recuos,
ainda mais e felizmente o

animam e lhe dão maior ear ..
taz e redobrado vigor para
continuar a sua tarefa, am
parado pela população Icata
rinense que não é naSCla

nem inconsciente! •

Temos ouvido de pessoas
Gensatas e que não são seus

correligionários políticos pa
lavras de reprovação a essa

campanha inglória e impro
dutiva a que nós outros C!la
mamos campanha do tlespf)i-

ESTUDANTES DES
FILARAM

BOGOTA' ,17 (U. P.) - A
emissora salvadorenha CD l)

tada aqui, anunciou q�e n;i ..

lhares de estudantes desfila
ram pel:.w ruas de' San Sal ..

vador, em manifesta<;ão de
apoio 9.0 regime costun:que-'
nho do m'esidente JÓ,�':: l"i
gueres.

"REFERENDUM" NO
SARRE

BADEN-BADEN, 17 cu. P.)
- A Comissão Internaeional
encarregada de supervlsi()p�,!'
o "referendum" no SalTt�, 50-

b:re os acôrdos franco ·ale
mães de 23 de outubro, s�rã/
composta ele re�lre;,;ent.antes
da ·Grã-Br;�tanha, da .lt::i!;u,
da Bélgictl" da Ho!anda e de

Luxemburgo.

VISITA DO EXMO. SR. DIRETOR GER
DE ENGENHARIA DA MARINHA

Chegará a esta Capital, dizes Marinheiros de

hoje, via aérea, o Exmo. S:·. Grande e Paranaguá, par
Vice-i\.lm·irahte (EN) Cícero onde viajará em companh!.l
ele Freitus Marinho, Diretor do Exmo. Sr. Vice-Almirante
Geral de Engenharia da Ma- Carlos da Silveira Carneiro
tinha. Comandante do 5° Distr�t�
A 'visita de S. Excla., rrue Naval.

VIaja acompanhado de seu A partida do Diretor Gera!
Assistente Capitão-de -COl'- de Engenharia da Marinha
veta, Eduardo de' Almeida

I
está prevista para amanl-Jã:

Magalhães, prende-se a cons- às 16,00 horas no aéroporto
trução das Escolas de Apren- local.

.

.

.,

.',

...._._,I!OV,...-;;;r.�

No ;Edu«:andário SaDja
Cajarina ;-

No jardim-de-infância estas criancinhas passam horas fe

lizes, distraindo-se com múltiplos brinquedos, que lhes são

proporcíçnados não só pela direção do Educandário como

também por donativos de pessoas de tôdas as classes só

ciaís - expontãneamente levadas a prestigiar a benemé
rita e modelar instituição, repetindo-se em gestos de soli-
dariedade que tanto enobrece a alma da nossa gente.

CARTA ABERTA PARA O
SR. LUIZ EUGENIO BEIRA0

Teive para Diretor de Turis
mo e por equívoco o sr. Pre

feito, na mesma época, no

meia o sr. Oswaldo Mel�ü.
Vou falar com o sr. P're

feito para, - futuramente, an ..

tes de fazer qualquer nome·
ação, consultá-lo a fim de
não colocar em chóqur:! (;S

candidatos, se é que o sr.

Acy era candidato.
E por falar em Acy V. S.

disse que êle é péssinv) lo
cutor,
Pàrece-me que a Rádio

Guarujá está necessitando de.
aumentar seu róI de bons' lo
cutores.
Que necessita de um para

fazer o papel de vilão tenho
quasi certeza.
Saudações.e Obras Públicas, dêste Esta

do.
Neste caso nito deveria fa

zê�las, porque em troca do
salário que V. S. recebe eg· ENCERROU-SE
tãd os sel'v,iços prestados. i LIMA, 17 (U. P.) -- Encer-
.

Lei da compensação. rou-se a Terceira Reurtiào
Se recebe para fazer criti- Interamericana do Ce'ntro

cas a nomeaçã-o deveria :>er Americano de Cirurgiões, que
outra e não esta. contou com � eomparecirrren
Ainda, no domingo, V. S'I to de cêrca de 500 especia-

nomeou o sr. Acy Cabral listas das Am�rjcas. .

Osny Latis

,

xxx

O Jânio também chegou quieto .

xxx t'

O Marechal Dutra, a quem queriam fa7.er dê fiador
da candidatura Juscelino, afiou a espada e cortl)ll ti)·
da e 'qualquer ligação com o passado, o presente e o

futuro do .governador mineiro.
xxx

Até o fim da sema,na chegará o fim de al!�LlrnaS
histórias e o comêço de outras.

xxx

É só esperar, que o que vier ... soará!

De volta do Rio, devo confessar que não fui por
tador da bomba.

�as que ela está preparada, isso e ;;tá.
Não pensem os leitores que eu vim discreto. O g')l

pe não é meu!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


