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�r. �rêu aml� [um rim! �f r��i �n! a é i 0,
RIO, 5 (V. A,) _. o �RESIDENTE CAFÉ FILHO; POR INTERMÉDIO DE UM DE SEUS AJUDANTES DE ORDENS, ..<t·,·

..

�.:i.*-d;t;:t:�
MANDOU CUMPRIMENTAR O SR, NEREU RAMOS PELA SUA RECONDUÇÃO AO CARGO DE VICE-PRESIDENTE "':fll'
DO SENADO, EM RAZÃO DAQUELA CASA DO CONGRESSO, UNANIMEMENTE, ·TER REJEITADO SUA RENONCIA.
DA MESMA FORMA, PROCEDEU o BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, MINISTRO DA AERONÁUTICA E PATRONO

,'-'r�<�:�f�J�!�� DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

WASHINGTON, 5 (U. P.)
__ O Departamento de Esta

do informou, que John Phiip
Wernette, professor de ad

ministração comercial. da U

niversidade de Michigan,
partirá quinta-feira próxima,
para a Colombia, Perú, Chi
le, Argentina, Uruguai e Bra
sil, a fim de pronunciar con
ferencias sôbre assuntos eco

nomicos nos centros cultu

rais e universidades desses

países.

gica, em San Nicolas. Segun
do se sabe, o empréstimo se

rá de 60.000.000 de dólares, a
proximadamente.
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onvençao aCiona O causando preocupações. O

_

-

I ••
O sistema, reformoado, será veterinário, Oliver Johnes,

declarou que é excelente a

N-o s d
-

õ m Marp.o s gundo proPósl'tos de J D o
introduzido ���gt����!�a,cl�R��i)�:; m;��

a e ar.. (\ . \I e a g RIO, 5 (v. A.) - Divulga- vorável às modificações. En- fraco, devido a avançada ida-
RIO, 5 (V.A.) -- A pro- tada. Basta dizer que os jor- . ça ou quarta-feira. Havia, se que estaria iminente a re- tretanto, instado pela repor- de. Rota conta atualmente

NOVA IORQUE, 5 (U. P.)
pósito 'da anunciada trans- na is jucelinistas insistem de fato, compromisso do sr, forma total do sistema de pa- tagem a respeito, declarou: 18 anos. A sua dieta especial
ferencia da data da reunião em que a convenção traba- João Goulart nesse sentido. gamento elo funcionalismo "Não cuidamos de nenhuma consta de galinhas, carne

da convenção nacional do lhista será no próximo dia Mas também outros compro- público. O própria diretor da reforràa radical. Estamos magra e Iígado. O leão foi

PTB, o vespertino "O 25, e que o sr, João Goulart, misses do sr. João Goulart Fazenda Nacional, sr. Lopes tratando de aperfeiçoar os presenteado a Churchill, em

Globo" publicou a seguinte [comprometido com o gover- com ri sr. Janio Quadros e Rodrigues, segundo o notí- metodos de pagamento, pois 1943, em plena guerra. Aceí-

nota: "Está confirmado" o nadar mineiro, chegará ter- Munhoz da Rocha. etário, teria se declarado fa- as inovações introduzidas pe- teu-o com a condição ele ser

PTB não realizará conven- lo sr. Osvaldo Aranha visa- internado no jardim zoológi-

cão nacional agora, em mar-
-

•
ram evitar, como de fato co de Regent. Rota teve 5 es-

ço �cha-se �ssim� o sr
.. �u�-IVoluntáriOS numa càvern8 conseguiram, aquela pressão posas e é pai de mais de 60

celmo em situação difícil. _ tremenda sôbre o Banco do leões.

O sr. Jango Goulart chegou _ Brasil, que nos últimos dias --------

TRATADO DE Ilunt,ont,m
a São

Barj:. x
Hão foram bem sucedidos e se afaslaram ��:.!� ��:�::�!�:�; ,!:��

AMIZA_DE
Somente em caso e �

-

. LONDRES, 5 (U. P.) era ela bomba de hiclrogenio dois anos e Arthur Sepeherel, mento dificil. Manteremos a
trema necessidade abane 0- Dois estudantes britânicos a- é preferível à exístencía ca- de 21, ambos da Universida-

.

d S
� V· praxe a partir de lOdo mês'

- PORT-AN-PRINCE, 5 (U. nará sua granja e ao 1- bandonaram seu exílio vo- vernáría. de
'

de Reaading·. Sua aven-
em diante, mas vamos au-

P.) - O Haiti e os Estados eente. Palestrando longa- luntário numa caverna, con- Os estudantes chamam-se tura teve início q'uando a So-
f mental' o número de dias pa-

Unidos assinaram, um Tra- mente por tele one, com o sr. vencidos de que a vida na Tearlam MccElan, ele vinte e ciedade de Debates a que. ra pagamento, além de lan-
tado de Amizade, Comércio Osvaldo Aranha anunciou pertencem apresentou uma

1· çar mão de grande número
e Navegação .que regulará as seu propósito de não rea 1- moção no sentido de que o

relações econômicas entre os zar a convenção em março. A '·'IGREJA DE CRISTO" EM PENDEN-

fhomem
retornasse ao seu es-

de pagadores e também man-

1
. dar funcionários especiais

dois países - anunciou o A importância dessa deci- '.

tado prímíttvo para encon
I 1

'
-

distribuir cheques, bem .como

Departamento de Estado. I são não precisa ser ressa -

elA. COM A, nO.lICIA. IlAll,ANA· trttl' a 1�lic1da(]e.e escapar- às '"

F. -
_

resoureiros a maior número
_..

. � .

frustraçêes da vída moder- de repartições, aumentando
ROMA, 5 CU. P.) -- A Igre- Igreja, alegando vrolencías na. .

d Il t d f' . ,.

:� . [a de Cristo, que tem o apôio policiais, foi apresentada pe- Os estudantes vem agora
am a a IS a e uncionanos

HOMENAGEADO
que recebem no próprio 10-

F'LORES DA CUNHA' dos americanos, apresentou rante o procurador-geral em depôr em dúvida esta idéia. cal de trabalho: Pretendemos
ontem, queixa contra a Poli- Roma, pelo advogado da sei- Durante vários días perma f.a&e( D pagamento em 20

O tra nseu rso de SelJ 750 aniversá r"IO cla Italiana, que por duas ve- ta, oíacomo Rosapepe. A re- neceram numa caverna, co- dias, torriando assim como-
- zes destruiu o emblema ele tirada elo emblema de bron- mendo aves. Mas, ante a baí- do o recebimento. neiro tornar público que a

I
bronze da igreja e capturou ze foi feita durante o último xa ele peso, decidiram aban-

t
" sua nova comissão no Dístrí-

na a ICIO e manteve sob custódia dois de uma sério de atritos entre donar a experíêncía, ncredí- Vem 81' o to Federal não vai significar
. . elos seus membros. A de peito policiais e adeptos da Igreja tando assim que-podem ago-

. RIO 5 (V. A.) -- JUstifica-,
trutiva nas imolações e sacri- qualquer paraliznçâo elos tra-

, . � ela ação policial, ontem de- de Cristo, ocorrido mesmo ra demonstrar a teoria ele S bdo pelo sr. Gilberto Marinho, netos, do que nas ímpbsíções <, uper )) balhos em que se empenhou
. senvolvida, -os adeptos ... da - depois ela decisão ele um trí- que é muito pouca a feJici-

da trtbuna, logo pelos líderes e nos triunfos da força.
.

em Santa Catarina, todos
quela seita protestante 111an- bunal romano arírmando o dade numa fria caverna. "Se RIO, 5 (V. A,) - O cruza-

do PSD e ela UDN, senadores Mais ele 50 anos de vída conduzidos pelas fôrças ím-
. tiveram-se firmes no seu direito ela Igreja fazer suas o homem retornar ao estado dor britânico SUPERB, na-

Apolonio Salles e Jurací Ma- pública, no mei.o elo tumulto, '. 1 t
ponderáveis da amizac1e pelo

1 '"emp o e pin aram uma Igre- práticas e ostentar seus sim- primitivo - sustentam eles vio-capitànea ela esquadrn
alhu-es foi apresentado on- a luta, puzeram em sua a - povo catarinense, de agrade-
g, - ja de Cristo num quadro e o bolos nos locais de culto. A - só poderá prejudicar-se". inglêsa nas IneUfts OCidentais
tem, no Senado, requerimen-··

.

na a nobre sereni��d�_, que . cimento pelas provas ele con-

t
.

o simbolo eterno dos gtap. p���!lJr�l:_.zm numa das

jane-I despeito disto, os policiais e na América, visitará ofici-
slderação recebidas (' da ho-

to solicitando' um vo·o con- � --.

las. Dois agente.s __
ela Policia retiraram ela sede da Igreja DE ACO�·RDO almente esta capital, deven-

gratulatório pela passagem Jes homens. Felizes os que, permnne·ceram ao ladoa6�f�-I.o emblema que os fiéis recém do chegar ao nosso porto no
menagem ao elevado espírito

do 750 a'niversário do deputa- 20mo Flores ela Cunha - ele evolução, de progresso e

t ra <.lo eclificio. A queixa ela haviam coloca.do. WASHINGTON, 5 (U. P.) próximo dia quatorze do cor-

da Flores da Cunh� ::on�luiu o senador �}ilber o
_ Informa-se de boa fonte, rente. O Superb, que é co _

de puro amor pela cultura

Ao fl'nalizar suas· conside- MarInho - quando vem che- que teve ocasião ele constatar
-___ que os Estados Unidos avi- mandado pelo vice-almiran-

rações, o s�nador Gilberto Jar o e.nta�·dece�· ela vida,

O RI-90 da· Cl·d".. de 'saram a Suécia e a Su1ça, te Sir John Stevens, clemo-
e colher pmvas il'l'etorqu�:_..-

Marinh.o declarou: "Para pôr sentem subIr, ate eles, o re�- . \IA ele qlui eslão-(l� acôrdo com rará UUla senlana no Rio ele
veis. ,"

a, pr'ova as I'eroel'vas ele sua peito. e a_ af,e, iç[w dos seus � - Para 'continuar essj;};g<�ti-
.. "_ a sua proposta ele abolicao Janeiro. A belonave britâni- ,-r--

energia moral e a fortaleza conCldadaos.
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:..:e;;,..;�•. �f-'�rh-I-·"-
ela Comissão �e controie- :"(10 ca desloca oito mil tonela- vldades, estará cOjl'éluinclo o

do seu caráter, não lhe fal-
"" LEill:-", � il�� armísticio da Coréia. elas.

escritório ela ��clopédia elo

taram as amarguras da pros- Curso ..ele�J.5ansao Culturnl,

crição e as ingratidões de a- "CRACK" FINAN- O Puolema c�osa devast8�a-'O ela I;JRú."nelade Nossa 8en110-

mizade, a negação elos seus U \I �-âas Vitórias e ele outraR

méritos, as diatribes e as in- CEIRO
.

'- ={v· PAHOA, Hawai, 5 (U. P,) lidade, a àuzentos metros 0.- atividades em que se encon-

júrias. 'é5 - Ardentes torrentes de la- diante. Em sua maioria, as tra empenhado, e que será

.São oS altos e severos e- NOVA IORQUE, 5 (U. P.) vas avançavam a noite pas- 75 casas da povoação foram :inaugurado na Pedra Gran-

xemplos da história, no en- - O presidente da Bolsa de sada sôbre a parte norte da abandonadas. Do ar, o pro- de, rua Joaquim Costa, pró-
tanto, comprobatórios de que, Valores, 31'. Keith Funston, abandonada povoção de Ka- gresso das lavas do vulcão ximo aos' terrenos em. que se-

na vida dos homens como na declarou a uma comissão ele poho, na direção do mar. Es- Puulena tem um rumo elefi- rão erigidos a igreja e 0-
elos povos, o esquecimento inquérito do Senado que o ta manhã. se podiam ver os nido: o 'avanço foi de seis grande estabelecimento de

dos agravos é mais fecundo auge atual do mercado é sau- j-/, escombros de cinco casas no quilometras da erupção ori- Assistência Social ela Irman-

de que a paixão rancorosa e clável, e afirmou que não é Dona Udenil(la, posso brincar de Inimigo nO L? mal' de lavas, enquanto es- ginal de segunda-feira, a les- daele ele Nossa Senhora das

.
de que, às vezes, há mais be- fácil a repetição do. "crack" Deixe disso, menino! Vá tocar tua cornetinha lá tas continuavam sua marcha te de Pahoa e de Kapoho, to- Vitórias, até o fim elo mês de

leza moral e mais força cons- financeiro ele 19?9. no quintal! 1
mI. direção do grosso da loca- mando a direção do mar. março; senão houver possibi-

........................................................................................................................,•••••1••••••••·, lidade de fazê-lo antes.
.

.j . � -.-•••••••_ _-_••_ _ ��.
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No Rio de Janeiro, alélu_da
Antes de chegar ao seu têrmo, o processo que ohon-. -- :.:. Imprensa, aquele em que um jornalista compareça perante sede elo l0 Distrito NavaÍ, 1�0

rado Prefeito ela Capital está movendo contra a nossa pre-

I
� a Justiça para responclel' a um processo. Negro, nigérr.iiTrefi Ministério da Marinha, ou de

zada confl'cira A Gazeta, por crime .de imprensa.. devera

m
.

p rensa
� � será aquele .em que um profissional da pena fôr convoca- sua residência paÚicular, à

- ficar re�tl'ito àquela prestigiosa fôlha e os tramites da jus� .,

.

� do
-

para ouvir uma sentcnça condenatória. Aí, então, sim. rua Aníbal de Mehelonça 151,
tiça, a exemplo de vários outros, inclusive alguns em que o

.
. � Porque essa sentença será a prova de que, na Imprensa, IPANEMA, já está em ativi-

querelado era este jornal. � h?u.ve que� .esquecesse as suas finalidades e rompesse o dáde o escritório exclusivo
O caso, entretanto, foi levado à Câmara dos Vereado- .!.....-,..y............................,. _..............................,.,........ cOlhgo da. ehea. para aquelas atividades, à

res onde se pretendeu um pronunciamento .contrário ao Muito mais grave do que o chamamento a juizo de um Avenida Rio Branco 183 sala

qU�l'elante e uma desçabida soli(lariedade ao órgão al'gui- Câmara, se anuísse na apressada solidariedade à parte jornalista é a agressão a êle. E p.or isso, nestas colunas, 50"2, edifício dR, Socieclad'e Sul
do de divulgação caluniosa. O legislativo da cidade, deci- sem razão. ainda que voz singular e isolada, sempre apareceram pro- Riogranden·se.·
dindo certo negou-se a interferir na matéria, deixando-a De manifesto, pois, a fragilidade das críticas e dos ata- testos enérgicos e veementes contra desforços pessoais ou No próximo mês ele abril,
ao SObel'an� julg'amento do poder competente: Se o jutli.� que aos vereadores que decidiram deixar a Câmara ao lar- espancamentos estúpidos e covardes, aqui levados a efei- quando gozará férias, visita
ciário, afinal, inculpar o brilhante matútino, êle experi- go de qualquer intromissão no debate judicial �ntre o Pre- tos contra homens de imprensa. Nunca silenciamos a nossa rá em serviço da Enciclopé
mentará as mesmas emoções (le jubilo que já experimen- feito e A Gazeta. Agir de modo contrário seria erro gl'OS- revolta, ainda quando - e as ressalvas foram feitas - di- dia, os 18 últinios municípios
tamos, quando os processos em que eramos réus não 110S seiro, equivalente a avocar à Câmal'a um julgamento e a vergiamos totalmente da conduta dos agredidos. que não estão' organizados
apenaram. E tanto maiores, e mais justas essas alegrias, prolatar uma sentença fora do processo e, sobretudo, da De notar-se, llesse processo que foi eclodir na Câmara, com as suas comissões e per-

quando, no procedimento criminal, a defesa não apelou para competência. que a ácusação que o motivou, feita ao g'overnador da ei- correrá os demais para ava-

forças estranhas, como seria a solidarie(lade de um colégio Também não podemos concordar em que a ação, em. dacle, teve a sua improcedência confessada posteriormen- liar dos trabalhos em anda-

politicamente inspirado. Acresce que tal solidariedade juizo, contra um jornal represente coacção a Imprensa. te pelo órgão querelado. Diante disso não se compreendem, ·mento.
-

que sabemos, aliás, não haver sido solicitada - surge até Essa afirmativa, em crua .análise, representa a negação dG em sã l'azão, as queixas da popular confreira, sôbre a Em seguida virá ao Estado,
hicômoda e intempestiva, por sôbre não se ajustar ao pro- princípio de responsabilidade da imprensa. prepotência e a ingratidão daquele que não lhe era um no mínimo uma vez em cada

césso, imlnimtemente judicial, e nele p'esar apenas como E', ainda, a confusão entre liberdade e licenciosidade.,' desconhecido, porque no labor honrado das suas oficinas e dois meses, para entrar em

intromissão indébita. Os nossos .direitos terminam onde começam' � direitos redação, ganhara honradamente o seu pão. contato com ·os colaborado-
Por outro lado, se a justiça concluir pela procedência alheios. Todos têm direito à honra. Tais aspectos, por certo, passaram desapel'cebidos aos res dos grandes. empreeneli-
d;ní;n�ia, ';i situaçao esquisita--e 'desajeit.a;rta ficarià· a Ass.im nij,o atiu!,unos _porque .seja um dia negro nobres confrades. mentos em plena execução.
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ECONOMIA

USINA SIDEROR
GICA
-- A firma "Dow Jones" a

nunciou que a Argentina so

licitou ao Banco de Exporta
ção e Importação um emprés
timo para ajudar o financia

mento de uma usina siderúr-

o TEMPO
Previsão do tempo até

14 horas do dia 6

Tenmpo Instavel com

chuvas
Temperatura: Estável
Ventos: . Variaveis, f'res-

cos

Temperaturas estremas de
hoje:
Maxima 23,9 Miníma 21,1

11m•. Carlos. da·
Silveira Carneiro
Pede-nos o Almirante Car-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Uma lingú& SO� o microsco�io
.

