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Os ex-pracinhas pedem
govêrno com perdão do povo

RIO, 28 (V. A) - A li- PERDÃO DO POVO se a ofenderam agora, de taram em favor da Alema- E termina: "Nossas rarru-

bertaçáo de todos. os !)l'ê�os Os ex-combatentes mící- alguma forma ao menos, já a nha; a libertação dr! eSPi-llias, que já, pagaram grande
que haj a,l�1 .per�e_ncld� a. F��- am seu :llcmofial nar:'ando dignificara!':l �ntes,. orertan ões �omo Melo.Mo urão, TuHo I tributo de sol rnnento qU!1I1-

ça ,EX.p�d.lClOnana B�a�llelfa recordaço:s. elos pa 1('cm�8n- do s�as proprras vidas". Regls, :r-.lrJ.rga�·lda Hll'�hillftn I'
do nos encontrávanlo;3 na F.

sera sohcitada ao Presidente tos na Itália, agora surgidas RAZoES DO PEDIDO e outros; e, fmalmente, em E. B., agora passam necessi-

ela República pelos próprios com a proximidade do 10) Em seguida, o memorial consideração ao fato de que dade neste novo pesaclêlo e

condenaclos, através de um aniversário de sua volta ao dos' ex-combaentes -vapoía o vários dos encarcerados fo- I anseiam por uma paz que a

memorial da Associação dos Brasil. Esta recordação, di- seu pedido em fatos que o rarn voluntários e até porta- inda não chegou )lUa elas.

Ex-Combatentes que, dentre zem, "fêz nascer um raio de justificam", como o indulto dores de medalhas as mais Ajudem-nos agora, perdoan-,
várias outras razões, firma esperança no coração de al- concedido.a crimes graves gloriosas. , do!"
como ponto principal ele sua guns dêles que no momento cometidos na Itália, cujas
solicitação o décimo aníver- se encontram, por tremendo penas (de morte, até) foram

sárío, no próximo dia 8 de infortúnio, no fundo elo cár- perdoadas por serem os cri

maio, do término da guerra. cere". E acrescentam: mínosos componentes da F.

A audiência com o Presí- "E' perdão, do Povo Brasi- E. B.; fi anistia a 860 deser-

dente ela República .para a leiro, na pessoa ele seu Pre- tores sujeitos à pena de mor

entrega do memorial, que le- sídente, o que esta dezena de te, masperdoados como brín

vará o título ele "Um pedido expedicionários está pedm- de à Vitória; o perdia con

de Graça de ex-expedicioná- do: é um pe lido de oportu- cedido a brasileiros que lu

rio", já foi solicitada e está nídadc de reabilitação oror-

sendo aguardaria para os tada pela SOCiedade brasüeí-

próximos dias. ra aos seus defensores, que

�DISSOLVIDA A COMISSAQ BRASILEIRA
DE SELECAO DE IMIGRANTES

, ,

RIO, 28 ev. A.) - Em pro,
cesso que trata do encami
nhamento de correntes mi

gratorias para o Brasil e da

conveníencía de permane- ..........-.J'>.�....-_../"wI"-_.........p,J"--".

cermos no organismo 11 ter- DESENVOLVIMEN
nacional encarregado do 1'e- TO DA PESCA NO
crutamento e eleção desses

imigrantes, o sr. Café Filho PAÍS
exarou despacho autorizan
do a permancncia do Brasil
no Comitê IntL'rgovel'nanwn·
tal para Migrações Européias
(CIME), f:'ln bases suo'el'irlas
pelo Ministério da 1\.gricultu
ra e pelo Instituto Nacion!11
de Imigração f:' Colonizaçtí.l).
Recomendou, pOl' outro lado,
o presidente· da RepúblicfI
que seja imediatamente 'dis
solvida a Comissão Brasilei
ra de Seleção de Imigração
na Europa eor lenando o re

gresso ele seus membros, de-

vendo os respectivos servíço.
ser realizados na forma pro

posta pelo CIME.

RIO, 28 (U. P.) - O p1'e

sidente da República desig.,
nau uma comissão para e··
tudal' e propor ao governu
as medidas necessal'ias à_l'e·

:,;ulamenta,ção C" ao clesenvol
vimento ela pes(� no.país. jl,

:::Oh1iS;;�to t':>tá assJm con."ti-,

tuida: srs. 'Le\"i Miranda,

l)r'esidcnte; c:1pitio ele corve·

ta :Paulo Castlb Moreira Sil ..

va,rep1'es ntante do 1<linisté
l'io (h Marinha; e sr. A.sca·

l1io I)ori,a, do r\1inistcrl0 da

Agricultura.

EXPERIÊNCIAS ATÔMICAS

ADLAl STEVENSON
VISITARA A AMÉm

O Departamento da Defesa

IJORDANJA VOLTA convidou a Grã-Bretanha e
' RICA LATINA

A ACUSAR O GO- o Canadá a enviarem um NOVA ORLEANS, 28 (U.

"pequeno- grupo" de observa- P.) - Segllndo se fez saber
\TE:qNO DE IS- t 'I I l'dn, elores para assistir a uma nes'a C1L ae e, o canL 1 ato de-

RAEL outra experiência, atômica mocrata a presiclencia elos

JERUSALEM, 28 (U. P). que se realizará, acredita-se Estados Unidos nas eleições
A Jordania apresentou hoje saber, antes elas experiênCias passadas� AdIai Stevenson,

tres queixas à Comissão Mis- públicas. E' essa a primeira pretende fazer uma viagem

ta ele Annistício, contra o vez, desele as expel'lencias pela America Latina, a fim

Estailo de IS1'ael, acusan 10-0 realizadas no ano de 1946 em I
de familiarizar, com os pro,

de violação do armisticio. Es·· Bikini, no Pacífico, que ob- blemas elo contmente.'

ta informação foi transmiti - servadores estrangeiros são

da .P01' uma fonte militar. convidfido� para assistir D.

Duas queixas dizem respei· explosões atômicas. Recorda··

to a violações aéreas e a ter- se que observadores russos

ceira se relaciona com um estavam presentes em' Bilci
incidente quandO uma pa- ni. Declarou um porta-voz
trulha de Israel abriu fogo do Departamento que ainda

automático através da 111111a não estava resolvido se joe ..

demarcatoria na direção do nalistas elos países membros

Suriet, no distrito de Hebron. da Organização do Trataelo

Não foram reveladas as da- do Atlântico Norte teriam

tas em que ocorreram tais autorização para assistir à,q

incidentes. expcriências públicas. Grandes solenidades foram

_. .__
prepaI'adas para a posse do

--------------_-- novo dirigente Cf'arense. A's
15 horas, acompanhado de
uma comitiva, con-ipareceu à
Assembléia Legislativa, onde
prestou o compromisso cons

titucional, dirigindo-se em

:legnida, ao Palácio da Luz,
a fim de receber das máos

WOODFORD, 28 (U. P.) relenlbrou no idscurso que elo sr. Stênio Gomes as ré

_ O primeiro ministro Wins- : pronunciou por motivo da (leas do govêrno cearense,

ton Churchill pronunciOU um I inauguração da nova prefei- No seu discurso de posse, o

discurso aos seus eleitores I tu.ra local, que, há mais de sr. Paulo Sarazate disse d03

aqui afirmando que ,tinha es- tnnta anos esta representan- seus propÓSitos de manter o

perança de voltar ao legisla.. do a cidade na Câmara d os governo sólido nos seus pl'in

tivo, nas próximas eleições. Comuns. "Trinta anos consti· ...cipais pontos administra ti

Todavia Churchill deixou em tuem, sem dúvida longo ten1-- vli>s, manifestando a sua pa

branco rumores de q)le se po, mas tenho a espemnça lavra ele confiança 'no povo

preparava para' deixar o go- de qhe irei maia longe a1n- cearense) ajudando"o n", !lU,

verno. SL: Winston Churchill da". va tarefa.

WASHINGTÓN, 28 (U. P.)
_ Anuncia o Departamento
da Defesa que foram convi

dados trinta oficiais superio
res das nações pertencentes
à Organização do Tratado
elo Atlântico Norte para as

sistir às experiências públi-

cas de uma arma atômica,
que- se realizarão no dia 26

de abril, ou antes (tessa da

ta, no deserto do Nevada.
gS5es oficiais serão designa
cio,;; pela comanelo supremo
aliado na Etl1'opa e pelo co'

mando supremo aliado para
,) Atlântico. Por outl'O lado

CHURCHILL NÃO PRETENDE DEIXAR
SUA CADEIRA NA CAMARA- DOS

COMUNS

ADIOU OP. R.
RIO, 28 (V. A.) - O PRr·

Lido Republicano reuniu sá ..

oado o seu Diretório Nacíonni
� deliberou adiar a Conven

�ão para data a ser oportu
namente marcada.
A nota oficial distribuida á

imprensa é a segulnte:
"Reuníclo hoje, o Díretôrlo

-racíonal do Partido Repu
)licano prestou sentida ho

menagem -à memória do pre
claro e saudoso chefe do

partido, rteputado Artur Ber

nardes, deliberando outros··

;im, Ol'gélniz::u: um livro irl

memoriam do grande esta·
·.iif>ta. Tambem foi aprov2da
), inserção f'n1 ata de uin vo

�o ele profundo pesar pelo
!alecimento do ministro do

3upremo Tribunal Pedeúli,
11". Alfredo Madl12do Oi.iima .

t'ães.
Dên po;.wp em' ,��gUíaft

• &0
11'. Daniel de Carvalho, indi
'ado pfl:.t ::it'<l:',u regionul d,'
�"liu: 1, (; erai:l para m:;ú b1'
10 Dilt'Lól'io .'lYl sub,<:;tituiçãJ
lO deput, d.i lUtlil' Bern:ll'�
leso

Por fim <h·.:;ídiu unanimr·
,nente adi.ar para data a ser

Jporttm�mente �ixada a con

'locação da Convenção Na
cional do partido pam esco

lha dos candidatos a presi
dente e vice-presidente da

República".

GOVÊRNO
CEARÁ

DO

FORTALEZA, 28 (U. P.)
Em meio de grande emoção
popular tomou posse no car

go de governador do Estaelo,
o sr. Paulo Sarazate, eleito
em 3 de outubro do ano pas
sado.

clemência ao

N ótulas
Anila ai pelas ruas, ganhando foros de ver

elude, a nnticia de que os Secretários d'Esta dn
estão ganhando Cl'S 18.000,00 por mês, Dizem
que a parte suplementar, por ordem do sr, Go
vernador, sai das verbas eventuais.
O fato, a ser verdadeiro, merece crítica seve

ra. Não - reconheçamos _::. que dezoito mtl
eruzeíros sejam, nos dias atuais, vcneímentos
de espantar, para um Secretárto d'Bstado.
E' verdade que algumas Secretarlas não são
hoje o que antes eram. Dlvídídas e snb-dtví
didas, algumas delas deixam ao titular horas
propícías ao dolce Iar mente. Outras. no en

tanto, exigem batente duro, enmo !I lia Fuzs 11-

da e a .da Segurançu: aquela às voltas eorn in

quéritos e desralqnes e esta com as nl'l.ifl':lY·;;·
dades de delegudos e xerifes do tntei+or,
O que Interessa, 110 caso desses vcnrililentG.'l .L='
Cr$ 111.1100;00 é, a serem verdadeiros ('()m3 o

vc.lume das notícias deixa presuíilil', ri aSJiccío
legal da matéria. 1se os Si'('l'd:hln§ �,lnharll h'
ahnente ét�$ 1!S.llilO,o6, o' gnVt�rno csLí fm'Lit"lo
a .mlgistraÍln'a.
Diz o art, 'FI \1.& Consthuição ea Ü-ll'iu Bse: "O!!l
vencimentos dos Desemhal'lfUilGres seí':';o r;_'a

�íJS ilm quantia não inferior à que recebem,
A QUAI.QUER Tfl,'UI.O, os Sccl'i't:il'io. d'Esb
da; e os dema.i" Juizes vitalicios com dU'ereil

ça n50 eX('edeúte--a nil1t:l- 1101' cl'nto • I:' l!lfI.

IlllJ:.ã ímlY<l entr:'ú1Ui-t, ah-iblrÚúlõ.".-,J ,"iO .,1r:,
·{;i'{fP.lt:neia-- nmi� eJe'v:l ..l':,< -Il:";.ll !Ü�nfJ;:' 'il� (I�T" !t:r
ços dos venciÍnel1tos dos Dcsell,lul':,::"l"j'f';".
Sei'f! m '.l'hO ilHe fi gilvêrllo est:i tét).iin.ndÓ- a

JUSliç:;.�; 1�U.l-; um caso 1':1ro I I�::ní;:.·,inl'l! Lêi; ..

dito talve2 iH' mUlldü! vamos rile( "n l'<lrl I' . .. Q

silênéil1 oficbl.
t·; pGl' ralar' 1.10 Jiút. ..íf.rio, iIlilt! :l .�itl1:l��O do
funcionái'jo dr. F.'aild!<co Cottardi? lÚll hítia:oo
anuais? T::m licenra-IH'êmio llillTlHll1Cl1te" Cúm
Ikcnça para. tratamento de intereSses' I}, l'ti

cuIlU'�!?? O zUm-'lu(il que anda por aí mel' {'e

uma .exjlHraç.ão!-', '.

SALGANUO BACALHAU
Sr. 'Dii'etoi'.
A prop.:i'sito elo seu acli:-;o "Coub'u o 1Hlvn", de

23 do corrente, pel'mita-itll lembrar, sôbre o pre
tendido aumento do imposto ele vendas e éonsig
nações, que êsse tribnto não é sómente iJUHi'cto
o mais anti-econôn ico de todos. Ele é. antes lisso,
o mais aumentado le todos os impostos, POl'qllf' o

seu aumento é contínuo. Recaindo, como recfti, sô
bre tudo, recai sôbl'e as utilidades necf'ssitl'ias e

indispensáveis a todos. E os aumentos ele pl'eco
nesses gênerós de. primeira necessidade, nestes lÜ
mos tempos, têm sido em forma de espiral, em

velocielade incrível.- Alguns exemplos mostram mo

lho1' o quanto tern s'hlbido êsse aumento, levaclo pe-
la ascenção elos preços. Amig'o meu, profissional do

-

_volante, em 1949, pagou Cr$ 2.000,00 por deter
minada peça do seu c::trro. O imposto, então de

3%, foi de Cr$ 60,00. Agora, outro amigo, pl'ePI-
sando da mesma peça, aclqui1'iu-a por .

