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RESFRIADOS OS "3 GRANDES"

o TEMPO
Previsão do tempo a té às

14 horas do dia 10.

Tempo - Instável com

chuvas.
Temperatura - Estável.
Ventos - De Nordeste a

Sueste, frescos.
Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 25,8. Mí
nima 21,8.

CORRIDA
INTERNACIONAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

Navio-Motor «Carl Hoepcken
,

,� 'Ir: �L!j
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • Rio DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Sentes, São S...

bastião; Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos, apenas para movimento ds passageiros. .

As escalas em S. S�bastião, Ilha Bela, Ubatuba nã(l
prejudic,arão o horário de chegf1.da no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA 9 MÊS DE MARÇO

IDA VOLTA
!taJai Rio Santos

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEG1\CIA )"LORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SAN'rA CA'.rÁRINA
AVISO

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

sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim ele impe

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

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

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades.
REFLORESTAMENTO

o ESTADO
-o:-

ADMINISTRAÇAO
Redação e Oficinaa, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN'1 A. RAMOS.

...

Gerente: DOMINGOS F. DliI
AQUINO

Representante. :
Representações A. S. LC.ra.

Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

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

andar sala 512 - São Paulo. Fpolis

Não desespere!
•

•

Para grande número de senhoras, o período mens-

trual significa sofrimento, inatividade forçada, depres
são física e psíquica. É um suplício que se re:r:ova.todos
os mêses (e não raro com intervalos abreviados)
fazendo pare'cer bem du:ra a condição feminina.
Cólicas, dôr de cabeça, enjôo e .até vômitos cons

tituem êsse martírio habitual. MUltas mulheres sen

tem-se tão indispostas que são obrigadas a ficar �m
repouso, e então atormenta�-�e por terem de 111-

terromper os seus afazeres cotidianos . . .
.

Simples analgésicos não resolvem o problema, pois
apenas atenuam as dôres durante algumas horas, sem
tratar a caasa. .

Existe entretanto, um conhecido remédio, um re-

médio d� comprovada eficácia, o qual age não só como

sedativo das dõres e calmante dos nervos, mas tam

bem, e principalmente, c�mo des.90ngestlOn�nte dos

órgãos útero-ovarianos, CUjas funções regulariza. �ste
remédio é o Regulador Gesteira..

Tanto as mulheres que trabalham no lar como as

que lutam fora dele precisam ver-se livres dos seus

sofrimentos periódicos!
São excelentes os resultados obtidos, em tais casos,

com o uso do Regulador Gesteira.

2/3
9/3 13/3
NOTA

COMUNICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE SERA PUXADO
NO DIA 18/3/55, CUJAS OBRAS TERÃO A DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE DE 30 DIAS

3/3
14/3

ASSINATURAS
Na Capital 7/3

Ano , $ 170,00
Semestre ........•.. Cr$ 90,00

No Interior
Ano ...•.••.. . ..••• Cr$ 2')0,00
Semestre ....•..•••••• Cr$110,OO
Anúncio mediante rontráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de e-oJvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispôe .de mudas e se

mentes de espécies lIurestais e de ornamentação, para for

necimento aos agrteultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6

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

Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

Florianópolis, 25 ele fevereiro ele 1955

INFORMAÇÕES
UTEIS

Raios X
-0--

o leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necr Jsita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

3,022
2,656

'I3,579
2.010
2.688 ,

2.814 -I
2,036
8.881
8.167

O Estado •.....••••••.•••

A Gazeta •..•••••••••••••

Diário da Tarde ...••••...

tA Verdade ........••.•..•

C
Imprensa Oficial ••••.•••

'IHOSPITAIS--------------------------------------------------- Caridade:
(Provedor) ••.....••.•..•

(Portaria) ............•..
Ner êu Ramos ......••.•••
Militar ..•..••....•.•.•••
São. Sebostião (Casa de
Saúde) .•.•...........•

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ..••

Serviço Luz (Reclama-
ções) , .......•

Polícia (Sala: Comissári.o
[Polícia (Gab. Delegado) ..

ICOMPANHIAS
DE

TRANSPORTES
AÉREO,

ITAC : ... :
.... ; .. � •.•.•••

Cruzef ro do Sul •.•....•
----""""--------------------... Panair .•.......•.•••••.•

.._

Varig .

Lóide Aéreo ....•.....•.

Real ........•.••.. ;....••
Scarrdinavas •.........•••
HOTÉIS
Lux ......•..•...••.....•
Magestic , .

Metropol , ....•

La Porta , .

Cacique ....••.......•..

Central ..............•..
Estrela ................•

1���k�iTO'" ·.··········lDisque ••••••• � •••••• '," •

aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogrl\rta& e radioseoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
D1àriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

ViagemExperimente! com segurança
rapidez

, so NOS CONFQRTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»

8.153

8.121eNão se deixe vencer pelo desânimo!
•

Comece hoje mesmo a usar ReguladorGestelra,
medicamento valioso, que exerce ação duplamente
benéfiça-sedativa e tônica-e-sôbre os órgãos útero

ovarianos.

8.818

2.4041
2.038l

2.69�1
8.700
2,500 i

3.658
2,826
2.402
2.368
2.500

Florianópolis - Itajaf - Joinvllle - Curitiba
,'tb-#" 'J: .. '\... ,.,..1'�._....

__,.._ ��

.

Age'"ncía e
Rua Deodoro e�qu�na�d8

• Rua 'I'enente .SIlveIraFARMACIA DE PLANTA0
MÊS DE MARÇO

FelipeRua
6 Domingo - Farm. Sto. Antonio

Schmidt 43.

12 Sábado (tarde) -: Farmácia Catarinense - Rua

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.

19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna � Rua Trajano
. 20 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano,

I26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

. selheíro Mafra.

27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra,
--------------------------�'

� BANCO de GRf�ITO POPULAR�

z AGRiGOlA
���,16

fLOmANQPOllS - 510.. ('àrõ.rln� l;W;I�tId

2.021

2,27613,147
3,321
3.449
2,604
3.371
1.6119

06 1I
__..._.,. ..._

INDICADOR PROFISSIONAL! DR.RO�!J;�rSTOS DR. Jut;gj;guPl'l:Z
.

Dr. Vldal Outra filho
. COTlJ prática no Hospital São

.

Ex interno dn 20a enfermaria I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

I DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e ua ":mta e Serviço de gastx:o-enterolo�ia CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
. FILHO GARCIA

Casa do Rio de Janeiro da Santa Casa do RIO de Janeiro PEDIA1'RIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS
CLINICA MÉDICA (Prof. W. Berardinelli). NASCIDO _ ASSISTÊNCIA TÉCNI

DO RECEM-

., Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Curso
.

de neurologia Q,Pro!. PREMATUROS _ TRATAMENTO DCAAINAEpSPEETCÊINACLIZADA AOS

e TUBERCULOSE cíonal de Medicina da Unlver- Contultório: Rua Vitor Mei- Austregesi lo ).
. (FALTA DE APETITE) _ TRATA'

IA INFANTIL

DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675. .Ex interno do Hospital mater- TURNA EM CRIANÇAS E ADOMLEENS!EONTDEAS ENURESE NO-

DOS PULM"ES Ex-Interno por coneurso da Ma- Horá' S d Q nidade V A I
c - DISTúRBIOS

MUSSI Círurgf a do TVorax ternídade-Escola l'l?S: egun as, u",rtas e DOEN'ÇAmSara 'INTERNAS PCISAICDOLÓGICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INFAN

É ICOS
•

(S I d P f O tá I D
Sexta feiras :

_ •
'

..

E MANEIRA GERAL
-

- M D
-NICA

Formado pela Faculdade Nado- erv ço dO. ro

'L' c) vo ...0- Das 16 às 18 horas.
_ Coraçao,. Estômago, l!ltestlno, CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38

CIRURGIA-ACRLITOS nal de Medicina, Tlslologlsta e
E

.

t rIdgueSs l.ma
d C·

Residência: Rua Felipe Sch- fígado c: vias bi liurea. Rins, ova-. CO.NSULTAS - DAS .2 A-S 5 HORAS'
.

GERAL-P
. . Ttalocí rurgfão do Hospital Ne-

x-In .erno o ervrço e rrur- id t 2� 20 ·t
I

.

d H ·t I I A. P E T C
nu , i> -' andar, 'apt, 1 -

1'10S e u ero. CONSULTAS C/ HORA MARCAI' -,
.

Serviço completo e espec1a 1-

I rêu Ramos gra o . 08P� a. •••• Te!. 3.002. 9
Consultório' Vitor Reireles RESIDtNCIA _ TENENTE SILV��R!ONE- 8166

zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso. de especializaçio pela
do RIO de Janeiro

2D�a'B 16 às 18 horaa.
ATEi'< DE CHAMADOS A DOMICf.LIO

' 130 (FONE 8166)

RAS, com modernos método. de S. N. T. Ex-Interno e EX-ll8sls-
Médico do Hospital 'de

r1iagnósticos e tratamento. tente de Cirurgia do Prof UKO
Caridade DR NEWTON Residência: Rua Bocaiuva 20.

SULPOSCOPIA - HISTERO -

Guimarães (Rio).
. DOENÇAS DE SENHORAS • Fone: 3458.

SALPINGOGRAFIA - MBTA:r:O- Cons : Felipe Schmidt 18 _

PARTOS - OPERAÇõES D'AVILA .

LISMO BASAL
' 'Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL 'I

R di t I or ondas

curta81Fone
8801 da 16 00 à 18 00 h a I Do d S h

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

.. a 10 erap. a_p •

-

Atenda em hora marcada.
s , s , or s. - enças e en oras - Procto-

E!etrocoagulaçao - Ralos Ultra
Res.: _ Rua Esteves Junior,

Pela manhã atende dià- logia - Eletricidade Médica

VIOleta e _I�fra Vermell�o. 80 _ Fone: 2395
riamente no Hospital de Consultório:, Rua Vitor Mei- DR. MARIO WEN-

Consultõr!o : Rua 'I'rajano, n. I, Caridade. .
-eles n. 28 -' Telefone: 3307.

1° andar - Edifício do Montepio. DR YLMAR CORR� Res idênciat Consultas: Das 15 horas em
DHAUSEN

Horário: Das 9 às 12 horas -
.

I Rua: General Bittencourt n, diante. CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

Dr. MUSSI. CLíl\ICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 E CRIANÇAS
Das 15 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10 - 18 ho- Telefone: 2.692. Rua: Blumenau n. 71.. Consultõrto - Rua João Pín-

MUSSI raso I DOENÇAS DO APARELHO DI- to, 10 - Tel. M. 769.

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 - Fone 11415 MARIO DE LAIiMo GE3TIVO - ULCERAS DO ES- Consultas: Das 4 às li horcs.

powsky, 84.
DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇAO TO.'\1AGO E DUODENO, ALElR- Residência: Rua Esteves Jú-

MÉDICI)
GIA-DERMATOLOGIA B CLI- nior, 45. Tel. 2.812.

DR. INGRETTO IRACEMA CLÍNICA DE CRIANÇAS
NICA GERAL

IDiagnostico - Trato. Clinico MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
e Cirurgico das Doenças e Afec- MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Interna.
ções de Adultos e Crianças.

I
Dr. Sel'viço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS

CLINICA

Pediatria Ortopedia -

ças Mentais. _ INTESTINOS
de

Traumatologia - Cinecologia - Chefe do AmbulatGr�o de Hi�ie- Tratamento moderno da SIFILIS
OLHOS - OUVIDOS

Tisioiogia - Endocrinologia -I
ne Mental Con�ultório - Rua Tiradentes,

E GARGANTA

Obstetricia Psiquiatra do Hospital - 9.
DO

Curas de emagrecimentos e Colônia Sant'Ana . HORÁRIO:
DR. GUERREIRO DA FONSECA

engorde.
.

I Convulsoterapia pelo eletro- . As 13 às 16 horas.
Chefe do Serviço de OTORI-

Doenças da Velhice. ,choque e cardiazol. Insulin, era- Tel.: 'Cons. _ 8.416 _ Rei. _

NO do Hospital de Florianópolis
ALTA CIRURGIA pia. Malarioterapia. Psicoterapia. '2,276 - Florianópolis. LP�IsOsuSe MAaISCLMINOIDCEARNosOSAPpAARREA-

CIRURGIA PLASTICA: Este- --CONSULTAS: 'rerças e Quin- "

tica e Reparadora.. tas das 15 às 15· horas. Sabado. DR JÚLIO DOIN TRATAMENTO das DOilNNÇAS
Consultório: Rua Fernando

I
(manhã) !' da ESPECIALIDADE

Machado, 6 - 10. andar. Rua Anita Garibaldi, esquina VIEIRA Consultas - pela manhã no

Horario: das 14 ás 18 hs., de General Bittencourt. MÉDICO HOSPITAL.

(exceto aos Sábados) RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, À TARDE - das li a. i

Pela manhã e aos Sábados 139 Te1.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA I no CONSULTORIO

atenderá sómente cQm hora mar- TRATAMENTO El OPERAÇOES CONSULTORIO - Rua do.

cada. DR. ARMANDO VA.I..t- I Infra-Vermelho - Nebullzaçio - ILHEOS nO 2

DR SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS I
UItra-So:.-u RESIDENCIA - Felipe Seh-

"

D S
.

d C'
(Tratamento de sinusite lem midt n" U3 Te!. 2365

CIRURGIÃO-DENTISTA 08 erv1ços e hnlca Infantil operação)
Clinica - Cirurgia - Protes.e da Assistência Municipal ti BOI- Anglo-retinoscopia - Receita de DR. ANTON�O MONIZ

Dentária pital de Caridade Oculos - Moderno equipamento A
Raios X e Infra-Vervelho CLiNICA MÉDICA DIil CRIAN- de Oto-KlnolarlnKolot:la (bico' DE ARAG O

Consultório e Residência: Rua ÇAS E AIDULTOS no Estado) CIRURGIA TREUMA'fOLOGIA

Fernando Machado 5. - Alergia - Horário das 9 às 12 horal I Ortopedia
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunes 1II[a- das 16 às 18 horas. Consultório: João Pinto, 18.