Hamburgo - "Será que edições na ortografia- "mo- mente longo duas ortcgra
de futuro seja dever escre- d�rna" As tipografia" te-I fias. Po�le-:e. contar com

ver errado?" perguntam há rram de reformar o seu ma-
,
forte rosístêncía da popula

alguns meses os adversários teria!. Sem dúvida alguma, ção e criar-se-ia matéria de
de. uma reforma ortográfi- os encargos seriam consí- conflito. Os reformadores
ca que se pretende levar a deráveis.

!já
moderaram os seus pla

cabo na Alemanha, na Aus-
' Até agora não se toma- nos mas continuam conven

tria e na Suiça. A língua ram decisões. Alemães, cidos de que uma reforma
alemã é falada como língua austríacos, e suíços discuti- .vir� com tO,d� a certeza: se

materna por mais de 100 mm apenas os problemas. bem que ate a sua efectiva
milhões, é ainda maior o Resta saber se, no caso de ção ainda possam decorrer
número de estrangeiros que se proceder a uma reforma, muitos anos. Nesta matéria
como professores, comer-. a população acompanharia é preciso, antes de mais
cíantes, médicos, cientistas esse movimento, sem falar, nada, dar tempo ao tempo,
dominam o alemão ou se de- por enquanto, nos organis- como ensina a reforma orto
dicam ao estudo dessa Iín- mos of icais. Corre-se o gran- gráfica da língua portugue
gua, Ora, o alemão, não de perigo de existirem du-1sa.só como língua falada, mas, rante um período relativa- Dr. Ernst Thomas
sobretudo, como língua es-

crita, é difícil, mais difícil
do que necessário ou dese
jável. É este o ponto de par
tida de uma discussão' cada
vez mais acalorada de uma

reforma ortográfica.
Ao contrário do que se dá

maioria das outras línguas,
os substantivos escrevem-se

JUIZO DE DIREITO DA

I
suin do título sôbre os aludi-

COMARCA DE BIGUAÇU dos terrenos quer adquirir Reinicia 'suas- EST. DE SANTA C,â- o domínio dos mesmos, com
TARINA fundamento nos arts. 550 e

Edital de citação com o pra- 552 do Código Civil e na
zo de trinta (30) dias conformidade do art. 454 do

O Doutor Abelardo Código de Processo Civil.
da Costa Arantes, Juiz Assim, pede e requer a V.casos duvidosos ou compli- d D' it d C E di

.

t \e irei o ca omarca xa. se igne ouvir as es-
BONN, 4 (U. P.) _ As au-cados. A representação grá- d B' E t h d' t 1I e ,Iguaçu, stado de emun as a ian e arro a- tt)l:idades ocidentais deramfica das vogais .Iongas va- Santa Catarina, na for- das, as quais comparece- permissão, ontem, para queria. Certas palavras de ori- da Ieí t

-

J" d d tma a ei, e c. . . rao em . UlZO ln epen en e-
a companhia de aviação Lu-gem estrangeira escrevem- FAZ SABER t d

.

ti -

<. aos que o men e e m imaçao, prece- fthansa, da Alemanha oci-se de maneira completa- te vví d 1 d d
.

tífí
-

"boresen e virem ou e e co-: en o-se a JUS 1 icaçao a -

dental, reinicie os vos comer-mente divergente das re- h' t ti
.

it.i "
.

1 d t11 ecimen o . iverem que, im 10 e, JU ga a es a por ciais, a 10 de abril vindouro.gras normais alemã. O pro- t d ACCEMO V E d d .�por par e e DE- . xa., se proce a e acor- Este é o primeiro benefícioblema da ligação de pala- LANLHO d d do c t 455, por seu a voga o o com o ar . e seus pa- prático que recebe a Alema-vras apresenta uma infini- DA" Z '1
.

'f d' d tJ r. caeio e mo da Sil- ragra os, sen o apos a a nha ocidental, depois da ra-dade de casos duvidosos. To- va, lhe foi dirigida a peti- vênia, julgada procedente a tificação (�os tratados de Pá- PROGRAMA DO MÊS DE MARÇOdos estes escolhos ortogra- ção do teôr seguinte: Exmo. presente ação podendo o Su- ris, na Bundestag, domingo DIA 5 - SABADO - CONCERTO DE ACORDEONf'icos são não só o terror Sr. Dr. Juiz de Direito da plicante adquirir o neces- último. PELOS ALUNOS DA ACADEMIA DE ACORDEONdos alunos escolares mas Comarca de B i g u a ç u. sário titulo para a trans- Os primeiros vôos comer- "SANTA CECILIA", SOB A DIREÇÃO DO PROFESSORcriaram pouco a pouco ACCEMO DELANLHO, ca- críção no Registro, de acôr-. ciais se realizarão entre as MACIEL, ÁS 20. HORAS.uma situação de duvida em sado, lavrador, residente e do com o art. 456 do C. P. cidades alemãs, em aviões CONVITES EXTENSIVOS, AS FAMILIAS DOS PARIS - A Orquestratodo o âmbito da ortogra- ,domiciliado em Sorocaba, C., como o anterior citado. bi-motores Convair. A deci- GONCERTISTAS. Nacional deu, recentemen-fia alemã. Para os estran- neste Municipio, querendo Requer ainda sejam feitas são aliada, anunciada por DIA 12 - SABADO - JURI SIMULADO SOB A te, no Teatro des Champsgeiros, as competições da promover uma ação de citações aos cônjugues dos um porta-voz da Alta Comis- .oRIENTAÇÃO DE ALUNOS QUARTANISTAS DA Elysées, em primeira auortografia exigem estudos usucapião, vem, por seu ad- confrontantes caso casados são aliada, abriu o caminho FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA. dicão mundial, sob a: direaprofundados. vogado infra assinado o sejam' e de tudio seja ciênte para o regrseso à aviação co- DIA 19 - SABADO - PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE cã� do próprio compositor-

Dentro do quadro de uma qual está registrado na C., o Dr. Promotor Público da mercíal, depois de 10 anos de DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS, � "Missa Deo Gratias"comissão, representantes da A. B., secção deste Estado, Comarca. Protesta por to- inatividade. Através de toda COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS. (Missa .de Ação de Graças),Alemanha Ocidental, da zo- 30b nO 512 e tem escritório das as provas em. Direito 1 ocupação, as potências ti- VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL, de Manuel Rosenthal.na soviética, da Austria e nesta Cidade, expor e 1'e-! permitidas. Dando à presen- nham proibido os vôos co- DOCES, E SÃLGADINHOS.· _ Essa obra, composta anoda Suíça esforçam-se por qu.erer a V. Excía., o se�uin: i te o val�r de Cr$. 3.000,00, mercíaís na Alemanha. An- DIA 27 - DOMINGO - EXCURSÃO MARITIMA, passado, é a mais imporsimplificar a ortografia. A te. 1 - Possue o Suphcan- ,P. deferimento. Biguaçu, ,8 tecipando-se a restauração COM VISITAÇÃO ÀS ILHAS DA BAIA NORTE. tante que Resenthal, umexigência primordial é que te, dois terrenos situados de janeiro de 1955. (Ass.) da soberania, por meio da TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI- dos últimos musicistas quea ortografia seja única em em Sorocaba, os quais têm Acácio Zélnio da Silva. DES- ratificação dos tratados de NEMA" COM FILMES SELECIONADOS, AS 19,45 estudaram composição comtodos os países de língua as dimensões e confronta- PACHO: R. hoje. A. De- Paris sôbre o rearmamento, HORAS. Ravel, concebeu até hoje. Aalemã. No momento em que ções como segue: a) _ signe-se dia e hora pata a os alemães se vem preparan- respeito, r�cOl'da-se que asse abordam os problemas Terreno' de fôrma irregular justificação prévia, ciênte o do, desde alguns meses, para
musicas para a "Joana

!:çl�e!Ol�m�iv��.g���i���u��� ���n�oa�:s��r�:�aaal�l�;;� ��:l.1��·.o��::�') P1��il��:d�i�� ��:�:;i:�S�s serviços' aéreos

Casa "Eureka" ��!l;��::is��I�:ilÀ:s�:l:ã�to que uns exigem uma re- ra de 367m, a sua linha di- Costa Arantes, Juiz de Di- CI'dAol.éummdl;��Og'r!�1:u ?eeS�!:�= I eram "música relígíosa",forma radical, outros defen- visóría norte é de 664m, reito. Procedida a justifica- _ mas ilustrações musicais adem as regras tradicionais. tendo a area de carca de ção foi esta julgada por
volvímento, com voos expe-

propósito de obras religio-Um dos POlÜOS principais 230.000m2, e confronta à sentença do teôr seguinte: rimentais entre Hamburgo e
sas."da discussão são as maiús- oeste e sul com o Ribeirão Expeça-se mandado de cita- Paris, Londres e Madrid, o
Rosenthal concebeu suaculas, Além disso, pergun- do Inferninho, a leste com ção aos conf'rontantas do

início de serviço em rotas eu- Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores "Missa em Ação de Graças"ta-se se não seria melhor terras de quem de direito Imóvel e ao Dr. Promotor ropéías, a 15 de maio, e vôos Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço, em estilo teatro análogo ao
.da t I d

.

experimentais transatlânti- R di I Ma'
.

as de Costura etc etc -".

d V di Utilí
a p ar as p� avr�s e 01'1- for pelo Travessão do Oleo, Público. Para ciência dos a io as, qum' ,.. __" ao Requien e er 1. 11-g.em estl�ange!ra e, ortogra- ,e ao norte com terras de interessados incertos, pu-

cos para Nova Iorque, em Bombas Elétricas, Motores. para -Bicicletas, Toca sou -uma grande orquestra,f:a ale�a: Nao sena POS-IAlberto Bocks. b) _ Ter- blique-se edital na forma do q.uadri-motores con�tella-IDiScos,Ventílâc'iores, Medidores de Luz e Força, Material uma imponente massa co-s:_vel u�I�lcar a repr�senta- i reno de 398,8m de frente por I art. 455, § do Co. de Proces-
tíon.

� 'Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força ral e um "quarteto" vocalçao ,graflCa das vogaIs lon- 1.100m de fundos, area de so Civil. Custas afinal. Big., EXEQUI�S/DE uM' i'RE- Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma-
c()m as próprias acrobaciasgas. A pontuação também 437.800m2, confrontando na 15.2.55. (Ass.) Abelardo da _

,.- VURSOR, do na Europa técnicas. A partitura seguerequer reforma. fre1 a " '
.

t _. PARIS,4 (U. P.) - As exe- PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM o "ordinário" da Missa e_

üe leste, com teu as Costa AI an tes, JUlZ de .Pr I quias de um dos precursores Registro: Inscrição 211�e �em. q:�e nos �ormeno- ,

de herdeiros de Candi�o Ma- reito. E, �ar!--q.l:�'-êhegue: da aviação, o chileno Luiz
Fone:

oferece uma secessão de
res as "QPlnIOeS vanem

COn-jChadO de Souza e Joao' Ma- ao conhe.r:.rríento de quem Sanchez Besa serão realiza- partes purante orquestraissideràvel;nênte,. é muito ele- chad? �e Souza, ou quetp.�, intt\l"?s;ar.possa, manda pas-
I
das, na segunda-feira de ma-

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
Santa

(o Introito e o Ofe,rtório) e
vadq o numel'Q daqueles que de dIreIto, oeste COm quem sal' o presente com o prazo nhã na Igreja de st. Honoré

Estreito - Florianópolis - Esta:do de de partes vocais em que os
advogam uma l�efOl'ma. A�- de, J1\:l'eitG-iJélo Travessão de 30 dias, publicado e afi- d'E;lau, para cuja cripia se-

Catarina - Brasil contrastes entre as dife-
gumenta-se que a api�endl- Geral da Fazenda, sul com xado na forma da lei. 'Dado rão trasladados os seus res-

VENDA A VISTA E A LONGO PRAZO rentes vozes do quarteto,d 1, 1
-
',__J

t d J
. I

d t C'd d d os coros e o acompanhamen-zagem a mgua a ema se- erras e acmto João da e passa o nes a 1 a e e tos mortais, do hospital deria seimplificada. O núme- Costa ou quem de direito, e Biguaçu, aos dezenove de Beaujol1, onde faleceu, on- to da orquestra criam um
1'0 de estrangei.ros que se norte com as de Simão Fran- fevereiro de mil novecentos tem, aos 76 anos de idade. O

V d';
vai-vem colorido.

d • 'A "Missa Deo Gratias" de
dedicam ao seu estu o au- cisco ou quem de direito. e cinquenta e cinco. Eu, corpo será inumado no Pan-

en e 5'ementaria. 'Diminuiria sem 2 - Tem o Requerente a (Ass.) Orlando Romão de teol1 familiar ao cemitério
-

."
,

Rosenthal se inscreve assim
"d d I

-

entre as mais notáveis obrasduvI a o e a emaes que posse mansa, pacífica, sem Faria, Escrivão, o datilogra- novo de Neully, perto de Pa-

Ihesitam em dezenas de interrupção nem oposição e fei, e subscrevo. Biguaçu, ris. O embaixador do Chile, da música francesa contem-
casos, o que contribuiria Com o "ariimus aomini", 19 de fevereiro de 1955. Juan Rosetti, presidirá as ce- VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO E A porânea. (SII) ,

para um n1elhor entendirnen- por si e seu antecessor Jo- (Ass.) Abelardo da Costa rimônias, junto com o presi- CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO' LUZ. -�

to das diferentes camadas sé Manoel da Silva, ha mais Arantes, Juiz de Direito. dente ela Associaçã0 dospilo- TRATAR NA MESMA.
sociais e profissionais. de trinta anos, sendo que a ConJére com o original
Por outro lado, a refor- posse do Peticionário é de afixado no local de costume.

ma tem adversários fer- 3 anos e de seu antecessor O Escrivão: Orlando Ro-
renhos. Thomall Mann fala de 30 anos. 3 - Não pos- mão de Faria.
de um "depauperamento -la
mentável", acentuando que
a língua se tornaria mais
.feia e menos clara. O Pré-
mio Nobel Hermann Hesse
rejeita decididamente esse

empobi'ecimento da ortogra
fia. Afirma-se que a refor
ma reduziria o patrimônio
cultural e que os textos alEl
mães seriam m�nos com

preensíveis. O predomínio
do "mediano" não devia
afectar também a ortogra
fia. Um escritor suiço fala
até mesmo de 'uma amputa
ção patológica". Os editores
e -- o que é deveras inte
ressante os' tipógrafos pro
testam, pois fazem valer
que surgiriam inúmeras di
ficuldades técnicas e comer-

ciais. Haveria necess�ade
, _ ·de um sem ":h úmero de novas

EDITAL

em alemão com maiúsculas,
havendo um sem-número de

EDITAL..
CONCORR�NCIA púBLICA
Para fornecimento de Jeeps e Furgão, em

perfeito estado técnico, de funcionamento e

conservação, que o Serviço de Assistência Mé
dica Domiciliar e de Urgência - SAMDU -

pretende adquirir:
Aos doze dias do mês de março do corrente ano, às 16,00

horas na sala do Gabinete do Diretor do SAMDU, sito à
ruá 24 de Maio, n. 814, no Sub-Distrito do Estreito, t�rá lu

gar a abertura das propostas de fornecimento para a venda
de JEEPS e FURGÃO"que o SAMDU afim de ampliar os

seus serviços, pretende adquirí-Ios.
As propostas deverão ser encaminhadas ao referido

Serviçq devidamente fechadas, com o seguinte endel'cc:o: I
A SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO. - SAMDU - Estroito '

- Florianópolis.
Florianópolis, 2 de março de 1955.