Cl'S 18,000,00, preço de tabela. Pagou, ele impos
to, nada menos ele Cr8 540,00, ou sej ,ún 9 vezes

o que se pagava há 6 anos. Com o novo aumenLo
pretendido, pagaria Cr$ M8,00, ou '10,8 vezes mais.
Eu mesmo observei isso, com a compra ele uma pa
nela de alumínio. Em_ época passada, 1948 ou

1949, pagnei Cr$ 50;00 por uma, com C1'$ 1,40 de
vendas e consignações, Agora, a mais barata que
encont.rei foi de CrS 150,00. O imposto, corrc3pon
dente, sem e com aumento, será de 1$ 4,50 e

.

Cr$ 5,40.
Esses núme.ros mostram que o vendas e con

signações já aumenta incrivelmente por si mesmo.
Sobe o pl'êço, sobe o aumento. Quer agora o

nosso gov�rno aumen tá" ló ainda mais! Esse fi u

menta, que já vôa em velocidade a jato, passará
a subir com rapidez super�sôníca. E quando'? Em
plena e aguclissin1a cl'ise! No vigor del;),1

No comêço do desespero elo pm;o! Qnand� o;;

orçamentos domésti<:os estouraram! Quando os

quc tinham algul11fls ecol1omiazinhas j�( as 'on

sumiram pal':.l comer.
Sr. Diretor. Se o sr. Governador, em vrz ele

governador fôsse cozinheiro, ao fazer xm'Ct11C ou

bacalhau, não os deixava de molho, ele vespera.
Leváva-os diretamente à panelil, e D..inda metia �lRl,
muito sal, por temp!,!fo. Felizmente o sr, Govel'Lla
dor não é Ulê§tl'f -cuca: é estadista.

Conti'�hu.i:iHe

o President __ li ver
.

o Jetroleo""
RIO, 28 (V. A.) O Pre- companharam o Presidenta

sídente da Repúbl.ica seguiu da República o coronel Ar

p:W:1 lJova�Olinda tendo che- tur Levi, presidente da .t'e

gudo à tarde aNataI e da. trobrás, os coronéis Em ssto

L·;.;pital potiguar prosseguiu Geisel e Doorgal Borges, o

r.om destino a Fnrtaleza, on- jornalista Odilo Costa Filho,
(L, pemouou. O sr. Caté Fi- chefe do Serviço de Impran ..

lho no Amazonas verificará! sa do Catete e o capitão Osó
a realidade do petrol�? cIes-l' rio Paula, ajudante. de ar,

coberto naquela regrao. A- denso

ASSUNTO BRASILEIRO DIVULGÀDO
NA FRANCA

,

BAYONNE, 28 CU. P.)

-'I
bre os aspectos da econômí.t

No Museu Basco de Bayonne, brasileira pelo sr. Artur 'I'ei
foi feita uma con[ei'':ncia sô- xeirá de Mesquita, cônsul do

-r Brasil, na presença de nu

. APLICAÇAO DOS merosa assistência, entre a

'fÊRlVIOS DO TRA- qual se notava o Si'. Cluzeau,
adjunto do prefeito, reprc-

TADO LUSO-BRA- sentando a Municipalidade,
SILEIRO membros do corpo consular c

P.) _ o
outras personalidades.LISBOA, 28 (U.

sovel'no português anunciou, O eonrerencista foi apre
hoje, a criação de uma co- sentado por Jean uthuría
missão para estudar os me, gue, lente da Unlvérsldade,
íhores meios de aplicar aqui conservador-adl tinto do Mu
os termos (lo tratado luso- seu Basco, que fez o seu e10-
orasíl ira ele amízade e COI1-- gío.
sulta, ratificado em fins do O sr. Teixeira de Mesquita
ano passado. desenvolveu a seguir, seu
A comissão presidida pelo assunto de maneira notável,

secretário-geral elo Ministé- acompanhando-o com proje
fio de Relações Exteriores, ções que foram muito apre ..

, dr. Antônio ele Lima, está dadas. Estavam presentes
Integrada por funcionários importantes delegações de
ele nove Ministérios, assim estabelecimentos escolares le
como por delegados eultu- Bayonne e Blari-ltz .que 50}

raís, de emlgraçáo e da po-I int�ressayam vivamente peja
licia. cativante palestra.

,NA JUSTICA UM EX-DEPUTADO,

PAULlSIA ACUSADO DE ESTELlON.ATO
S. PAlL,O, 28 (V. A) - O

ex-rleput'lLio federal e ex-de

putado f-,talluRl, Manuel Vi
tal', terá oue compal"f'cer pe·
rante o juiz (\:1 St!tima Van,

Criminal, no próximo élia �;o,
para l'rspol'll1,r P91' til.i Cl'l-

me' eli' ('·sieliol1:1tL1.
Como ",' ;';:the, �(lz. Li li) L1i

li! Lll1iLbtlc's parlament::tl'es,-o
e:;-:-depuLado não oi inclui
do -ante,; entre os elQmento:::
processados como lespollsá,
vei,c; pela, exploração elo pll
blico, op1' uma enticlarle de
nomina lf\ "ARsocÍ:1.(':10 Na
cional de Comb:ttf' à Tubp.]'

,�ulo�f''', cujo.'! donativos rnun

criminosamente desviJdü.-;
para outros fins.

O sr. Manuel Vitor fll'Ct

jt'stamEmte o presi lente ela
l'efel'ida enticladt>.

CORDEl,L HULL'ElVI
ES1�ADO GRAVE
WASHINGTON, 28 CU. P.'

- O ex-secre(m-io de Estaci,l,
sr. Cordi:ll Huil, so[1'1'1l um

a taCjue cardíaco, senclo lfV:-t ..

do ao hospital naval de Bc
thescla, onde se verifico II 4l!:�
seu est::lclo ele saude el'a (: 1'; .

tico. Um inf01'marlLe do htl,�
pital explicou que o aLl.q;.;
ocorreu às três' horas LIa

madrugada no apartahlento
do veterano estádista. Um
amigo de Hull disse aos jor·
na listas que sua vida pericll
t:wa.

CAIU UM QUADRI
MOl'OR AIVíERI

CANO
,sEATTLE, Esta los (JJddo:;,

23 (U. P.) - LJm (juRclrl
motor da Pan Amel'ic:ln Ail'

.vays caiu hoje a uma cl1::;
Lancia de vinte e qllatl'O qui
,ôl11etlos ela cosL?o cio 1'e·

gon O aparelho conduzia li

Gorclo .25 pessoa. O Corpo df'
Guarda-Costas norte .. ameri-

EM MELHORES
CONDIÇÕES AS
FORCAS ALIA-

DAS
ano informou que há apena:s WASHINGTON,23 (U. P.)
lIoticias esparsas do acictente, 1

- Os chefes militares dos
mas declar:l. que o avião C::-I:U

.

Estados Unidos cleclarararn
no Pacífico ao la1'go ele Ne·g .. i

que as fQ1_'ças aliadas se a ..

pmt, ao sul da capi tal elo cham atualmrnte em condi
Oregon, SaJem. As f1.11tOl'icla- ções melhores que nunca. O
eles da Aeronáutica em Seat- general Alfred M .. Gru(,l1'
tle esclareceram que o avião ther, chefe das Forcas Alia
rumava para Honolulu, tim- elas na Europa, e. o �lmiran
do decolado em Seattle,

.

de te Arthul' Radford, chefe do

on�e havia partido esta ma.. Estaelo-Maior Conjunto, fize
nha, tendo escalado em Por- ram essas declarações ao co
tland par:1 apanhar mais menta rem a situação inter-

r passageiros. nacional.

"Test"Cdefinilivo em
Nova Olinda

RIO, 28 (V. A.) - De Be'- no "test" definitivo a ser

lém,. onde se encontl'ava a- realizada no poço de Nova
guardando a oportunidade de Olinda.
entrar mação, Sf'gUill para

� Nova Olinda, uma máquina NA ILHA DE TRI
chamada comumente de "Ar-, NIDAD O SR CHARvore clentf1.1" ou ele Noiva do . •. .,,-

petróleo", cujo objetivo é LES THOMAS
just:::.mente o de E>ep:11'ar, na GEORGETON,28 (U. PJ _.

base da torre, o pf'tl'ó1co do O secretário de Estado ame··

gás e controlar n. pressão ricano da Marinha, Charleq
rom que ambos sft.o oxp?lid03 Thomas, f,ncontra-se hoje na

ela entranha da tC'lTa. Ess::l ilha de Tl'inidad, por motivo
máquina que é mais aJta que I elo fech::-,mc.nto da úitima das
um homem ppsa várias tone-' sete bases (aéreas 8 nava-iS

lactas fl custa algnns milhões ! mantkl::l·� nesta ilt.g" cli',ode
de cruze�ros, será 6ln.rn.?�:1 ,:{ i 1941.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Navio-Motor «Carl Hoepcke>lMINISTÉRIO DA AGRICULTUR.l

SERVIÇO FLORE§TAL

DELEGACIA 1"LORESTAI,
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE
Uma casa de'madeira, recem construída, ainda não SANTA CATARINA

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos A V'I S O

quartos cosinha e instalações santtaríaa, lugar para A Delegacía Florestal Regional,
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros, no sentido de coibir, ao máximo {lOS.
Preço 180,000,00 - parte financiada. sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-
Um i�,l:Teno no centro da cidade, medindo 15 metros pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

de frente por 25 de fundos. Otimo local para· constru- acarretam tais prátícas, torna público e chama a atenção
ção, de todos os propriet.ários de terras e lavradores em geral,

Preço 280,000,00 - parte financiada. para a exigência do cumprtmento do CódiglJ Flnresta]
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em (Decr. 23.193 de 23-l-1934) em todo o Estado.

prestações. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, Nenhum proprietário de terras 011 lavrader 'podera
com otíma praia. proceder queimada ou derrubada de mato sem solícítar,

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 - com antecedência, a neceasãría Iicença da autorídade flo- Ano,., ,., .••••. It'$ 170,00
10 andar - Estreito - Em frente ao Cíne Gloria. restai competente, conforme díspêe o Código Florestal em eemestre ",.,. C'r, 110,00

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria coro 3 quar- xeus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores No Inierior
Ano Cr 2�0,00

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, coslnha e insta- sujeitos a penalídades, Semestre ......•..•... Cl'$110,OO
lacão completa de banheiro e W.C. HEFLORESTAlUEN'fO Anúncio mediante r-ontrãto.

- Os originais, mesmo não pu·
Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em bücados, não serão de"olvidoi.

Jan tal', cosin ha e instalação santtaria 'completa. cooperação, que mantém no Estado, dii;pôe de mudas e se- A direção não ae respouaabtlíaa

Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a mentes d-e espécíes rlorestats e de ornamentação, para for- ,ii��: ���,:����.emitidc,. nca ato

Rua Santos Saraiva. necimento aos agricultores em geral, interessados no rerlo-

Base: 300.0000,00 restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

na cada lote Cr$ 45.000,00 tenção de empréstlrnos para retlorestamento no Banco ii"

Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,OOIJ,oo Brasil; com juros de 1% e prazo de 15 anos.

duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis Os Interessados em assuntos fIm'estais, para a obten-

compartimentos, outra, de madeira medindo 6 x 12, com cão �e maiores scla.recimentos e requererem l1;JtOJ'izaçâ,o
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço, . d� . h.cençapat'� �u�Hua�a e d�rru�ad.u� d.e mat�, devem

com luz, toda forrada e pintadas a ale?, ambas loc,aHza- :hr�glr.:s� as 1\g�l:C!aS F,lOl:esta�s l\lum�lPalS nu díretnmen

das em terreno de 10 x G5 cms., com arvores frutíferas �e li c",t� R;elJa�tlçao, srtuaua a rua Santos Dumont n", 6

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 _ Estreito. -rn Ftortanõpolís.

Pode ser visitada a qualquer hora TeJefône: 2.470 ,-,.-- .Ca�x� Postal,. 39�., .

Preço C1'.$ 220.000,00 Endereço teJegraflCo: Ag'l'ISilva - FIO'flunopobs, S .

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 ele terreno, medindo cada um' 10 x 3D, na

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

o ESTADOA IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

-o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Ofíclnas, ii rua Con
selheiro Mafra, n, 160 'I'el. 1I0�2
- ex. Pustal' 139,
Diretor-r RUBEN''! A. RAMOS.

RAflfDEZ - CONF'ORTO - SEGURANÇA
Viagens entre .l!'LORlANOPQLIS • RIO DE JANElHO

Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlü"
mos, apenas para movnpento d. passageiros.

'

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba M(l
P'flljudic,arão o horá:-io de chegada no RIO (lda) e

ITINERARIO DO N/N '.'CARL HOEPCKE"

Gerente i DOMINGOS F. Di
AQUINl)

Repreaeatanteas
Representaçêea A. S. Lrra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - fiG

andar.
Te!.: 22-õ924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Noven.brn 228 fi"

andar sara 612 - São 1'"u1<1.

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 60.
Em Lages, no sul do Br!l.�.!l, o melhor I

Desconto especta) para 011 sennores vrajantee,

ASSINATURAS
Ns Clipiti!

INFORIVIAÇÕES
UTEIS

Raios, X
-0-

O leitor encontrar', nesta co- i
Juna, informações que nec- :Iitll, ;diàriamente e de imediato: I.TORNAIS 'I'eJefonEl! '

O Estado " ". 3,022;
A Gazeta ,... 2,656
Diário da Tarde. , , ., , , .. , 3,ó70 I

IA Verdade
": :." ".... 2,0�0 i

Im p re nsa OfICIai 2,6i:l8'

.c·IHOSPI�AIS
.

Caridade:
.

I
(Provedor) 2,314

V" segurança Ikl:�,��al���n��':::::::::::: �:�i� I
. lagem com .'. Militar " .... "" ... "". 1I.l67

São Sebostião (Casa de

e rapidez M�te����ad� ":Ó��lt��" c��:
1.153

los Corrêa , .... " ... ,. 1.121

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO CHAMADOS UR
GENTES

RIPIDO {(SUL-BRASILEIRO) ����i�Ode fu�mb(jR��I���:
Florianópolis - Itajaf - Joinville - 'Curitiba I Po�1�isj '('S�l�' 'é�;';i's�á�i�

.... : Polícia (Gab, Delegado) ..
'.. ..�.. ,COMPANHIAS DEl

Age"'nCl·a. Rua Deodoro e8quina�da I TRANSPORTES
Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um • Rua Tenente Silv-eira AÉREO

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca- ,·,TAC
., , .

- Cruz e i 1'(J do Sul , .

barnento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de ..-....--=-........-...---.................-..,,-----------�-.......... ,. ... Pan!lir .........•...•....
cabeceira, umguarda vestido e Casaca com 3 corpos e um 'IVartg .. , .