Consultas: das 8,00 ás 11,30 chado, 7 - Consultas daa 16 à. Consultório: - Rua Vitor ••1- Das 15 às 17 diàriamente.

e das 14,00 ás 18 horas 18 hóras reles 22 - Fone 2676. .
Menos aos Sábados

Exclusivamente com hora mar- Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jora-e 20 - Res: Bocaiuva 136.

eada. , .. __.,\ Jh'lrme, 5 - Fene: 1731 Fone 2421. Fone: - 2.714.

ORA. WLADYSLAVA
W.MUS:W

DR. NEY PERRONE
MUNO IFormado pela Faculdade Nací

naol de Medicina Universidade
do Brasil

RIO DIil JANEIRO
Aperfeiçoamente na "Casa de Puericultôr do Departamento

Saude São Miguel" Nacional da Criança. Ex-Assis-
Prof. Fernando Paulino tente do Prof. Martagão Gesteira

Interno por 8 anos do Serviço na Universidade do Brasil. Ex-
de Cirurgia Médico do Instituto Fernandes

Prof. Pedro de Moura Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Estagio por 1 ano na "Mater- zar. Permatta e Mário Otínfo. -

nidade - Escola" no Rio de Janeiro. Ex-médico es-
Pro!. Otávio Rodrigues Lima tagiário ,do Serviço de Pediatria
Interno por 2 uno do P:!"nnto I d,o Hospital do Ipase (prof. Luiz

Socorro 10rres Barboza) no Rio de Ja-

DR HENRIQUE PRISCO OPER�ÇÕES' I ne�l�odiatra do Hospital de Cari-
• CLINICA DE ADULTr 1 dade. Médico escol�r do Centro

NARIZ PARAISO DOENÇAS DE SENHORAS de Saúde de Florianópolis. Pedia-
MÉDICO CONSULTAS: No Hospital de tra da Assistencia Médico - So-

Operações - Doenças de Se- Caridade, diariamente das 8 às eial da Armada.
nhoras - Clínica de Adultos. 10. I --X--

Curso de 'Especialização no N!-l consultório, à Rua
.

João Consultorio, Rua Tte. Silveira
Hospital dos Servidores do

111-'
P�nt? ·nr. 16 .(1° andar)

I
n.15 10. ando

tado. D1anamente das 10 às 12 e das Das 14 as 16 horas.

(Serviço do Prof. Mariano d. 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira
Andrade) RESIDENCIA: - Rua Duarte S/No Esq. Padre Roma.
Consultas - Pela manhA .' no Shutel, 129 - Florianópolis. Tel.

.

2530

Hospital de Caridade,
A tarpe das 1580 hs em dian

-

1 te no consultório 'Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel.276'
Residencia - rua Presidente

Coutinho 44.

DR. ARVARO D�
CARVALHO

Puericultura - Pediatria

ADVOGADOS
DR. _JOSÉ MEDEIROS DR. CLARNO G.

VIEIRA GALLETTI
- ADVOGADO - - ADVOGADO _

Caixa Postal 150 � Itajaf Rua Vitor Meireles, 60.
Santa Catarina. FONE: 2.468

- Florianópolis -DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA DR. JOSE M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 123

CLINICA ESPECIALIZADA DE

\
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horaa.
Res. e Cons, Padre Mi�uelinho.

12.

ADVOGADO
Escritódo e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 8346.

Lavando:�com· Sabão

\?irgem Especialidade
da Cla. IBTZIL INDDSTBIAL�J8ID,ille. (marca registrada)

ec�n(}miza,.se�fempo e dinheiro
--------�----------------------�--�----=----------_-----

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Soneto
•lORGE MEDAUAR

POR QUE MOTIVO A

;UIÇA NÃO PARTI�
CIPA DO GATT

GENEBRA, 8 (U. P.)
Jm porta-voz

.

elo governo
suíco explicou, na sessão fi

nal da Conferência Gentl
Je Tarifas Aduaneiras (-' Co

mércio (GATT), por que mo

tivo seu país nunca tez par
ce desse Convênio, que esta

belece normas para um co

mércio equitativo entre 34

nações signatárias elo Acõr

elo.
O sr. F'. Haím, observador

do governo da Suíça, uecla

l'OU, ao terminal' o huno pe

cíouo de SCSSÕl'S tio G.A.rl'.T.

:tue ii Constttutçiio ele sua

pátria obriga os poderes pú
blicos a manter um sistema

Sabei, sabei que fiz ele antigos cedros

Barcos que. a infância pôs a flor das ondas;
Meu pai, que é Medaun r, teceu-me as velas
E a filha dos Zaidans, que é minha mãe,

Pôs amoras de mel no tombadilho.
Nesses barcos navego, marinheiro
Fenicio de zodfaco e elos trópicos
vermenios de lamentos e canções.

Hoje tenho lagunas onde aporto,
Tranquilamente, sob a luz branca,
O cOl'a(:lLo rte tãmnra madura.

Se vos trago damascos e Bakláua
E porque recebi lias velhos :1r'UJI'8

. Um Iastro de doçura nesses b:11·COS.

ANIVERSÁRIOS

l
FAZEM ANOS HOJE:

menina Maria Stela,
estremosa filhinha do nosso

prezado conterrâneo sr. Hei
lor Bittencourt, do alto co

nércio Ioea1;
- menino Márcio Luiz;

- 81'. Nelson Santiago de
Andrade

garoto, ocorrido na Materni
dade "Dr. Carlos Corrêa" e

que na pia batismal recebe
rá o nome de Sérgio-Carlos.
Ão Sérgio-Carlos e aos ven-"

turosos genítores os cumpri
mentos ele O ESTADO.

- menina Helenita-Ma

ria, encanto do lar do nosso

prezado conterrâneo sr.

Wi íhelm Georg Kurchus e
NASCIMENTO

de sua exrna. esposa d. Deo-
linda Bittencourt Kurchus,
funcionária da Imprensa
Oficia I do Estado;
- sr. Alcy Silveira, alto

funeionário do D. S. P.
- sr. Antonio Carlos Bar-

o lar do nosso conterrâneo
sr. Sério Cambruzzi, SrU'gen·
to do Exército servindo no Q.
G. da L D./5a., e de sua exma.

sra, d. Erna Ernata Oamlrruz-

zt, acha-se enriquecido desde
tOS de Oliveira o dia 3 do corrente, coru o
- sr. Osmar Florentino nascimento de um robusto

Machado

- sta. Etelvina
Plazza fie Mello
- stn Gilda Junk
- sta Iza Lopes Viana

Maria

Participação Preceito do Dia
FREDERICO MANOEL DA YVA. JUDITE

SILVA FILHO
DE MELO

A� LIVRE E RES

PIRAÇÃO
O ar livre tem influência

benéfica sôbre a respiração
porque provoca o relaxa
mento dos músculos respira
tórios. Dentro de casa, por
caUM3 do ar quente parado
e úmido, as vias respirató
rias COnservam-se retraídas,
Daí, a sensação de mal-es
tar e a deficiente renovação
do àr nos pulmões.

Procure renovar o ar

dos pulmões, permane
cendo tanto quanto pos
sível ao ar livre.
SNES.

e

ANDREZA GONÇALVES
DA SILVA

Participam aos parentes e

pessoa s de' suas relações o

contrato de casamento de
seu filho FREDERICO com

a sta. Ledi Judite Coelho

Participa aos parentes e

pessoas de sua relação o

contrato de casamento de
sua filha Ledi, com o sr.

Frederico Manoel da Silva
Neto

COELHO

Frederico e Ledi

Noivos

Florianópolis, 6-3-55
Rua Irmão Joaquim, 23 Rua Bernardino Vaz, 85

--=---------------------------_._-------------

Experimente hoje:
SANDUICHE DE

GALINHA
INGREDIENTES:

2 xícaras de carne de ga

linha, passada na máquina.
2 colheres de sopa de

ma ionaise.
2 ovos cozidos bem. amas

sados
% xícaras de aipo pica

do.
Y2 xícara de azeitonas pi-

cadas.
sa l e pimenta
pickles ou azeitonas
114 de xícara de pepinos

picados.
MANEIRA DE FAZER:

PARTICIPACÁO
,

Carlos Angelo Fedrigo e Senhora, participam aos

parentes e pessôas amigas o nascimento de seu filho Jo

sé Carlos, ocorrido dia 7 do corrente, na Maternidade

"Rr. Carlos Corrêa ".

PARTICIPAÇÃO
ATfLIA e PAULO VIEIRA DA ROSA

CAM AOS SEUS AMIGOS E PARENTES

l\'TENTO, HOJE, DE SEU FTLHO PAULO.

Fpolis., 4.3.55.

COMUNI
O NABCl-

Agradecimento
Henrique Boell, sua esposa Deolinda de Oliveira

Boell e demais membros de sua f'amil la, vêm, por meio

deste, trazer os seus agradecimentos a exrna. sra. da.

Marieta Konder Bornhausen, Presidente da -Legiâo Bra-'

sileira de Assistência, dr. Osmar Cunha, Prefeito Muni

cipa], drs. Newton d'Avila, Wilson Paulo Mendonça e

Dr. J'oel Souza, Diretor dos Correios e 'I'elegrafos, Cap.
Jubal Coutinho, Delegado Regional de Policia da Capi
tal e as irmãs de caridade do Hospital de Caridade S.
dos Passos, pela maneira distinta e cavalheiresca que lhe

dispensaram, tudo factlitando para o transporte de sua

cunhada e irmã Emil ia de Oliveira, da cidade de Bom-Re

tiro, onde residem, para o Hospital de Caridade desta

Capital, onde deverá ser submetida a me'lindrosa opera

ção c irur-g ica, tomando extensivos esses agradecimentos
a todos que contrfbuiram, direta ou indiretamente, para
que tudo lhes fossem facilitado. A todos, pois, renova

mos a nossa imorredoura gratidão.
Bom-Retiro, 6 de março de 1955.

DURMA BEM!•..
Acorde:SOfrind"o ! '.11

�i7' )f1�. ��;J 3{���:�- _ :i�iiú?L��::, " i��i:�;��' I

INICIADA A-'GRANDE E '�TRADICIO'NAl
VENDA DE COLCHÕES DE MOLAS

DIVINO

Durante o mês de março, com a

insignificante entrada de Cr$ 50,00 e

mais 10 presfacões mensais:

1 colchão de mólas D I V I N O
2 travesseiros de molas D I V I N o.
1 tapete de sala

"A MODELAR"
o meçazinmais barateiro e melhor

sortido do ESTADO

Só não dorme bem ...
Quem não quizerl .

c O MP R E:

MÁRIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICA m� CR,IANÇAS
ADULTOS

Dnenças Internas

CORAÇÃO - FÍCf!1DO -

RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFIUS
Consultório - Rua Victor

Meírelles, �.
HORtí.RIO:

Das 13 às 16 horas.

Tel.: Cons. - 3.4.15 - Ges .

- 2.276 - Florianópolis.

e

A C II E
Agência

de

Pu blicidade
líIIbII r..tal. U
rl.rtu.é.-ll4
..... Caaarlu

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO M1l:S DE MARÇO

S ..\BADO. Dia 12, -:::_ li.s 20 horas. Palestra ilustrada
irofer i da pelo general Vieira da Rosa, sõbre a nova séde

.ocial do Clube Doze.
Ficam convidados os St'B. Associados para esta in

teressante reun ião.

HOJE' NO PASSADO

1 - Passe a carne da ga

linha, as azeitonas, os pe- UMA CASA DE lV{ATgRIAL A RUA RUY BARBO

pinos é os ovos na máqui- SA NR. 130, EM FRENTE AO ABRIGO DE MENORES.

na de moer carne (passe na Trata-r na mesma.

chapa mais grossa).
2 -'- Retire a crosta de

um pão velho para sandui
che e corte em fatias finas,
no sentido do comprimento.

4 - Unte o pão com man-

teiga e depois passe uma

camada da mistura de car

ne de galinha.
5 - Enrole o pedaço de

ião e prenda com um palito.
6 - Arrume os rolinhas

embrulhando-os num guar

danapo e ponha na geladei- I
ra por uma ou duas horas.

7 - Enfeite os sandui
�hes espetando nas pontas
dos palitos azeitonas ou pi
ckles, (APLA)

DIA 19 - SABADO - PRlMETi\A EXPOSIÇÃO DE

í1ECORADORl<JS AMADORES DE FLORIANOPOl--IS,
JOM DIPLOMAS AOS PRIMElROS COLOCADOS.

VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL,
UOCES, E SALGADtNHOS.

DIA 27 - DOMINGO - EXCURSÃO MARITIMA,
COM VISITAÇÃO ÀS ILHAS DA BAIA NORTE.

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI

�EMA, COlVr FILMES SELECIONADOS, ÁS 19,45
HORAS.

10 DE MARÇO
A data de hoje recorda-nos que:

_ em 1.553, foi assinado um alvará régio, conceden
do a D. Duarte ela Costa, segundo Governador

geral do Brasil, mais duzentos mil réis an un is,
além dos quatrocentos que percebera seu ante

cessor Tomé de Souza. É um dos mais antigos

reajustamentos que se conhece na história do

Braail :

em 1.5GG, foi nomeado Cristovão de Barros pa

ra Capitão-mór da Frota que devia vir de Lisboa

em SOCOl'l'O do Rio de Janeiro, a in da ocupado pe

los franceses, os quais, para dar maior solidez

as suas conquistas nas terras banhadas pela Gua

nabara haviam feito poderosa aliança com as

fortes tribus dos. Tamoios;
-- em l.G-ll, chegaram ao Rio de Janeiro, enviadas

da Bahia, pelo Vice-P.ei Marques de Montalvão,
as primeiras noticias da Revolução portugueza de

Dezembro de lG10, que havia acabado com o do

minio espanhol «los Felippes no velho reino lusi

tano, o qun
í

passou a ser gov-ernado por D. João

IV;
- em 1.752, pm-l iu desta então Vila Capital de Des

terro, pala i1 La gu nn, o General Gomes Freire de

Andrade, postrriormente Con de de Ilobadcla ;
- em 1.851, no Rio ele Jnn ciro, faleceu José Clemen

te T'ere ir.i, filho de José Gonçalves e d. Maria Pe

reira, nascido em 17 ele Fevereiro de 1.787, na

Vila de Castelo Mendo, em Portugal;
- em 1.859, desnbou sobre esta Ilha de Santa Cata

_ rina uma forte tormenta, causando inumeros da
nos man teris na cidade;

- em 1.889, o Sul da Província foi flagelado por

grandes in gun dações :

- em 1.909, foi assinado o contrato para o abaste
cimento de agua potávél á Capital, sendo adqui
ridas as duas cachoeiras do Assopra e Ana

d'Avila, no Distrito de Lag ôa .