Julio Paulino' da' Silvá - Chefe da SAA.

"A ·MODElAR"
Ciclistica
Rosa Neto

i�,í'�t, . �,

INICIADA A GRANDE VENDA DE COLCHõES DE
MóLA DIVINO

�j,-;'�fi;><-:;-;'·
_

Só não dorme bem ... quem nao quizer!. ..
COMPRE

'''''-�Q�-';�����.'J
Durante o mês de março com a insiguinificante en

tra da de-Cr$ 50,06 e mais 10 prestações mensais:

�,����f��li$.:"#'1'i\��,-

_ 1 colchão de móla DIVINO

Rua 24 de Maio 906 (Es
treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao ramo

de ciclismo .

Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

Com presteza e perfeição os

2 travesseiros de móla DIVINO

.... _.:;. ��_"-(;.�lr.:::�)_ �
_ ::'>:-;:::-_,�-."'!. � .=._-

. 1 tapete de sala

" A MODELAR"

O magazin
ESTADO

mais barateiro e melhor sortido do

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
bem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno-

Vulcanização, Mecânica,
Pintura Raiações e breve
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
Reembôlso.

-

operaçoes
-

a Dviação Comercial Alemã
tos veteranos, Léon Bathiat,

I
viatórios, d�ra�te a j�ventu

que colaborou com Besa, nos de. Besa fOI ainda brilhante
primeiros entendimentos a- advogado.

À Ciclistica Rosa Neto ã

.

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.CLU'B� DOZ� D� AGOSTO Atendemos
6230.

pelo telefone

"MUSICA. DIVINA
MUSICA"

1ns, o.a ·O.�'Iª;Z(l�:>
S03M3�V :SO,)JAM3S,·'.",,,_,,', _', .

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

'SSI!S 5oV' OIlI�)/81L1l1n3 -;'SIlOdll
':;;;t �i 011l--:-,;-010\ld :$'-.�sliOd:l
'SIlE, sy Ollt,':"" ·S.n()d.9N�III01.:1
S V'1 dUIO' .'spaOe!J\-"'_:-'-'_,,,; ... :._._,.....;- ..... ,\. -,-_"

Expresso Florianópolis· LIda.
� Transporte de cargas em geral entre :�\

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO. Caminhão
Vende-se um "De Soto"

1950 para 6.500 Kg Comple
tamente reformado -- RadioCOM VIAGENS DIR�TAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO
e demais ace$sórios.
Ver e tratar á Rua Rai-MATRIZ: FLORIANóPOLIS

Escritório: mundo Corrêa 108 - com'
Célio Fort-Kamp - no Es
treito -- ou com Ernani
Leal Te!. 3809.

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado 1666/76Rua Padre Roma 50 - Terrt'o

Deposito:
H.ua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, .435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

1São Paulo - Capital - S,I:".
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

a a sEndereço Telegrátic'J
Santidra e Transpol1s Duas salas a Rua Fel'·

nando Machado 1,2, para es-
-0- -0- -o-

critório, e uma garage. Ver
e_ -tratar no local ou pelo
Tel. 3809.

(Agência no Rio' de Janeiro e eill BeJo Horizonte com tráfego mútuo até
·São Paulo com a ·Empl'êsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COMENTARIOS dade de Lajes para a festa.
O conhecido. Pitúca, ar- de 'Exposição, em 19 do

O' dtlsta de renome no cartaz mês corrente. As moças bo-

I
·

nacional, foi homenageado, nitas estão e� Pl'eparativ.os ,a 10pelo sr. Prefeito da Cidade, com suas 'I'oilletes, e ansio-
.

Dr. Osmar Cunha, na noite sas na disputa do título de
da exibição do filme em que Miss Lajes. A comissão do - A Guarujá lançou quarta
fazia o papel de caçador de .concurso Miss Santa Ca- feira passada, às 22 horas, o

bO�'boletas - "Carnaval em tarina estará presente às programa "Musica - Imortal",

Marte". festividades. patrocinado pela Varig.
:� :;; *

***

Acha-se afastado das lídes

radiofônicas, em férias, o co

nhecido radio-atol' Palmeiro
da Fontoura.

*** A partir de hoje, estão
sendo irradiados pela "Mais

Popular", os novos discos

musicais, recentemente ad

quiridos.

Quem será a "Martinha"
de Santa Catarina? Muita

moça bonita está aparecen
do, e o concurso será em

_ principies de maio. Quem
irá a Madrid, Uruguai, Bue
nos Aires, Amazonas e Rio
de Janeiro? Lindos premios
serão oferecidos às primei
ras colocadas.

As Dez Elegantes de
Florianópolis estão convida
das para a inauguração. de
um moderno e luxuoso salão
de penteados, que será

instalado em breve na C»
pital, O cabelereil'o é da
"Níase" São Paulo, que fará
suas demonstrações de be-

LAJES
. los penteados, nas mais ele-

Grande movimento na cí- gantes.
--o--

Ultima Moda

A direção da Rádio Gua

rujá está estudando as' pos
sibilidades de transferir pa
ra local técnicamente mais

aconselhável, todo o sistema
irradiante da emissora. O
Transmissor e a Tôrre seriam
instalados em terreno .bal
dlo, no Continente.

***

Edgard Bonnassis da Silva
lhos de remodelação de seu

feiras, pela Guarujá, o pro

grama de sua criação "Fa

tos de hoje, de ontem e de

sempre".

Afim de permitir os traba
lhos de remodelação de s eu

palco auditório, a·ZYJ-7 pas
sou a transmitir de um estu
dío provísorlo, instalado no

2° andar do Edifício "Marti
nelli".

* :;: *

• • •

. Nívea Nunes (Maria) ínte
grante do elenco que vem

apresentando a novéla "Céu
sem estrelas", continua rece

bendo ínumeras felicitações
pelo seu brilhante desempe
nho. Parabens Nívea.

* * *

Na ausencía do titular, as
sumiu as funções de Diretor
de Rádio Teatro da "Mais

Popular", o sr. Albano de
Souza Lucio.

;!! * ;::
-

Pituca
.

foi homenageado
pelos. artistas amadores da

cidade, com um jantar que
se realizou no Restaurante
Rosa. Na ocasião foi-lhe o

fertada uma rica medalha de
ouro. O·Prefeito Dr. Osmar
Cunha esteve presente.�,

300 conjuntos para 25.000 KVA instalados em 113 meses apenas e perfeitamente funcionando

FRANCO TOSI - ALFA ROMEO - ARONA

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÁ
1. Entrega imediata - grupos até 380 KVA. 2. Embarque imediato - grupos até 1000 KVA.

Assistência técnica • peças sobressalentes • montagens e instalações • recondicionamento

ANTARES - Engenharia, Indústria e Comércio S.A. - Av. Anhangabaú, 321 - Caixa Postal 2869 - S. Paulo

R " '" """,'. ,",,,""'"""�), ,__ por SlNHA CARNEIRO ;�"lil<I,.,� ..

CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & �OH.N.SON

"PROBLEMAS ALI. mento dísfurçauamente : em

MENTARES pudins, papinhas e môlhos.
Na idade madurisaima de O efeito será o mesmo.

um ano, o bebê se torna um Provàvelmente o bebê
verdadeiro gastrônomo e ainda não aprendeu a co

pode (se quiser ... ) comer mel' sozinho, mas tem uma

de quase tudo. Esta é a te0- tremenda curiosidade sôbre
ria. A verdade, que muitas os alimentos. E isto êle tra-
mãezinhas podem constatar, duzirá em esforços manu

é que Sua Alteza, começan- ais de pegar tudo, batel' as
do a exercer os previlégíos mãozinhas no prato ou brin
de um autêntico conhecedor cal' com a comida. Impeça
dos prazeres gastronômicos, êste hábito com firmeza.
recusa-se a comer certos ali- Nada mais desagradável do
mentos que não agradam in- que uma criancinha tôda
teiramente ao seu augusto enlambuzada de aveia ou

paladar. . . um copo de leite derramado
Se esta situação começar pelo chão;

a- surg ir-na sua família, en- Se as brincadeiras na ho
frente-a com tato. É com- ra da papinha consistirem
pletamente errado - e não em levantar-se na cadeira,
adianta nada - forçar o contorcer-se 'e balançar de
garotinho a comer o espina- um lado para o outro, até
ire só porque contém tanto que você pense que vai en
daquele excelente ferro, louquecer ... conte até dez,
que faz' tão bem, etc ..• 11:s- 'minha amiga, respire pro
te argumento não causará fundamente e peça aos céus
a mínima impressão. Já que que lhe dêm paciência. Ge
os bebês são as criaturinhas ralmento, quando o bebê
mais "do contra" do mundo, começa com estas gracinhas,
seja "do contra" também: a sensação aguda de fome
antes que êle possa abrir I já passou ou êle realmente
um berreiro por causa do

Ijá
comeu o suficiente. De

detestado espinafre, tire- qualquer forma, faça de
lhe o prato da frente e di-Iconta que nada está aconte
ga-lha, o mais. sério posivel: cen do e tire o prato imedia
"Mas, como é que você ia tamente, sem se mostrar
comer isso? Não sabe que zangada ou nervosa. Se o

essa papinha gostosa é para traquinas se acalmar e ten
a sua irmãzinha?" Para a tal' lhe dizer que ainda es-

mentalidade adulta, êste pe- tá com fome, tente nova

queno truque parece muito mente. Mas se isto não acon

óbvio. Lembre-se, porém, tecer, não lhe dê a comida
que seu filhinho ainda não. dentro de alguns minutos.
é tão esperto como pare- j Simplesmente comece a

ce. . . próxima refeição meia ho-
Se você tiver seguido ra antes e ofereça-lhe um

COMUNI- mais ou menos êste siste- pouco mais de comida. As
O NASCI-' ma e oferecido alimentos sim seu pequeno sapeca 10-

novos aos poucos, seus pro- go compreenderá que você
blemas não devem ser mui- não está para. brincadeiras
to grandes. Entretanto, a e que a hora da papinha é
maioria dos pediatras con- assunto sério.
corda que os problemas ali-
mentares mais graves co

meçam quando' o bebê já
tem um ano de idade. E se

você, como mãezinha preo
cupada, permitir que êles-
a aborreçam, a deixem ner

vosa, estará somente crian
do uma tensão, ou mesmo

mal-estar, entre voces dois.
A melhor solução é orga

nizar o cardápio com os ali
mentos salutares que você
sabe gue são do agrado de
Sua Alteza. Se êle recusar

um ou outro ocasionalmente,
nada de mau acontecerá. É
bem possível que seu filhin
ho repentinamente tenha
uma inexplicável antipatia
por leite. Não se preocupe.
Daqui há alguns dias êle

R. começará novamente a be
ber o copo inteirinho, até à
última gota. Enquanto isso,
dê-lhe êsse importante ali-

Minha esposa
N icolau Nagil Nahs

Companheira fiél da minha vida,
. Luz radiosa e pura que os meus passos
Guiou sorrindo à estrada florescida
Do arnôr, prendéndo-ms 'em seus doces laços!

És para mim a sombra apetecida,
Ninho dos beijos meus, dos meus abraços;
Consôlo dos meus ais, sombra querida
Que trouxe a luz para os meus olhos baços!

Quando me fôr da' vida, nesse instante
Quero ainda ver teu palido semblante
Dando-me alento para a luta extrema!

Que eu morrerei feliz, na convicção
de levar junto ao meu teu coração
Para guiar-me na Mansão Suprema!
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Restaurante Náiiirl
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasll, o melhor I
Desconto especial para os senhores viajantes.

Conjunto de praia, de calças três quartos e casaco

sôlto. O casaco tem gola esporte e punhos nas mangas.

A calça é justa, terminando por um lacinho.

PARTICIPACÃO
Experimente hole. ATíLIA e PAULO VIEIRA DA ROSA

. CAM AOS SEUS AMIGOS E PARENTESSOUFFLE DE PALMITO MENTO, HOJE, DE SEU FILHO PAULO.
Fpolis;, 4.3.55.

FAZEM ANOS, AMANHÃ: INGREDIENTES:ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
- Jorn, Almiro Caldeira

de Andrada, destacado ele
mento nos meios culturais
do Estado e descendente de

tradicional família catari

nense;
- sr. Silvio F. Monteiro,

alto funcionário do Banco

Agricola
- sr. Fernando Macheco

d'Avila, alto funcionário do

Ministério da Viação e fi

gura de projeção na socie
dade catarinense;

sr. Renal Capella I

Sr. José de Oliveira
Freitas
- Viúva 'Donatila Mar

ques
-

-- sta. Lenir Oliveira, di
léta filha do sr. Altino Oli

v�ira, dínamico e progres
sista Representante Comer

cial;
-- sr. Aldo Rosa da Luz

sr. Ernani José Fon-

1 xícara de leite

.

3 colhere� de sopa de fa-

VENDE SE?rinha de trigo - " ..

1 lata de palmitos UMA CASA DE'MATERIAL À RUA R�Y BARBO-
.200 gramas de �resunto 1 SA NR. 130, EM FRENTE AO ABRIGO DE MENORES.

picado em quadradinhos de Tratar na mesma;
1 cm. AloAaosimmCóA

2 fatias de pão cortadas
em tiras
um pouco de manteiga
1 raminho de salsa.

- menino Fernando, en

canto do venturoso lar do
sr. Domingos Fernandes de
Aquino, Gerente deste Jor
nal, e de sua exma. esposa.
d. Lourdes Cardoso de Aqui
no;

MANEIRA DE FAZER:

1 - Com % xícara de lei
te e as 3 colheres de fari
nha de trigo, faça uma pas
ta e leve ao fogo numa pa
nela, qualquer.
, 2 - Junte uma lata de
palmitos' e mais 1/2 xícara
de leite. Deixe o creme en

grossar tendo o cuidado de
mexer sempre.

3 -- Junte o presunto pi
cadinho.

4 - Transfira

sr. Alvaro Acioli de
Vasconcellos, -funcionârto
público federal e destaca
do elemento nos meios cul
turais e ésportivos;
- sr. Mário Leite
- sr. Renato Machado,

destacado elemento nos

meios comerciais

o creme

para uma forma de vidro
que possa ir ao forno. Pas
se manteiga nas tiras de
pão e arrume sôbre o creme

formando uma estrela.
·5 -- Leve ao forno regu

lar, durante uns vinte minu
tos, até que as tiras de pão
fiquem tostadas.

6 - Enfeite com um ra

minho de salsa e sirva bem

quente. (APLA)

seca

sra. Talita Campos
sra.: Argentina Alves

- sra, Noêmia Alves, es

posa do sr. João Alves
_

- sta. Hulda Mancellos
- sta. Maria de Campos

Mendes
- menino José Lúcio, fi

lho do sr. José Américo
Bruno
- sr. Mário Moura, fi

gura de relevo no comércio
e transportes do Estado e

pessõa muito benquista ria
.

ociedaâe loca'l;

viúva Carlotasra.

* VENDE-SFi
Uma mágu ina fotográfica alemã SOLIDA III 6 x 6

de fóle. Sincro Compur, com filtro amarelo ou uma fran
cesa TELKA III 6 x 9 com telêmetro. Nóvas, preço:
Cr$3.700.00 e 3.500,00.

Tratar à Avén ida Hercílio Luz 172.

ESTUDE POR CORRESPOND:&NCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" � Diretor: Prof. Antonio
RoUo."

.

Praça da Sé, 28 - Tel, 33-9070 - C. Postal 6374
São 'Paulo.

ZE-MUTRETA •••
AVENTURAS DO

Sohn
- sta. Nair Macowisky
- Sta. Maria das Dores

Monteiro

- sta.· Wanda Mirosky
.