Lóide Aéreo , ,.

camiseiro sapateiro. Real ... ,.,., .. , , .

Scandinavas , , .

HOT.ÉIS
Lux ......•.. ,., .

Magestic ,."",.

Metropot ,., .. " , .....

La Porta .. , .. , .. ,.,., ..

Cacique , .

Central .. , ..• , .. ", .

Es tre Ia , , .

I �d��kfJiTO ' , , .

Disque " .

PlJlarelhagem .moderna e completa para. qualquer exame

radiológico;
Radiograna$ e radíoseoptas.
Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e fígado (cGlecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com' Insurla

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

çãe (10 parto (Rádío-pelvimetrta) ,

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Móveis

Telefonai' 6,625

I
BANCOdeCRf�ITO

POPULAR�, AGRf�OLA' I
.

I
v

RMa; �Jr�, 16
..

'

I

fL.ORlANOPOlIS � srõ.,eo.l6.r'inó,
-

FARMACIA.DE PLANTA0
M1l:S DE MARÇO.

26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra,

27 Domingo - Farmácla Esperança - Rua con. Mafra.
�------------------------------------------------------.------------------------�--------�.

�,.�

INDICADOR PROFISSIONAL! DR.RO�J��rSTOS
r'.,_?� . alI! prática no Hospf ta] São
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. .wALMOR ZOMER Francisco de Assis e Da ":anta l

W MUSSI FILHO GARCIA Cua do Rio de Janeiro
.

I
• � . CLINICA MÉDICA
• _

Dot'nçaa do aparelho reBplrstório Diplomado p�l� Facutdsd•. Na- CARDIOLOGIA
DR ANTON O DlB I 'l'UllERCULOSE cio".t de MedICIna d. Ulllv ..,- Contult"'· It

.

V"t jf ,

. I
I RADIOGRAFIA E UADIOSCOPIA aidade do BraMi) reles OllO.? �a 1 (Ir e,·

MUSSI I DOS PULMOES Ex-Interno por coneUrBO da Ma- ' ,2� Tel. �67o.

_ MÉDICOS _ , Cirurgia 'do Torax ternidade-Escola s
HorarlOs: Segundas, Qn.. l'ttlli e

CIRURGIA-CLíNICA . Formado pela Faculdade' Nado. (Serviço do Prof. Octivln 110-"
exta feIras: ,

GERAL-PAUTOS !nal de Medidna, Tlslololrilr.a e drilrues Lima) Das. 1� �s 18 horas ..
]', lã d B I I N Ex·lnterno do Serviço de Clror- Hesldencla:, oRua Felipe SC}I-

Servi�u rompleto e eSl)ec'iali- 18iocirurg AO o osp tio e,
�Ia do Hospital I. A. P. Ji:. T C. mldt, 23 - 2

.. andar, 81,t. 1 _

zado das DOENÇAS DE SENfiO- ! ' reu ltamol
do Ulo de Janeiro

. Te!. 3.00!:!.
RAS com modernos método. á& Curso de especlallnçla JlIOI. OL1édl d fi I I ,4 - ..--_- '_� '_"._

Consu!tó1'Ít> - Rua Victor
tliag�óstico. e tutamento. S. N. 'f. Ex·lnterno e Ex·... i.D lO. co o Olp ta ui

DU. HENHIQUB PIUSCO lVJeil'cUes, 22.
SULPosrOPIA - mS'fERO - tente de Clrur&11 do Prot. VIIO

DOENÇAS C��dS�NIIORAS PA'RAIS'O DR. NEY PERRONE
SAL!'lNGOGRAFIA - Mii'i'ABO- GlIlmariea (IUo). HORARIO:

MUNDLISMO BASAL Cans: Felipe Scbmidt. 18 -
PARTOS -=- OPIi!RACdil8 MÉDICO Das 13 às 16 horas.

, . Radioterapia por onda. I:llrtU. Fone 8801 COM: Rua Joao
•

FlUto . n. 16" Operações _ Doença. d .. Sol- f.'or1l1sdo pela Faculdade Nac!'
Eletrocoagula ..ão _ Rato. Ultra' Atendi! em hora marcada. das l6,nO �5 18,00 hor�s.', nh"rall _ Cll'nica de Ad"ltu'�.

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. lIaol de Medicina Universid",le� Pela anha atende d" M �. , d B Puericultura - PedIatrIaVioleta e Infra Vermelho. Res,: - Rua Esteves Junior, .

m
.

I,,·

I Curso de Especialização no 2.276 - FlorianolJolis. o rasil

Consultóri Rua T1'aJ'ano u 1 80 Pone' 2395 llamente no HOiPltal da
I Hospital do S rVI'd d '" ' RIO DIil JANEIRO P�ericultôr do. Departamentoo: , .

'i
-

..

Caridade.

I t d
»e. oru o .1-

, AjJerfeiçoanlen.te na "Ca-a d. I NaCIonal da Criança. Ex-Assis-l° andar - Edifício do Montepio, -----, a o

I DR MARIO WEN' D

d P f
HOI'ário: Das 9 às 12 hor"$ - DR. YLMAR CORRIA Residência: (S' .

d P t M
'

• .

- Saude São Mie-uel" Itente
o 1'0. Martagão Gesteha

Dr. MUSSI. CLtl\ICA MÉDICA' Rua: General Bíttencourt n. And;:;��o o ro. arIano d. DHAUSEN Pro!, Fernando Paulino na�_ Universidad� do Brasil. Ex-

Das 15 às 18 horas - 1)1'a, CONSULTAS du 10 - 11 ho. '10�; I f n' 2692 .

Con.ultas - Pela manbl no CLíNICA MÉDICA DE ADUL'I'OS

I
Interno por 3 anos do Serviço

I' �!i��'Zi�'a�Sel�����:u�� :erfnan�esMUSSI raso , e e one. . . Hospital di: Caridade, I E CRIANÇAS de Cirurgia Z'I; Pcrnetta'� .'.s r� s. e-

Hesidência: Aveníd. Trom· Rua Tirade!lte 9 - Fone 11415 DR N-E'-W-'T-O�'N-'�-- A tarde dali 1:'8U ha em dian. Consultório - Rua João Pin." Prof. Pedro d. Moura '"

'R' ,

Mallo Olll;tO, -
Powoky, 84.

.

. t ltó' á R N to 10 - Tel M 769
I Est,aglo por 1 ano na "Mator. 1!l0 10 de Janeiro. Ex-médico es-

"
-

. enoconsu no ua une.' . "

I' It·,·,-" d S
.

d Pd'
DR. JOSÉ TAVARES D'AVILA Machado 17 :l)squinll d. Tira· I Consultas: Das 4 b II hons. flldad,e - E�cola". (l�gl��lsO it:J ervlço e e latria

-,--�

CIRURGIA GE'RAL
.

dentes Te12'7" Residêl}da: Rua Esteve. Jú- Prof. Otávlo ROdrigueS Lnna I
.. PB do Ipase (prof. LUli

DR. JÚLIO DOIN IRACEMA' . .''' , ,. 45 T I 2812 I
Interno por ! �no do P"onto ITones arboza) no Rio de .la-

MOLE'STIAS NERVOSAS II Doença" de Senhoras - Procto- Re�idencla - rua Pruidente

Illlor,
. e.. .

. Socorro
.

I neiro.
.

VIEIRA
MENTAIS _ CUNICA Gl!il.�AL· logia -, �1i:1ricidad:: �lédiclI, COUFlI:'lO 44.,. DR. ANTONIO nA'rISTA OPERAÇOES I Pediatra do Hospital de Cario

MÉDICO I Dr S " N ,.'
.

_

ConsultorlO:, ,Rua vitor ),181- CLINICA
. CLINICA DE ADULT, ,dade. Médico. escolar do Centro

ESl'ECIALIS'l'A EM OLHOS, as Me!�::�o ac.onal�. Doeu "eles n. 28 - Telefone: 1i307. de. .. I JUNIOR DOENÇAS DE SENE:OR.'..S I de Saúde de Florianópolis. Pe,!Ja-
O-yVIDOS; NARIZ. GARGANT_A .

ç
Chefe do Àrubulat'l o de m"ié. .

Consultas: Das 15 horai em OLHOS - OUVIpO� - NAliIZ CLINICA ESPECIALIZADA DIi C�NSULTAS: No fiospit::l di.>, tl'a da Assistencia Médico - So-
TRATAMENTO .I ,OPlilRAOOES ne Mental (!Jante: _ .

li: GARGANfA i CRIANÇAS Ca1'ldade, diariaulente du 8 U� cial da Armada.

lnfra.Verm/t�o - NeblllllUl!:io - I Psiquiatra do nOiípital _ ReSI?encla: Fone, 3.422
,

DO
• ' Consultas da� 9 Á! 11 horlll. 10.. ! Constlltúrio: Rua Tidarente3

"

Ultra·So,""
_ Colônia Sant'Alla

Rua. Blumenau n, 71. DR. GUERRF..JRC! DA FONSECA Res, e Cons. Padre Mienelinho. No consultório, .. Rua João ,9.(lratamento de .slnuslte nUl Convulsoterapia pelo .letro- DnOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do �ervlço de. OTOR�- 11�. Pinto nr. 16 (lo !indar) eonsultas, diáriamente das
operaçllo) choque e cardiazol. Intulin era.

GE"TIVO - ULCE�AS DO ES-, NO do �osp:tal de Flonanópoha I Dia:iam?nte das .10 lu 12 fi

d'''115 ho;'a:,. em diante,
Anglo·retlnollcopia - R�celts de pia Malario�erapia Plicoterapia

TO't1:AGO E DUODENO, ALBR· Possue a CLINICA 011 APARB- ADVOGADOS 114 a9 16 horas. Resldencia: R. Tte, Silvein
Oculol ..... lUoderno equlp.�ento CO'NSULTAS: m�TÇfl' e Quin: GIA·DERMATOLOGIA 11 CU-�i�HOS MAIS MODERNOS PARA! DR JOSÉ MEDEIROS

RESIDENOIA: - R'"a Duarte S/N, Esq. Padre Roma.
de Oto-IUnolinlnloloela ('Bico tas das 15 lu 16 hora•• SlIbado NICA GERAL

11
RATAMENTO das DO:iNNQASI'

. Shutel, 1211 - Flõriauópoli.. Tel.' 2530
no E.tado) (manhã) DR JULIO PAUPI1'Z da ESPECIALlDADi VIEIRA DR I N G L' E T T OHor'rio das � lia 12 bouI .1 Rua Anita Garihllldi CIIQllina I

.

FILHO
Consultas - pela manbl no'

- ADVOGADO _

das, 16 lia 1.8 horas. de General BitJ;ef1ClllI;t. • HqSPITAL.
I
C:alxa Postal 150 _ It.ja(

• •

Con.s�llt6rJo: - Rua Vitor

�hl·1 RESlDENClA: Rua :Úoeaiúva. Ex i!üerno d!l 20· enfermar�a A TARDE - dali! .. , - i Santa Catarina. Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúl'gico das Doen".as ereles 22 - Fona �a'l6., 139 T 12901 e Serviço de gastro-enterologla no CONSULTORIO '"

Res. - Rua Sao Jorr. 20 -

.•

e, Ida Santa Casa do Rio da Janeiro

I
CONSULTORIO - Rua dOI

j' DR CLARNO G A�ecções de Adultos e Crianças.
F'oue 24%1.

--I
DR. ARMANDO VAI.&- : (Prof. W. Berardinell!). ILHEOS nG2, . • Pediatria - Ol'topedia - Traumatologia - Tisiologia

DR S \MUEL }i'ONSECA RIO DE ASSIS ,Curso. de neurololrla (ProL. .RESIDENCIA - Felipe Sch- GALLETTI Ginecologia - Obstetricia _ Urologia _ Endocru101ogia.• J '" I Au,tl'egesllo).

J1nJdt
nO 113 TeI. 2365 ,- ADVOGADO -

r-CIRURGIÁO·DEN'flSTA 008 Servl.ços de Clínica lnf&llUl I .

Ex interno do Hospital mabr- -.-

_ _ ·1 Rua Vitor Meirelea, 60, Curas de emagrecimento e engorde.
CIlI1ica -- Clt'urg,a -- .Proteu di AullItel,cla Municipal � BUli- Ilidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ

I
FONE: !.468 Doenças ela velhice.

Dentária I pltal de Culdade
_

DOENÇAS iNTERNAS DE ARAGÃO - F'lorianópolioJ -

Raios X e Infra·Vervelho CI,lNICA MÉDICA Di CltLlN· Coração, Estômll�O. inttlltlno,
CIRU G TR �UMAr'OL('

.

AI.TA CIRURGIA
Consultório e Residência; RUI!

I
ÇA8 iii

A.DULTOS figadp e vias bIliares. RiD', OVII- R IA E,' H,IA DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado 5. - Aler&,ia - riôs e útero. \ Ol'topedlll
. L EID

'

Telefone' 2226 Consultório: Rua Nan.. .IIa- Consultório' Vit()r Relr"lill I Consultório': João Pmto. líL A M A Consultoria: Rua Fernando Machado, n, 6 - 10 andar.
Consulta�: das 8,00 Íoli 11,30 'chado, 7 .- Conaultu da. li .1 22.

\
Das 16 às 17 diàriarne(,te, ADVOGADO

'I
- Telefone 22-27

e das 1400 ás 18 boras 118 horas Das 16 às Ui boraa. Menos aos Sábado� Escritório e Residência: Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).Exclusivamente com hora mar· Rebidência: Rua MarElchal GU1- .Residência: Rua Bocaiuva 20. .Res: Bocaiuva 136. Av, Hercilio Luz, 15
cada. Ih'mne, fi - Fône: 1'181' Fone: 3468. Fone: - �,714. Telefone: 1I346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

. ,

MÁRIO DE I:ARMO Dr. Vida) Outra Filho
. CANTIÇAO 1 ESPECIALISTA EM DO.ENÇAS DE CRIANÇAS

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
._

M É D 1 C O PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-
CLTNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTli:NCIA TECNICA ESPECIALIZADA AOS

.t.DULTOS P�El\1ATUROS - TRATAMENTO DA INAPETF.:NCIA INFANTIL
(FAL!A J?E APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO.
TlfR,l\A .

Li! Cln..\.NçAS E ADOLESCENTES - DISTúRBIOSPSICOLoGJCOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA JNFAN-CIA DE MANEIRA GERAL
'

CONSULTáHIO - FELIPE SCHMIDT 38
CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS:

.