André Nilo Tadasco

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores,

-

Amplificadores, Motores I
Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Ra diolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

lnstalador l icenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

P1UWIUB'l'ÁHIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
.

Registro: Inscrição 211
Fone:

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado ele Santa
Catarína - Brasil

VENDA A VISTA E A LONGO PRAZO

VENDE-SE
São José

OFICINA MECANICA E SERRELHERiA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES

Rua - São José (nas proximidades do Balneário)
Ponta do Leal, no ESTREITO.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

�

;�1 �
�

'.,' ;:._ j
i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Domingo, na cidade de I AGRADECIMENTO
Joinvile, como primeira par- 'S. S., confundiu-se com defeito. Assim os ataques lou o primeiro tento de seu te dei Ferroviário, .assína- I-Ioppel, Euzébio, Cleuson, i A autor desta reportagem
tida das finalíssimas do lO término do primeiro alf- caxienses diminuíram em

I
a zaga Hélio e Ivo desdo- clube, fazendo valer, neste Juarez, Periquito e Didi. ! agradece o gentil convite do

certame estadual, defronta-! time. O público desconhe-' número. O 'Ferroviário apro-I breu-se em esforços. Mes- tento, unicamente de sua FERROVIARIO: Pi p a, 'Sr. Osni Melo, Presidente
ram-se Caxias, local, vrs, cendo os ditames da regra veitando-se desta única fa- Imo assim, Euzébio e Didí l irrefutável classe. Euzébio, Jaime e Beiga, São Martin, I da F. C. F. que possibili
r:el'l'oviário/ da cidade. su- apup�lJ o. árbitro que agira .lha de seu ad�ersário, p.ro-l em jogadas pessoais aumen- ! ponteiro cax{ens�, e�cerrou Antoninho e ,Edílio, Reming,

I
tou a ida da crônica espor

lína de Tubarão. O encon- com' justiça, I curou, dela, tuar proveito. taram o escore em favor de a contagem da prrmerra fase Nilson, Lourinho, Manguei-' tiva ilhoa à cidade de Join-
tro reunindo duas das mais �a fase fina!, o Caxias

'.'
P��s�ndo então a ser mais

Ise.u
clube. E.u�ébio, aos 3: c?m um belís�imo tento, as- ra e Norzinho. IVile. Graças a sua amabili-

categorizadas equipes do ca iu de/ produçao. S€Us ata- dividido nos lances. O Fer- minutos e Dídí aos 38 .. So sinalado apos um forte dade pode o leitor da ilha,
futebol barr-iga verde, ocu- cantes .Periquitc e Juarez

I
roviário iniciou uma série ao apagar das luzes o Fer- shoot fazendo com que. as JUIZ: Dirigiu, com acêrto, através da crônica especia-

pou a atenção dos 'despor- alicerces da vitória do pri-: de perigosos ataques, qua-1roviário conseguiu o seu redes do arco de Pipa se o prélio do estadual o Sr. 'lizada, saber o que foi aquê-
tistas de .todo o Estado. O meíro tempo perderam-se se redutando em gools. Nes- terceiro tento, saindo dos rasgassem: João Sebastião da Silva. le encontro do campeonato
numeroso público que ocor- no individualismo, abusan-' ta fase brilhou a defesa do

I
pés de Hélio num gool con- estadual.

reu à praÇa esportiva do do desta modalidade impro- 'Caxias e ponde-se avaliar' tra suas próprias redes.
.

OS TIMES RENDA: Cr$ 47.475,00. Ao sr. Osni Mero o nosso

Caxias, é um atestado ca- dutiva de jôgo. O técnico' todo o seu- valor. Puccini i Aos vinte e sete minutos CAXIAS: .Puccini, Hélio LOCAL: Campo do Ca- muito obrigado.
bal do interêsse que o pré- Pimentel não sanou êste' empenhou-sé com valentia e ,Norzinho, o melhor atacan- e Ivo, Joel, Gunga Din e xias, em Joinvile. Francisco José Pereira
lio despertou. Não foi so
mente o público joinvilense
que aplaudiu o E2._ncontro do
estadual. Pessoas de todo o

Estado afluiram, ldomiingo,
a Joinvile para aplaudirem
aquêle singular match,

A PARTIDA

\
Ten. M.-Gomes

••••••••• iH•••••••••••••••••••••••••••••••••e '••••••• ,•••••••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '••••••

"O. Estê);dc)" ESpOllti
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HISTÚR·IA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA-

mos informar os nossos lei- Divulgamos, ôntem, em

tores, chegaram a bom ter- primeira mão, o ínterêsse das
mo, estando tanto Avaí co- diretorias do Avaí e do Pauele Souza;
mo Paula Ramos esperanço- la Ramos em realizar um a-4.0 '-- tenente Zizimo Mo-

. sos ele alcancarern uma re- mistoso no próximo domingo,
rel5ra; F I' M d S

tumbante vitória. no estádio da Praia de Fóra
.0 - 'ernanc o . e' ou-

'

_

. ,

.

I
entre os seus pelo toes ele pro-

za6,_ R 'ld F t
.

d
Vamos 'aguardar o próxi-, fissionais, dando, assim iní-

.0 - ona e zgerar . .

.
.

. .

-
' .

Cl 'f"
.

]'
mo domingo, certos ele que ClO aos preparativos para a

assi .icaram-se nas me 1-
t 1 t

-- I .

id
.Ó»

d d .

o ma c 1 en re avaianos e: disputa do Campeonato de

vl1uals Le esPlapa. . paulainos será sensacional e' 55.
Em prosseguimento, en- .0 - eone erell'a·. ;.

2 R
.

S d S' .

renhido. Os entendimentos, pode-centraram-se as equipes do .0 -- cap. UI . e ouza,
Lira e Doze, empatando no 3 o aluno Lecleni M Ro. -, ..• -

...........-..-__.........................w........- ....._....·_....-.-.........-.......�c......__....
total de vitóriàs por assal- sa'

tos, perdendo o. Doze no to- 4.0 - ten. Carlo� H.? de
tal de to'ques recebidos. Souza;
SE;guiram .. se as provas de 5.0 - ten. Zizimo Moreira;

espada, defrontando-se pri, 6.0 - Fernando Souza.
meir'amente Lira e Doze; ven- Foram as seg'uintes, as

cendo o primeiro; na segun- j classificações
nas provas in

da prova o Doze com o Bal'- I clividuais de sabre:
riga, vencedora a equipe do 1.0 - cap. Rui S. de Souza;
veterano que, na prova final· 2.0 - Leonel Pereira;
com o Lira, é ainda vitorio- 3.0 - aluno Lüdeni M. Ro-

sa, e assim declarada a equi- sa;
pe do Barriga Verde campeã 4.0 - ten. Zizimo Moreira;
de espada. 5.0 - ten. Carlos H. de
Nas provas de sabre, o Bal'� Souza;

�iga vence o Lira na primei- 6.0 - ten. Paulo Cardoso.

o Campeonato Drasileiro;péssima atuação domingo na

de Futebol correspondente aO:Capital pernambucana o se

ano de 1953, terá prossegui-8lecionado guanabarino sofre
mento no próximo dOmingo," rá modificações para o mat- Otima residência,' completamente nõva, em Sik. Jo-eé.d.pfrontando-se as seleções ch com os gauchos, devendo 'com todas as comodl'dades 3 I t"'

., amp os qua.r os espaçoso,do Distrito Federal x Minas o nosso Leônidas ser o co-
.

sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho compleGerait> e de São Paulo x Rio mandante do ataque. _

Grande do Sul. Divulgam os Assim esperamos que a-
to, grande área para redes que serve tambémpara cópa,

Jornais do Rio que diante da conteça.
garage, tanque coberto, porão cim�ntado para deposito,
situada em chacara com 27 metJ'ófI de fl'pnte e 130 de
l'undos até o mal':

.

Confortavel casa para caseiro recen-construida.
Chacara toda plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

() Coritiba for o vencedor nato Carioca, Coritiba e Ja- luz.
do L(;�'ceiro turno do . Cam- carezinho decidirão em me- Ver à rua Getúlio Vargas n. 194, parte da rua jl:}
·;':::�:�.to Paranaense, ao ven": lhor de três o título, visto calçada:
'i'!'. domingo últiino, o Fer-

roviário, por 4 x 2. Como

I que
o clube do interior foi o

') si:.�:;ml. de-disputà do cer- vencedor do.: (n,s primeiros
tame é identico do Campeo- turnos.

Venceu o prélio a podero
sa equipe do Caxias. O clu
be joinvilense com um plan
tel formado de renomados

players, possuindo um con

junto harmonioso dirigido
p�lo conhecido preparador
Pimentel, desponta corno a IA A.D. ALV_IM BARBOSA Camargo (Julinho) o qual
melhor equipe de nosso Es- DISPUTARA O PRÓXIMO' extraiu, no último sábado, o

tado. CAMPEONATO DE AMA- 'menisco. A melíndrósa ope-

O escore final 6 tentos DORES I ração esteve a cargo do es-

contra 3 a favor do Caxias pecialista Dr. Giacomo In-

espelha bem o que foi o en- Em rápida palestra que' gletto. Palestrando com o

centro. O Caxias' venceu conosco manteve, o ex- irrequióto crack, êste nos

com categorta. Sua vitória, I player Augusto Fonseca, I de.clarou .que a operação Realizaram-se no mês de

.insofismável, foi cons�gui-Iatualmente dirigindo a con- fOI concluída com sucesso, agosto, na sala d'armas da

da graças à técnica apurada sagrada equipe da A. D.' porém lamenta a extração Polícia Militar, as competi
que possuem seus cracks, I Alvim Barbosa, nos decla-' do menisco como tambem eões do campeonato estadual

. graças, também, ao arrôjo
I
rou que na próxima terça-' os ligamentos da parte do de esgrima de 1952, com as

com que se empregaram. O feira dará entrada na Fede- "joelho s, bem como ter que representações' do .Barriga-,

Ferroviário, uma ó t i m a ração Catarinense de Fute-' colocar platina nesta região Verde, do Lira e elo Doze Ele

equipe, viu-se diminuido an-Ibol o pedido de inscrição,Iafim de sanar a falta da Agosto.
. I

t Deu início á grande provate seu adversário. Os es- para seu clube disputar o massa que se encon rava
I 1 't t d truid o encontro entre as equipesforços empreendidos pelos Campeonato Amadorista de comp e amen e

-

es rui a.

I I C - :10 Barriga Verde e Doze de
sulinos não foram bastante L955. o.mos. vemos a .operaçao

f b t I d
.

Agosto, em florete, sendo
para rebater a impetuosida- Desta fórma, teremos es-. 01 as ante comp ica a.

I J l' I f" 1 vencedora a representaçãode ,do ataque caxiense. Na .e ano uma temporada com I II 11110 icara naque a

verdade, o quinteto avança- ,úrios "Benjamins", como é
I
casa hospitalar cerca de Barriga Verde.

do do Caxia.s é o ponto alto o caso do Tamandaré e do 'mais 15 dias. E agradece
de sua equipe. Pois vimos Faixa Azul, todos em gran-

I por nosso intermédio as f're

neste estadual escores como eles preparativos para o
I
quentes visitas que tem re

II a 1, 9 a O e agora 6 a 3, .:ertume que s'e aproxima e
I cebido por parte dos direto�

resulLados tristes que o Ca- que ser;, dos mais eletrisan- Ires do clube campeão de 54

xias soube impôr'a seus ad- teso ! assim c,omo de s�us paren

versários. Náo resta a menor dúvi- ·tes, colegas e amIgos. Atra-
da que caso consiga a filia-

I vés desta página enviamos

OS TENTOS ção de sua equipe na MateI' 'ao jovem integrante do

Logo nos minutos inici- Catarinense, o que é bem! pla-ntel alvi-riegro os melho

ais o árbitro viu-se obriga- provável, só terá a lucrar o res votos de breve restabe

do a anular um tento
.
ca- :10880 futebol, pois, como to- lecimento.

xiense, quando Juarez em d{)'s sabem, são os clubes SÃO PAULO X FER- .

pIe 11 o off-side recolheu ,madores qlle vêm revelan-: ROVIÁRIO
o couro às redes de Pipa. do bons elementos que são

I A equipe de São Paulo re-

Jogando melhor, sediando :iproveitados por nossos! cebeu convite para jogar
a toda hora, o reduto do Fer- clubes, como foi o caso de amistosamente no pl'OXlmO

roviário, ia o Caxias se im- Fernando, Ériéo, Walmor, i sábado, no gramado da Vi

pondo em campo. Ex.ploran- Renê, Sabiá, Fausto, Neri, 'la Operária, no Saco dos

do com acêrto as falhas da Alipio, Pitôla, Jacó e tan- Limões.

defensiva ,rubro negra, fo- tos outros que brilham em I O convite foi aceito e cre-

. ram os tentos aparecendo. nossos principais conjuntos. mos que teremos um dos me

a primeiro da série de seis Ao Augusto e demais mem- Ihores prélios.· ali realiza

coube ao atacante Periqui- bros da diretoria, deseja-' dos, nestes últimos tempos,
to, ex-defensor dos clubes mos que seus intentos se-I P?is o clube do sargento Os

bandeirantes, Portuguesa jam concluidos com sucesso TIl Costa se encontra muito
b As seleções do Distrito Fe- tentos a um. Quanto aos

de Desport'os e Juventus. para gaudio de todos os em armado, conforme vem .