- sta. Vera Garofalis
Fialho, filha do dr. Henri-
que Fialho

.

__ menino Carlos Henri-
CASA MISc.LANIA dlatt'j·

que, filho do sr. Emmanuel bWdora doa IUdloa R.C.A.

G'evael;d Vltor�- Valm•• e Dficül .
,.

I
• .,
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Confortavel casa para caseiro recen-construida.
Chácara toda plantada e cuidada. ,

.

. Ámba� as casas possuem agua instalada, esgoto e M?ntaf�:'or �eL�zr;;a�����luz.

FES I AL DO U I OS DO 14 Ver à rua Getúlio Vargas n. 194, parte da rua já BeSsões Esotéricas, todas as se-
Apurou a nossa repor-

I

parte nas grandiosas re�- T V N D d f' '2030'I
.

calcada. gnn as eiras, as ,. a rua

t�g� :ll�� �l!ire�.����v�� ;::��a���u:�a�un��:en:e���. Iniciado 'ôntem, encerra-se' promovido p�lo Unidos do

14'1
-

.' - -:<�t!< .:, ".{i <<> �:��lh��ro��afra, 33 -.�
Ih

A

R d' d F·t sob hOJ'e, 'com 11 eletrizantes J'o- N; B. Facilita-se o pagamento., .

aceitar o cQn\,ite ill!.�·, ,e goa o ngo e .rel as,
N. '49 ., ENTRADA FRANCA .",)

foi dirigido pelo C. R. Vas- o pàti:6c'inío ao gQs-entre ,clubes da .;varzea Local:. eS,tádio do _14.ó �.C., .'

Tratar com Francisco Medeiros á R. Tl'ajano
co da Gama, tomar cârioea de l'em,o. florianopolitana, o festival no Estreito. nesta Gapital.

CONTRATADOS llAO, ADIR, OSCAR, CHADÉCO, ITAMAR E NERI E MANTIDOS MILTINHO, GERSON, MÁRIO, lAN
DO, CHUCHO E ERNANI- O ZAGUEIRO GONZALEZ NAS COGITAÇOES DO CLUBE HENRIQUE LAGE - OSÉAS E GIOVA

NI NO 14° B. C. - DIREÇÃO TÉCNICA - HARLEYH DIRETOR DE FUTEBOL.
Muito ao contrário do' ceira vez disputará o cetro ní, com os quais mantém as

jmuitos que viram o colapso quando fomos á cata de no- .dos novos valores do con-

que sucede com os clubes 'metroPolitano. melhores relações. do Avaí, outro grande fa- 'tícias, tivemos ensejo de junto, que são:
da Capital, a diretoria do Houve, é' verdade, um No ano passado, embó-·I�o.ri�o, as probabilidades ao I conversar co� o repr�s�n- Ti�o, ex-goleiro do Pay-
Imbituba Ttlético Clube tra- movimento na Liga Tuba- ra apresentando um quadro imcrar-se o returno eram as

I
tante do Imbituba Atlético sandu, de Brusque e que

balha afincamente para for-
I
bonense de Desportos, no poderoso, sob as ordens do melhores. Mas, a coloca-, Clube, que nos informou es- vinha defendendo as cores

mar um 'quadro digno de' sentido de fazer o clube vol- competente técnico oríen- ção satisfez aos sulinos que tal' tudo correndo de con- do Olaria, do Rio; Nery,
respeito, com o qual esperá.l tal' á filiar-se' aquela en tí- tal Félix Magno que acaba em todas as jornadas no' formidade com os planos que pertencia ao Flamen

obter, êste ano, o titulo de I dade sulina, mas tudo foi' de retornar ao "soccer" pa- certame souberam ser es-I de organização e preparo go, de Laguna; Oscar, ex-

campeão da Capital. em vão. O Imbituba prefere ranaense, o Imbituba foi portistas na acepção da

pa-!
do conjunto para o campeo- defensor do Bocaiuva, des-

" ter .corno adversários Avai bastante infeliz, conseguin- lavra. nato. ta Capital; Chadéco, Itamar
O querido clube da vila Figueirense, Paula Ramos, I do o vice-campeonato com o UM NOVO PLANTEL e Adir, todos vindos do Ce_-

de Henrique Lage pela ter- Atlético, Bocaiuva e Guara- Paula Ramos, quando, para Ante-ôntem, na F. C. F., E exibiu-nos os contratos rãmíca, de Henrique Lage,

••••••0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8 .

o Estado" Esportivo
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Esta manhê a

«Prejeíto
A's 9,30 horas de hoje, na

I
.

raia do Iate Clube, largarão nâmico esportista prefeito
os barcos deste e do Veleiros Osmar Cunha, homenageado
da Ilha em b�sca dos louros' da interessante prova de

e da t�ça oferecida pelo di-l iates da classe "sharpíe".

Prova
Osmar Cunha» Caxias X ferroviário ����N��CORDf

Divulga-se que o nadador
Campeonato Estadual de Fu- Nilson Ferreira Leão conse

teboI de 1954. guiu bater o recorde nacio ..

Reina a mais intensa ex- nal dos 200 metros nado de
pectativa pelo sensacional peito classico, na piscina do
encontro que deverá leva" ao Fluminense.
local da luta uma assístên- Nilson gastou 2'47"3. A
cia das mais numerosas. Dião marca anterior, de Otávio
dirigirá o match. Mobiglia, era de 2'47"6.

Espera-se uma luta equili
brada e repleta de suspense, Na cidade de JOinville, ere
estando todos os barcos con- tua-se, na tarde' de hoje, .a

correntes com disposição' e primeira .pugna da série
ânimo para vencer. "melhor de três", entre as

esquadras do Caxias, local,
campeão da zona norte, e elo

Ferroviário, de Tubarão,
campeão da zona sul, doREGRAS INTERNACIONAIS DE REGA- IZIDRO COSIA

TAS A VELA DA I.V.R.U. E DETERMINA- SEM CLUBE
CãES DA C.B.V.M.
•

I

MUDAR-SE-Á PARA A RUA
TIRADENTES A F. C. F .

HOSPITALllADO
'HÉLlO QUINT

ótima residência, completamente nôva, em São José,
com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,
sala de jantar; grande cosinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambémpara cépa,
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chácara com 27 metros de frente e 130 . de
fundos até o mar.

FORMADAS A-S SELECOES CARIOCA E
,

PAULISTA

Izidro Costa, o técnico
campeão de 1954, acha-se,
presentemente, sem contra
to. Tendo deixado as fileiras
do Figueirense. por não ter

chegado a um acôrdo com o

alvi-negro, Izidro Costa em

bora cobiçado por outros

clubes, ainda não se mani

festou sobre o assunto, espe
rando-se ainda êste mês a

Parte I - Direção de reconhecida pela Entida-
1 - AUTORIDADE' GE· de Nacional, ou ainda de

RAL DA COMISSÃO DE pessoa ou pessoas em cujo
REGATAS. nome ou nomes tenha sido

.1 - Tôdas as regatas, as- inscrito que deverão ser

sim como as iates delás par- sócio ou sócios de associa
ticipantes, estarão sujeitas ção de vela reco�hecida pe

à autoridade da Comisãão la Entidade NaclOnal.
de Regatas sob cuja dire- A C. B. V. M. estabelece:

ção forem realizadas: To- Para púticipar' de rega-
dos os assuntos estarão sU-ftas organizadas pela C. B.

jeitos a sua aprovação e fis- 'V. M., .

calização e tôdas as dúvidas, I Federações ou ,assocla
questões e controvérsias que ções, o iate dever� achar

possam surgir estarão su-
I
se inscrito no RegIstro de

jeitas à sua decisão. I Embarcações de. Desporto,.
2 - As decisões da Co- organizado pela C. �.�V. �.

missão de Ragatas serão 2 _ Salvo disposlçoes di

baseadas nestas regras, tan- ferentes na regulamenta
to quanto possam ser aplí- cão de uma regata, o arren

cadas; como porém as re- datário de um iate será con-

. gras não podem prever tolo. siderado proprietário do

dos os incidentes e acíden- mesmo.

tes de uma ragata, a Co- 3 _ Nenhum iate arren

missão de Regatas deverá dado poderá contudo parti
ter em mente a tradição do cipar de uma prova sem que

mar, desaprovando tôdas as o tenha sido por um prazo
tentativas para vencer-se não menor de 30 dias.
uma 'regata por outros 4 - Dois ou mais iates

meios que não os de lealda- pertencentes, no todo ou em

/ de e habilidade na manobra, parte, a uma só pessoa ou

maior velocidade e perícia. lentidade, não poderão ser

2 - PROPRIETÁRIOS inscritos na mesma prova
DE lATES. CADA PRO- sem prévio consentimento
PRIETÁRIO Só INSCREVE .da Comissão de Regatas.
UM IATE. A C. B. V. M. estabelece:

1 - Todo iate Inscrito em Êste consentimento será

uma regata deverá ser de

I
da alçada da entidade orga

propriedade de uma as- nizadora da regata.
sociação ou de uma entida- BARLAVENTO .

. Acha-se hospitalizado, em

estado grave, o nosso pre
z a d o conterrâneo Hélio

Quint, dedicado primeiro
secretário da Federação Ca
tarínense de Futebol.
Pronto restabelecimento é

o que desejamos ao distinto

esportista.

1
Futebol por êstes dias mu

. Ao que �puram�s, a séde dar-s�-á para um prédio da
da Federaçaó Catarmense de rua 'I'íradentes,

MÁRIO VIANA NÃO DEIXOU O
PREfEITO DAR O "KICK-OFF"

sua definição.

INTERESSA-SE O PAULA RAMOS PELA
RENOVAÇAO DOS CONTRATOS DE

VALÉRIO E WILSON

RIO,'4 (V.A.) - Por oca- "kick-off" simbólico em' [o
sião da aprovação, pelo Con- gos oficiais e que, desse mo

selho Técnico da CBD, do do, não permitiria sua exe

jogo gaúcho x cearenses, cução naquela partida. Co
levado a efeito domingo, na mo homenagem, porém, ao

Paulicéa, o que aconteceu sr, representante do pre
ontem à noite, o sr, Ivan feito da cidade de São Pau
Freitas teve oportunidade lo, iria fazer com que os

de relatar um fato curioso. dois capitães dos quadros
E' que os dirigentes das ja emcampo, condizissem
duas delegações haviam as- S. S. de regresso até a 'I'ri
sentado que o Prefeito de buna de Honra. E isso foi o

São Paulo ou seu represen- que aconteceu em meio de
tante daria o ponta-pé ini- estranheza geral, principal
cial na partida'. A hora mar- mente de parte das autorida
cada para o inicio da con- des esportivas ali presentes.
tenda, entrou em campo o A assistência começou uma

representante do prefeito, vaia, que foi logo dominada,
para esse fim. Nessa ocas i- em virtude de não serem

ão o apitador Mario Viana conhecidas, no momento, as

tomou a palavra, dizendo razões que levaram Mario
que estava proibido o Viana a assim proceder.

Em ofício dirigido á Fede- mais completo elemento da

ração Catarinense de Fute-, Capital e um dos melhores do

bol, o Paula Ramos comuní- Estado, devendo ter sua pre
cou que se interessa pela re- sença, garantida no selecio

novação dos contratos de nado catarinense que dispu
seus profissionais Valérío, tará o próximo Campeonato
centro-médio e Wilson, ex- Brasileiro.
trema direita.
São dois elementos de va- O contrato de Valério ter-

101' comprovado, sendo que mina a 21 'de abril e o de
Valério é, não há negar, o Wilson no dia seguinte.

lIVINGSTONE PELA PRIMEIRA VEZ
FÓRA DA SELECAO DO CHILE

,

Santiago, 5 CU. P.) - Pe- vingstone foi substituido pe
la primeira vez, desde 1941, q lo novato Misael Escutti. De

guardíão-gentleman Bérgío pois do encontro frente aos

Livingstone não defende, em
jogo internacional, o arco da

seleção chilena.
Desta feita, devido a uma

lesão há pouco sofrida,' Ll-

SELECÃO DE CONCORDIA X OLARIA,1 •

DO RIO

1
seleção arím de, em abril pró

.

Divulga-se em Concordia xímo, dar combate ao Olaria,
que está sendo formada uma do Rio.

.

:.II!fP»'

equatorianos, um dos primei
ros abraços que Escutti rece
beu foi de seu rival Lívíngs
tone.

ZINDER LINS: EFICIÊNCIA
Em entrevista concedida

á imprensa; o famoso crack

paranaense Italo, do Agua
Verde, entre outras coisas,
declarou:
"De fato, o Agua Verde

era urna potencia no pri
meiro turno e mesmo nos

meados do segundo. Acon
tece que uma briga interna,
domestica e o técnico Zín
der Lins abandonou as filei
ras. Bem... o resto todo

mundo sabe. A esquadra
começou a desandar e os

pontos perdidos foram so

mando-se uns aos outros,
chegando no termino do se

gundo turno bem distância
do do primeiro colocado. A

esperança residia no tercei
ro turno final. Venceu o

Agua. Verde sua primeira
batalha. Perdeu as demais.
E já não restam mais espe

ranças. Tudo baldio.

RIO, 5 CV. A.) - Embóra Iro e. Santos; Mirim, Oswal

há mais de 15 dias de dis- dinho e Dequínha: Garrin
tância de seus respectivos cha, Rubens, Ademir, Didí e

compromissos, as equipes re- Nívio.
presentativas paulista e ca- ;PAULISTA Gilmar,
rioca já estão prátícamente Djalma Santos' e Helvio;
formadas, devendo. ser es- Formiga, Roberto e Alfredo;
tas: Jultnho, Humberto, Balta-
CARIOCA - Hélio, Pinhei- zar, Jair e Rodrigues.

------�.=._"�------------------�-------------

Vende-se

o ALDO lUZ NAS REGATAS
NOTURNAS DO VASCO

o ESTADO

sendo que Adir é nosso con
I
terrâneo.
Vários jogadores que em

1954 vimos brilhar, tiveram
seus contratos renovados
com o clube. são êles: o ar

queiro Miltinho, o zagueiro
Mário Beck; o médio Gerson
e os dianteiros Chuchú, Er
nani e Lando. Este último,
atacado de reumatismo nos
dois tornozelos, ja 'se en

contra restabelecido.
Para preencher lacuna

deixada com a saída do za

gueiro Marcos, o clube tem
suas vistas voltadas pará o

zagueiro GonzaleJ;, perten
cente ao Cruzeiro, de Joa
çaba, pretendendo contra ..

tá-lo ainda êste .mês.
Oséas e Giovani, aquele

centro-médio e êste meia
esquerda não poderão inte
grar o "onze" do Imbituba
êste ano, uma vez que serão

engajados no }4o B. C. para
prestação de' serviços mili
tares. E' posssivel que os

dois ótimos players venham
a ser cedidos por emprés
timo ao Clube Atlético Ca
tarinense.

DIREÇÃO TÉCNICA
A direção técnica do Im

bítuba, informou-nos .mais
o representante do grêmio
de Henrique Lage, foi .con
fiada ao esportista Jacinto
Ramos, auxiliado por F'ran
celino Guimarães.. Ambos,
dedicados e eficientes, es

peram conduzir o conjunto
para belas e magníficas<,
jornadas na presente tem

porada.
HARLEY'

Na direção do Departa
mento Esportivo está ago
ra o ex-player Harley que,
como todos sabem, sofreu
lamentável acidente de trem,
vindo a perder um dos pés.
Inteligente e esforçado, Har
ley certos estamos saberá
realizar um trabalho pro
veitoso é frente de tão es

pinhosa função.

CHILE X PERO,
HOJE
Prosseguirá, hoje, o Cam

peonato Sul-Americano de

Futebol que está sendo leva

do a efeito em Santiago do

Chile. Serão adversários, no

terceiro encontro do certame

os selecionados do Chile e

Perú.