CONSULTAS Cf HORA MARCAI'A.: FONE il611
RESIDl1:NCJA - TENENTE SILVEIRA, 1110 tb'ONEl U(i6)A'l'E!'-<DE CHAMADOS A DOMICILIO

Doe11ças Internas
CORAÇAO - FIGADO -

RINS - INTESTINOS
Tratamento moilerno da

SIFILIS

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Lavando com Sabão

-V>irgem ESpeCialidade
-

da Cla. WITZIL INDDSIBIAL-Jalovllle. (maroa registrada)
.

fCOD()miz8,.se�tempo e dinheiro
S����!RctÁ,
ESPECIALIDADE

-.. ._---_ .......,..,.._..-'-...,.-= .. ..."....__--��.,....-----........ - ................"._._--�------...._-----_.�--------_.
\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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S HUAREZ (Perú) , 26 (V.P.)

! _ Dlzem que onze pessoas

• pereceram quando um carnt-

81 1.
nhão se

prec.ípítou no..
rio

. Chanean, no quílometro 76

t

'I
da estrada oasma-Huerez, O

: veículo caiu no rio, de uma

jjfoltJ@"IUj1jH"�G�••{i•••e� altura de 70 metros ..

Machado. �ZIlry

OSENHO TEM
Cr$50,oo?
Tem

ACONTECIMENTOS SOCIAIS

GUILHERME DE ALMEIDA

A tarde morre suavemente, como um poeta ...
E, estendendo no céu a mão longa e nervosa,
desfolha a flor do dia em nuvens côr de rosa ...

Há uma virgem chorando �m. cada lü�io,. Inquieta ...

Uma asa tonta risca o espaço, silenciosa.
O lago de cristal tem dor secreta
e uma folha, que tomba, enruga-lhe, medrosa,
Como a fronfe de um velho, a superfície. inquieta.

Alguém chora outro a lguém sobre o musgo de um

banco.
No ar parado perpassa uma ansia de violinos,
de amor que ficam sem respostas ...

E. a Tarde, em seu caixão de virgem, todo branco,
passn, lariguida e morta ... E,' pela. voz dos sinos,
todas as torrees vão rezando de mãos postas ...

�

-'�'O-

IJ '_ sr. Wilson Elias
_ sr. 'I'arco Morítz

I . ,

FAZEM ANOS, HOJE: I _ 'sra.. Yolanda Ribas
_ sta. Laura Carolina Da usen

Cal lado, filha: do saudoso! '_ sr. José Antonio To

coléga-de-imprensa Jornalis- Inolli
ta Petrarca Callado; l

___, sr. Heraldo J. Maffes-
._ dr. Geraldo Muller Ga- son/

I - sr. Deodato José Gil

ANIVERSÁRIOS

ma Sa.lles

Participação
Nicolau Estetano Savás' I

I. ...." e

Berta Fuhrmeistel'

Tem o prazer de particí- Tem o prazer de partici-
par aos parentes e pessõas par aos parentes e pessôa.s
de suas relações o contrato de sua relações, o contrato

de casamento ,de sua filha de 'casamento .
de seu filho

Evangelia. Com o S11r. Rícar- Ricardo Rodolfo com a srta,

do Rodolfo Fuhrmeister .�vi!nífoEll!a _Mo.l:a..e� .. Savae

Rodolfo Fuhrmeister
e

Branca Moraes Savas

Evangelía -� Ricardo Rodolfo
Confirmam

Plorianôpolis 25-3-55 Porto Alegre

LIRA TENIS CLUBE
LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA DO lVI1i:S DE ABRIL

ABERTURA DA TEMPORADA DE FESTAS DE L955

Dia 10 - DOMINGO _ Grandiosa S.oirée de Aleluia
_ Distribuição de premi os. ás 22 horas.-

Dia 17 - DOMINGO - Tradicional Matinée infan

til' da Pascoa - Das 17 ás 21 horas. Distribuiçáo de

avinhas e bombons.
Dia 23 -; SABADO _ Elega.�te Soirée com a nota.

veI orquestra do- consagrado "Chiquinho". Reserva de

mesas na ioalheria Muller, a partir de 11 de Abril.

Dia. 30 - SAB.�DO - 80irée ás 22 horas.

Federacão dos EmpregadOS DO
Comércio de Santa Catarina

Recebemos e agradecemos a. seguinte comunicação:
_ "Apraz-nos connwica:r a V·,S. que, no dia ::,12 'de

fevereiro p.p. foram eleitos e empossados n() dia 5 do

mês em curso, os novos dirigentes desta Entidade para

o periodo de 1955í1957.
Assim ficaram eonstituidos os novos orgã.os de ad-

n,irl istríl. cão.
:HIPOLITO DO VALE PEREIRA _ Presidente

AMANCIO .J. PEREIRA FO _ Secretarfo

HUBERTO MORlTZ __: Tesoureiro (Reeleito)
Prevalecemo-nos do ensejo para. reafirmar a V. S.

os protes1os de nosso alto apreço e elevada consideração.
Cordialmente

Amâncio J. Pereira Filho - Secretário

Hipolito do Valle Pereira - Presidente

ESTÁ HABILITADO, DURANTE ESTE
MÊS, A COMPRAR

'1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLA
DIVINO·

2 GOSTOSOS IRAVESSEIROS DE MO�
LA DIVINO

I
- ..---------

" HOJE NO
ri '.jfjhi',«��i!,r'

29 DE MARÇO

PASSADO

C�édito ?
A data de hoje recorda-nos que:
em 1541, aportou a lha de Santa Catarina a ex

pedição do célebre adiantado e Governador da

Província do Rio da Prata, Alvar Nunes Cabeça
ele Vaca, em demanda ao Paraguai ;

_ 'em 1549, Tomé de Souza, nomeado Governador

Geral do Brasil, chegou a Bahia, administrando-a.
até 28 de Janeiro de 1553.
em 1640, Bento Maciel Parente, Govêrnador do

Estado do Maranhão, nomeou seu sobrinho Capi
tão João Velho do Vale Capitão-mór de Corupâ
e Amazonas, na Capitania do Cabo do Norte,
afim de precaver aquelas terras de alguma inva
são holandesa;
em 1817, no Campo da PaIvara, na Bahia, por de

terminação do respectivo Governador, Conde dos

Arcos, foi f'uz llado José Ignácio Ribeiro de A
breu e Lima, o cêlebre Padre Roma da Revolução
Pernambucana; ,

em 1867, um piquete de Cavalaria Brasileira,
perto de Tuiuti, atacou e paz em fuga um outro

paraguaio que deixou seis mortos, inclusive o

Comandante;
em 1879, o Decreto n. 7.229, firmado pelo MiniS-Itro dos Estrangeiros, Viscon-de de Sinimbú, pro
mulgou a convenção postal universal, celebrada'
em Paris a 10 de Junho do 1878;
em 1882, õ' aeronauta paráense Júlio César Ri-
beiro de Souza fez experiências no páteo da Es-

P -;�t--d" 0"'1-'0"cola Politécnica, na presença do Imperador D.! receio' O �

Pedro II, com o seu balão "Vitória", elevando-se:
.à altura de 120 metros;

<

I
_ em 1889, em São Paulo, faleceu o poeta Teófilo CAUSAS DIVERSAS, TRA- i

Dias de Mesquita, sobrinho de Gonçalves Dias; TAMENTOS D�FEREN- I
nascera, em 28 de Fevereiro de 1857; , TES
em 1897 faleceu no Rio de Janeiro o almirante O intestino pode deixar

Joaquim Marques Lisboa, marquês de 'I'amanda- de funcionar por dois motj-
C.INE SA�O JO'Si:fré, nascido no Rio Grande do Sul a 13 de dezem- vos: suas paredes estão re-. L

bro de 1807. Patrono (b Marinha brasileira, sen- [laxadas (preguiça intesti- 'Itau praça em 1823 como voluntaria na armada I nal ) ou se contraem tão for-
As 3 _ 5 8 horas.

em o.rganiza-çã,o na. capital do país .e, em seguida., teme.nte. que não

conse.guem I Único! Inesquecivel!
partiu para a BahJa, tomando parte nas lutas dá movimentarem-se. Em am- .

�

.

.

nossa in dependencia. Em 1825 foi promovido -a bos 08 cases-ascenàequência t 01 filme 'ql�8 faz �lbrar
t t

.' -. t'-�
,. ..

-

.

eÓ, •

t �t· Ieí
O( os os coracoes da infan-

enen e e, em consecu lvas promoçoes por mere- e a mesma: o 111 es '1110' c eixa .

'Ih'
. ,

.

t b ti
..

I d
.

E t t t I
cm a ve Ice

cnnen o e ravura, a .mgru, em 1867, o a to pos- e esvaziar-se, n Te .an o, "WALT
.

"

to de. almirante. Integrou as forças que bateram porque as causas sãó dífe-
A' DISNEY.

os revolucionários do Equador e participou bi'í- rentes- o tratamento nem presen ta S�HI. Obra PrI�
lhanremente da campanha. de Císplátina. -Na sempre pode ser o mesmo. ma] em maravilhoso 'I'echni-
.' co OI'

guerra. do Paraguai chefou a esquadra brasitei- Para tratar a prisão de
BRANCA' DE

1
.

d d di
-

d vent
_.

. .� 1 NEVE E OS
1'3. e a e e se . eve o avanço a ivtsao a esqua- ". re, nHo SIga conse- -

dra que, sob o comando do almirante Barroso,' lhos "de qualquer pes-
SETE ANõES

. . é No Programa:com-tu-se de glorias na batalha do Riachuelo, no soa: procure um m dl-
dia 11 de .Julho de 1865. Por seus inestimaveis co. _ SNES. Noticias da Semana.

55 x n. Nac.
serviços' prestados ao Brasil, o imperador d. Pe-
dro II agradou-o com o titulo de barão e, sucesi
sivamente, conde e marquês de Tamandaré _

Foi ajudante de campo do imperador, conselhei
ro de guerra, gentil'-homem da imperial Camara,
Recebeu a jgrã-cruz efetiva da Imperial Ordem
da Rosa. Era também dign itario da Imperial Or-
dem do Cruzeiro.

. sua reserva.

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

NA

·"A MODELAR"

REAL Se-
Preços : 10,00 _ 5,00.
Censura Livre.AEROVIAS.

':funda, Oua rtas e Sabados,
de Florianópolis, para Por
to Alegre, as 16 :00 horas.
Telefone para 2358 e faça

As S horas.
Sessão das r�oças

Leonnl'Clo Corteze _ Vera
Carmi em:
O NOIVO DE MINHA

ESPOSA
N,o Programa.:
Reliquias da Bahia. Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50�
Censura. Rté 14 anos.

em 1\')43, no Rio de Janeiro, faleceu o Pintor ca

tarinellse Sebastião Vieira Fernandes, nascido
eill 19 de Janeiro de 1866. Convenção

anual
.

(SN_A) - A moéidade ba
tista de Ontaro e Quebec,
Canadá, realizou sua con

venção .anual em Kitchener,
,Jntaro, com a presença de
mais de 800 delegados. O
Dr. Ozie D. Pruett, 'pastor '!iiHliípl!iiliili
:la Pr·i111eira Igreja Batista

Ijjj_I!íiül�.ii!i
2m Indianópolis nos EE.
UU., foi o orador ofieial fa
lando -sôbre o tema: "Jesus,
) Salvador, Reina". O sr.

.Ernest F. West, de Kit
chener, foi eleito presidente
para o período de 1954-55. O
31'. West, advogado, há mui-:
to ános vem fa2lendo um efi
ciente trabalho entre a mo

cidade.
A' próxima convenção' se

rá em Leamington, atrairá
c1m grande número de jo
vens batista.s canadenses
;om vistas ao Congresso de
Londres, em jltlho dêste
ano. Dois navios e dois avi
ões já estão reservados.

----��------------�--------��- .�--------

ANl?RÉ NILO TADASCO

j Par'icipação
I Helc.io 'Chav�dian Esteves
e Emllce Mana de Souza
Esteves participam aos pa
rentes e -pessoas amigas o

nnscimento de suas fUhas
Denise e Myriam, . ocorrido
,dia 25 do corrente.

Florianópolis, 25/3/55
.
Lauro Hidalgo _ Santia

go Comez Cou em:

A ORQUIDEA
N o Programa:
Esporte na Tela. N0 '23.

Na.c.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

Cosinheira
Precisa-se somente para

cozinhar. Vila Naval c/2
Rua Rui Barbosa - Pe

dra Grande.

NÃO AUTORIZA
ESTOCOLMO,.'26 (U. P.)

O Ministério do Exterior da
Suécia decidiu não autorizar
a entrada no país de qual
quer adido militar da Tche

coslováquia, até nova ordem.

NEMASCOPE, fieam cance

ladas temporariamente as

sessões de 5 horas do Cine
Ritz, passando o Cine São
José a áten der o referi do
horá.rio.

As 81/4 horas.
Sessão das Moças

Leonardo Corteze - Vera
'Carmi em:

O NOIVO 'DÊ MINHA
ESPOSA

:N o Programa:.
Relíquias da Bahia. Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre.

AVENTURAS DO 'ZE-MUTRETA

-liuxílios do Igre
ja Evangelica

(SN.fI.) - Durante o mês
de janeiro, mais de 650.000

pessoas ou ramíüas necesst

tadas, na Europa P na Amé
rica Latina, receberam paco
tes ele alimentos como aj uda
elas agências regionais {lo
Concilio Mundial de Igrejas.
1\. remessa consistia de coisas
tais corno queijo, feijão, azeí
te, manteiga, carne, arroz,
etc., nvíados pelo povo ame

ricano através ele suas ígre
[as. O Serviço Mundial ele
Igrejas, em Nova Iorqiie, en
carregou-se de rnzer a re

messa' que foi rltstrfbuída pe
los representantes responsá
veis pela adrnínlstraeáo e

dístrtbuíçâo elos alimentos
N°. em diversos países.

O Concílio Mundial ele

Igrejas e o Serviço Mundial
de Igrejas enviaram pacotes
a 126.000 pessoas ou rnmilías
necessitadas na Alemanhn,
.37.000 na Austrta, 316 mil 11'1

Grécia, 120 mil na Jugoslá
via, mais de 20 �il na Itálía
e Trieste, 15.300 na Fl'!1.nc;l, e

Paraguai, 2.000 110 Ilr;"il,
1.000 no Chile e 1.500 m. Ve
nezuela . .fi. agência de Socor-

'.
1'0 Mundial das Igrejas Lute

i tanas ajudou na· distribuição
!
ele 300.00·) pacotes em três
paisrs.

1-----.---�.

I",...

�

.Ás 8 horas.
John Wayne

Reed _ em:

A'l'A4HOS DO
No Programa:
Ban deiran tes

:Nac.

Prfços: 9,0,0 _ 4,50.
,Cep-Sura ate 14 anos.