1 deral e de São Paulo, como paulistas, quadro A, enfren-
Esse atacante revelou-se o seus torcedores e simpati- (emonstrando nos últimos

zantes. jogos que realizou conse-
preparativo para futuros tou o quadro B, sendo derro-

melhor no ataque. O seu compromissos no certame tados por 3 x 2.
Papel de. meia construtor OSNI NO PINHEIROS guindo manter-se invicto efe'l·tonacional, levaram a

foi desenpenhado à altura F. C. em 13 partidas. O conjunto 'lmistosos, sendo que os ca-
e com precisão. A maioria Conversando com o jovem dirigidos pelos irmãos Me- docas enfrentaram o Náuti-
dos ataques caxienses nas-

.

player Osni Aguiar, que ,deiros, para' nós é uma in- 'co' de Recife, sendo batiflos
ciam do pés desse ótimo com brilhantismo defendeu cógl1ita, 'porém sabemos que espetacularmente por dois
crac'" em jogadas inteligen- as cores do Postal Telegrá- se apresentarão com uma

tes, Continuando o mesmo fico 'na temporada pas'sada, equipe capaz de enfrentar
rítmo de jôgo, envolvendo fomos informados que havia de igual para igual o Clube
nitidamente o seu adversá- sido procurado por 'pessoa tricolor.

rio, novos tentos foram sur- autorizada de onde partiu Quem vencerá esta bata

gindo. Juarez centro avante um convite para fazer um lha que promete grandes
à·o Caxias, ex-integrante do teste no clube serrano. Ca- emoções?
time do Ferroviário de Cu- 30 agrade será imediatamen- I

FAUSTO CONTRATOU
ritiba, onde s.e sagrou cam- te contratado. O convite foi CASAMENTO

peão do Centenário, parti- aceito tendo Osni seguido É com prazer que regis-
cipante ainda do Seleciona- viagem (segunda-feira) com tramos o contrato de casa-

do Paranaense,' foi o autor destino à Princeza da-Ser- mento, ocorrido dia 4 p.p.,.
dos segundo e terceiro ten- 1':1, esperançoso de que apro- do popular crack de nossos

to do Caxias. Ambos os val�á. A ele desejamos Os gramados, Fausto Nilton

gools forã.m assinalados de melhores votos de felicida- Eotelho, que atualmente in-

maneira surpreendente, no- eles. tegra a .equipe do Avaí, com
tando a técnica, a inteligên- A _OPERAÇÃO DE a senhorita Maria de Lour-
cia e a calma do center JULINHO des Hermenegildo.
hrward alvi-negro, êste ou- Estivemos, segunda-feira Ao jovem par as felicita-
tro grande valor do Ca- última, na Casa de Saúde ções de "O Estado Esporti-
xias. São Sebastião em, visita ao vo".

Com o escore de 4 tentos jovem playeJ.' .Julio Moura

Vá
•

r I as

ta. prova, tornando-se sua

equipe campeã de sabre.
Nas provas individuais ele

florete, classificaram-se.
1.0 - cap. Rui S. de Souza;
2.0 ___:_ Leonel Pereira;'
3.0 - tenente Carlos 'H.

CAPITULO XXVI ra rodada; o Lira vence o

, Dozê na segunda; finalmen
te, o Barriga Verde vence o

Doze na última rodada. des-
Campeonato Estadual de

1952

DERROTADÂS AS SElECOES
,

CARIOCA E PAULISTA
leônidas no comando do ataque

Tanto a apresentação dos
cariocas' como dos paulistas
decepcion a r a m completa
mente.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
.FUTEBOL

Cariocas x M'ineiros e Paulistas
Gauchos, os jogos marcados

para domingo

M. Borges
a 2 foi encerrado a primeira
fase. Note-se que no momen-

to exato que Didi .deferira
u'm forte petardo o árbitro
dava por encerrada o pri
meiro tempo. O couro cami
nhava já' em direção ao ar

co de Pipa, quando ecoou o Segundo se informa de São: paulistil () n:1.h,'l'1ense JVfl"

o SOI)1 do apito. O goleiro Paulo, o técnico Aimoré Mo- : que reune .,[;c·.'tnci,·s qUélJ:d'1
Pipa atirou-se defeituosa- l'eira acaba ele dispensar o des para ser o reserva de

�en�;:l:to; c�����J��;"��!{;; 1���(!iO Sl1�:t��;-.lOc��v�;���� I A��I���d��es���v::!UlO.

'. JACAREIINHO E CORITIBA DECIDIRÃ1)
EM MELHOR DE TRES O CERTAMEIVAN CONVOCADO PARA O

SCRATCH PAULISTA

vo

8ssenlado'-:

iVai X Paula Ramos
na

.

tarde de domingo

Distribuidor

C·.RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Hua João Pinto, 9 Fpolh.

Vende--se

N. B. Facilita-se o pagamento.
Tratar com Francisco' Medeiros á R. Trajano N. 49

nesta Capital.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"Lux 'in tenebris'"
Poema sinlonico' de Charles· Brown

Sob a direção de André. baixa obstinada durante

I
é rica: sua habilidade no

Cluytens, a "Société des i muito tempo mantida. Fan- manejo dos tímsres, na

concerta" acaba de apresen- farras soan, a tuba reto-, combinação das sonoridades
tal', em primeira audição(/ma o tema litúrgico e o con-I é grande. Charles Brown
um importante poema sin- junto estaca subitamente, foi durante muito tempo vio
fônico de Charles Brown, uma vez atingido o paro- linista dos "concerta La
Diretor do Conservatorio de xismo, Após. êsse silêncio; 111wureux" e a prática que
Música de Bourges. Sabe-se o tema surge novamente, adquiriu se adivinha na

o esforço desenvolvido por intensifica-se ainda; depois obra que produziu. Encon
Charles Brown para fazer diminui e o poema termina' trou também em André
de Bomges um Centro mu- na doçura que havia come-. CIuytens e nos músicos da
sical vivo e o sucesso _con- çado, I "Société des Concerta" os

quietado pelos consertos A instrumentação é de um melhores defensores para
clássicos que tem dado com músico cuja paleta sonora seu poema sinfônico. (SU)
a orquestra por êle funda-
da: o Palácio de Jacques
Coeur serve de quadro a ma

nifestações artls_ticas cuja
reputação ultrapassa de

muito o quadro regional.
POl' outro lado, as obras

pessoais de Charles Brown

têm, também, grande reno-

me. Em 1949, sua "Cantate
CA];tTEIRA DE CRtDITO AGRíCOLA E INDUSTRIAL

d'Avartc", corpposto por oca- GERl!:NCIA DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇAO Na foto acima vemos o representante do Sr. Bento Candido de Jesus, que reside em Campinas, Municipio
sião do segundo milinário

AVISO N0 1
de S. José, }'ecebendo das mãos do gerente, Sr. Artur Soares Filho, a importância de Cr$. 200.000,00 cruzeiros,

da tomada de Avaricum (a que lhe coube como premio na ultima extração da Lote ria. do Estado de Santa Catarina. (24-2-55) referente ao

atual Bourges) por Cesar, "'GRANDE FÁBRICA DE FIAÇÃO E TECELAGEM bilhete n. 1.888, distribuido pela agencia Moura e vendi .lo pelo popular ,cambista João da Silva (Ceguinho),
por ocasião da revolta dos

DE ALGODAO
• , •

gaulezes, e do massacre dos
Venda do acervo da Companhia Industrial Santo Amaro

-...,._�-----

habitantes: pelas legiões 1'0-
_ Magé (RJ) de propriedade do Banco do Brasil S. A.

manas, consagrava definiti-
Acham-se a venda tôdas as instalações era Cia. In

vamente Charles Brown, as- dustrial Santo Amaro, instalada na cida-de de Magê, Es-
seo'urando-Ihe um lugar no . .

.

,

':' ,

I
tado do RIO de Janeiro, Contendo grandes áreas de terras,

p�olmelro ?lfa�o. c os fcompo-, numerosos edifícios, equipamentos, móveis, máquinas,
sítores

.

S111 onlcos rance- , -

I eLC., em excelente estado de conservaçao.
ses.

b I ' Os interessados poderão visitá-la durante a semana
A obra que aca .� : e ser i (de 2a. 6a. fenra) das 9 às 16 horas.
.' ad la ','Soclete des .

erra a pe c

.1 As propostas deverão ser entregues ou remetidas ao
Concerts" c�l'tamenteÉ .lhe, Banco do Brasil S. A., Gerência de Créditos em Liquida-
aumentará a fama. u ms- -

d CREAI' do Rosá ° 1 120 d
, -1 d

. cao a ',rua o cosar io 11. " . a11 ar, com o

pirada por um versicu o O'
d 60 di t d d t dê t

.
- c

d S-' prazo e -, Ias a-con .ar a a a es e aVISO.

Evangelho, segun �
t

ao
Rio de Janeiro, 10 de marco de 1955.

João (1,5): "et Lux In ene- Manoel Albuquerque Cordovil
bris lucet, et tenebrae eam '

Gerente
110n

.

compreheuderunt" ("e
a luz surgiu nas trevas e I
as trevas não a compreen- I

deram"). O tema central do

poema é uma bela frase

gregor-iaua, bem simples pa- WASHINGTON, 8 (U. P,l composto de uma bomba a

ra se prestar, sem deixar de
_ A Comissão Atomíca re- I tomica sendo o conjunto en

ser reconhecida, às trans-
. eusou-se ontem a comentar

I
cerrado num envolucro de

formações que lhe fará so- I
as informações aparecidas, uranío não refinado.

frer o desenvolvimento. A no mesmo dia, numa cadeia ---

atmosfera é criada por um de jornais americanos, anun- DULLES INFORMA
trinado ligeiro dos violinos ciando que os Estados Uni- SOBRE A ASIA

-

em agudo, processo análogo dos tinham obtido uma bom- WASHINGTON, 8- (U. P.l
ao que Wagner empregou ba termo-nuclear extrema-

_ O'secretario de Estado sr.

para o prelúdio de "Lohen- mente poderosa, empregan

grin". Sob essa fina e trans- do uranio não refinado, por

parente nuvem sonora, a im preço bem menos eleva

flauta desenha docentcmen- do.

Banco �o Brasjl S. A.

BOMBA "U"

tc o motivo, que pouco a

pouco se acentúa. Êle passa
então- no fagote, depois se

desfaz, e o desenvolvimento
concl'uz a nma-8egullda parte
por um ri tmo ,de marcha
muito acentuado, sôbre uma

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

John Foster Dulles, de re

'gresso da conferencia de

Bangkok, conferenciou on
tem e hoje com o presidente
Eisenhower, ao qual relatou
o que observou e as decisões
tomadas para a defesa

-

do

mundo livre, Duncs deu ao

seu trabalho o títuio ele "po
sições avançaçlas ela liber
dade". Disse ele, ontem aos

jornalistas que "em toda a

região percorrida encontrou

.esperança, COl'agem e amor ;
liberdade" e que em .�
maior parte essa diSpo�o

,��;. I' se fundamenta no podeTio e
__=C-

na disposição ele -luta dos
Estados Unidos. Dulles (lis-

Essa "super-bomba" ou

"Bomba U" teria. sido expe
rímerrtada em Lo de março
de l!J54, no Pacifico. Seria

composta de um nucleo cons

tituído por explosivo de hi

Jrogenio, e com detonador

Carlos Hoepcke
Comércio

S, A.
e Indústria

Expresso Florianópolis LIda.
I
T rans-porte de cargas em geral entre

FlORIANÚPOUS, CURITIBA E SAO PAULO
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARIf,OS PRÓPRIOS

FIUAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLQRIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre :Roma 50 - Terreo
. Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n. i35 '

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 435

End. TelegráfiCO: -

Sandrade e Transpolis
-0-

Visconde dó Rio Branco
(932/36)

Avet)ida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

Telefone 1230

Endereço Telegrátic:l
Santidra e Transpol18

-o-

São Paulo - Capital - SP.
.. Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

-0- -

(Agência no Rio de Janeiro e eM Belo Horizonte com tráfego �útuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

MAIS UM :FELIZARDQ CONTEMPLADO COM OS Cr.$ 200.000,00 DA LOTERIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

"

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

---

Fábrica de Rendas e Borda-
do� Hoepcke S. A.

Pelo presente edital são convidados os senhores acio- cursará amanhã a noite pela

nistas da "Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria" televisão.

a se reunirem em assembléiá geral ordináriar que será

Tealizada no dia 25 de março, às 16 horas, na séde soci-

al à rua COl_1selheiro Maf�'a, nO. 30, nesta capital, para de-

DOCESliberarem sôbre a seg'umte .

"Ordem do dia ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

1) Exame, discussão' e aprovação do balanço e das f Aceitam-se encomendas d� 1 . _.
_

.

contas relativas ao exercicio de 1954, parecer do conselhO',. docinhos em grande varie- Pelo presente edital sao conVidados os senhores aclO-

fiscal e relatorio da dire,toria.. . dade; Tortas e Bolo de Noi- nistas da "Fábrica de Rendas e .Borda,dos Hoepcke S. A.