GAUCHOS X
CEARENSES

O estádio do Maracanã, no
Rio, será palco, hoje, á tar

de, do segundo prélío entre

as seleções do Rio Grande do

Sul e do Ceará, pelo Cam

peonato Brasileiro de Fute

bol de 1953.
Os gauchos foram os ven

cedores por 2 x O do primei
Iro encontro efetuado em São
Paulo.
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A Biblioteca dos -ceiaS
No centro da Alemanha, . vai-se generalizando. Só en- res normais em caracteres

nas margens do Rio Lahn, tão a "Biblioteca Sonora" I do sistema Braille.
está situada a velha cída- desempenhará papel de rele- Já hoje se fazem sentir
de universitária de Mar- voo os efeitos Benéficos das
burg, onde 3.500 estudantes Em Marburg criou-se a instituições de Marburg,'
alemães e estrangeiros rece- única escola secundária pa- pois uma' elevada percenta
bem uma formação sólida ra cegos na Alemanha. Nes- gem dos 30.000 cegos que
e conscienciosa. Durante o te estabelecimento de ensí- se contam na Alemanha

li:l'ríodo lectivo; os jovens no, os cegos podem tirar o Ocidental exercem uma pro
de pasta debaixo do braço curso secundário completo fissão, não sendo raros os

dão cunho muito especial à que os habilita a cursarem casos de cegos em cargos de
vida citadina. No entanto, uma universidade. No entan- relevo .

..
vêem-se jovens que andam to, também se pensou na- Há advogados cegos e,
cautelosamente e quem se queles que estejam mais in- em Nuremberga, há até mes

aproximar, verá que levam teressados na vida comer, mo um médico cego que go
uma braçadeira amarela cial, instituindo uma escola za de excelente renome.

com tres pontos pretos. São comercial. Nas oficinas es- A actividade da bibliote
alunos e estudantes cegos peciais em Marburg traba- ca .tem projecção mundial
que aqui em Marburg rece- lha-se actualmente no desen- \como se depreende das con

bem a preparação conveni- volvimento de um aparelho sultas que se recebem de
ente que lhes permite se- que permitirá transpor au-Itodas as partes do mundo.
guir mais tarde uma car- tomaticamente os caracte- Wilhelm Winterberg
reira universitária ou in-

tegrar-se no comércio e na

indústria.
Marburg é hoje o centro

das instituições de auxílio
e formação de cegos na Ale
manha Ocidental. Além de
um Instituto de Ensino,
exemplarmente instalado e

apetrechado, há em Mar

burg uma biblioteca uni
versitária sistema Braille
fundada durante a Primei
ra Guerra Mundial. Todos
os dias, chegam de todos os

países do mundo pacotes
com livros e não há dia em

que não saiam remessas

destinadas a estudiosos ce

gos. As obras científicas
são emprestadas gratuita
mente. O único encargo são
as despesas da remessa .��II
postal de retorno. A bíblio- Nunca um filme foi tencialista: "LA P ... RES-
teca abrange mais de 40.000 tão anciosamente esperado PECTEUSE".
volumes de .obras em siste- como "A ... RESPEITOSA",
ma Braille e todos os meses de MARCEL PAGLIERO e - Para SARTRE, uma

registram-se entradas de li- CHARLES BRABANT. adaptação para Ia tela de
Vl'OS alemães e eatrangeí- - Este filme é uma feliz sua peça, teria. de ser exa-

ros, adaptação da obra hamõ- tamente como é esta de Pa�
O Instituto de Ensino de nima

.

de J. P. SARTRE, gliero e Brabant, cem pt
Cegos em Marburg não ne- "LA P ... RESPECTEUSE". cento fiél ao seu autor.
cessita apenas de livros, - BARBARA· LAAGE, a Imas também de revistas, de nova sensação cínematográ-

.

- "À ... RESPEITOSA"
mapas e de edições de obras fica francêsa, encarna admd- (La P... Respecteuse) es

musicais. Dispõe de uma ravelmente "A. .. Respeí- tará em cartaz a partir da
excelente oficina de edição. tosa". - 'IVAN DESNY, próxima 4a. 'FEIRA no Cine
Desenvolveu-se um sistema MARCEL HERRÀND e o

SÃO JOSÉ.
.

especial para as obras de negro WALTER BRIYANT,
matemática, de física e quí- desempenham os demais pa-. � ·tt

mica, pois as f'órmulas tnão
I
péis, imediatamente abaixo

são traduzíveis no sistema de Barbara,
normal. Há estudantes ce-I - BARBARA LAAGE, fa
gos que conseguem ler es- '-lando-se cinematográfica
tas obras tão depressa co- mente, nasceu e cresceu co

mo os .seus colegas que não mo os de uma "perdida".
perderam a luz dos olhos. - No Festival de Veneza
Está ainda em vias de esta grande interprete do

constituição a "Biblioteca, Papa do Existencialismo,
Sonora". NfLO se trata ape- foi aplaudidissima... En

nas de uma discoteca, pois fim, BARBARA LAAGE é

o sistema de fita magneto- a nova sensação do Cinema
fónica é mais simples. Uma Europeu. O negro WALTER
série de fitas deve vabran- BRIYANT, se revela um

gel' todas as obras impor- dos grandes' astros do cine
tantes da literatura alemã. ma mundial,
As fitas saem relativamente - Este trabalho de PA
baratas e o desgaste é prà- GLIERO e BRABANT foi a

ticamente nulo. Por enquan- umca versão cinematogrâ
to, os aparelhos de repro- fica aceita por SARTRE,
dução ainda são relativa- da sua famosa e mundial
mente caros, mas o seu uso,mente discutida peça exís-

Vende-se

NO CINEMA o SUCESSO MUNDIAL DE
J. P. SARTRE

G. S.

Or-MOTORES
ARNO

l

garantem .máximo rendimento
nas mais árduas tarefas!

/

Permanentemente controlado por
aparelhos de alta precisão e técnicos

especialmente treinados, o motor ARNO
está submetido ao C. I. Q. durante .

tôdas as fases de sua fabricação.
Assim, ao sair da linha de montagem,
o motor ARNO se apresenta técnica
e mecânicamente perfeito, pronto a

enfrentar as mais árduas tarefas
com um máximo de rendimento!

A data de hoje recorde-nos que:

�_ ..__ .. -.

.• _.--.,.... ..... _ .........f' \ .....
, � ......,.,"'�'.t._. ........_

Em Coqueiros - magnifica residência de praia
composta de 3 dormitorios com arma rios imbutidos, cosi
nha americana com fogão eletrico, varandão com vista
para o mar, sala, quarto de banho com box dependência
de empregada, porão, tanque garagem. etc. etc.

A residência contem aquecimento central.
Tratar no local, a rua José do Vale Pereira n. 203.

Retdjcclf,:jjo de UHI lIIolor �1I1 md�

qu;,lo �"Jtomólicli de p".:cisão. Em
pn'OIejfl,) pfonc, vê-se UllI "Centre
iodúr" e�pedallzado inspe,iono(1' .

di) retores já rejlfjcúdos,
------�----------'r-

_cliI�·.l»-

___
� _., •.

"'0".

Um "conlrolador" "e,.;(jc" os por
tes uiil1odo5 da cmo tampa, ao

'odo Jo /lJr(w sern;·Qw/c;móliCO que
a proJu,tiu.

.

---_ .. ---.-�.-._:::-

é Contrôle Integrol de

Qualidade - único sistema que garante
a máxima perfeição na produção em série.
O C. I. Q. baseia-se em inúmeros testes,
dos quais são essenciais:

1) lestes de lcbcrctérlc, poro contrô/e das
características elétricas e mecônicas dos

motores, exame prévio do matéria-prima e

oferição periódico dos instrumentos de medida;
2) testes durante a fabricação, peça por peça*
3) testes das peças, depois de fabricoda'J
!I) testes finois, de após-montagem.

,

.

1, '\: •• l�.· -. \. • , :"1

_"'--�._._-----'

MATRIZ: AVENIDA ARNO, 240 (MOÓCA) - FONE: 33-5111 - CAIXA POSTAL 8.217 - SÃO PAULO - ESTADO DE S. PAULO

Distribuidores ExclUSIVOS em FLORIt.NÓPOLIS: ELHROTÉCNICA II�DUSTRIAL E COMÉRCIO - Rua Tenente Silveira, 24
,Filial ARNO em PORTO ALEGRE: Av. Alberto Bins, 383 - Caixa Poslal 1.482

FILIAIS: RIO DE JANEIRO - PÔRTO ALEGRE - RECIFE

A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX"
lNICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosínha ba

nheiro e W. C., sendo que anexo quarto. de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa .de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de· 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações saol"ai:i;lS, lugfll" para
construir garage, sito a rua Juca do. Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um �.'reno no centro da cidade, medindo 15 metros

dé frente por 25 de fundos. Otimo local para .constru

ção, ".uLtJBl.II_
Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotés na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

.

com otima praia. ,

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -
o;,

10 andar - E[;treito - Em frente ao Cine Gloria.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com' 3 quar

tos, sala de visitas, sala de Jàntar, copa, cosinha e insta

lação completa de banheiro e W.C.
Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de

Jantar, cosinha e instalação sanitaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito. a

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-s_e._c'ªa� .l!0 Estreito.até Cr$ 100,000,00.

HOJE E AMANHÃ NO 'PASSADO.

6 DE MARÇO 7 DE MARÇO

em 1565, uma' provisão régia determinava que as

náus da India, uma vez que não alcançassem o des

tino, regressassem a Portugal não arribando no

Brasil'
em 1637, a rortaleza de Pôrto Calvo, sob o comando
de Miguel Giberton rendeu-se aos holandeses sob

o. comando do Conde Maurício de Nassáu;
em 1317, em Pernambuco, estourou uma revolução
de caráter republicano e separatista, dirigida por

Domingos José Martins, com repercussão nas capi
tanias Ide Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e

Ceará. Foi sufocada e treze dos principais impli
cados foram condenados a morte;
em -1835, a então Vila Real da Praia Grande, foi es
colhida para Capital ela Provincia do. Rio de Janei
ro e no ano seguinte teve o predicamento de Cidade

com a denominação de Niteroi, em 2 de abril de

1836;

em 1836, Manáus, sem resistência, foi tomada pe
los Cabanos, que só foram repelidos no dia 31;
em 1838, a- então Vila de São João del-Rey, na an

tiga Provincia de Minas Gerais. foi elevada a ca

tegoria de Cidade;
em 1849, o vice-presidente desta então Provincia,
dr. Severo Amorim do Vale transmitiu o govêrno
ao dr. Antônio Pereira Pinto, que, por sua vez foi

substituido pelo dr. João José Coutinho, o adminis
trador da província que mais tempo se demorou
no cargo; 9 anos, 8 meses e dias;

em 1876, foram aprovados os Estatutos da Estrada
de :FerrOr:[lnna Thereza Christina neste Estado;

.

em 1889, assumiu a Presidência da Provincia de
Santa Catarina, o respectivo Vice-presidente Cône-

go Joaquim Eloi de Medeiros; :---- '----.-

t
em 1907, faleceu o. Marechal Manoel Ve1()w_.�ara-
nhos Pederneiras, nascido no Rio Grande do Sul� .. -

em 2 de setembro de 1835;
_: em 1890, abriu-se na presidência do dr. Paula
Guimarães, nesta então Desterro, uma subscrição
em favor das vitimas do incendio dos armazéns Sil
va & Avila, da Bahia, no qual pereceram mais de
cem pessoas;

em 1919, irrompeu um incendio nas docas de San
tos, queimando 94.612 sacas de café no. valor de
7,750 contos de réis;
em 1947, amerrisou na baía Norte de nosso porto o

hidro-avião "Inglaterra", por 'volta das 14 horas.
A seu bordo e em trânsito para a Argentina viaja
vam diversos atôres cinematográficos;
em 1948, foi apresentada pelo promotor Paulo Whi
tacker ao aúditor da tetceira auditoria Militar (Ca
pital Federal), uma denúncia contra o ex-capitão
Túlio Régis Nascimento, pelo crime de traição ao

Brasil.'li'
'.! " , -

A data de hoje recorda-nos que:
em 1609, D. Felippe III expediu uma resolução cri
ando o Tribunal da Relação do Brasil, com sede na

cidade de Salvador, na Bahia;
em 1637, de conformidade com a capitulação' assi
nada na véspera, Miguel Giberton, comandante dn
Fortaleza de Porto Calvo, faz entrega das chaves;
-em 1724, na Bahia, foi fundada a Academia Brasi
leira dos Esquecidos, a primeira sociedade literária
que floresceu no Brasil;
em 1738, a filho e sucessor de Fernão Dias Paes Le
me, Capitão-móór das entradas e descobrimentos
das esmeraldas, Garcia Rodrigues Pais, faleceu;
em 1739, o Brigadeiro José da Silva Paes tomou
posse como primeiro Governador da Capitania ele
Santa Catarina, depois de separada da de São Pau
lo. Antes já havia governado pela resolução de 5
ele agôsto de 1838 voltou ao posto, por determina
ção do _Governo da Metropole;
em 1739, foi criado pelo Brigadeiro de Infantaría
dos Réais Exércitos JOSE' DA SILVA PAES, apro
veitando o casco ele um destacamento que trouxe
ra,

- o Batalhão de Artilheiros-Fuzileiros, transfor
mado em Regimento de Linha da Ilha de Santa
Catarina que" ... no tempo de Bohadela, haviam
sido alcunhados de BARRIGA-VERDE, pela desco
loração a que haviam chegado os seus gíbões ... ";
em 1762, deu-se a nomeação do 5" Governador des
ta então Capitania. Coronel Francisco Antônio
Cardoso de Menezes e Souza, Foi um verdadeiro
despota. Governou até 12 de julho de 1765, trans
mitindo-o ao Tenente de Cavalaria de Lisboa Fran
cisco de Souza de Menezes, que governou até 5 de

, setembro de 1775;
em 1808, chegaram ao Rio de Janeiro, a Rainha D.
Maria I e e Principe-regente D. ·João, com a mudan
ça da capital da monarquía portuguesa;
me, Capitão-mor das entradas e descobrimentos
gresso a Portugal, ficando como Regente do Reino
o Príncipe D. Pedro;

�- em 1825, foi assinado um decreto anistiando os co-.

-opartícipª-Iltes, não pronunciados, na Revolução
Reputilicanadê-Fet_nambuco, de 1824;
em 1835, nasceu, no R1ülL Ja:�_:.v, .>11LOnI0 :::;�rb�
de Mariz e Barros;
em 1880, foi fundada, no Rio /de Janeiro, a Asso
ciação dos Empregados do Comércio do Rio de Ja
neiro;
em 18811, um Decreto. mandou ser observado o dis
posto no artigo 2° da Lei de 9 de setembro de 1870,

sô�r�t��registro civil dos nascimentos, casamentos
e ObI os;,
em 1942', foi torpedeado por corsários do '''eixo'' o

navio de nossa Marinha Mercante ARABUTAN, de
11.713 toneladas, em águas territoriais brasileiras;
o dia de hoje foi consagrado como. Feriado Esta
dual, em comemoração ao bi-centenário da .criação
do Regimento de Linha da Ilha de Santa Catarina,
os lendários "barriga-verdes".

. André Nilo Tadasco

FORMACAO DE
,

TÉCNICO�
NOVAS ESPECIALIZA

ÇÕES NOS CURSOS DA
ESCOLA NACIONAL DE
ENGENHARIA.

RIO, (AGl!:NCIA NACIO
NAL) - A Escola Nacional
de engenharia vem promo
vendo, desde 1953 intenso

aperfeiçoamento de téc
nicos brasileiros das nossas

estradas de ferro e de roda
gem.

Assim, aquela escola su

perior já graduou cêrca de
140 engenheiros rodoviá
rios (1953-1954) e acaba de
diplomar 51 técnicos í'erro
viários.

Programa €los cursos

Para' o snsino da especia
lidade rodoviária, engenhei
ros e dirigentes do Departa
mento Nacional de Estradas
de Rodagem se incumbem
de ministrar preleções e es

tágios, assim como demons
trações práticas, em moder
nos processos de execução e

do tráfego nas nossas 1'0-

devias.
Quanto ao curso da espe

cialidade ferroviária, os

problemas são abordados, e

debatidos, com a participa
ção dos principais técnicos
e diretores dos tronsportes,
da Central do Brasil, Estra
da de Ferro Leopoldina da
Companhia Paulista e da
El:F. t-Somcabana, assim co-

Jmo das rerrovias e����uai�.
_

Em outras Universidades
Segundo .

as recomenda
ções do último Congresso
Nacional de Estradas de Ro
dagem, realizado ao fim de
1954, em São Paulo, outras
Universidades brasileiras
pretendem, 110 corrente ano,
criar idênticos cursos espe
cializados"para seus ex-alu
nos, como post-graduação,
nos moldes do instituído pe
la Universidade do Brasil.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(óm a Biblia na Mão Novos faróis
r Loteria do Estado

Pagamento de Prêmios te 7268 extração de 13 de ja
neiro pp; 15 mil cruzeiros ao

sr. Adolfo M. Hoeschel, resi
dente' em Blumenau, corres-
pondente ao bilhete 5756 ex
tração de 27 de janeiro pp;
cinco' decimos premio 10 mil
cruzeiros ao sr. Severia A.