Donna
\

DESTINO

Na Tela.

As 7 � 9 horas.

V· d'
. Sessão cÍas Mocas

• eH
,-

&"'"se Scott· Brady �. Jeanne
Crain em:

O MODELO E A
CASAMENTEIRA

No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 1,00 2,00 3,50.
Censura até 14 &nos.

Vende-se uma casa de
material sito à rua Felipe
Schimdt, 174.

Informações, t e I e f o n e

·OZOp.IUO 'OLV'6

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADOFlorianópolis, Terça-feira, 29 de l\1:U'�o ele 1955

COM A PALAVRA O CRACK

"O Estado" Esportivo I VOCAê���rbir�og!�:�:
alcancada pelo hompíTl no

ínteri�r da Terra é de 20.521

pés - um poço petrolífero
do Wyoming, USA, pOUé:O

mais de seis Cjuilornetros.
_ Para reduzir as deser

cões para o mundo livre, 03

�oldados soviéticos são desta

cados em pares de forma que

um possa vigiar o outro.
_ Novos estudos clenti li

cos demonstraram que 98

porcento do corpo humano é

substituído anualmente, re

futando a asséção do que o

corpo leva 7 anos para mu

dar completamente sua suo-

bstância.
_ E' possível aos descen-

dentes de uma única mosca

doméstica totalizar .

5.000.000.000 em uma só tem

corada. Assim, para o bem

da saúde, é importante eli

minar tantas moscas quanto
possível.
_ O direito de voto do ci-

dadão data da Grécia Anti

ga - há 2.400 anos - quan
do os eleitores colocavam

seixos nas urnas.

Um bacalhau pode produ
zir até 4.500.000 ovos numa

só temporada- de desova. S

todos os ovos produzidos nu

ma temporada fossem rertill

zados, o Oceano Atlântico fi

caria coalhado de bacalhau.

Em maio de 1953, quando a �,*

delegação catarinense seguiu Comemorando o seu 14°

para Porto Alegre, afim de aniversário, realizou a As
ali disputar no Campeonato sociação Atlética Barriga
Brasileiro, não teve nem po- Verde nos dias 15, 16, 20,
deria ter pretensões dê vol- 22 e 25 de agosto, na sala
tal' vitoriosa. Nossa esgrima d'armas da Polícia Militar,
não estava ainda á altura um torneio de esgrima que
de tais pretensões. I constou das' seguintes pro-
Mas, para seu melhor con- vas :

'

ceita perante os demais Es- PROVA ELETROTECNI
tados concurrentes àquela CA S. A. - competição de
grande prova, necessária se equipe, florete - A.A.RV.
fazia fosse representada, e

x Lira. Venceu a prova o

êsse obj etivo a delegação a- Barriga Verde, de 11 x 5,
tingiu plenamente. Santa

com Leonel Pereira, Fer
Catarina, que naquele ��o n ando M. de Souza, Astro
foi o 4.0 Estado da Umao gildo S. Nunes e Ronald
representada na �rande Pl:O" Fetzgerard. Presidiu o [urí
va, viu sua asgrima muito

o ten. Manoel Gomes.
bem recebida e bastante a- PROVA DR. NILTON
plaudida, e tanto �ssim ql�e FETT competição de
no Congre�s� reahza�o. apos equipe _ espada _ prova
as competl�oes, d.ec�dlU a

eliminatoria entre as equi-
Confederacáo BraSIleira de

d D L'.

[pes o oze e Ira, vencen-
Esgrima, numa homenagem

d t ltí d.

I
o a prova es a u ima e

toda aspecíal ao nosso Esta-
9 6 Milt A tx com 1 on ran es,

do que o campeonato do ano '
. ,,

.

t
.

ll d em
tenentes Alinor Jose Ruthes,

segum e sena rea iza o
I' Ed

Florianópolis. Foi pois de LKedel1l I M.p Ro�a pe ·gd�r
d 1· nossa par'tI' ampee c ereira, resi lU

gran e va la a -. o' G. �

le torneio e) juri o ten. Manoel ames.
Clpacao naque ,

.

,

.

lé
.

d
.

só o ráto de Na prova final, entre as
a em o maIS, . .

f'
havermos disputado com es-' ��Ul�es A.A.R�. e Ln'a, 01

grímístas na sua maioria in- VltOl'IOSa a equipe do Bar

ternacionais c o 1 o c ou-nos riga Verde, de 9 x 7, com

dentro das possibilidades de Leonel Pereira, Fernando

competições futuras com me- M. Souza, cap. Rúi S. Souza

lhor êxito, tendo em vista a e ten. Carlos H. de Souza.

experiência adquirida. Presrdiu o [uri o ten. Mano-

Nossa delegação se compu el Gomes.

nha dos esgrimistas: oapí- PROVA DR. MILTON

tães Rúi Stockler de Souza, FETT competição de O ORA'S'L NA-O PARTI(IPARA' DOWalmor Aguiar-Borges, te- zquipe - A.A.RV. x Doze.
r I JJ o·'.. . . ,',

nentes Carlos Hugo de Souza Vitoriosa a equipe Barriga
PANAMERICANO DE FUTEBOLe Manoel Gomes, Leonel Pe- Verde, de 12 x 3, Com Leonel

reíra e Milton Arantes. Pereira, Fernando M. Souza, RIO 2 (V A) N-,8 . .
- ao

I
de ontem, o Conselho resol-

Representou o Estado de cap, Rúi S. de Souza, e ten.
participará o Brasil do II veu:

Santa Catarina no Congresso Carlos H. de Souza. Presí- P A'
'

Campeonato an- mericano .
- aprovar o jôgo entre

Brasileiro de Esgrima, o ca- diu o juri o ten. Manoel Go- ele F�utebol, que se realiza-Icariocas e mineiros - úl-
pitão Rúi Stockler de Souza. mes.

.á, em 1956, no México. timo das semi-finais do* ,', PROVA SEMP RADIO- isso foi o que decidiu o
I
Campeonato Brasileiro;* fELEVISÃO - competição Conselho Técnico de Fute-I - concordar com o paga-FOI' realízado nos dias 5, 6, d ipe sabre lae cqu -'

-

. bol da C.RD., em sua reu- menta de tôdas as despesas7, 8, 9 e 10 de agosto, na sa- diminatól'ia 'Doze x Lira. '

·tlião de ontem., a n.ol e, re-
I de passage.m e estada de E,s-la d'armas da Polícia Militar í.' t total de Vl·tol'l·as 'ómpa e no o

�omendar a du'ej:ol'la da en- t.eban Marmo em nosso paIS,do Paraná, em Curtiba um alto' vencen'do o Li;)01' ass :s,
-

ticlaLle. para apitar, mediante atorneio, parte dos festejos enOl' numel'O de to'o'a por m -

quota de dez mil cruzeiros,comemorativos ao aniversá- b' d �9 60ques. r.ece 1. os.
- o X

,:,'� De' outra parte, o COl1se- os dois primeiros jogos fi-rio daquela corporação, e em P d ap RUlre81 lU o Jun o c. �ho assentou, em principio, nai::; do c-ertame nacional',que se defrontaram as equi- S d S. e ouza
-que; nesse mesmo ano serão - nomear o sr. Serzedelo

pes da Policia Militar, Fede-
_ 2a. eliminatoria

'
,

'

Ê6ríiiad.as duas seleções na- Machado para seu delegadoraGão Paranaense de Despor- A A BVL' V lce
' 'o

-

. . . . x Ira - el -

;ionais: uma para fazer ex- ,quando do primeiro J'ôgo dastos Universitários e Clube de' .

d B
.

Iara a eqUIpe o arl'lga cursão, possivelmente em finais, entre cariocas e pau-Esgrima Comandante Bren- T d d 13 6 L
no Pernetta e d nossa Polí-

\ er e, e x, com eo-
narço e abril, pela Europa, listas, a realizar-se domingo,

:lel Pereira, Dilton Salomo-
e a outra, l)ara .l·ogar neste no Pacaembll,'ciá ,Militar, esta, integrado .

S d S.1i, cap., RUl . e ouza e 'ontinente, participando in- inaugurar' segunda-por Cap. Rúi Stockler de
d S P,

AguI'aI'
oen. Carlos H. e ouza. re- .::lusíve, ao que tudo indica, feira, quando de sua próxI'-Souza, cap,Walmor' W I3idiu o juri o Cl:l,'p. a mar lo Campeonato Sul-Ameri- ma reunião e com a presen-Borges, ten. Carlos H. de
A B

Souza e Leo Meyer Couti-
. orges. ;ano, que o Uruguai deverá ça da de'legação bandeiran-

nho.
- final - A. A. B. V. x

promover no mês de feve- te, o retrato do saudoso es-

Nas competições de equipe
Doze - Vence a prova a l'eiro. portista Roberto Gomes Pe-

a nossa representação foi "quipe do Barriga Verde, de, Também em sua reunião drosa, na sede da C. B. 'D.
L2 x 4. Integrava sua equipe #

vitoriosa em flOl'ete e sabre,
Leonel Pereira, Ronald Fetz- VITORIA DOS PAULISTAS NO-perdendo a de espada, seu lo
Jerard, cap. Rui S. de Sou-

a seguinte, a classificação
PACAEMBU''-!:l e ten: Carlos H. de Sou-indivielual.

la. Presidiu o .l·uri o ten.
em florete - 1.0 ten. Car-

los Hugo de Souza, da P.M. Manoel Gomes,
PROVA EXTRA - de,S.C.;

2.0 cap. Rúi Stockler de �quipe:__ florete - Doze x

S C Lira. Ven ceu esta prova aSouza, da P.M... ;
3.0 cap. Ol'dando Xavier -oquipe do Doze, de 11 x 5,

P b d P M P com cap. Walmor A. Borg�s,om o, a ....

em espada - 1.0 cap. Was- ;enentes Paulo Cardoso e

hington H. Moura Brasil, da Leo lVIeyer Coutinho e Mau

P.M.P.; ,'i DigiaéOl:no. Presidiu o ju
á o ten. Manoel Gomes.
Ao ca.mpeão das a.rmas,

esta é, O que maior numero

le vitorias obteve no tor

leio, o vereador Miguel
)aux, patrono, ofereceu va-

:i�so e ar�istico bronze, que RIO, 28 (V. A) .. -:-. Exis- I' de futebol, respectivamente.
01 conqUIstado pelo Bar-Item grandes pOSSIbIlIdades Está sendo aguardada I
riga Verde. de Carlyle retomar ao Flu- a,611JS a chegada do técni-
Nas provas Eletrotecnica ,minense. Segundo soubemos, co Russo que se encontra
t A. ,Dr. Milton Fett e em fontes li.gadas _ao clube
Semp Rádio Televisão, o ela Rua Alvf:ro Chaves, já SP 1:0 Para'guai, dirigindo o ti-
1aniga Verde conquist,ou manifestaram favoràvelmen- me,. a fim de que o mesmo

wonzes, e medalhas, ofere- te os srs. Antônio Leite e diga da conveniência da
cimento dos repectivos ho- João Coelho Neto ('Pregui- contratação do discutido jo-
menageados. nho), presidente e diretor' ,gador.

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten, M. Gomes
CAPITULO XXXI I bendo das mãos do Governa-

SANTA CATARINA NO dor Munhoz da Rocha a ta-

CAMPEONATO BRASILEIRO ça correspondente, trazendo

oampetícões comemorativas I consigo ainda as taças de

aos aniversários da Policia florete e sabre e as meda

Militar do Panará e Asso- lhas dos 1.0 e 2.0 lugares
ctação Atlética Barriga verde conquistados.

em 'sabre - 1.0 cap. Rúi
S. de Souza, da P.M.S.C.;
2.0 ten. Carlos H. de Sou

za, da P.M.S.C.;
3.0 cadete Gentil, do Clu

be de Esgr. Cmt. Brenn.

Pernetta.
Com os resultados acima, a

equipe da' Polícia Militar de

Santa Catarina foi procla
da campeã das armas, rece-

2.0 cap. Orlando 'Xavier
Pombo, da P.M.P.;
3.0 ten. Heitor Moreira, do

Clube de Esgr. Cmt. Brennoo
Pernetta.

GUIDa - (40)
P - Nome por extenso?
R - Guida de Assis Martins.
P - Data do nascimento?
R - 4 ele outubro de 1924.
P - Cidade onde nasceu?
R - Florianópolis.
P -"- Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Atuei pela vez primeira no 'I'amandaré F. C.
P - Clubes que defendeu em jogos ele Campeonatos?
R - Tamandaré, Figueirense, Avaí, Imbituba e Caxias,

Joínville.
P O:._ Títulos conquistados?
R - Dliversos nas categorias de aspírant s e profissio

nais, pelo Figueirense, Avaí e Caxias.
P - Maior momento de sua carreira?
R - Ao levantar o Campeonato de 1949, envergando a

camiseta do Avaí.
P - Pior momento ele sua carreira?
R - No mesmo ano ao ser vencido no Campeonato

Estadual pelo Oltmpíco, de Blumenau.
P - Seu maior desejo no futebol?
R - Ser campeão do Estado.
P - Diversão predileta?
R - Uma bôas "peladas" pelas varzea e cinema.
P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Nenhum.
P - Melhor jogador da Capital?
R - Há muitos elementos bons. A escolha é dlf'iell.
P - Melhor jogador do Estado?
R - Teixeirinha, elo C. A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do país?
R - Rubens, do Flamengo.
P - Melhor jogador catarmense do.jaassadov
R - Procópio.
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?

-

R - Félix Magno.
'

P - Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Osni Gonçalves (Nízeta).
P ..:_ Árbitro mais completo da Capital?
R - Todos bons.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Avaí F. C.
P - E dos clubes do Rio?
R-C. R. Flamengo.
R - S.C. Corintians.
P - Se lhe fôsse dado formal' a seleção da Capital

R-
como afaria?
Adolfinho, Waldir e Danda; Gerson, Bráulto e

Jací; Chuchú, Giovaní (Atlético), Bolão, Rodri
gues e Oscar.

Por 3 x 1 foram,superados os cariocas
Cariocas e paulista.s, outra i Grande público compare
vez finalistas, defrontaram-I ceu ao estádio do Pacaembú,
se, domingo ultimo, na pri- na capital paulista, tendo
meira partida da série "me- I op�rtúnida de de presenciai'
lhor de três" pelo Campeo-! uma grande pa.rtida que
ntato Brasileiro ,de Futebol1acusou a vitória dos locais
correspondente ao ano de pelo bonito esc:Ore de três
1953, I gol a um.