2) Eleição dos membros efetiyos do ,conselho fis- va, Salgadinhos para Batiza- a se reunirem etn assembléia geral ordinaria,
.

que será

cal e respectivos suplentes para o exercicio de 1955. dos - Aniversários e Casa- realizada no, dia 25 de março, às 14 horas, na séde so-

3) Outros assuntos do interesse da sociedade. mentos. cial à rua Felipe Schmidt, s/no. nesta capital, para de-

Florianópolis, 10 de março de 1955 Rua CeI. Melo e Alvin 17. ,liberarem sôbre a seguinte
Acelon Dário de Souza - diretor-presidente Tel. 3.416 Ordem do dia

WASHINGTON, 8 (U, P.l Defesa. Taylor sucederá ao

- O general Maxwell D. general John E. Hull, que
Taylor, atualmente coman- vai retirar-se' do serviço ati-

AINDA \ O JóGO que o tratamento diverso darite elo 8,0 Exército elos vo no dia 30 de abril. Ele
O jôgo precisa ser regula- 'para o jôgo tão idêntico? I Estados Unidos foi nomeado; será substituído no comando

.nentado. É necessário que
I Outro jôgo hoje tão enrai- comandante em chefe dos! do 8,0 Exército pelo tenente

JS representantes do povo .zado pela sua disseminação, I Estaelos Unidos e das Nações � general Lyman L. Lemnitzer,
10 Parlamento se munam através dos "book-makers"," Unidas no -Extremo Óriente. atual sub-chefe do Estado
de coragem e não p:nsem onde jogam até, n;enores -: � notícia foi transmitidf1.1 Maior elo Exército, enca.rre
.arito nos votos e nao te- conhecemos varras deles hoje pelo Departamento de gado elos planos e pesquisas,
ihnm tanto mêdo de irem completamente viciados --I """ '''''''''''';!i''\:����hi�l���

. contra a Igreja, uma fôrça é o das corridas de cavalos.
-

aolítica oculta, manobrando Existe uma. finalidade, a do �'>
elO!' tabela. I apuro da raça do gado cava-

Outro jôgo que não é le- lar. Mas é um jôgQ como ou

Jalizu,do - e que menos tro qualquer, e um jôgo diri
rrejudica porque não toma

I

gido sujeito às vêzes a mar

tempo - é o do bicho. Se'meladas incríveis. Se vamos

) govêrno fiscalizasse e co- 'ser honestos, se devemos
orasse sêlo . em cada pule," combater o jôgo em tôdas as

.ielo valor do jôgo, a quan- 'suas Iinhas, deveríamos tam
to iria ri receita? Qúanto bém mandar fechar os pra
dinheiro poderia arrecadar' dos de corridas.
para assistência social e 1 O problema precisa ser

ibras de bénemerência? E olhado com atenção pelos
o que acontece? E jôgo proí- 'nossos legisladores: Não de
bido, mas continua existin- 've haverjnêdo como se tem
lo. E quem ganha com êle ? com o caso do divórcio em

Meia dúzia .de homens de
I
que a continuar no estado

·nando. Prcjudicando-se o em que está, prejudicará
zovêrno, isto é, pl'ejudican-'muito mais a moral da famí-
.lo-se o povo. I lia. O jôgo precisa ser re- camiam a cárie
A ser contra o jôgo,. por gulamentado. Porque aca- e o mau lláliio!

.p

lue existia a Loteria Fede- bar Com êIe o govêrno não ._.,..;. --....

cal e as estaduais? Não é tem fôrça. E quando não
-;--

-- Z2'ã

.�g-o também'? Um jôgo am- houver jôgo aqui, os que
,)liaclo, legalizado. Dever-se- ! possuem d.inheiro sobrando,
,;1 acabar também com as 10- : idlo jogar nos países visi
;el'ias comuns em todos os 'nhos, o que ainda será mui
países ido mundo? Não. Por to pior ..•

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das
contas relati,-:as' ao exercicio de 1954, parecer do conse

lho fiscal e relatório da diretoria.
2) Eleição da diretoria.
3) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal

e respectivos suplentes para o exercicio de 1955.
4) Outros assuntos de interesse da sociedade.
FlOrianópolis, 1° março 1955

Rudolfo Scheidemalltel; diretor-presidente

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANA.DIOL
MOÇAS DESANlMAiJA8!

._
HOMENS SEM ENERGIA.

...Não é aua culpa!
E a fraqueza que o deixa canudo, pâ1tdo.

. com moleza DO �orpo e olhai aem brilt.,.,
A fraque.. .tr... • vida porque roube

as fOr� para _0 traOalho.

VANADIOL

aumenta OI glóbulos lIanguineoa e VITALIZA o aailgue eu·

I fraque"ldo.' t de ,alto 'deliclolo e pod. I·er uaado em tod;�
qldad.. .

_

-

;
... •. - __ �_.v-.... ,

MAXWELL TAYLOR NO COMANDO
DO EXTREMO ORIENTE

Il$O]'tl, cada vez.que usar C"

KOLYNOS V. obn!m

_filAISPIlUfE(:AV
• do que 12l11ICQ! 1:

proteção c-. ntra

.<'<1 ácidos que

s. A. Lázaros e· Defesa contra
a Lepra em Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCA(!iiO DO CONSELHO
DELIBERATIVO

I

Pelo presente convidamos os senho1'es membros do Con-
3elho Deliberativo para a- reunião que se re!1lizará no dia
onze de março ele 1955 (11-3 .. 55), sexta-feira, às vinte (20)

-

horas, na sede social desta entidaele, no edifício IPASE, 40
!ll1d>1r, e no caso ele não h:wer número legal, uma hora de
pois, com' qualquer níu'nel'o, a fim de deliberarem sôbre a

seguinte ord�l1l do dia: -

a) Discussão e votação do Balanço e elas contas refe
rentes ao segundo semestre ele 1954;

b) Parecer do Conselho Fiscál;
c) Leitura do Relatório do segundo semestre de 1954,

apresentado pela Presidente da Sociedade; e,
d) Assuntos ele interêsse social.
Floríanópolis, 7 ele março de 1955.
Dietl'ich von Wangenhein - Presidente.
Acácio G. de Paula F. S. Thiago - Secretário.

�---

SENAC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

....:. Estreito -

MATRICULA: Acha-se aberta a· matrícula para
cursos do l;lENAC,

LOCAL: Grupo Escolar "José Boiteux".
HORAR,IO: Das 19 às 21 horas.

os

Restaurante Napoli"
.'

RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do BraslI, o melhor I
Desconto cspec1al para ós senhores viajantes.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



F]ortanôuolís, Quinta-feira. 10 de Março de 1955 o ESTADP6

CINE SAO JOSE'li EDil .�L rCom
JUIZO DE DIREITO DA 4a•I',VARA DA COMARCA DE

FLORIANOPOLIS
I

EDITAL DE PRIMEIRA
PRACA pOM o PRAZO DE

durante um milhar de anos cu los e séculos as �esm�s I io �tJ.�inta) DIAS.
_. eram chamadas aos castelos manobras se estas nao dao

O Doutor MANOEL BAR-
BUENOS AIRES (APLA) para curar por arte de má- resultados. Tomás Campa- i BOSA DE LACERDA, Juiz

Disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai: a tua fé te salvou. (Lu-

O
. . ferrnid d II (1568 1639) conta' cas 17:19). Ler Lucas 17:12-19.

- s JUIzes antigos, que grcas as en errm a es que ne a -
.

de Direito da 4a. Vara -

mandavam as bruxas para! resistiam à ciencia dos dou- "Algumas mulheres combi-, Feitos da Fazenda Pública
a fogueira, não dispunham �tores saídos das universi- naram uma reunião festiva

da Comarca de Florianópo
elos meios que têm ao alcan- I dades de Salamanca, Sa ler- num pomar. U�a delas, po- lís, Capital do Estado de
ce da mão nossa polícia I no e de Montepeleir. Naque- ram uma laran:1a e a enche- Santa Catarma, na forma
científica, mas, antecipan- l les castelos, onde se fazia a outras, tadas Juntas, toma-

da Jei t
I· h

a er, e c. detalhados e organizações com o fim de alcançar a paz no
do-se em alguns séculos a I história na 'base de mortes rem uma ar,anJa e a e.nc e-

I FAZ SABER aos que o
.

h d d
- mundo, Minha convicção é a mesma, Devemos reconhecer

Sherlok Holmes, aplicavam I misteriosas, por que - ou- rarn de �spm os,, izen o
presente edital de trinta

que estamos num período de tribulação, Isto devia inspí-
seus métodos de investiga- tra ilação espontânea - que faz:am �qUllo com

(30) dias virem ou dêle co- ra-nos a reexaminar a nossa fé e restabelecer nossas con
ção. Na diocese de Sena, um não se valer de sua arte a que nao quis compar�- nhecimento tivérem que, no vícções de acôrdo com o Espírito de Deus e sua vontade pa
mago havia prometido a um para se desembaraçar, à dis- cer e regressaram depois dia 9 DE ABRIL, ás 10 ho- ra nossas vidas,
abade fazer com que ele tância, dos importunos? A- de h�verem I a n ç �. do. a ras, á frente do edificio da As três convicções que são de máxima importância pa Dennís Morgan
descobrisse certos ladrões, quelas que obtiveram resul-', laranja na fonte. Depois," 4a, Vara, á rua Visconde de ra quem aspira a' paz real para todo o mundo são: precisa-' Moreno em:

s�us, cúmplices e a l'mpoI·-1 t.tdos brilhantes neste s.e- I encont_r',aram aquela mulher
'! 0111'0 Preto, 62, o porteiro RINCÃO DAS

"

.,,, mos ter absoluta confiança em Deus, no poder de sua von-
tãncia roubada. Tomou um Igundo ra,mo de sua prof is- ,com dô res, como se lhe hou-Ielos auditórios do J'UI'ZO, tra- .,

t
'.

da j
" TORMENTA·S

_

' .. tade, que por sua proprra na ureza, esta fada a a vítóría
Igat� preto, encerrou-o numa I sa�, se Jactavam" para con-

I v:ssem espetado, agud�s I
rá á público pregão de venda precisamos ter absoluta confiança na eficácia da Regra Bandeirantes na Tela Nac.

caxinha de madeira com pão quístar novos clientes, dos . c�avos em todo COlpO, pIe-,
e arrematação, á quem mais Áurea _ o princípio ético fundamental nas relações hu- I Preços: 9,00 - 4,50.

embebido em creme, em óleo
I exitos obtidos até o mome!l- : visamente desde o momento

dér e· maior lance oferecer m�nas e, finalmente, precisamos ter absoluta certeza da I Censura até 10 anos.

santo e em água benta, e o I to em que seu excessivo ím-
I
em ,que as ��I�ras m�llher�s sõbre a respectiva avalia- solidez dos princípios da democracia cristã, baseada nos

enterro�1 num cruzamento! �eto pu�licitário as levava, h[\Vlal� enc 1 o aA, aranJ� ção de seis mil cruzeiros ensinos ele Deus a respeito do valoI;' da pessoa humana, I]:" PJ E-,' .,-�;:..!'g.. :�:Il-.·de caminhos no centro co-
I
ti ,foo-uell'a. I de espinhos, Suas dôres per (C ,li\> G 000 00) sezuinte : 11 -

,

'I
'"

.

ti té Ih" l,p.. , ,o '"

mo se diria hoje, no ponto Por muito sumária que SIS Ira� a e que as. mu e-: N0 1 Um TERRENO situado' ORAÇãO I
�

nevrâlgico da cidade, fa) fosse a justiça de então, de- res re,tJrarem os e�pll1hos de
á, Estrada Geral ,do Saco

1
As 8 horas.

zendo na terra duas espi- via haver fundo de reclida-llaran.lU, ,fazen.do a enfel:m� Grande distrito de Santo Pai Celeste, damos-te graças pelas muitas evidências Robert Newton - Linda
rais para a circulação do ar. de nos resultados de suas

I tO�:l S01'te de bons augurr- Antonio .de Lisbôa, nêste do poder de tua bondade. Reg'ozijamo-nos em nossa fé em Darnell - Will ian Bendix
Um cão por;:ém, fal:ejou. o práticas mortífe�',as; se Cura lOs" " Municipio, medindo 33 me- �i. Aju�a-nos a continuai' desenvolvendo esta Ié aplícan- em

gato e se pos a cavar furto- por arte de magia o cavalo, ASSIm escrevia Tomás
tros de frente ao Oêste, 6,. do .. a, literalmente, em todos os campos de nossas attvída- BARBA NEGRA, (i)

samonte, de tal modo que atacado de enjôo de mar, se Campan ella, que �xpiou d itn Estrada, por 1.500 de des. Em nome de Cristo. Amém. PIRATA
despertou a curiosidade de se abnixa a fehre e se eles- com vmt.e anos de carcere

extensão da frente aos f'un- , (Techicolor)
um agente da justiça. Ma- troi uma verruga, deve ser seu djeSeJo .de ver claro ?�nt

-

.dos, fi Léste, onele entes ta PENSi\MENTO PARA O DIA Paisagens do Brasil. Nac.
leIício - sentenciou o ma- i zualmerste possivel fazer tro c as COIsas, seu espirr o.

I it d Ribeira Ge� P 900 450c "

l i I t t
com o ei o a 1 reços : " -, .

gistrado. Mas como desco- ,111 verrugn deformante no rca Ist�, SUll. u a .con ra o
ra l, dividindo-se pelo lado Precisamos de urna fé inabalável em Deus e da certeza Censura até 14 anos.

briu o autor? A policia mo- i.u-iz de uma bela rival e lor:na.ltsmo imbecil (�a es-
direito ao Norte, com pro- que estamos cooperando com Êle,

derna quando encontra um tuzcr morrer o cavalo e o 'olastJ�a, �q.uela maldita es-
prieda.de de Manoel Amaro J. C. PENNEY (New York)

boLilo no local do delito, �avaleiro, Sei, de fonte se- '?Ia fllosofIca que,. ,repe- Loriano, e, pelo lado esquer
exibe-o a todos os alfaiates ,;'UJ':l, que Juliano Krem- 'Indo de _!l1estre a dIS�IPulo, elo Sul com propriedaldes
e a todos os vendedores de nerz, autor de "O Caminho de geraço,�s em geraçoes as de'Emilio Furtado e de Ma-
'. f' d .. C'"'" d � Magos" mesmas formulas sem con- 'I'1011p.IS con ecclOna as, pa- ;>'llil. a lenCI" o". ' noel Amaro Lonano, ava Ja-

.