Correa, Agente, por conta de

terceiros, relativo ao bilhete
2085 de 30 de dezembro pp;
tres decimos do bilhete
9133, com' 25 mil cruzeiros,
pagos pela Agencia de Joaça
ba por conta de terceiros, ex
tração de 9 de dezembro pp;
quatro decimos do bilhete ..

33166 premiado com 10 mil

cruzeiros, extração de 27 de
janeiro pp., ao sr. Carlos Ri-

chter, residente em Joinville; I�". :-=�cinco decímos do bilhete
_ � I ,�S31�6, pagos ao Agente de Jo-'- -

_

inville por conta dê terceiros; As 10 horas.
25 mil cruzeiros ao sr. Milton MATINADA
de Almeida, residente em Jo- CANTINFLAS em:

inville, bilhete 10698 extra- UM DIA COM O DIABO
ção de 20 de janeiro pp: dois Preços: 3,50 - 2,00.·
decimos bilhete 9630 premia- Censura Livre.
do com 15 mil cruzeiros a As 2 - 4 30 - 7 30

,
"

Manoel L. Pereira, residente 9,30 horas.
em P. Alagre; cinco decimos I Mario Serg!o -. Tonia
do bilhete 8420 pago ao A- Carrero em:

gente d� Joaçaba por conta I É PROIBIDO BEIJAR
de terceiros, referente a ex- No Programa:
tração de 3 de fevereiro pp., Atual. Warner Pathé. Jor.
prmíado com 40 mil cruzei- Preços : 9,00 - 4,50.
ros; 20 mil cruzeiros pagos Censura
pela Agencia de Joinvile re-

ferente ao bilhete 8841, ex

tração de 3 de revereíro pp;
20 mil cruzeiros ao sr. Milton
d'Almeida, residente em' Jo
inville, _bilhete 8841 extracão
de 3 de fevereiro pp.; 200 �i1
cruzeiros ao sr. Bento Candi
do de Jesus, mecanico, resi
dente em Campinas, Municí
pio de S. José, correspondente
ao bilhete 1888 extração de
17 de fevereiro pp; e mais 200
mil cruzeiros ao sr. João José
Gonçalves, Comerciante, re

sidente no' Baixo Capivari,
múnicípio de Tubarão, refe
rente ao bilhete 5334, extra
ção de 10 de fevereiro pp.

Na Séde da-Administração
da Loteria, Rua Trajano 23,
os seguintes premias maio

res: 15 mil cruzeiros ao snr.

Antonio J. Moares Filho, re
sidente em P. Alegre, bilhe-

CINE SAO JOSE'
DOMINGO, 6 DE MARÇO

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

Nova York (SIPA). - pecialrnente quando há nê-
I

.

Temos agora uns ,faróis her ... ! voa ou poeira no ar, e quan-
Viva Ruben e não morra; e que os seus homens se- méticos para automóvel, de

I
do chove ou neva. Por con-

jam numerosos. (Deut. 33:6). Ler Lucas 10:1-9. maior alcance e rendimento, : sequência, esta luz baixa re-

HÁ QUASE dois mil anos o Senhor começou a cha- traçados para melhorar a . sulta, em condições de es

mar homens para serem seus seguidores. Foi apenas visibilidade seja qual fôr o I
cassa visibilidade, tão eficaz

poucos anos mais tarde que Êle lhes deu a Grande Mís- estado do tempo, mas espe- quanto as lâmpadas especi
são. Os filhos de Deus constituem ainda uma pequena cialmente quando houver ais para conduzir através
minoria. Poucos são os que, tendo ouvido a sua voz, per- nevoeiro ou poeira, ou do nevoeiro.
mitiram que êle tomasse conta de suas vidas. Ainda me- quando chover ou nevar:

nor é o número dos que se dedicam inteiramente ao mi- são êles um produto de fa-
nistério de sua palavra. Uma grande parte da população br icação recente da General
do mundo contin ua se debatendo nas trevas, na supersti- Electric Company.
ção, na ignorância e no egoísmo fatal. Graças a êste avanço qua- MANOEL FIUZA LIMA

.

Há tanto que fazer, a seara, está madura. No entan- lificado como sendo o mais
to, os obreiros são poucos e o tempo vai passando. Nosso importante desde que em

texto poderia. muito bem ser aplicado ao Mestre: "Viva 1939 foram introduzidos os

Jesus e não morra, e que seus homens sejam numero- faróis inteiriços de vidro,
sos", Pensemos n êle dêste modo, repitamo-lo assim e a- herméticos, espera-se que a

ceitêmo-Io neste sentido. "Que seus homens sejam nume- condução noturna e em con

rosos". Agreguemo-nos ao número daqueles que permí- dições 'de escassa visib llida
tem a Jesus tomar conta de suas vidas. Que sejamos usa> de se torne a um tempo mais
dos por Êle na obra de trazer outros ao Mestre, a fim de

IfáCiL
e mais segura.

que êles também sejam acrescentados ao número de Os novos faróis G-E, cha-
seus seguidores. .

mados "All-Weather" (de
.

,

-

_.

todo tempo), encontram-se

O R A ç Ã O . já em produção, .e em breve
)

estarão á disposição dos au

Ajuda-nos a ouvir a tua voz chamando-nos para o tomobilístas.
teu serviço, nosso Pai Celestial. Desperta nossas almas e. Os faróis "All-Weather"
corações para que nos dediquemos a ti com todos os nos- proporcionam uma luz mais

.

sos talentos e com todo o nosso tempo testemunhando-te intensa, mais bem distribui
perante aos outros, a fim de q�le venham a amar-te e glO-1 da e de maior alcance na es

rificar o teu nome. Amém. trada, segundo os peritos de
faróis de automóvel da G-E.

. horas
As 10 - 1,45 - 4 - 7 - 9
NA TELA PANORÂMICA

Associação
od!�SIt!!�Pt�f�!

SOCIAÇÁO .DOS FOTó
GRAFOS DA CASA BRAN
CA FALA A IMPRENSA
CARIOCA - JÁ INICIOU À
FILMAGEM NESTA CAPI
TAL - BELEZAS NATU
RAIS E PROGRESSO AR

QUITETôNICO NO BRA-
SIL

James Fernandez - Dan
O' Herlihy em:

ROBINSON CRUSOÉ

pois

Em Maravilhoso Colorido
�No Programa:
Noticias da Semana. N.

55 x 7. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00 .

Censura Livre.

Eis algumas das vantagens
que eles oferecem: � .. .�. -."'" �

...

A luz de feixe alto (cha- Nos meios comerciaes e

mada também camprida, ou financeiros de Santa Cata-
normal de estrada) é de in- rina, Manoel Fiuza Lima já Falando aos jornalistas,

M. VALDEZ GARCIA (FILIPINAS) tensfdade 25 por cento supe- tem seu nome firmado. na Associação Brasileira de
SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO r ior. Sua direção e outras É um dos fundadores da Imprensa,.o sr Anthony Mu-

Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. (Salmos características quase não Transportes Aéreos Catari- to declarou que irá rodar
85 :8). Ler I Sam. 15 :12-23 ou 'Marcos 12:32-34. variaram, mas o motorista nense, a nossa vitoriosa novo documentário, desta

Nosso filho .nasceu um pouco antes da Segunda poderá ver objetos mais de TAC, Diretor Presidente vez focalizando a cidade do
Guerra Mundial. Suas mais remotas memórias são as 10 metros mais longe do que do Banco Agrícola e um dos Rio de Janeiro e de São
histórias dos sofrimentos de guerra. Quando tinha ape- com o feixe alto dos atuais Incorporadores do Banco Paulo.
nas quatro anos começou a perceber o fato de que êle faróis. Catarinense S1 A. (em 01'- Impressionado pelo pro
também, teria que ser soldado. Repetidas vêzes me per- A luz do feixe baixo (tam- ganização) alem de fazer gresso ora observado, após
gun tou : "Mamãe, terei de ir para a guerra também?" bem chamado curto, ou de parte de outars organizações tantos anos, informou que

Um dia tive de responder-lhe: "Bem, meu filho, te- cruzeiro) é também de uma comerciais. o novo filme, pelo sistema
remos que pedir a Deus que não permita- que haja mais intensidade mais de 23% Sua honradez e uma vida "cinemascope", não só re

guerras." Pensativo por um momento, sai-se depois, superior. Mais _importante austéra dedicada ao traba- gistará nossas belezas na

com esta: "Mas será que os homens que fazem 'as guer-' do que isso é que ela proje- lho e á família, a. par de turais como os melhores
ras, prestarão' alguma aten ção a Deus?" ta uma quantidade dupla seu espirita jovem e empre- aspectos na parte arquite-

Que verdade terrível! Os homens podem ignorar a de luz para baixo' e para a endedor· tem feito com que tônica e artística.
Deus! direita da estrada, que é 011- saia vencedor em todos os

A inquietação, os distúrbios no mundo, a luta no de ela se torna mais neces- empreendimentos a que se Inicio imediato
seio das famílias, a infelicidade no coração dos indiví-' sária. O condutor poderá dedica. O citado .filme já· foi Inl-
duos - tudo vem cio fato que os homens não "prestam ver um pedestre até 24 -me- Sua fidalguia no tratar l'ciado, nesta capital. Seguin
atenção a Deus". Assentamos os nossos alvos e padrões tros mais longe do que com lhe facilita . fazer amigos do .para São Paulo, o. sr.

de viela sôbre nossa única e soberana vontade e depois os faróis de tipo convencia- de todos aqueles que tem a I Muto ali prosseguirá em seu

nos admiramos quan do tuelo termina em desastre. nal. satisfação de com ele tra- trabalho.
Os pais podem, bem cedo, começar a ensi-nar seus O filamento dêsse feixe tal'. T"erminando sua entre-

filhos a reconhecer a voz. ele Deus e buscar a Sua von- baixo, além disso, está .co- Na data de amanhã que vista, afirmou. que os cíne
tade. Prestar atenção a Deus é- a chave que abre as por- berto por- uma pantalha ou assinala o seu aniversário mas de todo o mundo, em

tas ela vida abundante, tanto para o indivíduo como para velado!' de metal que reduz natalicio, estamos certos, média de doze mil, exibirão
as nasões. grandemente a luz até ago- será grande as provas de

I
as belezas naturais e os mo-

, .

"

. : � � ...."... ra difundida para cima, e amisade e simpatia que irá vimentos progressistas das
O R A ç Ã O que habitualmente deslum- receber e ás mesma nos aS-lI duas grandes cidades bra-

Nosso Pai, que estás nos céus, perdoa-nos as muitas hra e cega os motoristas, es- ,sociamos prazeirosamente. sileiras,
.

vêzes que temos tentado' dirigir a nossa vida sem teu
.

-

.""��!M UE r�'iiil;4.�-
auxílio. Que hoje, com auxílio do Espiríto Santo, nós te
apresentemos a melhor das ofertas, um coracão obedien-
te. Em nome de Jesus. Amém.

•

PENSAMENTO PARA O DIA
Hoje darei atenção à voz de Deus.

ESTER TETIRICK (Ohio)

PENSAMENTO PARA o DIA
,

RIO, (Agência Nacional)
- O sr. Anthony Muto, edi
tor de "Movietone News", e

presidente da Associação
dos Fotógrafos da casa

branca, em Washington, te
ve novo contato com os re

presentantes da imprensa
carioca da qual já era co

nhecido desde a época em

que realizou um filme do
cumentário sôbre o Rio de
'Janeiro.

.

Dedícar-me-ei a viver para o meu Salvador, Novo documentário

. _- -- �.
4 ...... , _

As 2,30 - 7,30 horas.
James Fernandez - Dan

O' Herlihy em:

ROBINSON CRUSOÉ
(Colorido)

No Progrãma:
Atual. Warner Pathé. Jor.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura Livre."

sou um dos seus.

1-'··'*__t__ _ ,_

,
__ .__

-, _.

a c I' E
Agência

de

Publicidade

As 2 horas.
1°) Vida Carioca. Nac.
2°) TERRA DOS MEUS

SONHOS Com: Lloyd Cor
rigam
30) UM DIA COM O DIA

BO Com: Cantinflas
4°) DICK TRACY, DE-

TETIVE 1/2 Eps. ,

Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 7,30 horas.
Ninom Sevilla - Pedro

Vargas em:

MUNDO DEMONIO E
CARNE

A grande Produção
ALEMANHA ANO ZERO
No Pzograma ;

Vida Carioca. Nac.
Imp. até 18 anos.

..... r ..
1'IerIaa .
..... QUutu

-1'_

Cdm êste Va.ldY' V. S.
c!.b�i�ci ume!. C6n�t. que
lhe ..enderi ju�O com·

'�l;; ���-IIi••!:::' pensbdoV'
e

ê§������E��ItJ� leve..';' pAre!. SUe!. res,d@n
eie, um lindo e ú�il presen�e:

um BEJ.JSSIMO (JOFREde .14ÇJO CROMADO.

B NCOAGORiCbLA
� c7�o"IO, 16

...._-__ FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA H ••

As 1,30 horas.
Jeff Chandler em:
PAIXÃO DE BEDUINO

(Technicolor)
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura Livre.
A_s 3 - 5 - 8 horas.
James Fernandez - Dan

O' Herlihy em:

ROBINSON CRUSOÉ
No Programa:
Metro Jornal. J01'.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura Livre.

FARMACIA DE PLANTA0
MtS DE MARÇO

6 Domingo - Farm. Sto. Àntonio
Schmidt 43.

Rua Felipe

As 2 horas.
10) Paisagens do Brasil.

Nac.

2°) UM 'DIA COM O
DIABO
3°) DICK TRACY, O DE
TETIVE 1/2. Eps.
4°) TERRA DOS MEUS

SONHOS
Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 8 horas.
3.000 ANOS . DEPOIS DE

CRISTO
Com: Robert Clark
ALEMANHA ANO ZERO
No Programa:
Atual. Atlantida. N0. 55 x

6.

Preços: 7,00 - 3,50.
.Censura .até 18>.anos

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua.
Trajano I' .-'"

� ,-_

13 Domingo/��ai.:mãcia Catarinense - Rua Trajano.
19 S��d'ó (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano

-�Õ- Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.
27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.

Vende-se
VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO' E A

CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ.
TRATAR NA MESMA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ploríanôpolis, Domingo, 6 de Março de 1955o ESTADO 7

Diario da
M:fropole
os AMIGOS DA PE

TROBRAS
(Alvarus de Oliveira)

Se há medida urgente e

indispensável, com referên
cia a Petrobrás, esta deve
ser a verificação das de
clara ções do recolhimento
ela taxa an uaI. Aliás Como

eleve haver bastante gente
já nomeada, seria de bom
alvitre na época dos reco

Ihímentos colocar-se em ca

da "gu ichet" de repartição
arrecadadora um funcioná

rio, verificando as guias de
acôrdo com o regulamento.
Há verdadeira má vontade
no Banco do Brasil no rece

bimento, só se escuta dizer

que nada têm a olhar, que
nada têm a ver com isso ...

Ou se deve pagar e o pa
gamento feito 100% como

manda o figurino ou então
não se paga... Não' está
certo, uns pagar Cem direito

I e a maioria contar vanta

gens pelo logro que 'estão
impondo. Nós sempre

paga-Imos impóstos no prazo e

dentro das exigências ofi
ciais. Compramos com isto,
o direito de criticar livre-
mente.