'

CARLYLE E a FLUMINENSE

BaCAIUVA ESPORTE CLUBE
Do clube acima Recebe-' Diretor D. Recreativo

mos e agradecemos o seguin- José Roque Estevan Pinto
te ofício: Diretor de Esporte - J0-

sé Barbosa, de Medeiros
"Florianópolis, 23 de mar- Diretor do Dep. de Fute-

co de 1955 'Ibol - Romeu Ferreira D'el
Ilmo. Snr. DIretor Espor- Rei e Souza

tivo -do Jornal "O ESTADO" Represen tan te no T. J, D.
NESTA - Adelmo Alves de Lima
1. Levo ao conhecimento Conselho Deliberativo

de V. S. que em sessão de Dr. Ma rio D'Acampara
Assembléia. Geral, realizada Sr. Agapito Veloso
em 12-3-55, foi empossada 10 Tenente Adão Muller
a nova Diretoria dêste Cl u be 1 ° Tenente João Pereira
que esta assim constituída: Barroso
Presidente - Capitão-de- 20 Tenente José Olympio

Corveta Pedro Ferreira Mo- dos San tos
reira Sr. Orlando Osório de
Vice-Presidente - Capi- Freitas

tão-Tenente Othon Nabuco Wilson Leal

Vende-s.

José Joaquim de °lVIendon-de Araujo
Secretário Geral - Sil

vio Serafim da Luz
10 Secretário - Francis

co Chagas de Carvalho Ro
cha

ça
Aldo B. Rabelo
Antonio de Aguiar Macha-

do
José Cupertino
Sr. Osvaldo Silveira
Sr. Gentil Marcelino Gil
Adelmo Alves de Lima
2. Aproveito a oportunida

de para reiterar a V. S. os

meus protestos de conside
rac:ão e apreço

Silvio Serafim da Luz
Secretário-Geral

Secretário - Juarez2°
Nahs

1 ° Tesoureiro
nente E,duardo
Costa

- 20 'I'e
Nunes da REAL AEROVIAS. Ter-'

ças, Quintas e Domingos, de

Florianópolis, para Curítí
ta, São Paulo e Rio, deco
lando as 9 :50. Reservas pe
lo telefone, 2358.

20 Tesoureiro - Walde
mar Lima
Diretor Social - Jair Gui

marães

. .

DOCES
ACeitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de NOl

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa

mentos.
Rua CeI. Melo e Alvín 17.

Tel. 3.416

Sindícato dos Empregados
no Comercio de Fpelís.

ASSEMBLEIA G;ERAL ORDINARIA -

Convoco os associados
'

dêste Sindicato, para a reu

nião da Assembléi.a Geral Ordinária, que terá a seguinte
ordem do dia.

10) Apreciação, discussão e aprovação do relataria
do exerci cio de 1954.

20) Apreciação e aprovação da proposta orçamen
taria 'para o exercício de 1956.

A reunião será realizada na sede dêste Sindicato, à
rua Tenente Silveira, 15 20 andar, Edifício Partheuon,
no próximo dia 31 (trinta e um), qu in ta feira, ás 19,30
horas em primeira convocação e as 20 horas em segun
da convocação, caso não tenha número legal na primeira.

Florianópolis, 27 de março de 1955.

CASA
Vende-se uma de madeira

com água, luz, esgoto, toda

pintada a óleo. Para vêr e

-ratar na mesma.

Travessa Santos - 30-A.

(Malária)

Amancio Pereira: Filho � Presidente
Vende-se, uma ótima casa,

I

I.::onstrução nova, com dois

pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmídt 11. 36.

---- ,---------------------------------

----,.

�EAL AEROVIA.S. Via-

ge melhor pela "frota da
boa

o

viagem". Real Aerovias,
fone 23õ8, Conselheiro Ma-
fra, 6.

o

de Escrifório.�uxiliar
A firma construtora Moellmann & Ra u Ltda. preci

la de Moça Com pratica. de escrituração Contabil. Orde
nado Cr$ 1.500,00.

Apresentar-se das 16 -ás 17 horas.

5
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r--Expresso Florianópolis (Ida.
��'4'� .�1t.

-

, Transporte de cargas em geral entre

FlORIANÚPOUS, CURITIBA E SAO PAULO

Endereço 'relegrát!c)
Santldra e Trallspolis

-o-

FILIA1.: CnRIl'lB.-\

COM nAGENS DiRÉ'l'AS E PERl\lA NRti'rES }<�M C.o1.RROS PROPRiOS

Í''IUAL: sao PAULOMA'HtI2: FtOmANOPOU�
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - T'erreo
Deposite:

Rua Conselheiro Mafra n. 1::1;)
Panes: 2534 -·2.535
caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e l'ranspolis

-0-

Visconde do RIo Branco
Hi32í36j

'lietefone 1230

Avenida do Est.ado 1666/'76

'Tel�fooe; 37-30-91

São Paulo - Capital - SP

End19reço irelegl'áfica:
Sandrade e Tl'anspoUs

-0-

(Agencia no Rio de Janetro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
lSão Paulo com a Emprêsa de 'l'ransportes Minas Gerais S/I\.)

-----�------------- -----

Cirurg. - Dent. Rua 24 de Maio 906 (Es-
(com vários e recentes cursos de especialização)

ltreito)Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí- A Ciclistica Rosa Neto
ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Píorréía, (Antiga Oficin-a de Bicí-

por operação sem dôr : cletas Nely tem a grata sa-

Pesquizas e tratamento d03 tõcos de infecção na raiz do: tisfação de comunicar ao

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio; público, que conta atual
autor Prof. Ba dan ) - tratamento eficiente rápido e com i ment.e com uma equipe de

teste ba teriológ ico e contrôle radiodóntico 14 mecânicos especializados
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina, em: reformas e consêrtos

quando anatomicarnente indicadas. de bicicletas de passeio, cor
Pontes: móveis e fixas ridas (meia corrida, COI'

RADIODONTIA - DIA'I'ERMIA - FISIOTERAPlA rida especial Triciclos, tíco-
Atende só em hora previamente marcada tícos, carrinhos berços en-

Clínica:
.

de ciclismo.
Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834 PO!!í.!Ue um grande e va-

FLORIAIMPOLIS _. Pela manhã somente dado estoque de peças des-
de uma simples borracha

-�--�-------------�--_. para rodas de triciclos até
, s bicicletas de corridas es-

peciais.
Seus mecânicos atendem

Clínica Geral com presteza e perfeição OE'

Especia lieta em moléstias de Senhoras e vias uriná- serviços.
rias. Estamos equipados com

Cura radicai das infecçõ.es agudas e cronicas, do

,grande varie.dad-e, �e ter-

aparelho genito-urinário em ambos QS sexos. rarnentas especia.lizadaa
Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso. bem como maquinários.
Horário! 10l/z ás 12 e 212 ás 5. Serviço de Solda, Forno

Consultó rio : R. 'I'Ira den t e s, 12 - 1°. Andar - Fone: Vulcanização, Mecànica,
3246 _

Pintura Ralações e breve-

Res iden cia : R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara mente Pintur��à_,F�go.
do Espanha) -:- Fone: 3248.

" Ah:udemos' as clda?es do

"_.__

Inter-ior pelo serviço de
fim tudo referente' ao ramo

Reembôlso.
À Clc lística Rosa Neto ii

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

EXPOSICÃO DE MOTiVOS FOLCLóRICOS
O· prof. Franklin Cascaes vem, de publico, man ifes- CONGRESSO .EUCA�IS-

tal' o Sf:U agradecimento no Exmo. SI11'. Governador do TICO
..
A Age�cJa da Real

Estndo de Santa Catarina, snr. Ir�neu BO�'nhause�,� pelo I �er�vHls, .co�vlda a �odos o�
patrocinio e pela visita que S. EX�la. fez a Exposlçao .de i mteressado: a tomale� �al
Motivos Folcloricos; ao Secretal'lado de Estado, prm-I te no �ongresso EucallstlCo,

.

I t o �-. Secretario da Educacão e Saúde e para fazerem suas reservas
·clpa men e ,,1. . �

>

••

'I d d
.

f - , '1Assistência Social, dr. Waldir Busch, que fDl ll1cansavel
.

es e J:t, evttanc. o as-

_para a realização da mesma, ao pl:of, e jornalista Dora-, �Im. atropelos de ultIma ho

lecio Soares, grande amigo c admIrador das artes e que la.

muito auxili'ou-me a tomar possivel essa mostra, artis

tica' ao Cel. Virgínia Cordeiro de Melo, comandante do

140 B. C,; dr. José Ferreira Bast.os, Pi'esidente do 'l'ribu-

11ftl de Apelnção; dr. Tom Wildi; dr. Pascoal Carlos

Magno; Comandante do 5° Distrito Naval, Almiran�e I

Cm'los da Silnir::t C:lrneii'O; Comandante dos Portos de

San ta Catarina; "Exma. Sra. Dona Marieta Konder Bor

nhausen' dona Cora Batalha da Silveira; prof. Orlando

Melo di�etor do' Instituto de Educação "Dias Velho";
prof.' Pedro Basco, pelo debate levado a efeito na Radi.o
Anit::l Gatibaldi, pela organização e execução dos motI

vos folcl�Jl'ieos; Romeu Lamartiniére; .dr. Oswaldo Ca

bral; ten. iÜ'i Cabral; dr. Jorge Lacerda; prof, �Valter
Piazza Diretor do "Boletim Folclorico. O agradecImento
é aind� extensivo, pelo apoio dado, aos jornais A Gazeta,
O Estado, O 'l'empo, Diario da Tarde, A Verdade, Re

vista d'o Slll, Boletim da
.

Comissão Catarinense de Fol

clore. As estações de l'adio: Anita Garibaldi, Guarujá,
Düwio da Manhã, tomo publiCO, ainda, o meu agr.adeci
menLo ás nssõciações: A. dos Servidores dij. Escola In

dustrial de Florianópolis; Irmãs do Asilo de Orfãs; Clu
be de Excul'sões da [lha; Centl'o Excursionista "Arnoldo

Raulino"', ll'mandade N. S. do RosaJ'io; Sociedade Musi-
terêsse, dos ��guintes cida

cal "Amor á Arte. Tambem não quero deixar esquecido dãos:
o apoio integral dos jornalistos Martinho CaIlado, Te

nente Hdefonso Juvel1al, Wardir Santos, Oswaldo Melo e

João F!'ainer.
Estendo tambem meus siI)ceros agl"adecimentos a

todos quantos compareceram ao salão da Exposição dos

Motivos Folc.loricos, que foi em numero bastante elevado,
para cita-los todos nominalmente, pois que os livros de

registro acusaram a pl'esença de 2.402 pessoas.
A todos, pois, pelo incentivo dado e pela apreciação

dos meu�: tl-abaihos sobre motivog folcoricos, os meus

penhorados agradeCimentos.
Florianópolis, 25 de Março de Hl55

.

Fl'al1l:jjll Cascáês

Dr. E. Moennich

Dr, Lauro Daura

Perola-«Bar
Encontra-se novamente abérto e a disposição dos

seus antigos fregueses e Exmas. famiHas, o Bar "Pé·

rola" a pérola dos bars.
R t t "P' -."O Bar "Pérola", an éxo ao es auran .e ero a ,

fica. localizado á Rua 24 de Maio 748 - Estreito.

_-_._ ------

Agradecimento
,

I

.·1-.-C I T E Ve-nd' e· "",s-eAgência
de

Pu blicidade

Ciclistica
Roso Nelo o Banco elo Brasil S. A .torna públíco que, ele 1° a 3D-

4-55, das 13 às 16 horas, nos dias úteis (excluídos os ába
dos) , estarão abertas em sua agência nesta cidade, à Pra

ça 15 de Novembro, n. 3, as Inscrições para o concurso act

.na, a realizar-se no Distr-ito Federal e nas camtats elos Es-

Gados e Territórios, exceto Niterói e Fernando de Noronha, Comercio ;frãnsportes
.10 decorrer ele julho próximo vindouro, em horárío f' local Rua João Pinto, 9 FpolL

. ----__:_��--�--·1 serem oportunamente anunciados. ----�_ .. _ .. - . _--""

uniã�,ec��t�:3J��i.e:::�oe������b�ifci���0��a�����,��ld:�d��' Campanha para a nova Se"de do��lt�;i�I��i:: �o p����� ���a��:::il e��l�:�c��e�l��� ;e f���li:i� I .

._.

.nseríção. Visa êsse certame a selecionar candidatos IXV'a (LUBE DOZ J: DE AGOSTOoreenchtmento de vagas EXCLUSIVAMENTE NAS AlittN- L
:JIAS DO IN'rERIOR.

pelo Banco do Brasil, S. A. - Florianópolis (8. C.).
José de Brito Nogueira - Gerente Interino.
Carmelo Mário Faraeo - Contador Interino.

Casa "Enreka"

-- .. _ ... _--

-=1
IMPUREZAS DO SANGUE? i

fLlXIB Df B06UtrnAI
AUX. TRAT. SIFILlS

I

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores
Elétricos, Oazolína Oleo Crú, Corres e Fichários de Aço,
Radlolae, Máqulnas de Costura, .etc. etc.

Bombas Elétricas, Iv.[ tores para Btcie letau, 'foca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Materia!
Elétrico em Geral, Instalaçóes Luz e Força

Insta lador licenciado pela D.O, P. - 'I'écn í

o forma
do na Europa

l'HOPRIETARID: OTO:\'lAR GEOi{Gl1:3 llOEH1U
Reg ist.ro : Inscrição 211

a

F'oue :

Rua Cel. Pedro Demoro, 165'{
E:ctreilo - F'Iorf an ópot ia - Estad'o de Santa

Catarina -- Brasil
VE�,DA À VISJ'A E A LONGO PRAZO

..... r "
.

1'1 .,.111
.... llUIIitM

16a C. R.
O Chefe da 16a. C. R., so

licita o comparecimento, com
urgênCia, na la. secção da

quela repartição, afim de
tratar de assunto de seu in-

Luiz Gonzaga de Oliveira,
Manoel José dos Santos, Mar·
tinha Cardoso, Moyzés Seh

rnitz, Ozório da Silva e \VaJ
di!' Silva.

Banco do Brasil S:I.
A V I S o

Ccnenrso para Píseaãs-Vi:sliadofel'l Agl.'61HllIHlS, Vetermá
ríos, Técnicos Ai'i"riDGb� ou RUí�ai§ (agro-tê níees)

PRECISA�SE
Auxiliar de escritó ..

Precisa-se
No Estaleiro Arataca

rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR"

§ERRALHEIRO§

.TORNE nos

Tele1'ônes: 2.266 e 2.212.