't j I
' J t a l'ole, iml)ediu a ciência de '

1'a segull' a pIS a e o cu pa- il<t cerca e e quaren a nos, ,do por cinco mil crUZeU"03

do, O polícia encarregado desprendeu à distancia, com p�'ogredir até vesperas da
(Cr$, 5.000,00), N0 2) Uma

cIo "'l·/'fll"" J 1 f" I, .�I·l�l)les fôrça de sua von- enciclopédia e da Revolu- '

'h J'f' jcl < le co ma e ICIO .,,,
. ,pequena CflSln a eel'Icaca

interrogou a todos os car- tade, uma roda de uma car- do Frnncesa. 'no mesmo terreno,' atual-
pinteiros e descobriu o fre- ['lwgem na rua Toledo de mente em ruinas, construi-
guês para o qual fizera a 'LIJ)oles, p se não acreditam da de madeira, coberta de
pequena caixa sob medida, �m minllas fontes de infol'- IMPUREZAS DO SANG�,t? telhas, avaliada por mil
O feiticeiro terminou na 11nção, citarei Avicene, o

�IIXIR Df unrll cruzeil'os (Cr$ 1.000,00), Os
fogueira, Como todos os jl'íncipe dos médicos árabes LU I lt!Jl.i .. tW�1 imoveis acima foram inven-
feiticeiros daqueles tempos. que há mil anos proclamou: tnrinelos por falecimento de
Era uma mulher inteligen- 'Basta que alguem o deseje AUX, TRAT, SIFILl� Joaquim Vicente e sua mu-

ti'Ssima aquela Margarida ;011l fôrça para que caia o lher Licia Vicente Avila,
de Médicis que tinha seu ·amelo". O cossaco que fez tambem conhecida por Li-
mago próprio, Cosimo Rugge ,1m nó triplice no cinto sal-

T t d V' dia. Vicente Avila, E, para
ri, exatamente iguàl a Ri- 10U o cavalo predestinado ra e as. Ias (ll1e cneg'lle ao conhecimento
tler, cujo feiticeiro lhe in- lemasiado prematuramente (le todos,. mnndou expedir o

dlc�va os dias fastos e ne- : eutanasia, aplicou o méto- Respiratórias, .

presellte edital que será afi�
fastos e rodeava de sala- 10 de cura de que fala Luci-

As Bronquites (AsmAti- xado no lugar de costume e

mandras e lagartos para io Vanini, fIlosofo italiano ,publicado na forma ,da lei.
f ',as, Çl'ônicas ou Agudas) ,e

preservá-Ia contra os ma- lueimado vivo na oguena Dado e passado nésta cida-
lefícios. em Tolosa, em 1619, como �atal'l'os), assim como as de de Florianópolis, aos cin-
A superstição - é justo criminosso de ateismo e as- as suas manifestações (Tos- co dias do mês de março do

reconhecê-lo - está na ori- _rologia: havia ajudado a
,es, Rouquidões, Resfriados, ano de mil novecentos e cin

gem de certos fatos, mas lil'tude das cordas que se
gripes, são moléstias que coenta e cinco, Eu, VINI

frequentemente serve aos l,tam em nós "ne quis cum crus GONZAGA, Escrivão,
atacam o aparelho respira-

espíritos que se proclamam muliere coeat", jôgo em a- o subscrevi. (Ass) MANO-
fortes para renunciar e com- Jarêricia inocente, mas que ,t.ório e devem ser tratadas r�L BARBOSA 'DE LACER- EI11 Coqueiros - magnifica residência de praia
preender fenomenos estra- punha os maridos e os a- ..;om um medicamento enér- DA, Juiz de Direito da 4a. composta de _3 dormitorios com armarios imbutidos, cosi�
I1hos aos quais escapam por mlntes em condições de não gico que combate o mal, evi- Vara, nha americana com fogão eletrico, varandão com vista

enquanto, o mecall_ismo e o ;ê-Io mais. tando complicações graves, Confére com o original para o mar, sala, quarto 'de banho com box dependênciA
funcionamento; e se deve A ciência e o poder má- Pro�ure hoje o seu' vidro de I O Escrivão

I
de empregada, porão, tanque garagem. etc. etc.

ter em conta a coincidência gico estariam, pois, latentes "SATOSIN" nas boas ff1.r-. Vinicius Gonzaga. A residência contem aquecimento central.

na observação da concomi- 10 homem e entrariam em -----------------------

tancia dos casos, é dever ação por sua vontade. Juan

daquele que indaga exami- Bautista Van Relmont, ho

nar, na totalidade dos feno- mem de ciencia tão positi
menos, se não existe relação vista que descobriu o suco

.de causa e feito, Bacone de i),'{tstrico, exclui a interven

Verulamio, positivo e pru- ·ão do diabo, primeiro ator

dente, fala da cura simpá- �m todas as tragédias pi
tica da verruga e assegura ,'andelianas de sua época
que por meio de palavras ,1577-1644), e declara: "A

mágicas, se protege contra Jruxa mata o cavalo na ha

a erisipela facial e se domi- ':>itação distante; uma fôrça
na a febre. No "Times", o :1atural se desprende de seu

jornal mais sério da língua �spírito, oprime o espírito
inglesa, no dia 12 de Junho vital do cavalo e o asfixia,
de 1855, sob o título de "Um 3a.tanaz não intervem." E

encantador de cavalos", se Clroclamou: "O homem tem

lia: "Viajando para a In- �m si uma energia, que com

glaterl'a, o barco "Sinla" \penas sua vontade e sua

enfrentou, no golfo de Bis- :ôrça de imaginação pode
caia, uma borrasca em que 3xercer influencia sôbre um

sofrerem cosideravelmente lbejeto ausente e mesmo

os cavalos; ele batalha do Jistante".

general Scarlett encontra-
'

Estavam, pois, todos equi
va-se num estado tal que já locados, os antigos magis
se decidira dar-lhe o golpe ,rados, ao condenar à mort�
de gl'fl.ça, quan,do um oficial 1S bruxas? E os juizes de

russo conseguiu encontrar hoje daquele páis elo Orien

um -cossaco que estava a te Médio que, com toda pro

bordo, que era "juggler" babilidade, estudaram di

profissional, isto é, char- eeito em Cambridge e em

latão, capaz, com seus en- Pl'inceton, terão sentencia-
r cantamentos conjuros, de dos sem fundamento naque

CLll'ür as enfermidades dos te proceso de "maldição"
cavalos, O cossaco tirou o ::rue mandou uma cigana á

cinto onde levava pendura- fôrca?
do o sabre, fez-lhe um nó A observação dos feno

tríplice, e o cavalo, em pou- 11enos não é monopólio ex-

cos minutos, levantou-se, 21usivo dos trabalhàdores
;ientíficos, Até o analfabe-

a Bíblia na MãoMaldições As 3 horas.
Dennis Morgan em:

RINCÃO DAS
TORMENTAS«No venecuk»

Noticiario Guaiba. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

QUINTA-FEIRA, 10 DE l\URÇODE PITIGRILI

As 8 horas.
Barbara Laage - Ivan

Desny - em:

"A ... RESPEITOSA"NOS dias escuros de 1942 um periódico muito conheci
elo pediu-me uma definição da minha fé, O que eu disse

então, foi perfeitamente justificado pelos acontecimentos
Estamos enfrentando problemas semelhantes de planos

Noticiario Guaiba. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

As 5 - 8 horas,
Rita

As 8 horas

Antonio Vilar Elli
Parvo - em:

SANTA DESHONRA

Ligação Norte Sul. nO 28.

Preços: 7,00 - 3,50.

I Ce�sura até_ 14 anos.

Nilo Laus e Sra, convidam aos parentes e pessoas
.

g7Y-'�IF�J'�7 �amigas para assistirem a missa- ,de 7°. dia, que man-'
,'� .. ' ?:!: . !!'�

,

dam celebrar em sufrágio de sua filha Marize, na Cate- = : =:: _��dral lVIetropolitnl1a, dia 12 elo corrente as 7 horas,
A todos que comparecerem 'a este ato de fé cristã,

antecipam agradecimentos.

MARIZE LAUS

As 8 horas..

Charles Laughton - Mau
reen O Rara - em:

O 'CORCUNDA DE
NOTRE DAMEnde-sev No Programa:

A tua liclades
\
Atlantida. n.

VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO E A
55 x 7. Nac.

CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ, Preços: 9,00 - 4,50.

TRATAR NA MESl\L�. Censllra até 14 anos.

Vende-se
As 8 horas,
Jaimes Fernandes - Dan

O' Herlihy - em:

ROBINSON CRUSOE
Nu Programa:
Noticias da Semana. N°.

,55 x 8, Nac.

CONFORTO absolut()
Grande ECONOMIA

ECQNOMIA absoluta
Grande CONFORTO

.

·�-;.t��'f"4�fr-
",

, :�)��:!�:?:L,;>�. ,

AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fun-�4
:LV1ERSÃO f], CHUVEIRO

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

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

F()bricQdos ',nos tipo.
hori�QntQI e verticol,

• Játo abundante na tempe-
ratura de?ejada.

• Consfrução sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lá de vidro).
." ResiStência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por Tl'RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.

o MISTURADOR DÁKO, de regu-

lag'c:'m instontaneo. permite o

matar eicala de .groduaf;õe!> de

TEMPERATURA,

,1com çou a correr e recupe
I'OU a saude,
E então- ilação elementar

- se com a magia se pode
operar de ,forma benérica
sobre um corpo vivo, por que
não se deve atuar ao inver
so? As curandeiras, que se

chamavam "sag'es-femmes",

;08 têm o sentido da obser-
111 \:50, "O "post hoc ergo

;1l"opler hoc", que é base do
'nél.odo experimental, pas
,ou por U11\l duplo e triplice
:iltl'O mas faculdades uni
:ersitárias, mas um homem

.'J:! lqneJ' não repete 'por sé-

FABRICA

''', f, ru Wi��l��r� r�nlé;cio e Igêlicias
R la JCliCi Pinto, 9 Fpolis.. • ...Sta.Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Plortanópolís, Quinta-feira, 10 de Março de 1955

. .'

'

,.,.,,;,.1 I

Fábrica de Tecidos Cíclístíco
Carlos Renaux SitA. Rosa Nelo

. Assembléia Geral Ordinária

õ.br-iI"Á uma. Cdnt", que
lhe ..endel'6 juro com·

pensll.dor e

�������§��lIltê levdl"J. p<l.�õ. SUA residin
Cid um lindo e útil p�esente:

um BELÍSSIMO eOFREde 14(:0 (3t<OMADO.
,

AP"OCUI"! hoje e NOVO

NCO . GRICOL.A
, � U7.aFN>, 16FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

treito)
São convidados os t>er:..')res Acionistas a se reunirem I A. Ciclisti�a. Rosa N�t.o

em assembléia geral ordinária, na sede social, à rua 10 de; (Antiga OfICIna de BICI

Maio n. 1.283, às 9 horas' do próximo dia 26 de abril de
I

c!etas �

Nely tem a �rata '8a-1corrente ano nesta cidade, para deliberarem sôbre a se- tisfação de comumear ao
.

t
'

'

público, que conta atual-gUIn e '

.

Ordem do Dia mente com uma equipe de

10 _ Discussão e deliberação sôbre o relatório da-di- 14 mecânicos especializados
retoria, balanço, conta de lucros e perdas do em: reformas e consêrtos
exercício de 1954 e parecer dó conselho fiscal. de bicicletas de passeio, cor-

2° - Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal ritlas (meia corrida, cor

e seus suplentes. rida especial Triciclos, tíco-
30 - Assuntos de interêsse social. ticos, carrinhos berços en-

Brusque, 10 de março de 1955. fim tudo referente ao ramo
.,

''''''--�''''''''''''JS;,*".<i1f{ I de ciclismo:
Otto Renaux, diretor-superintendente, Possue um grande e va-

,

Guilherme Renaux, diretor-presidente.' riado estoque de peças des-
Dr. Erich Walter Bueckmann, diretor. de uma simples borracha
Carlos, Cid Renaux, diretor. para rodas de triciclos até

:,��;.j as bicicletas de corridas es-

-------�--------------- peciais.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-

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

Vulcanização, Mecânica,
Pintura Ralações e breve

, mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de

ReemMlso.
A Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

Rua 24 de Maio 906 (Es-

A IMOBllIARIA "MIGUElDAUX",
,

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE Restrlou-se 1
é excelenteO "Satosin"

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
para combater as canse-

de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosinha ba- �

f
.

d. ""

quências dos res rIa os:
nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada

,

.

A irritações dos bronquíos,
e dispensa. Tem "terreno .para construir garage. casa

encontra-sé desocupada. ' tosses, catarros. Peça ao seu
,

Preço 600.000,00 -- sendo parte finan.ciada.. '_ farmacêutico "Satosin', in-
Uma casa de madeira, recem conetruida, ainda nao

dicado, �nas, traqueobron-
habitada com uma sala de estar de 3x6, dois amplos manifesta-, quites, e suas
quartos cosiriha e instalações sanítarlas, lugar para

�

S d ti d tosse
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. çoes. e a IVO a

Preço 180.000,00 - parte finan?iada. .
•
_,

expeetorante.
Um �'reno no centro da cidade, medindo 15 metros

, '

de frente por 25 de fundos. 'Otimo local para constru- _-=--'---__;;:...;.;.'------
" .

ção.
Preço 280.000,00 - parte financiada.

.

Diversos, lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
, . ",

DOIS 'lotes na praia de Canasvieiras.
.Díversos lotes na Praia de Camboríu.

,

. '.
'Uma' casa com terreno em Santo Antonío de Lisboa,

com otima praia.
Informações a Rua Coronel Pedro. Demor? 1541 -

l0 andar - Eutreito - Em frente ao Cme Glorla.

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 .quar
tos, sala de visitas, sala de Jantar, 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

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

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

.

duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira'medindo 6 x 12, com

sete compart'imentos, ambos servidas de água de p�ço,
com luz toda forrada e pintadas a oleo, ambas locallza

das em 'terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas

sita a Rua Afonso Pena 11. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a qualquer hora
Preço Cl'.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço Cr.$ 50.000,00
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de São José, em frente a Caixa D'Água.
Preço cada Cr$, 10.000,00;

Casa "Eureka"
Rádios 'I'ransformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichári�s de Aço,
Radiolas Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, To.ca
Discos Ventiladores, Medidores de LUz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHl\I

Registro: Inscrição 211
Fone:

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

Catarina - Brasil
VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

.

VENDE-SE
UMA CASA DE MATERIAL A RUA RUY BARBO

SA NR. 130, EM' FRENTE AO ABRIGO DE MENORES.

r

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. "4.':Jf
t ENTRADA FRANCA

Trate das Vias
Respira tórias' .