IOutro dia ouvi uma con-

versa que nos deixou per
plexos: - Um amigo nosso,

partidário do "petróleo é
nosso", e entusiasta da Pe-
trobrás puramente estatal,

Será uma necessidade o .seu emprego pacifico �m��:;i:����:�:�T���::�
SCHENECTADY (Globe j constituirá a mais impor= , de grafite com refrigeração cutia com o seu guardador

Press) - Como se éspera tante fonte energética do de água e o outro de água de carros que se incumbia
que a população da terra mundo. fervendo. É o reator que I'

,

P t b
'

-

pagar icen ça, a e TO ras
se duplique, dentro de cem Prevê ele, para dentro de executa a tarefa de trans-

e emplacar carro. Que de-
anos, constitui, para o ho- poucos anos, a emprêgo de formar os átomos em ener- I t'c arasse quan .o quisesse,
mem moderno. imperiosa reatores produzidos em gia. Qualquer um\ desses

pOIS ninguém verificava.
necessidade de encontrar grande escala, com fins co- dois reatores pode servir Havia feito declarações de
nova fonte de energia de marciais, salientando que a para duas inalidades, ou

um "Cadillac" pagando ape
custo reduzido. Muitos .en- General Electric já esco- para a produção de plutônio, nas 200 cruzeiros, de uma
tendidos opinam que tal lheu duas espécies de rea- necessário para finalidades Hudson 1951, também pa
fonte de energia tem de ser tores para produção no fu-Ibélicas, ou para produzir gando a mesma importân-
encontrada ainda nessa ge- turo, Um deles é o reator energia elétrica. cia ... Pedira a guia do ano

ração, a fim de que, em vez passado e êle "perdera o
de serem elevados os pa- comprovante". .. Isto nos

drões de vida atuais, os -

V
fez acreditar que nem ti-

mesmos não venham a ser Para o Figado e Prisão de entre vesse pago a Petrobrás no
abaixados. PRISÃO DE VENTRE período anterior ...
Entre as muitas suges- PILULAS DO ABBADE MOSS Cremos que uma revisão

tões apresentadas nêsse As vertigens, rosto quente, falta 4e al, seria utilíssima e dever-se-
sentido, duas têm tido gran- vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a la cobrar a diferença como
de repercussão a velha idéia maior parte das vezes são devidas ao multa em dôbro. Pode haver
de se aproveitar o calor dos

mau funcionamento do aparelho díges- muito êrro honesto, mas na

raios solares como fonte de tivo e consequente Prisão de Ventre. maioria dos casos o que
energia e recentissima PQl3- As Pílulas do .Abbade Moss são Indica- existe é refinada má fé,
sibilidade apresentada pela das no tratamento da Prisão de Ven- dos "amigos da Petro-

I desintegração do átomo. tre e suas manifestações e as Ani'ioco- brás" ... Nós que combate-
O Dr. J ohn W. Weil, en- lítes Licenciadas pela Saude Publica, as Pílulas do Ab- mos a Petrobrás sem os ca-

-;'enheiro da General Elec- bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o pítais particulares nacio-
tric Company, especializado naís ou estrange� pelo
em assuntos atômicos, é de menos não sonegamos a ta-
opinião que a energia atô- < xa,

mica oferecerá a solução UMA GRANDE "PIANISTA" SALVA Quem não paga os seus
do grave problema que a impostos em dia, quem .não
humanidade enfrenta. PELA TERRAMICINA cumpre com seu dever para
Falando à Globe Prêss, com o erário, não é cidadão

declarou o Dr. Weil: LONDRES (Globe Press) pneumonia e, quando foi completo e não deve crití-
- A elet�'icid�d� deriva-

1_ Depois de uma semana Ii chamada, para uma

consl�l-I C�l�,nel.n queixar-se das .deda da energia atômica cons- sob constantes cuidados ta especial, o Dr. Gavm f iciências governamentais ...
titui a solução do problema médicos foi salva a vida de Arrieil livre docente de CH- E muito menos possui o di
e é possivel consegu.ir:se Carmen: uma chimpanzé pia- nica Infantil da Uníversí-] reito de dizer-se naciona-
sua produção em condições de Glasgow. dade da Escocia, de Glas- llsta!
econômicas vantajosas. I 'Durante a semana em gow a inteligente macaca ----"---------

Por outro lado, o enge-
.

que a vida de Carmen es- estava quase inconsciente. Precel·lo do D1!tanheiro da G. E. advertiu teve em perigo, os outros O médico colocou-a numa
,

que não deve ser subestima- cinco chimpanzés da "trou- tenda de oxigênio e fez aplí-
, .

t I da ALCOOL E DOENÇASda a importância a ua ' s pe" de trapezistas, equili- cação de gelo, para baixar
. . INFECCIOSASfontes de energia mais ge- brístas e músicos de instru- 'a temperatura. Ao mesmo

'Ineralizadas, tais como a mentos de percursão tive- tempo, providenciou a vinda
fôrça hidráulica, o carvão e

ram de se arranjar sem o de um veterinário, que apli-
o petróleo. acompanhamento de piano. cou a terramicina. O anti
- A importância dessas O diretor da Troupe Amlet biótico foi injetado de qua

. fontes de energia continua- to Sciplini, anunciou, agora, tro em quatro horas e foi
,

a aumentar de dia para C t I t 't d a sensível ção de tais doenças, cum-
ra "que armen se encon ra ogo cons a a a

.

I E' d
-

pre evitar bebidas alcoôli-dia - disse e e. i e e se fora de perigo embora aín- melhora.
esperar que essas fontes de da muito fraca, mesmo para, .Carmen encontra-se agora
énergia tradicional desem- receber visitas.

!

convalescente e o Sr. Scipli
penhem, no futuro, seu pa- Carmen, a única fêmea ni anunciou ao público que,
pel como matéria prima pa- da troupe de chimpanzés, e dentro de um mês, a "pianís
ra a indústria química. que' está avaliada em 1.500 Ita" estar� de noyo delician-
Num futuro mais remoto, dólares _ foi atacada de do seus fas.

contudo, o Dr. Weil acredi-
ta que a energia atômica

MOSQUITOSMOSCASCONTRA E

NEOCIDMAQUINAS AUTOMATlCAS PARA

CAFÉ SEM VAPOR
.primeira em todo

,

e
o

MAIS VELOZ '* MAIS PERFEITA * MAIS ECONOMICA

Completamente oulomatica * A mais simples no seu uso

ENTREGAS REGUL�,RES * ASSISTENCIA TECNICA COMPtETA
Em paredes, cortinas e

lustres, onde os insetos

costumam pousar, é me

lhor usar Neocid Liqui
do, que tem ação rápi
da; nas superfícies, o lí

quido continua matando

por muito tempo.

..
I

Lu g a r e s escuros, como

atrás de armários, são

preferidos por mosquitos
(pernilongos, muriçocas).
Ê melhor usar N'e o c i d

Líquido, que penetra em

todos os cantos, mata

imediatamente os insetos
e possui; ainda, um chei
ro agradável.

I

aproveitamento de energia
.

atômicao

./

NEOCID

A vi�a musical em frança
A nova apresentação de imprimindo às mesmas a' do "metteur-en-scên e" se

"La Flute Enchantée" com
I
marca da moda de então. põe a serviço da arte do

a decoração e o guarda- Assim, o primeiro cená- músico.
roupa de Chapelain-Midy e rio surpreende, pois mostra Mas talvez o maior valor
a "mise-en-scêne" de Mau- 110 horizonte altos montes, dêsse espetáculo esteja na

rice Lehmann, é o grande como nunca poderia haver perfeita coesão dss partes
aconte imento da tempera- nas planícies banhadas pelo que o compõem e principal
da musical. Essa apresen- Nilo. Mas já no segundo ce- mente o cuidado com o qual
.tação luxuosa fez com que nário compreendemos e ad- foram feitos os estudos mu

os amantes de Mozart, tão miramos sua concepção. As- sicais. O sr. George Sebas
numerosos em França, ti- sim, o pintor triunfa plena- Jtian dirige a orquestra, que
vessem receios, pois se tra- mente, contribuindo tam- foi reduzida a 42 músicos.
ta de uma obra cujo grande bém para isso as seduções O equilibrio entre a sonori
atrativo é a música de ex- das. cores que emprega e as dade dos instrumentos e as

cepcional valor. Mas êsses graças das formas que vozes dos solistas e dos cô
receios não foram conf'ir- pinta. ,

ros é simplesmente maraví
mados porque núnca os cuí- No segundo ato, a decora- lhosa. Nenhuma nota da
dados com a partitura fo- ção do templo é uma verda- orquestra é perdida; nem
ram mais minuciosos, mas deira maravilha um grande uma sílaba das' palavras
eficazes, e não foi em de- hemiciclo de pedras bran- cantadas não é compreen
trimento da música que a cas ; colunas' sóbrias; os di da. E o próprio texto não
"Opera' gastou grandes re- sacerdotes de Isis e de Osí- falado é ouvido com uma
cursos com a apresentação. ris reunidos em tôrrio do facilidade que surpreendeu:
Há, com efeito, em "La trono de Sarastro. Vestidos é que mesmo os "papéis se.
Flute Enchantée" tanto um

I
de roupas brancas, man- cundários" (haverá papéis

deslumbramento quanto um tém-se imóveis e o côro que "secundários" em uma obra.
drama esotérico, onde se re- cantam, em resposta à pre- prima?) foram confiados a
fletem as' preocupações da 1 ce do grande-sacerdote, as- artistas de primeiro pla
humanidade do s é c u 1 o sume nesse' quadro uma ma- no.

XVIII, após o abalo causa-: gestade sem igual. A músí- "Se La Flute Enchantée"
do ao mundo pela Revolu- ca de Mozart atinge então é uma obra-prima tão pura
cão Francesa. A "féerie" foi uma grandeza absoluta, é por causa do frêmito de
usada pelo "librettiste" pois parece que a decora- fraternidade universal que3chikaneder para conseguir ção, tão simples e grandío- por ela perpassa' êle anima
apresentar a peça} escrita sa, completa a obra-prima'l essa música e encontra nas
para a defesa da franco- O mesmo acontece nos duas grandes arias de Sa
maçonaria, ameaçada pelo episódios de "féerie": quan- rastro
novo Imperador Leopold, su- do a flauta de Tamino en

cedendo a seu irmão Joseph canta os animais atraídos
(I. Mas essa peça permite pelo instrumento, quando a

precisamente o desenvolvi- Rainha da Noite aparece
mento de uma "mise-en- nas nuvens e desce para re
scene" mostrando o mages· velar-se ao Príncipe, esta.
toso das cerimonias que lhe mos bem longe do teatro,
servem de quandro.
Contrariando seus pre

decessores, Chapelain-Midy
não procurou ser fiel ao

Egito dos Faraós, à reali
dade arqueológica. Trans

porta o espectador para um

Egito tal como o podiam
imaginar, no século XVIII,
os bravos habitantes da Eu
ropa Central, com um conhe
cimento muito precário do
Oriente. O que o pintor pro
curou criar foi a atmosfera
da época, onde o estilo ba-
1'0CO' ,in-terpreta'va - todas' as· .

coisas, lo�gínquas,

Contra o ataque das doen

ças infecciosas, o organis
mo dispõe de defesas natu
rais que o álcool enfraque
ce e até destrói. Na preven-

caso

Mantenha o organismo
em condições de resis
tir às infecções, não
tomando bebidas alco
ólicas. - SNES.

TOSSIU ? Socie1;de Carna!alesca.
Não deixe que as Bron-

. IL((Tenentes�do Diabo»
quites, ou Rouquidões arnea- l�l�;;�!�.1 <,�,iOt.,l� r� i ic� �!ll!l" I'':; ·lifij'· ,fi li _f;;!, "·�..2_1 ,�;_ ,

cem sua saúde! Ao primei-
-

ASSEMBLÉIA GERAL O�DINÁRIA .

São convidados os senhores SÓClOS para se reumrem

em assembléia geral ordinária, no 'dia 6 de Março de

1955, às nove e trinta horas, na sede social do Clube 15
de Outubro, a rua Alvaro de Carvalho, afim de delibera
rem sôbre o seguinte.

ORDEM DO DIA

1'0 acesso de tosse, tome "Sa

tosin", o antisético das vias

respiratorias. "Satosin" eli

mina a tosse, da novas for

ças e vigor. Procure nas

farmácias e drogarias "Sa

tosin", que combate as bron

uites, as tosses e as con
- .

d�s' esfriados.

4UENTfiS-PBECI84M-SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal.
Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

10 - Prestação de contas
20 - Eleição da nQva Diretoria
30 - Assunto Diversos

âgapito, VQlloso
Secretário Geral

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DORMIR BEM... ACORDA:R, SORRIN-,
DO... PARA DESESPERAR •••

fi��,,�'''i��i�;jig:4)'''
"D'orn1it be111... aéorJ:t.. tensõ"calor . .. e das janelas

sorrindo. . . constitue um abertas!
verdadeiro axioma, tal a sua

verdade inconteste _ sõmen- Foi a notícia que nos che

te o sono é capaz de recupe- gou, dando-nos conta que
rar-as fádigas de uma atíví- vários hospedes daquele
dade intensa e que a vida "Durma Bem" terem se a

moderna nos impõe" ... não cordado com' falta de objetos
assim com os que procuram de valor e dinheiro, roubados
o Hotel "Durma Bem", na cí- durante o reparador sono ...

dade de Blumenau, pois que Quem vá, agora; a Blume
os amigos do/alheio o ViSi-l nau, cuidado ... pois os bons

tam, aproveitando-se do in- tempos já se foram ...

o «Caso dos Precos· de Onlbos)!

o QUE ESTÁ HAVEN'DO?
O povo deve ser explorado?

linhas. E tanto assim é que,
Há dias que o descontenta- ante-ontem, os que utilizam formações colhidas pela re

menta se apoderou dos que dela, num compreensivel e portagem, parece que houve

se utilizam dos ônibus que natural estado de revolta, aplicação de penalidades e

fazem o percurso desta Oapí- espontâneo, resolveram, sem que os passageiros voltaram

tal a São José e Palhoça, pe- mais vacilação, conduzírem a pagar o costumeiro preço.
lo aumento absurdo e extem- uni dos onínbus em 'direção Finalmente estaremos a

porâneo, porque sem a devi- ao mar, onde ficaria sem lertas para, quando necessá
da aprovação da COAP. cobrar o aumento que 1)1'0- rio, voltarmos a este assun-

Parece até que não existe curavam levar a efeito. to, que tão de perto ínteres-
um Conselho Rodoviário, su- Os 'populares não tiveram sa ao Povo; notadamente a

bordinado com Orgão Técni- o seu intento coroado de êxí- queles que se servem dos co

co, à Diretoria de Estradas to porque um poste se apre- letivos como meio de condu
ele Rodagem, ao qual a Em- sentou como obstáculo in- ção obrigatória para os seus

preza interessada, forçosa- transponível, tendo, nessa afazeres profissionais.
mente deveria se dirigir, ocasião, o seu motorista se Nisto tudo alguma coisa

pleiteando o aumento. Para aproveitado para, ligando o anda errada ... Parece que
isso o requerimento se baseá- motor, fugir do local em ainda não compreenderam o

ria em considerandos, ale - grande velocidade, fazendo caminho que devem tomar

gando as razões do aumento. parte do trajéto mesmo con- para bem se desencubírem
A Diretoria, ouvido o seu tra a mão de suas tarefas. .. Parece

Orgão Técnico, encaminha- Naturalmente que as Auto- que não está havendo uma

ria o requerimento, devida- ridades responsáveis pela tal- perfeita noção funcional e

mente in.formado e com pa- ta de .critérfo da Empreza to- ha, ainda, uma falta de har

recer positivo ou negativo, à mario na devida considera- monia entre os diversos 01'

COAP, que homologaria a ção tão grave irregularidade. gãos ...
informação. E na COAP, que se tem Aguardemos as resoluções
Nada disto, no entanto, in- reunido, agóra com mais

I
para nos pronunciarmos, na

teressa, príncípalmente à rrequencía, afim de resolver turalmente que dentro dos

Empreza que explora aquelas essa situação, e segundo in- preceitos regulamentares.

Florianópolis, Domingo, 6 de Março de 1955

OS LEGENDÁRIOS 'BARRIGA-VERDES'
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André Nilo Tadasco

Varne clandestina
. .. 7 de Março de 1739 ...