VENDE�SE -
Um terreno no Bairro Bom Abrigo e

a casa da Avenida Hercflio luz, 'J83.
Tratar na mesma,

"ACÃO· ENTRE -AMIGOS"
•

DECLARAÇÃO
.

DECLARO que, não tendo conseguido vender cs bi
lhetes da rifa de um RADIO PlONER, que deveria cor

rer com a Loteria do Estado, extração de 7 de Abr.il pró
ximo, resolvi torná-la sem efeito, pelo que solicito aos

que adquiriram bilhetes o favor de me procurarem no en

dereço mencionado nos mesmos, para fins de reemho!so-
Antecipo meus agradecimentos

DONATO BACH

1 Sab de Jantar, lindissima, nova, com 12 peças;
I Dormitório para casal, novo, com 8 peças;
1 '1'rio estofado, moderno, novo; 1 colchão de molas,

de casal; 1 Rádio "Zenith" transoceanico, de pilha e

I nz; diversos transfol'ma dores de corren te; 1 Aparelho
de Jantar, de porcelana, completo; 1 Mesa ,genicologí
ca; 1 Trio de cadeiras de corda para varando; 1 Lampeão
"Alad,im" com suporte; 1 Fogareiro elétrico de 2 bocas;
1 Aparelho de barba, elétrico; e 1 Cadillac 50 de luxo.

Ver e tratar na "Casa da Torre" em Coquoiros

"*' MISSA
de setimo . día

CONVITE
As familias Walda Fedrigo, OSl1i Ortiga e Erico

Couto, convidam seus parentes e pessoas amigas, para
assistirem á missa de 7°. dia, que mandam rezar pelo
descanso da alma de seu grande amigo

Jo.§é de Magalhães
á,3 7 horàs do dia 29 do cQn"ente, terça-feira, no altar de
São José, na Ca tedi'a i Metropolitana. Antecipadamente
agradeeem aos que comparecerem a êste áto de' fé
Cristã.

5

,

Distti'btúdar

C RA1roS S/A

do CLUBEO caro leitor é associado
AGOSTO'!

DOZE DE

•

Deseja ve-lo numa séde própria, confortável, nova,
majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU
BES, como o GUARANY, em Itaja i ou o CURITIBANO,
e111 Curitiba, pa ra não citar tantos outros 't

-

Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi
que nivelado entr os mais imponentes de nossa Estado
ou' mesmo f óra dele ?

Deseja ter o orgulho de dizer "que é associado do
DOZE e que frequentará seus salões na nova séde ?

Deseja que sua família tambem frequente e compar
tilhe das recreações da nova sêde, em seus salões de jo
gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta.
lado apa relha gern para 34 mm. '?

De eja privar do salutar convívio do que será "o
maior centro de re reações soe ia.is de. nossa terra.'?

Deseja ver nuquele trecho da Avenida Hercil io Luz,
fartamente iluminado, atraindo a atençãc de toda gente,
um edifi'cio grandioso, com quatro enormes pavimentos?

Deseja me. mo, consócio do CLUBE DOZE, que este
anseio se concretize '?

É muito fá iI :seja proprietário desta magnifica
realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,
.rtra 'És d gerações e gerações, fazendo Com que os que
vierem muitos anos depois de- nós, sintam orgulho de
nosso legado ... E como se tornar proprietário deste em

preendimento que está em franca campanha para a sua

concretização? Adqub-índo UMA AÇAO, -iagavel em

DEZ PRE8TAÇõgS DE CEM CRUZEIROS ou si for
ma is de ll'-L1F1, 1''11 pres ta ções de duzentos, trezentos cru
ze iros, Lmtas Pl\:):�l:�lç5es quantas forem as ações que o

JS�0cidlo a d 1uirir ...
As ações são de 1.000 cruzeiros, pagaveis em 10 me-

:'03.

Os SÓcios n ovo= que a dqulrirem UMA OU MAIS
AÇÕES, poderão üesconta r a joia (Cr$ 3.000,00) em dez
pre� to ções.

Ninguem, amanhã poderá dizer, vendo a mag�ifica
s\;de, Elll pleno funcionamento, em .plena atividade so
vial. - "Porque eu não aproveitei e não enh'ei de sócio,
(lu::mdo tUc][IS as facilid:Hles me foram favoráveis?", ..
Depoi:.J, naturalmente, na nova séde, a .TOIA SERA ELE
VADA e as facilidades não serão como agora.

As ações [Jue neste momento são d� 1.000 cada, futu
ramente serão de muito l11His, valol'Ízadas Como serão na
nuva géde social. cL11ldo ótimos dividendos .. ,

POr.QUE NAO APROVEITAR' ENTÃO AGORA.
COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA
lVIESl\IA SlWE?

I

A CAMPANHA PARA O EDIFICro ONDE FUN-
CIONARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JA FOI INI
CIADA ... INSCREVA HOJE MESlVIO- SEU NOME NA
SECRETARIA DO CLUB8, ABERTA DIARIAMENTE
DAS 8 ""S 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ
SEJA TARDE DEJI[A1S E O ARREPENDIMENTO SEM
PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS É POSSIVEL
FAZER ...

,

CONGRESSO EUCARIS-
IVende'-••'rICO, A Real já está acei- ...

tan do reservas de passagens Um terreno c/3 casas;
para os que desejam tomar sendo 2 de madeira e uma

pal'te no Congresso Euca-
I
de tijolo. Medindo a aréa

ristico. Não deixe pa-ra uI-, de 876,20m2, no vaIar de
tima hora, faça desde ja-, Cr$ 40.000,00. rrratar à Rua
Uü reserva. I' F:l�pe Schmidt nO. 44, o Im-

.peno das Toalhas.
.

\

�t Venda
últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grnpo e:ocolal' "Presidente noosevelt", com
15 metros de frente, area âe 400m.2, servidos de agua
neamtda e luz.

Informações no local com o 3m'. Gilberto Gheur.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Séde: Antigo Morto do ·«Pau da Bandeira))
Observ8"o-es

'

de· '. F- S. (4 olho nó••• ) Nesta data, no ano de 1855, em Santana do Lívramen-

\I .fi "" to, na então Província ele São Pedro elo Rio Grande do Sul,
Sem que r e r nem Iletída diretamente na Capí- J'.C. que podem ser J",:LO Co- nascia Antônio Ilha Moreira, justamente na época em que

som b r a c o m p e t i r tal apresenta um aspéto in- lin. Essas cartas estão sendo "muitas nuvens negras estavam ainda acumuladas lá para

com o ilustre professor e as- teressantíssimo. Os homens copiadas e dirigidas para o os lados do Prata".

P f· I
trôlogo que se encontra com -andam meio aluados, o que interior do Estado. Não po- O moço Ilha Moreira viu desfilar os "eleitos da cora-

Em Y"'ls,·la ao· re ello mapas astrológicos e complí- �� explica pela acentuada e demos afirmar absolutamen- .gem", aqueles Que regressavam elos campos de batalhas da

cada maquínáría dos espaços decísíva força da Lua, que te nada nem positivar coisa Sul, e sentiu-se atraído para fi carreira das armas.

estelares, montado no alto presentemente governa o cí- alguma. As vezes são meras Assim, em 10 de Março de 1875 o jovem Ilha Moreira
O sr. Osmar Q!1nha, Pre- Ontem estivemos em vlsí- do luxuoso e elegante Lux elo de 1955 sob a regência de. coincidências e apezar das verifica Praça como aluno da antiga Escola de Infantaria

feito de Florianópolis, que ta ao ilustre Prefeito da oa- Hotel, com sua invejavel se - Marte, nêste undécimo ano afirmação ele 'que as "cartas e Cavalaria do Rio Grande do Sul contando então 20 anos

se encontra hospitalizado, pítal e pudemos constatar cão grafológãca, quírológtca do ciclo lunar. não falham nunca" .já algu- de idade, cujo curso veíu a completar, em 1877, com exce

restabelecendo-se do acíden- que S. Excia. está bem me- � quiromãntica, decidi, den- As atividades políticas de mas têm falhado.. . lentes notas, sendo declarado Alreres-aluno, permanecendo
te que sofreu na balsa do Rio lhor e dentro de alguns dias tro dos preceitos desta repú- um candidato, de sangue e Seis letras, as observei naquela Escola para estudos complementares.
Canoas, quando regressava voltará a despachar normal- blica essancialmente demo- atitudes espartanas COe Es- bem nitidamente camtnhan- Matriculou-se na Escola Militar da Corte para fazer, o
de Joaçaba para Lages, rece- mente na Prefeitura de Flo- crátíca, dominar a Cidade parta-Grécia) está se desen- do juntas. PSD - PTB. Tão Curso de Artilharia, cognomínada na época de "Arma Cio

beu do dr. Nerêu Ramos, emí- rianópolis. com observações a olho nú, volvendo num crescendo dia juntas que até se conrun- entíf'íca", completando o Curso em 'fins de 1879.
nente político catarinense e por tres ângulos especiais, a dia, tudo de acordo com o diam. Caminham sílencíosas Foi promovido a 2° Tenente em 1881 e pouco-mais tar-
Presidente do Senado da Re- para que se necessita de ta- Arcano - que símbolisa pelo e altivas. Assim como quem de a 1° Tenente e decorridos quatro anos foi promovido a

pública, o seguinte telegra- to de muita acuidade e força número 14, cabalisticamente, marcha para uma vitória Capitão.
ma: DR. SIMONE mental mais ou menos aprí- "As duas urnas", ou, a "Uni- certa. Com a propaganda pela idéia republicana Ilha- Moreira
"Visitando prezado amigo PEREIRA morada. ão" - interpretando a com - De novo ele que surge, o se destaca dos demais pela pureza de sua personalidade e

faço votos pronto completo Subi I) Morro da Cruz, bínaçâo das idéias com as único candidato existente pelo alevantado ideal.
restabelecimento Nerêu Ra- Acha-se entre nós, desde, cheguei ao cume do antigo forças (vide ... horóscopo de entre outros que ainda estão Ilha Moreira comandava então a Companhia de Apren-
mos. sábado último, o nosso ílus- "Pau da Bandeira" e lá, ar- 1955). na moita. dizes Artilheiros, funcionando numa das Fortalezas que de-
Do General Juarez Távora, tre conterrâneo, sr. dr. Ar- mei barraca. Do ponto em Esse candidato que passar Ele de novo. Vejo-o parado fendiam a entrada da Guanabara, quando estourou o mo-

chefe da Casa ·Militar da mando Simone Pereira, ex- que me coloquei, tudo pode limpo e puro' de todas as a- conversando com um amigo vímento republicano, sendo promovido a Major, por servi
Presidência da República, o Secretário do Interior e Jus- ser visto, pois, nem mesmo as perturas com que em príscas lá na calçada da Confeitaria ços relevantes, em 7 de Janeiro de 1890.
sr. Osmar Cunha, recebeu o tíça, Educação e Saúde, no antênas do "som mais per- eras esteve envolvido, Devido Chiquinho. Suas palavras a- No, posto de Major viu deperto os movimentos elo go-
seguinte telegrama: govêrno passado. feito",' anele pontifica meu aos esforços tremendos que travessam o espaço sonoro e vêrno Deodoro. Foi graduado no posto de Tenente-coronel,
"Visito ilustre patrício e Na residência elo sr. João velho amigo Mascarenhas, está desenvolvendo, sua cal- em ondas médias chegam até sendo efetivado cnico meses depois,

eminente líder municipalista I Assis, nos Coqueiros, anele se poderá interferir nas obser- vicie tende a aumentar con- mim. Diz ele: - "Meu cáro, Ilha Moreira "coração bem formado, não ouvma sem

formulando cordiais votos acha hospedado, o dr. Simo- vacões, sideravelmente. estou fazendo como o Juce- intima repulsa a narrativa dos trucídamentos de prísíonsí-
pronto completo restabeleci-Ine

Pereira tem sido muito vi- Á primeira experiencia foi Seus maiores esforços gí- lino. Não esperei nada. Can- lOS inermes e submissos" quando das campanhas cívís, in-
mento sua saúde pt General sítado, O ESTADO cumprt- coroada de êxito. Começo por rarn em torno do trabalho de dldatél-rne e não largo o tegrando a legalidaele sem enveredar pelo caminho do cri-
Juarez Távora". menta-o.

-

afirmar que possuo excelen- tres políticos udenistas que páreo. Vou até o fim sem me.

te orgão de visão. Não sou estão solapando o caminho eles". "Eles", naturalmente Goronel a 8 de Agôsto ele 1897, General de Brigada em

olhizaino, vesgo ou zanaga, por onde deve andar o can- seriam os A.A.A.... 1911 e General ele Divisão em 1918. Em 1921 foi reformado
como me afirmou após rigo- didato nas suas visitas a Nesta altura elos aconteci- do serviço ativo, sendo promovido a Marechal por contar
rosa exãme, meu distinto a- postes eleitorais de todo o mentos, começa o tempo a mais de 47 anos de relevantes serviços à Pátria. .

migo dr. Madeira Neves. ·Estado. Tem conferenciado

I esquentar.
27-eis a tempera- Faleceu em 29 de Agôsto de '1946.

Vejo longe. Vejo através da fonL os maiorais de forças tura, Nuvens vão se amonto- No dia de hoje, assinalado pelo transcurso de .seu pri-
minha sensibilidade experi- adversas, pedindo que não ando, mas, ainda é cêdo. On- meiro centenário de nascimento, prestámos-lhe, nesta l1U-

submete-os, Quando entenda mentada, g-raças a exercícios. entupam a estrada. ze horas, apenas. Lá em baí- milde notícia, as homenagens do nosso respeito e o culto
especiais que tomei com um As forças do mal.i no 'en- xo pelas imediações elo Lar- ela nossa gratidão por quem tão bem soube cumprir com

professor hindú de renomada tender dos astros próximos e go 13 de Maio há muita gen- os seus deveres, pugnando pela grandeza da Pátria Brasí
autoridade e fama mundial. segundo as qualifica o ílus- te estacionada. Apuro'a vi- leira!

Aproveitando também a tre causídico dr. Vilmar, es- são. Uma poderosa máquina André Nilo 'I'adasco
posição dos planetas que tem tão operando. Daí, todo o esparrama na estrada alg·u-.

.

particular influência nas mi- trabalho do canelidato a 'go- ma coisa que vae pretejando I'
._�....._................._-........._�-..........�....................- ....._-....--......._........-_...-_..

nhas olhadas com o moví- vernador para remover esses tudo. .