As Bronquites (Asm4ti-
cas, Crônicas ou Agudas) e

catarros), assim como as

as suas manifestações (Tos
ses, Reuquidões, Resfriados,
"gripes, são moléstias que
atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enêr

gíco que combate o mal, evi
tando. complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas far-

�_. �-- 9,\-

-tQA N 5 PO�1 ��/
�-------------------------

Agradecimento ICLUB� DOZ� D� AGOSTO
Henrique Boell, sua esposa Deolinda de Oliveira

BoeU e demais membros de sua familia, vêm, por meio
deste trazer os seus agradecimentos a exma. sra, da.
l\ifari�ta Konder Bornhausen, Presidente da Legião Bra
sileira de Assistência, dr. Osmar Cunha, Prefeito Muni
cipal, drs, Newton d'Avila, Wilson Paulo Mendonça e

Dr. Joel Souza, Diretor dos Correios e Telegrafos, Cap,
Jubal Coutinho, Delegado Regional de Policia da Capi
tal e as irmãs de caridade do Hospital de Caridade S.e
dos Passos, pela maneira ,distinta e cavalheiresca que lhe

dispensaram, tudo facilitando para o transporte de sua

cunhada e irmã Emilia de Ol íveira, da-cidade"de Boro-Re
tiro, onde residem, para o Hospital" de Caridade desta
Capital, onde deverá ser submetida a melindrosa opera-

ção cirurgica, tornando extensivos esses agradecimentos
a todos que contr-ibuirarn, direta ou indiretamente, para
que tudo lhes fossem facilitado. A todos, pois, renova

mos a nossa imorredoura gratidão.
Bom-Retiro, 6 de março de 1955.

__________c �.
.

Vende-se
Otima residência, completamente nôva, em São José, ,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso, Isala de-jantar, grande coslnha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambémpara côpa,
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chácara com 27 metros de frente e 130 de
fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-eonstruída,
Chácara 'toda plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

luz. !
Ver à rua Getúlio Vargas n. 194, parte da rua já

calçada:'
� �. � r ��.. ���������

.

N. B. Facilita-se ° pagamento.
Tratar com Francisco Medeiros â R. Trajano N. 49

nesta Capital.

Sao Josê
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTOS DI'!. MOTORES A OLEO CRÚ E

MÁQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proximidades do Balneário)

Ponta do Leal, no ESTREITO.

Vende-se
VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGQ E A

CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ.
TRATAR NA MESMA.

Vende-se
Em Coqueiros - magnifica residência de praia

composta de 3 dormitoríos com armaríos imbutidos, cosi
nha americana com f'ogão 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.

'Z

f

PJltOGRAMA DO M11:S DE MARÇO
SÁBADO. Dia 12, - À� 20 horas. Palestra ilustrada

proferida pelo general Vieira da Rosa, sôbre a nova séde
social do Clube Doze.

Ficam' convidados os srs. Associados para esta in
teressante reunião.

DIA 19 - SÁBA'DO - PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE
DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS,
COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL,
DOCES, E SALGADINHOS.

CENTllO EXCURSIONISTA ':ARNOLDO RAUllNj)"

DIA 27 -'- DOMINGO - EXCURSÃO MARITIMA,
COM VISITAÇÃO AS ILHAS DA BAIA NORTE.

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI
NEMA, COM FILMES SELECIONADOS, AS ·19,45
HORAS. ''..'111:1 �.)

�440�··-·�r·
-_"

-�-;��;_;� ..
_

.,__

- EXPEDICIONÁRIO
FUNDADO EM 16-9';'54

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEOAOE\
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER

,

TERAS

A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERC� TEMPO" EN

i V{A- NOS HOJE MESMO, TEU NGME E n�OERE

ço A CAIXA POSTAL 489- FLOr�IANÓPOLlS-S"C.

�JEEP·Pronta entrega
JEEP marca NISSAN tração nas 4 rodas, seis cilin

dros, 85 I-IP, fabricação JAPONEZA, quatro marchas
para, frente Imformações na ELETROLANDIA, com

José Carlos.

VENDE ..S,E
Uma mâguina 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 Avenida Hercilio Luz 172.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Na Assembléia
o problema Ia Iubercnlese, - Aum','eo't"o e �T�;�:C�Si��p��t�����CiO;��

blícada sob êsse titulo por

d g I, D b t N'
um dos jornais da Capital,

a aso IDa e a' es. elas. com a finalidade exclusiva

O prime' d d t
-

• de armar escândalo em tôrno

__

Iro or� 01' a ses- açao, entre doentes e sadios. nando Ferrari, em curso na

sao ele ontem, roí o deputado Lembrou as atividades apos- Câmara.
de várias pessoas, envolven-

Paulo Preíss, elo PSD, que, tólícas das Revmas. Irmãs de E terminou propondo tele-
do-as em exploração políti

e1-r: oportu�o d�scurso, e�a- Caridade que emprestando gramas, atinentes ao caso,
ca -, de modo especial os

minou a sl�uaçao de saúde as suas beneméritas atívída- aos srs. Presidente da Repú-
srs, Prefeito Osmar Cunha,

das populações do Sul do Es- des ao SESI, tem contribuído blica Ministro da Saúde ao
Celso Ramos e dr. João Ba

tado em geral o bl decí
'

' , tista Bonassis - o dr. João
, ,e pro ema ecísívamente para minorar Executor do Plano Nacional

da .tuberculose entre o ope- a triste situação. O deputado do Carvão, aos presidentes
José de Souza Cabral enviou

raríado �las minas de carvão, Olice Caldas lembrou a ne- da Câmara e do Senado. As
àquele seu colega, acima cí

em partrcular. Com obíetíví- cessielade da construção do suas propostas foram unãní-
tado, a seguinte carta:

O sr. Antônio Apostolo dade, esplano.l� o assunto, re- Sanatório de Tubarão, que memente aprovadas.
' Florianópolis, 5 de março

nasceu em Florianópolis. Veio .latando de ciência própria, já podia estar adiantado não O segundo orador, deputa-
de 1955

ao mundo sob céus bem bra- por testemunho diário, casos fosse o Prefeito de Tubarão d 01' C ld d
!lmo Sr. Dr. João Batista

dI'
o ice oa as, o PTB, cri- Bonnassis

Já se vai tornando ímper- sileiros, portanto, ali na an- o orosos e analisanelo as atual, haver-se negado a ce- tíca veementemente a demís-: Nesta

tinente essa campanha ele tíga rua 16 de Abril, esquina causas da terrível peste der o necessário terreno pa- são do Gal. Pantaleão Pessoa, '

suspeição em tôrno do nome da rua Ànita Garibaldi. Se branca, a seu ver localizadas ra esse estabelecimento. dar ídê
.

el C f
Prezado colega:

,

a presi encia a o ap, por Cumpre o grato d'ever d

ilibado do sr. Antônio Após- quiserem mais pormenores
na penuria dos salários, na Citou patríotícas atividades d f d b 1 d

e,

.

e en er a o sa o povo, no por meio desta declarar

tolo, a quem adversários po- também é possível consegui- precariedade de alimentação do CeI. Pinto da Veiga e pro- caso do aumento do preço da
de

líticos sem medida das pró- los. O que é e sempre será e na promiscuidade de habí- jeto do deputado gaúcho Fer- gasolina.
modo categórico, pelo co-

prias responsabilidades pú- impossível é tirar-lhe a na-

nhecimento pormenorizado e

sn N t C
-- mTerminp:l P�'doPOtndodtelcegfra- por declaracões do próprio

icas pretendem negar seja cionalidade brasileira pelo

O as & omen ta' ri-oS
as ao resi en e a o ap'· .

.
,

êle Brasileiro nato. Certo, se simples fato ele' descender de 'M'
,

t d F d
queIXOSO, teítas em nossa

essas insinuações mesquín- estrangeiros.
"e a� , :111s.rol a

_ dazen a'
presença, e referentes aos

h
_

t.

con rarios a. e evaçao o pre- fatos q'ue constítu m

n as nao avessem apenas a Aliás, a campanha é não co da gasolma ou favoráveis _ .e o caso

malévola intenção de preíu- somente infame, mas até de-

Luiz da, Silva Rt.beire
à aplicacão restrita desse au

de coaçao denuncíada pelo

dicar a honorabilidade do sr. sumaria. Tresanda a jacobi-
,. mento..."

-

sr. Agrícola Bruno, por parte

Antônio Apóstolo, cujo man- nismo ridículo e atentacon-' O d t d VI' 01"
de pessoas que aponta como

epu a o o nei iveira t

dato de Vereador tem sido o tra o valor do trabalho ho- "Estas breves linhas têm por fim se opõe aos telegramas pro- a� o_resd tenho, agora,
a con-

desespêro ele alguns despeí- nesta de tantos 'estrangeiros (lar-lhe a triste notícia de que o nosso postos, chegando desconhe- �lC_çao _

e q�e o prezado co-

.tados inimigos políticos, os que vivem, desde há longos amigo, Dr. Luiz da Silva Ribeiro, foi cer os critérios técnicos que et�: ;ao eSta�a a par das

seus ,acusadores procura- anos, ajudando a construir a hoje a enterrar". presidem c estudo da maté- a.I u es a� e�I�res e poste-

riam, antes de levantar' sus- zrandeza eloBl'asl'l'
.

O d t dOI'
flores dos Indigitados auto-

A I;!," ASSIm iniciou a sua carta de 26 de
na. tranõ a o Ic.e Caldas res do delito, ignorando as-

peitas, provar documentada- No caso especial do sr. An- fevereiro último,' hoje
.

chegada a's mí- se co t

t

C> n rapoe energicamen e sim q e h A' 1

men e o que alegam. Mas tônio Apostolo, tranquílízem- nhas mãos, o Coronel José Agostinho,
ao orador. A essa altura à

,u, o sen 01' grrco a,

não o fazem, porque sabem se os radicais-nacionalistas: um dos eminentes confrades do Institu-
Mesa enviava o líder da UDN

de antemão que nunca o po- êle é Brasileiro nato e sabe-
I

to Histórico da Ilha Terceira, dando-me
um 'requerimento pedindo a RECORDANDO

deríam fazer. As provas estão rá portar-se à altura de seu notícia do falecimento, na véspera, do
audiência da Comissão de

.

do lado elo sr. Antônio Após- mandato de Vereador. No ilustre Presidente dêste sodalíclo, Legislação e Justiça e oútsas. U F A!
tolo e contraditá-las é tarefa mais, é chefe ele família, com Foi, sem dúvida, uma infausta notí-

O sr. deputado Estivalet

Impossível. o seu lar o a' d b
.

. Há 35 êst J 1
'

.' rg niza o em a- era, que coloco, por esta coluna, ao CO-' PIres, líder do PSD, vai à trí- anos, es e orna em seu número 1.457, de 10 de

Basta de infâmias. A díg- ses legítimas e cristãs, como nhecimento de quantos conheciam o
buna e discorda do sr. Volnei Março de 1920, publicava entre outras notas, as seguintes:

nídade de um homem que o requerem as tradições so- açoriano ilustre. Oliveira, manifestando-se
- "UFA! �2° À SOMBRA - Ufa! Que calor! É a pala-

-.

sempre viveu na sua terra e cíaís do nosso país, de que se O seu nome não é conhecido entre
contrário ao aumento da ga-

vra do dia, é o assumpto principal. Chega-se para junto de

que a ela tem dado' o melhor I orgulha de se-r natural. nós senão pelos que se dedicam aos as-
solina e também-contrário à um amigo, e a credencial que se apresenta é esta: - Que

de sua exístêncía e de suas' Os que lhe negam tal con- suntos de História audiência de Comissões, por-
calor! - Está quente, hein?

atividades não póde estar à dicão, apresentem provas em E êstes sentem sem dúvida d d
.' que, então, o apêlo da Assem- Isso-é no café, nas repartições, em toda parte. Essa, ex-

.. " d l'n d'f d .I. ,. ..'
, •.

" a per a e um amIgo da

mel c'-' e eVhtnOS I ama 07 cuntl'ano e que mvalldem a

1
nossa terra e de um admil'ado' d" t d J:>léia, perderá sua oportllnl' -

clamação é a credencial de entrada e é a senha de sallI·d" .

..
'

I f"
-,

r a nossa gen e, a qual
"

res, sem eSCIUpu o no a 11'- lal'ta.- docume�taçao que el� se con�iclerav�, com. org';llho, um primo .. irmão. dade.
O sol que dizima a planicie Cearense, vai alvisando 0'\

mar. pOSSUl a lespelto. LUlZ ela Sllva RIbeiro entrou em contacto com os ca-
O deputado Laerte Vieira trig-aes do sul, emurchecendo as paisagens do visinho Es-

tarinenses através do Desembargador Henrique Fontes
insiste na ida da proposiçào

tado gaúcho.

em, 1948, por ocasião das Comemorações do 20 centenári� às Comissões, muito embol'a Sol por tqda pa:rte� Parece -que, seguindo-se a lei das

do Povo�mento de Santa Cãtarina, ,pelos' casais açorianos.
essas Comissões nem estejam co�p�n�açõés teremos um inverno deliciosamente emopeu.

ConvIdado, como Presidente do Instituto Histórico de
constituidas. de frro mtenso, porque apóz a tempestade vem a bonanca

Angra do Heroismo a participar daquela festa de confra- Propôs o lider udenista que
diz a sabedoria popular que já é lei na língua de Jéca.

. ,

t�rnizaçã? :ultural lus9--brasileira,' não demorou em que
se' suspendesse a sessão, se .