JOSÉ DA SILVA PAES, Sargento-Mór Çle Batalha (Bri

gadeiro de Infantaria dos Reaes Exércitos _ hoje General

de Brigada), por determinação do Govêrno da Metróópole,
datada de fi de Agôsto de 1738, considerando os têrrnos da

Carta de 14 de Novembro de 1737, em a qual Gomes Freire

de Andrade, então Governador do Rio de Janeiro dírigtda
a EI-Rei e mostrando a conveniência de ficar sob a ação
de um Govêrno único toda a costa sul do Brasil até a Co-

lônia elo Sacramento, que pertencia à Capitania de São
d f' O C h f' dPaulo e em face da urgente necesstdade de ser fortificado Enérgicas medidas toma as pelo Pre eito smar un a a 1m e e-

o porto de Santa Catarina, assumiu o Govêrno desta então vital' a entrada de carne clandestina em Florianópolis
DESTERRO, cujo território já havia sido desmembrado do Face aos rumores que cor- res. É justo que destaquemos as palavras do sr. Prefeito a

de São Paulo (11 de Agôsto de 1738). reram pela cidade em tôrno que a' carne apreendida on- fiscãIização continuará rigo-
SILVA PAES, aproveitando então os remanescentes de do aparecimento de carne tem foi inteiramente distrí- rosa afim de serem punidos

seu destacamento organizou, no mesmo dia da posse, um deteriorada,' o sr. Osmar buída entre instituições de os infratores das leis muni
Batalhão de' Infantaria e Artilharia. Em 1765, êste Bata- Cunha, Prefeito Municipal, caridade da.Capital. Segundo cipais em vígêncía,
lhào sob o Comando do Major Pedro da Costa Marin, se deu Il1ICIO a um enérgico •.........;. , �

- -.-.-�

com�unha de seis Companhias. Em 1768, com a criação de plano de fiscalização em sal- Waldemar Curt Freyesleben e amais uma Companhia, a de Granli'.deiros, passou a ter efe- vaguarda dos ínterêsses do
c.

tivo de Regimento, tendo sido seu primeiro Comandante o
povo da Capital. Primeira-

sua
-

piníuraCoronel Fernando da Gama Lobo d'Eça.
. mente foram revisados os

Estava, assim, organízado o célebre REGIMENTO DE frigoríficos do Mercado Pú- Escrlfveu: NILO DIAS grande amigo dos saudosos
LINHA DA ILHA DE SANTA CATARINA, unidade de glorio- blico, os quais estão funcio- artistas conterrâneos Eduar-
sas tradições e que tanto eleva, no cenário nacional, o no- nando em perfeitas condi- Há bem poucos dias, vísí- do Dias e Joaquim Margari-
me de nosso Estado. ções, de sorte tal que a carne tando o XI Salão Paranáense da, artistas esses, que muito

Quando no Comando do Major Marim, em 1765, a Uni- vendida nos compartimentos de Belas Artes, tive a feliz fizeram em pról da arte em
dade estava atrasada em 16 anos de fardamento e 17 meses daquele próprio municipal oportunidade de apreciar en- nossa, terra.
de soldo ... mas continuava exercitada no manejo das Ar- pôde ser adquirida pela po- tre muitas télas alí expostas, Para julgarmos os traba
mas, era díseípllnada e manobrava com deesmbaraço a pulação sem qualquer receio. dois admiráveis trabalhos do lhos do pintor Waldemar
impoluto. Mocidade Catarinense. No tocante à entrada de car-' conhecido' artista Waldemar Curt Freyesleben, basta a-

Estava o Regimento sendo 'instruído pelos que compu- ue clandestina, proveniente Curt Freyesleben. quele retrato de Eduardo Izeram o Destacamento comandado pelo então Capitão Ma- de outros municípios, o sr. Eram duas belissimas télas Dias, pintado .. do natural,
noel Soares Coimbra, que fôra ao Rio de Janeiro afim de Prefeito Municipal deu íns- intituladas "Um colecionador trabalho êste que ainda hoje

r' .

receber instruções pela "NOVA ORDENANÇA",
.

em vigor, truções severas aos srs. Vi- de aniversário" e a outra se encontra em poder da víú-
'

desde 16 de Fevereiro de 1762, quando o Genel'al João Hen- .órlo Cechetto e Marcos NlI- "Vovó Groff". va do saudoso artista.
ríque Bohn, ao desembarcar nesta então Vila do Desterro, .

les,Vieira, respectivamente, Waldemar Curt Freyesle- Outra téla que muito nos

em Dezembro de 1774, com as tropas vindas de Portugal, o diretor' dos Serviços Gerais e ben não é um nome extra- honra é aquela que figurou
passou em "Revista".

.

.

\dministrador do Mercado, nho entre nós, pelo centrá- no Salão paranáense de 1954
O General Bohn o aplaudiu calorosamente, verdadeira- 10 sentido de que se mantí- rio é um arítsta que já está "Vovó Groff", trabalho esse

mente entusiasmado pela disciplinada e instrução manifes- vessem vigilantes no limite ligado aos maiores artistas que nos dá a impressão pela
tadas, chegando .mesmo a publicar em "Ordem do Dia", com o munícípío de São José, da atualidade, estando agora sua técnica e pelo seu colo
entre outras considerações "que rivalizava com os Corpos lf.im de apreender toda e como professor da Escola de rido admirável, de uma das
portugueses vindos da Europa, não obstante a falta de pa- jualquer carne verde que alí Belas Artes daquela capital, télas dos velhos mestres da
gamento e fardamento, indispensáveis à manutenção da entrasse com destino aos Ele, ama a sua arte acima antiguidade.
disciplina". . açougues de Flor'ianópolis, de tudo. Homem simples e Waldemar Curt Freyesle-

Já em 1801 o Regimento de Linha se compunha de oito porquanto, segundo as Leis modesto e um verdadeiro' a- ben, vem hoje, ao lado de ou
Companhias de Fuzileiros, uma de Caçadores e uma de números 160 e 199, o gado migo de todos. / tros grandes artistas do Pa
Granadeiros. para distribuição na Capital Aqui esteve não faz muito, saná, dirigindo e elevando a

Ao levantarem acampamento de Maldonado, quando catarinense só poderá ser a-: tempo, nos visitando e sen- arte pintórica naquele Esta-
das oampanhas do Sul, em 1808, um dos inferiores profetí-. batído no Matadouro Munici- tíndc bem de perto com ver- do vizinho.
zára enfatigamente: pal, As medidas foram exce-: dadelra paixão, as belezas Que o artista amigo contí-

_ "Preparem-se para afiar os dentes e as canelas; lentes uma vez que sexta-rei- exuberantes da sua terra na- nue levando como tem feito
ânimo e mais ânimo, companheiros, que vamos comer o pão ra e, sábado foram apreendi- tal: _ a nossa tão pitoresca para os salões de artes as

que o diabo amassou, para termos, no fim de vida, a Iíber- dos centenas e centenas de Florianópolis, _ terra querí- su_as telas tão apreciadas.
dade de morrer de fome e misérias, mendigando pelas por- quilos de carne verde proée- da e apreciada pOI;' todos a- Sei que êle.: sendo como o
tas! ... "

.

dentes dos municípios de Pa- queles que nos procuram.

I
é, um verdadeiro admirador

Ou então, nas penosas marchas, sem 'perder o entusí- lhoça e São José. Além disso Waldemar Curt Freyesle- elo inesquecível e gl�ande AI-
asmo que os guiava, cantavam gáborsos «> g'ado ahatido no Matadou- ben, residindo hoje 'na terra fredo Andersen' conhecido

"Tanto quanto somos roo Municipal é examinado dos pinheirais, não tem es- por "Pai da pintura paraná-
lá havemos de chegar, pelas autoridades sanitárias quecido e posso mesmo afir- ense" continuará pintando
Arredem! Abram alas! estaduais. mar não esquecerá por um outras tantas télas- afim de
Qu'o Barriga Verde vai passar!" Com essas enérgicas pro- só momento a bela terra que que os nossos salões de artes

Eram assim os denodados e int�épidos Soldados do Re- vidências, o sr. Prefeito Mu- serviu de berço ao imortal sejam enriquecidos com as

gimeI1to de' Linha da Ilha de sa�ta Catarina, os quais, "nol,n�ciPal tran�uil�za � popula- Vitor Meirelles de Lima. obras do artista Waldemar
tempo jJe Bobadela (Gomes FreIre' de Andrade, Genel aI e çao de Florlanopohs no to- Freyesleben, sempre foi um Curt Freyesleben.
Conde, que comaridil1.1' ás, tropas luso-brasíleiras na guerra cante à aquisição de carne I�..............�:---.-....�
guaraní e missões), haviam sido alcunhadós de ElARRIGA- verde tanto nos comparti
VERDES, pela descolóração a que h$,viám chegado os seus mentos do Mercado Público
gibões ... ,,- como nos açougues patticula-

Gibões quê tinham a cor vermelha, conforme documen

tação ilustrada proveniente do
I

Estado Maior do. Ex�rcito
Português e que �e encontra em poder de douto hIstonador

catarinense ...
Assim foi que duraI1te quasi um século de nossa Histó

ria Militar o Regimento escreveu as mais rutilantes pági
nas de hreoismo!

Comemoramos, no dia de amanhã,-com justificadas ra

zões, o 2160 aniversário de sua organização, lamentando a

sua extincão em 20 de Novembro de 1832 ...

Honr�s, pois, e homenagens aos bravos que nos lega
ram as belíssimas epopéias elas Campanhas do Sul e que

constituem maravilhosas lições de clvismo, páginas glorio
s�s de nossa Hitória Pátria!

"Fatos de ontem, de hoje e de sem··

pre" - um novo e àportuno programa
de "A mais popula'r" - Extréi,a na pró

xima fercaafe'ira às 21 horas
,

A Rádio Guarujá, no ifã A firma "Cunha & Cam-
de melhorar sua programa- pos", pl'(jprietária do Café
ção, apl'esentai-á todas as Amélia, em boa hora apre
terças e quinta-feiras, pa- senta "Fatos de Ontem, de
trocinado pelo Café Amélia, hoj e e de Sempre" _ no mo

o programa "FATOS DE ON- mento em que a Rádio Gua
TEM, DE HOJE E DE SEM- rujá está passando por mu

PRE", prOdUZido por Edgar danças completas e radicais,
Bonnassis e por êle mesmo quer. na parte técnica como

-" �, .<"�,,�, narrado.
-

na artística.

COmUn -I'e a-·"'· 'ç"" 'al'ltl 0-
-

�., I N�FAADRNIDT,E5 D(U'. pJ.)UANO e '�rea�����,?n:::�i�'� ���: Petrarcha Callado é o 1tU-

li.P" �a-feira próxima, às 21 ho- tal'. da biografia escolhida

r' ,Y' .

.!, �!.1 � "'ii' r, '

--"'I'"n�'!.lIIl_l_l pretendente ao trono espa- ras, contando a história do para a primeira audição.
,.

AMÉRICO DE CAMPOS SOUTO, Agepte da "Com- nhol, Infante Don Juan, saudoso Padre Schuler. Ouçam, portanto, às ter

panhia .,de Seguros Aliança da Bahia" e correspondente cOl1de de Barcelona, chegou a
. Não há �úvida de que a no- ças e quintas-feiras este novo

da "Aliança da Bahia Capitalização SIA", comunica aos Laus�ne em visita pura�1en- i
va �rodu�ao d� Edgard Bo- lançamento da ZYJ-7 _ "Fa

seus fregueses e amigos que transferiu seu escritório te particular à ,sua mae, a nUSSIS esta destmada a mar- tos de Ontem, de Hoje e de

oomel'cia,l,para a Rua .Felipe ,S,Ghm-id.t n0.45 t.�r(ilO" ºnde ex-rainha Eug;ênia ,da, Elspa- cal' novo êxito da-"mais po- Sempre" _ um programa de

esp'êTa continuar recebendo suas. estima,das ordens. nha, segundo' cleclaroü um' pulaf", tal é o objetivo a que' 15 minutos que cOl'responde-
,<i EJQEianópolis, de ll1a,.rço., de 1955 'porta-voz oficial. se propõe. a atingir. I

rá cem por cento.

REFUGIARAM-SE
HAVANA,5 (U. P.) _ Con

firma-se que o tenente de'
policia Irádio ROdriguez e

Lis' Fernandez de la Câmara,
al.)1boFl da Delegacia de Inves
tigações, se havia!ll refugia
do na embaixada brasileira,
junto com o civil Alejandro
Pereda, ex-membro da polí-
cia.

NOVO COMANDANTE DA L D./5a.
Chega a esta Capital o exmo. sr.êene
ral de Brigada João Ba'ptist� Rangél
Afim de assumir o Comando da Infantaria Divisioná:

riá/5a. com Quartel General nesta Capital, deverá chegar,
hoje, à bordo do navio "Carl Hoepcke", da Empreza Nacio
nal de Navegação Hoepcke, o exmo, sr. General de Brigada
JOÃO BAPTISTA RANGÉL, recentemente nomeado para
essas. elevadas funções, pelo Presidente da República.

No trapiche da Rita Matia aguardarão a chegada de S.
Excia. altas Autoridades Civis e Militares, devendo uma

Companhia de Guerra do nosso tradicional 14° Batalhão'
de Caçadores,

.

nas imedia-

ções do Quartel General da,
Avenida Hercílio Luz, prestar
as continências de estilo e a

que tem direito tão alta- Au
toridade .Militar.

S. Excia. receberá as ele

vadas funções do sr. Coronel
Mário .Ribeíro dos Santos,
Comandante do 23° Regi
mento de Infantaria (de

Blumenau) e que vinha exer

cendo o Comando, interina
mente, desde o afastamento
do exmo. sr. General de Brt
gada Octacílio Terra Urura

hy.
Em a nossa próxima edição

daremos com mais detalhes a

chegada do ilustre Militar, a

recepção programada e sôbre
a assunção do Comando.

O ESTADO saudando o novo Comandante ela Infanta
.

ria Divisionária, formula os melhores votos de feliz estada
em nossa Capital, juntamente com os da exma, família.

\.
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Naquela .roda de intelectuais _ um político, .um

.

médico e um professor _ discutiam estética,.à base
de fotografias femininas, estampadas em várias revis
tas, que iam passando de mão em mão.

Por conclusão, declarou o professor:
_ Sem nenhum respeito humano ou medo de ri

dículo, confesso que estou perdidamente apaixonado
pela Marta Rocha, pela divina Martinha. Trago-a no
meu pensamento e no meu coração! Ainda esta noite
sonhei com ela! Dela tenho cerca de 200 retratos num
album. A steweson,' perto dela, desapareceu! Qu� mu
lher! Adoro-a!

. O médico, encorajado por essa confissão, também
fez a: sua:

...:_ 'Tenho também o meu problema sentimental.
Amo a Lolobrigida! Que bela ragaçat . Um tipo ideal.
Deusa perfeita, humana, sem sofisticações, naturalíssi
ma. Amo-a, adoro-a, venero-a!

Falou, então, o político:
..,._ Isto aqui já está parecendo a ceia dos cardeais.

Digam-me lá: elas sabem desse amôr desesperado de
vocês?

.

O professor, entristecido, respondeu:
- Não. Infelizmente, não. A minha querida Marti

nho. nem· sabe que eu êxístol
E o médico, igualmente melancólico informou:
_ Também a minha adorada Lolobrigida ignora

esta minha tropícalíssíma paixão. Não sabe que eu-vivo
por ela. Nem sabe que eu vivo!

E o político rematou:
- Vocês, meus caros, me fa�em lel.)1brar o Pauli

nho Bornhausen, quando se procl,ama o inimigo nO 1
do dr. Nerêu!!!

x x

x
_ .

E por falar em contrastes, em belezas e no dr..
Nerêu, li, há dias, a relação dos mais, na Câmara

Federal, feita-por uma revista. b nosso Estado foi con- c

templado com um lugar, inesperada·m·Emte. O Leobertol
Leal, com a saída do Vieira Lins" 'esperava ser OI
mais pesado. Derrotou'-o fragorosamente o mineiro'
Julio Starling. Conservamos, contudo, o mais feio"
apesar da saida do Presidente para o Senado. A esco
lha recaiu no dr. Wanderley Júnior.

x x

x

Anunciam que para a Secretaria do Interior e

Justiça, será nomeado mais um lageano, também pa
rente e tambem bacharel: o sr. 'Celso Ramos Branco.
Verdadeira inflação. Parentes, COlegas e conterrâneos
já são os líderes do govêrno e da U. D. N. e várias ou
tras personas gratas, nos altos postós.

Apurei, por curiosidade, que nenhum deles gosta.
de coca-cola!

x x

x

E por falar em líder do govêrno, não encontrei o

cargo no Regimento da Assembléia. E' mais úma cria
ção do sr. Irineu Bornhausen para fazer do xará Na
zareno o Cristo do seu govêrno.

x x

x

Ante-ontem, na Asse�bléia, quando romperam os
debates e começaram a pipocar os apartes, o nobre de
putado Paulo Bornhausen apanhou sua pasta e reco
lheu-se 'ao abrigo anti-aéreo da sala do café. Lauro
Müller tinha dessas saidas ...
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