.

menta diréto ele Jupiter, que impecilhos. destruidores, que Que será? Numa estensão
FOZ DO IGUA?U, �onh�- PORTO ALEGRE, Em uma

se encontra nêste 'fim de poderão cansar serias em- de quinhentos metros, uma.
cer _aquela marav11ha: e _obn- viagem que dura apenas 90

mês aos 19 graus e 55 mino baraços ao lançamento de fai'Xa vae se destacando. Já gaçao. Procure a Agenc1a da minutos, a Real Aerovias,
ele Câncer e o elia 30, quan- sua canelidatma bem como sei. Asfalto. Sim. A terra da Real, C:0ns .. Mafra, 6 e faça transportará você à bela ca:

do Vêilus entra pela manhã influir diretu,Jl1ente no eleito- ilha recebe pela primeira vez
uma boa v1agem, na "frota

I' pital gaúcha.
Venda de pas-

da bôa viagem", sagens, ConselheirolMafra, 6.em Pisces, minhas observa- rudo desempedielo de misti- uma estrada asfaltada.
�.",�.ções deram satisfatório re- caso Caminho ela J3ase Aérea. �r
----------------�----------------------,

sultado. troservei atenta�nte e

Do meu g,bservotório PoliUco-1tômlco
----------------------------------------------------��

sem poder dar uma solução
certa, a um embaralhamento
de letras do alfabéto. Sepa
ranelo-as ,consegui coloca
las em téla, mas, eluas letras
(P.M,) apareceram como a

história ela pena para atra

palhar. Será um partido no

vo? Estará registrado? Não

pude ainda verificar bem.
Tres letras iguais A.A.A.

(parecendo Afonso, Adolfo e

Aristiliano) estão escreven-

GAZETILHA ITAJAIENSE
Antônio Laguna

A moela de "guerra fria",
os Partidos um tanto quanto
songa-mongas, já se íníclou;

aqui em Itajaí, o entrevera

político, por motivo das eleí

cões de 3 de outubro p. v.
-

O cavalheiresco Sr. NEL

SON SEARA HEUSI, cújo no ..

me, há tempos, o soviete si

tuacionista local vetára, pa
ra a função de delegado de

polícia, está debutando como

candielato à cumbuca muni

cípal, digo ao cargo de pre

feito,
Que o digno e ilustre ita

jaiense, 'que, por não haver

logrado ascender à posição
de xerife, deixára a UDN e

que agora acaba de "voltar

à casa paterna", principiou
de fato sua campanha, não

Po.l':':CC dúvida. Não padece,
nem pode padel'?er dúvida,

poiS ingressou, pública e so

lenemente,
.

na LIGA CATÓ

LICA da Paróquia, na recen�

te festa de SÃO JOSE', um

dos celestes patronos dessa.

de um Vereador, caça-a digo
cassa. Quando entende de
submeter à discussão parece
res de comissões técnicas,

de ser "boss" em vez de ser

"leader", também não faz
cerirnônía. Que faz murto
bem faz. Reacionário é que
S. Exa. não é. O Iema de S.
Exa. é: "O REGIMENTO
SOU EU", Quem não gostar,
que' deixe ele ser Vgreador.
"Os incomodados que se mu

den1".
Por hoje, entretanto vai-se

parar por aqui. Senão, não
faltará "espírito de... CQ!:."

tradição" que vá fazer inlri·
ga, proclamando que <;, está
a trabalhar pela cimdidatura
do preclaro SR. NELSON
SEARA HEUSI.

Coisas elo Osmar. Cumpri
mento de uma promessa.
Continuação de seu arrojado
plano de dotar Florianópolis
de tudo aquilo que estava
necessitando.

Homensinho eluro. ... I
Marginando a estrada já j

se distigue daqüi em gr�cio
sas aléas, arbustos recem

plantados. Tudo ao mesmo

tempo.

Começo por declarar, mes
mo sem ter sido chatedao por
qualquer reporte r, pois, abo"

dlO mino entrevistas, que a si-

tuaçã-o política elo Estado" re-
Itajaí, 24 de

1955.
março

Batismo de Asfalto em.Florianópolis

EL CUENTO •••

REAl, AEROVIAS, O con

gresso Eucarístico, a reali
zar-se no Rio em Julho deste

prestigiosa, nlJmerosa e im-

portante associação l'eligio- Um comentarista esporti-
sa. Não se pense, nem se di-

tivo do Rio, focalizando a
ga muito menos, que se está..

I'
.

- ll1S1gne c asse dos endeusa-
duvidando da reta mtençaa. . .

do elegante homem públJ.C:J: do�'es faee1s, conta, o se-

desta "terra hospitaleira e: gUll1te caso: o .pre�ldente
boa" de Lauro Muller e ele· do Flamengo, certo d1a, Con-

Irineu Bornhausen também.! ver.sava com os atletas, no
•••••••••••••••••O••••••••••••••••••••••••••••tt.,••••OliUIl•••••••••••,

Acredita-se em sua reta in- I
retIro da concent,ração,

tencão como na de tantos quando na sala surglU um

que- se 'iniciam naquela outra. : ratinho abusado, O, presi-
. Liga, a que tem por patrono: dente rubro-negro to:nou de

SÃO JOÃO BATISTA, não i uma vassoura e salU em

só certamente para poderem busca Ida vida do .ousado Pleno eAXt·lo na' so,leDl'd!Jde� Novostripingar seu rico nome, co- animalzinho, Deu a primei- �. rumos
mo, d'e' modo todo pr,incipal, ra cacetada e elTOU, Deu a

C·para poderem contar com ;;egunda, idem, Deu a ter- para a ap.-tal "Cafarl"nenseum auspicioso trevo de qua- ceira, a qU3;rta, a quinta, , ,

. .

.

t1'O fôlhas em sua carreh'a,' a vigésima", a quinqua- Infelizmente, por motivos
1
falto realizou um trabalho

de início, antes da iniciação, I g.ésimá � errou toda�, O 1'a- de. força maior, não foi pos- Acamado que se encontra
I
importantíssimo, . pois, em

nem sempre promissora e tmho bnncava com ele, Os sivel injetar, quinta-feira, a no Hospitalde Caridade, res- . cinco minutos, mais ou me·

"prosperosa" carreira... I.iOgadol'es, de começo, riam, primeira cainada de asfalto tabelecendó-se do acidente nos, cobriu do predoso mate-

E falanelo-se no distinto depois gargalhavam, E' que
na estrada que vai para o

l que
sofreu na viagem de re� rial uma extensão de. qui

candielato ,bi'igadeirista (o o presidente, de esportivo, aeropor!o de Floria�ópolis e gresso de Joaçaba a Floria- nhentos metros. A impressão I
adjetivo aqui não vem de V1rara guereiro! E já rai- que esta sendo pavnnen.tada nópolis, não pôde compare-I que se tem, muito embora' o

João Brigadeiro, mas de Te- vaso, suando. por todos os cMom. r�culrsos ela Prefe1tura cer ao ato o sr. Prefeito Mu

-I
serviço ainda não esteja

nente-Brigadeiro) ao Execu- poros, quanto mais descia' \ ul1l�lPa., co�stit�indo-se nicipal, doutor Osmar Cunha, completo, é das melhores,

tivo do Município, nãl) se po· o cabo da vassoura mais.
na pnmell'a reahz?-çao dessa iniciador ela obra e grande porquanto a Prefeitura está

d d dalgum dei'llw' de errava. E t
. 'd ! natureza, em nosso Estado, entusiasta da pavimentação cuidando tambem do.aspectoe, .e mo o

. '.�' -":
" n r�. os ,Joga ores, J

com economia próI)ria. O g'o- na comuna que dirige. O,go- da via pública, dando-lhe
conSIgnar que S. óxa, e o um seu aux1har, da classe I, d O C 1

1 P 'd t d C,'mal'a d f
. . I verno o sr . smar un la, vêrno do' Município de Fio· especiaiS detalhes, quais se-

atua reS1 en e a ·,1 < os puxa, so r1a o l'ldículo ...

de Vereadores. I
'

p, bA,' com denoelo, sacnf1clO e es- rianópolis esteve representa- jam o plantió de árvores, cal--ca cena. elce ela que os fôrco está ralizando esta do pelo doutor Dib Cherem, c
.. ada, etc ...Realmente, à frente do Po- craques bi campe-

- ,
< - < oes es- obra gigantêsca - velho so- procurador da Prefeitura, O acontecimento é ausI)i-der Legislativo de Itajaí, R,' lavam a favor d t' h I

Exa. se verr1 l'evelalldo "m

. < o 1'a 111 o, nho dos habitantes de nossa que recebeu os convidados e, ,CiOSO e, de nossa 'parte, não
c, gozando o presidente. E es-

homem de iniciativa, um tI'
cidade. O povo, como sempre em nome do Prefeito, orde- . podemos deixar de cumpri-

e, apop etico, vá cacete, no acontece em tais iniciativas, nou'o "batismo do asfalto" mental' f) senhor Prefeit'Jchefe ele lloder singulal'men- roedorzinho ágil e debocha- t' 1
te progressista, um pal'la- es a ao aelo do governador na estrada ela Base Aérea. Municipal pelo impulso que

mental' cheio de recursos
do, Lá pela centísima pau- do seu município, incent.i-

.

A máquina injetora de as- vem tOp1ando a obra.
lada o animalzinho foi atin- vando-o no prosseguimentoprópriOS. Contra o ranço, o o'd t' h d b'. ;1 o na PQI1 111 a o 1'a 1- .da empreitada. Ao ato, qlJecaruncho, o bolor das fo':ma,· h C11 o. om isso meteu-se num se realizou sábado últil110.,lidades burocráticas e df1.S buraco e se foi. O fan do estiveram presentes conheci-vetustas praxes ,parlam.enta-- 'dpresl en te, então, nã-o· se das personalidades do nosso

res, S. Exa., nesta época que tcon eve: mundo político, comercial ebem poderia ser batizada de

"ielade dos, anti-bióti.cos�', IS,
-

- Bravos, doutor! Bra- social, alem de altas autori·
vos! Que pontaria! Que cel:- dades civis e militare,s, des-Exa., contra tudo iRSO, mos- .

trando-se homem de l_Jerso-
tez�! Apenas duas caceta- tacando-se o senador Saulo NOVA IORQUE, 28 (U. P,) um dos seus empregados em

das e as duas bem na cabe- Ramos o SI' Cel�o Ramo� o �- Pei.'a p1'l'nleíi'a vez na -11is- Caracas com o peso de 3.04j·
nalidaç_le, quandO não quer, ' .' ": ;os,

nã-o toma ,conhecimento do ça do bicho! Bravos! Fol'- sr. representante elo GenCÍ'al t6ria da aviaç.ão COmerelal, kg. num total de 207 peças.
midável o doutor!

II
Comandante da Infantaria foi transferido para·a Amé- A P::tlmolive explicou que o

regimento da Çasa, nem per-
de tempo com certos disposi- xxx Di:visionál'ia, o sr. Armando r!c� Latba, por via aérea, transportE' por via maritíma

tivos do h1esmo, pois para Mandantm-nos ontem um Valério de Assis, presidente todo o mobiliário que guar·- teria custado 3.000 dólares e

t d
.

j-' h 1 C' 1 H '

casa o mohi11á!'!0 só eheg'aria fiO
que existe um provérbiO la- recOlO e e um ,Torna Z111 o c a amal'f\ (e v erea(,o�';·',. I' ;e('1a uma .

.

tino que eliz "AQUILA NON ele Jtajaí, com um útigo J
jornalistas, l'!iclialistas, Ü" A Colgate Palmohve, ele destino dt.:11tro de 25 dias, ao

.

CAPIT MUSCAS"?., Assim, 'elogiando a aboliçã? da _�o,-I puta�'Üs: ,v61eadol'es, altos Nova Jersey, embarcou 011- passo que por a "ião custoü ..

I I
..

1 f d P f·t tel11 e 11 aVI'a-o da Pan Ame 2,000 e den:ol'Gu sómente 2,<1.
S. Exa. quando entende de I pa

esco a�', pe o l!0verno 1'1-'1 Ul1ClO�al'lOS a re ei ura e ,!
-

caçar digo cassar a palaVl'il. lleu Bornllausen! - e. o povo em geral. ' rican, o mobiliário toeio de horas.

ano, reunirá milhões de pes
soas do n'lundo inteiro. Se
deseja também tomar parte,
faça desde já sua reserva na

"frota da bôa viagem" Real
Ael'ovias. Conselheiro Mafra
3. Fone 2358,

Bem. Que mais? Por hoje
é só. Vou descer o morro.

Deante da Cruz, paro e con

templo o simbolo da Fé.
.

E penso. Sim. Sem a fé não
se faz nada!

elo para amigos aqui. Ness>l

correspondência epistolográ
fica, mencionam-se duas le
tras em que muito _se confia:

Mobluarlo de lima casa traDS
. portado por avião

MARECHAL ANTÔNIÚ ILHA MOREIRA
1855 = 29 de Marco .; 19.55.

.

Os jornais elo gabinete oficial, mostraram-se ini
tados com as placas municipais do Prefeito Osmar
Cunha. Desconfio que a irritação própriamente ditq,
não é tanto contra as placas: é mais contra o Prefei··
to'. Digo isso porque, há dias, passando ali por baixo da
Ponte, rumo a Coqueiros, topei com um valo, um pe-

.

quenino 'valinho, aberto à margem da estrada. E nos

cabeços dele, tanto do lado de cá corno do lado de lã
valinho teria seus 15 metros de extensão - em cava

lete, bral1ql�inhas como a pureza e novil'lhas em fôlha,
estavam duas p1acas: OBRAS DO GOVÊ.RNO nO
ESTADO. ...

Donde Goncluí de mim para comigo que a im
prensa oficial, em matéria de placas, não é eO,ntra (I.

gênero: é contra a espécie!
x x

x

Na minha amargurada fila dn leite, ontem, os

candidatos eram 120 e as vagas n._'io passaram de lbo
litros! ,

Fiquei, outra véz, no ora veja!
Deixei o dia amanhecer e vim para os cafés. O

primeiro não quis servir-me leite. Ofereceu-me Nilihl1
- solução que a mamadeira do meu garoto mais novo'
não lceita. No segundo café, São Cristovão ajudou-me:
serviram-me dois copos duplos.

.

Passei-os para a leiteira e me fui, bendizendo' o

santo, o café, seu dono e o garçon que me servira!
x x

x

No quintal lá de casa, um urubú amanheceu deci
dielamente mm'to. Embrulhei-o no Plano de Obras a

Equipamentos e elespachei-os!
x x

x

A Assembléia, há dias, por unã.l1imiclade, votou um

telegrama às competentes autoridades, solicitando des
pacho favorável para a permissão de a TAC prolongar
sugts linhas. até Chapecó.

,

; O deputado Paulo Bornhausen e outros, que afir
, mam que a TAC não existe, votaram também. A favor!

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