É sol, calor, tão forte que amolece os nervos, põe pla.

flzesse efetiva a sua colaboração àqueles' que procuravam
instalassem as comissões e

clda a carne, provoca soml1olência nesses bons céos dos tl'Ó-

e�alt.al' _ e exaltar com provas documentais a sua ascen-
elas se manifestassem sôbl'P'

i picos.
'

Ninguém poderia, nem de- 12.572,00, adiantamento ao clenCla açoriana.
a matéria. O deputado Ivo I As uvas rebentam. Que venl1à o sr. Inverno da Silva

veria esperar do despeito de diretor da Secretaria da Câ- �ão �ó envio�I um erudito trab�lho par� o Congresso
Silveira observa que se a au-l

Frio trazendo o temperamento, as viagens, o desafogo e ,I';

um homem como o sr. Gel'- mal'a Municipal de Cr$ ....
_çle HIsto.na Catarmense, como remeteu ao nosso Instituto

diência elas comissões el'á calma que n�s revigora e n?s beneficia, espaneanc10 esse

cino Silva outra coisa que 3.000,00 (por conta de verba um 'preclOso album de vistas dos Açores e ainda participou para que o assunto fosse ma-
calor que hOJe marcou 32° a sombra". '

não os destemperos com que a ser classificada ou crédito I dos trabalhos para que a Santa Catarina fossem enviados dur�ménte estudado, não po-I. � "GY�NASIO CATHARINENSE - Exame de Suffi

se lança contra o Prefeito a ser aberto), vales a fUl1- cabeços de basalto, que servirão de pedestal ao monumen-
denam elas, num repente" CIenCla realIzado em 8 do corrente: Portuguez elo 10 anno

Osmar Cunha. Nem ainda ,cionários na impOl'tância de to aos nossos antepassados, cuja pedra fundamental ha ,instantaneamente, proceder
- Reprovado 1. POl'tuguez do 2° anno - _Á.pprovados sim

teria sido lógico pensar que, '31'$ 31.722,10 e outras quan-
sete anos foi lançada solenemente no Jardim Oliveira

a esses estudos:, plesmente Alberto Meyer gráu 41/6; Adolpho Schneider

,

para atingir o seu alvo, o ir- tias em depósito nos bancos Belo, bem defronte à Prefeitura. Submetida a votos, a ma- gráu 35/6. Exame de sufficiência em arithmética realizado

l'equieto vereador udenista (,Jara aplicação especial. Di- Só não participou pessoalmente das
_ ioria, contra os votos do PSD à 9 do corrente: Approvados simplesmente: Saul Wegner,

, c9memoraçoes
'

escolhesse processos e fôsse nheiro, em moeda corrente; porque -º impediu a sua elevada idade.
e d� PTB, manda as propos- grau 5; A,ffol1son de Lima Pedreiras gÍ'áu 4J./2; Rodolpho

honesto na sua argumenta- havia apenas nos cofres da Mas, apesar. dela, foi conquistando um a um, amigos
tas as Comissões. ,O deputado Konell grau 41/6; Carlos Nunes Pires gráu 4; Manoe1 Ma

ção. Portanto; nada mais na- Prefeitura a importância de em S�nt.a Catanna, com os quais manteve copiosa corres-
Olice Caldas, à vista do ex-

deira Neves gráu 4 ;e Irineu Sandrini;' gráu 4; Repmvados

tuml que a verrina saída ôn- 81'$ 76.020,70. E aí está o fa� po.ndencIa, sempre tratando de assuntos relativos à nossa
posto, retira seu requerimen- 4. Exame final de Latim - Aprovado plenamente: Gentil

tem nas colunas do matutino 111080 saldo de Cr$ ongem comum.
to. João Barbato, gráu 7 1/6 .Exame de sufficiência em latim

"A Gazeta" e assinada pelo 3,071.332,50, com o qual o
_

Tínhamos, ,os seus amigos, um 11lgar certo no seu co-
O sr. Volnei Olivei.ra, que

- Approvado plenamente: Adolpho Riedel Ratisbonna

írritado sr. Gercino Silva. Prefeito Osmar Cunha c1eve- raçao - pois eramos primos _ e a todos nos convidava apresentara um substitutivo grátl,6,5/6: Aprovados simplesmente: Orlando de O. Goeld-

Cómeça desvirtuando fatós ria ter-se por generosamente com frequênCia, para irmos ele visita às ilhas maravilhosa� faz o chupim e transforma � ne;' grau 51/2; GelásÍo Moreira gráu 3 2/3; Máximo Luge

e nÚl1.1eros. Num flagrante testamentado pelo seu al1- donde, nos idos de 1748, haviam partido, para a
sua emenda em propOSição grau 3 2/3. Exame de admissão - Arithmética:' Reprovado

desrespeito à evidência dos tecessor... ,grande aventura de consolidar nestes fins do Brasil as
autol1oma, originátla do p,

1".

balanços contabilísticos O sr. Gercino Silva dev'3 quina_s portuguesas, os nossos avós.
S. P. - "TERRA Um impreVisto e, nãturalmente desa-

ou numa teimosa ignorânCia eonhe,cer os fatos. Est�ldava. Luiz da Silva Ribeiro as nossas expressões, o
O deputado Estivalet Pi- gradável empastellamel1to de dezesseis páginas da revista

elos rudimentos de, finanças
nosso ImguaJal', os nossos costumes, as nossas crendices res, vai. à tribuna e indaga "TERRA", as quaes estão sendo novamente recompostas

pÚblicas _ o homenzinho Não os proclama, an- o nosso modo ele vida _ a nossa cultura, enfím _ par� se para essa segunda pro])o- para' serem impressas a preto e a vermelho, o esplendido e

reedita a falsidade que an- ses os desvirtua, para susten- �ncontrar �1ais, e sempre mais, estes fios invisíveis mas
sição não será necessária a deilejado mensário só sairá a lume na próxima semana.

dou por aí muito ridiculari- tal' interêsses bem compreen- mquebrantaveis que nos unem como- uma só família.
audiênc'ia das Comissões. O O primeiro número da "TERRA" virá revelar a intensa

zada: a história do saldo de síveis. Não sómente isso. O Professor d� Direito, historiador, sociólogo, folclorista,
dep. Volnei acha 'que não cultura literária daqueles que, no torrão catharinense se

Cr$ 3.072.332,50, que teria s1.- seu despeito é não poder sob. Qualquer destes aspectos foi um escritor primoroso.
mas o líder da UDN' e a ma� dedicam às boas letras. Collaboram ne1'1e Barreiros FiÍho

do herança generosa da ges- continuar a acumular os chelO de vitalidade, honesto, simples e concreto.
' ioria acham que sim. Alti?o Flores, Alberto Barbosa, Oswaldo Mello, Araújo Fi�

tão Paulo Fontes .. , proventos da função munici- Para as revistas brasileiras, principalmente de Santa
Na Ol:dem do dia são apro- guelredo, Othon d'Eça, Haroldo Callado e outros; além dis-

Ora, nad,a mais risível do paI que'exercia com os subsí- Catarina e do Rio Grande do Sul, dedicando-a sempre a
vadas: so há brilhantes transcrições de Teix�ira de Pascoaes, Caio

que o "conto" dêsse saldo ... I dias da vereança. Essa irre- um_dOS seus amigos, destinou numerosa e brilhante colabo- Redação final dada ao
de Mello Franco, Raymundo Correia, Hermes Fontes Bri-

Os balanços revelaram-lhe a gularidade não podia conti_lraçao.
Prqjeto de, Úi n. 45-54 gido Filho, etc.

'

má-fé, a ir:exatidão, a ma- nuar, embora por quatro anos
Seu estudo sôbre a Olaria Terceil'ense permitiu que -:utoriza a aquisição de uma

"TERRA" marcará uma épa'ca nas letras catharinenses

nha censuravel. O que, na persistisse, contra a expressa' pudessemos estabelecer a linha de filiação histórica entre
area de terras, sita em Flo- I

de' que ella é a summula e o mais glorioso attestado".
'

verda.de, ficou nos cofres da proibição da Lei Orgânica' a olm�ia aço�'iana e esta que temos ali, na Ponte de Baixo, rianópelis, para construção' - "PELO FõRO - Dará audiência amanhã às 11 ho

PrefeiturA, foram vales e re- elos MunicípiOS, que, no seu
em Eao Jose.

da sede da Sociedade Santa ras:' no Paço�Municipal Q sr: dr. Pedro Silva Juiz de Di-

cibos de pagamentos realiza- :lItigo 28 veda aos prefeitos As suas pesquisas sobre crendices comuns aos Acores
Cecília. reito da 2a. vara".

' .

dos à pre�sa, para não falt�,r = (parágrafo 20) aos yerea- e. ao Brasil deu ensejo a um dos estudos de Walter Spal- Redação final dada ao Pro-

ao ent!}ndlmento com os aIUl- dores, elesde que diplomados. I dmg sobre o assunto, no Rio Grande do Sul. jeto de Lei n. 161-54 - Refe-

gos do peitá, Ol"" com os cre- aceitar ou exercer comissão Foi um amigo sincero dos primos daquém mar e sen-
rente a aplicação de verbas

dores mais insistentes. Para oU e:npr8�o. remlin�ra�o �e I' de açoriano, se�1tia-se brasileil'o por estas afinidades' que
no combate a Lepra.

isso, l1:em' se recuou ante o pessoa JundlCa ele dIreito pel-' I
nos faz:m sentIr sempre e cada vez mais, muito açorianos. Redação final dada ao Pro

crime de desvio dos recursos blico. . POrISSO, a homenagem hoje que desta coluna lhe faze- jeto de Lei n. 130-54 - Fixa

com aplicação especial pre- Quanto aos atos ele admis- mos à memória. -, o efetivo da Polícia Militar e

vista em lei. , . ,

.

são na Prefeitl{r"a nada ha Santa catar�na perdeu na Tercêira, na Ilha de Jesus;
do Corpo de Bombeiros para

Aliás, daqueles tres mi- que estranhá-los: trata-se �11 elos seus maIS caros amigos - mas temos a conviccão o exercício ele 1955, sofre -e

lhões e pouco, dois milhões e de vagas que se preenchem d? que a sua obra ele aproximação não se apagará, ,que �e- menela e volta à respectiva

duzentos e tantos mil cru- e de novos serviços que �e ra reto_:nada por, o.utro, por muitos 'outros dos Açores, que
comissão,

zeil'os constituíam saldo do criam sem qualquer irregn- honrarao a memona de Luiz da Silva Ribeiro, continuando -----------

eSlpréstimo da Caixa Econô- laI:idades perante as normas
o seu trabalho, prosseguindo nb seu ideal de ir apertando

'mica, sacável em prestações legais. ca?a vez mais, e mais, e sempre, os laços que aproximam os

mensais de duzentos mil Não há, portanto, desati- pl'lmos que vieram dos primos que ficavam.

cruzeiros ... O sr. Paulo 1i'011- nos do Prefeito, Osmar Paz á sua alma bôa e simples. E honra à sua memória

tes certamente não o aplicou Cunha, que apenas quer tra
inteirinl10 porque não pocle- balhar e está trElbalhanêio
ria sacá-lo.' Se pudesse fazê- para o Município e ,para os

lo tê-la-ia reduzido a valcs, seus munícipes. O que há de

.

como o fez com outras quan- desatinado está nas atitudes
tias disponíveis. elo sr. Gercino Silva, cujas
Destas, a escrita da Tesou- verrinas são bem típicas de

raria aponta pagámentos de quem se habituára ao favo
materiais de construcão- na rUismo do govêrno municipal
importânCia de Cr$ �....... e que se vê obrigado a en-

,

186.984,40, fardamento quaclrar�.se nos limites da
coufmu'os

. 'rei.' .

Elorjanópolts, (�uinta·feira, 10· de Março de 1955

CAMPANHA INDECENTE CONTRA

A PESSOA DO VEREADOR
ANTONIO AP,ÓSTOLO

A I,EVIANDADE DOS SEUS

ACUSADORES

DESATI NOS DO VEREADOR
GERCiNO ,SILVA

em Florianópolis"'�Terror
quando no seu escrttórto de

advogacía estivesse sob a

ação de quaisquer ameaças.
Dúvida, pois, não tenho de

que V. Sia, jamais exerceu,
sôbre o queixoso, direta ou

indiretamente, qualquer pres
são, e muito 'menos, dentro
do seu gabinete de trabalho,
em 'seu escritório.
Autorizando a fazer desta o

uso que lhe convier e ratifi

cando assim afirmação e

consentimento do sr. Agríco
la Bruno, subscrevo-me

Atenciosamente

Colega e IPatrício
João José de Sousa Cabral.

Na descabida e -mesmo

.anedótíca reportagem, o

Tenor visaria à obtenção de

um documento. A figura
central do Terror, seria, as

sim, o ilustre e proveto advo

gado, 'dr. João Batista Bo

nassis, reconhecida m e n t e

pessoa de inteira validade
moral e, como outras acusa

das, incapaz de atitudes in

confessáveis. Á carta acima,
excluindo-o de participação
nos ratos alegados, vem de
monstrar a falsidade dos

mesmos. Ainda assim, ao que
sabemos, o caso será esclare
cido oficialmente, vale dizer,
perante as competentes au

toridades.
Aguardemos a solução.

\

'-1

- E honrados e honestos - emendou o deputado
Antônio Almeida.

" Mais adiante, tentou explorar a declaração do de
putado Olice, que afirmara que a ba'ncacla do P. T. R

-

era outra:
- ':' Exa, -:- disse - está fazenelo uma injustiça,

�o PresIdente Braz Alves ou não �be que êle tenha
SIdo da bancada da última legislatu�'a.

- Sei - respondeu o deputado Oiice - sei e sei
que êle nun,ca saiu do Partido!

Esses apartes e essas afirmativas deixaram o Vol
nei assim um tanto quanto ... excepcionalmente aver

melhado.

Ft10GQanãe
Na Assembléia, onte:n, surgiram alguns apartes ás

peros e encrespados. Recebeu-os o Volnei que se me-

tera a saliente.
'

.D�POiS de apropriar-se indébitau:ente de uma 'pro
poslçao do dePl��a�o Olice Caldas p carreá-la para o

P. S. P., o VolneI fOI obrigado a dizer alguns elogias aos

�'epresentantes trabalhistas, chamando-os de operosos
Ilustres.

'

AVIÕES MIGS EN
'TRAM ILEGALMEN

TE NA COREIA
PAMHUNJOM, 9 (U. P,)

O comando das Nações Uni
das informou a comissão su

pervisor� da tregua, das na

ções lléutras, que as decla

rações de um piloto coreano

do norte - refugiado no oci
dente -- provam que os co-

HOJE: munista.s recebetam ilegal-
_

"
mente aviões russos Migs, de-

2OO" o'OO' O"Q., r:o�s da aSi',�in.latura do al'mis-

. .', ,'- . f.,:. � 1j;1�10. ,}.
" _CR$

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


