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S IRES, SENADORES VOTARAM CONTRA ',O 'MONOPOLEO ESTATAL DO PET�ÓI.EOf TAL CÓMO, ESIÁ NA LEI QUE
CRIOU.,Ã'PETROBRÁS· S SRS. F6R�\NDES TÁVORA f CÉSAR VERGUEIRO E AMANDO CÂMARA. O PROJETO REJE!tADO, ,·lNClOS1VE
AS' EMENDAS ApREsr ADAS PB.O lIDER APOlÔNIO SALES, VAI' SER ÁROUIVADO. O PROJETO VINHA CONSTAND .O.DA ORDEM DO
DI'A DESDE SEXTA-F�I ütTI�A! MA.S SÓMENTE,ONTEM FOI VQTADO,. POJS !�S EMENDAS ESTAVAM DEPENDENOO D·O PARECER, DA'S
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� I�v�rno a I r� rá�
RIO, 31 (v. A.),- A. bOl:Sl0 L ?e��al'aç�e$ .u �mpl'ensa I d�s .de.�o:ados traba�hadol'es �amos, apressar o t�ste, con- raizes no sentiment� de uni

do convaír, quando' o' aviao lstrlto Federal: br asileír OIS, testemunhas elo rírmatórto, que, se cara no
I
dade nacional e de mdepen

se' aproxinúva, do Rio, o,
n- "��i.a Novn.lOlinda le-Ijol'ro ,�e 1� de março. �. má�imo, ?ent1'9 ele quarenta dencía economic� d,o país,

tem, o presidente da Repú-1;a minha pala�'a ele con- .- :r:azoes el.�. ordem téc- e cinco días: e a ele estarei como um todq em ,que se

'buca que rcgressav,a ela vi�r:.l
e "ele estfrtulo aos, nica nao permitiram, entre- presente para reafirmar a integram fervorosamente:

geÍn)que 'fez à zona petroli-' ., iros do P?tl'�eo no A, ttanto, .-infelizmente que 0.:1- pocíçâo do ,governo, ele apoio I
- "Eles vêem em No,:,a

fera elo 111Mio Amazonas� ,em II
ras, �01l1l, pessoalmen- I conteClment� se repetisse e ele entusiasmo ao progra- Olinda não só uma npva es-,

N'õva Olinda, fez·as seguín- .{ depoimento de muitos agora na minha presença. ma de trabalho ela Petrobrás, perança para todos 'os brasí-

.: �.ti.�CI \ , .,•••••••••••••••••�•••••••••••t na Amazonía, Q-ncl� vâo SCl' ,[leiros, mas também _ o, �imbop
.'

'

,
, .

�'I,' "

"

S'··;I· concentrà�os �Od?s os
'

re- i lo clum� era 'çle redençao, em

. Re·o'rgaUtZ8,;,Se· �. em IO.lJoaqul,m cursos disponíveis da naç�0 qüe? Ama:ron�� .realízeo seu
,

" f "" nesse terreno. destino universal.

Depois, já no Galeão disse,'
- "Quero acrescentar que o sr.' Café Filho: "Volto sa

pal'ticipei,tcoi'ho brasileiro da tísteíto, depois, duma viagem
prof'ur.dn en.ocão cc'etíva ele quase dez mil quílométros
que domina os amazonenses.' com o que preaencrer'em No-
Sua exaltação patríotlca tem i va Olinda".
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N ótu tas

Dalbino tomará posse dia
7 próximo

ElO, 31' (V, 1\,) - Toma- gar importancia politica, pois
rá posse, no dia 7 de abril no dia 7 deverão estar na cí-

'

próximo, do cargo de gover.. dade de Salvatlor vririas fi
dor cio Estado ela Bahia, sr.

Antonio Balbino, eleito pela
coligação P,T.E. e U.D.N.. O

Ministro da Educação do' go
verno Getúlio Vargas já es

colheu o seu secretariado,
que -é o seguinte: Secretaria
do Govêrno ;_ Carlos Aníbal,
do PTB; Agricultura - Édu
ardo Catalão, elo PTB; Fa

zenda - Romulo Almeida, do
-

PTB; Justiça - Amarílío

Benjamin, do PSD; Saúde
- Sosana de Oliveira, PTB;
- Viação - Josafa

'

'Rorges:
.

Educação - Alcidio Bhort; da
UDN; -Secretaria, de Poli-cia
- Lataíete Coutinho. ;,

guras destacadas elo mundo

político brasileil'o. O sr. Joào

Goulart, que se encontra no

Rio Grande do Sul, está sen

do esperado na próxima ter,'

ça-feh',a, devendo, elo Rio,
prosseguir .víagem, quarta
feIra" para a cidade do Sal

vador, onde será hóspede 0-

.rícíal do 'novo govêrno..! _ ..

JUSTINO MARTINS
DISPENSADO DO

.' ESCRITOIUO CO-

,!';fEJCIAL EM
,

,�. 'BARIS
.Outros mernbgos 510 PSD )t�O, 3L C�: A:� �.O rru

deverão ocupalJ.mais alguns nístrtr do Trabalho, senador

cargos "chav,es", Para a pre- N:J'l.-poleãe. Alencastro Guima

sídêncla aõ BanCO' da Bahia ,'rães,.- assinou hoje portaria
foi convidado, o sr. HUgo de I dispensando o conhecído

Faria, 'e��mil)istro dg-Tl'aba�: [ornaltstá-' gaucho Justino

lho.

"I
Martins do cargo de auxiliar

A posse do sr:An,t�nio Bal- do escrítorío comercial elo

bíno se revestirá de ínvul- Brasil em Par'ís. '

,

NA, ESCOlA;NAVAt
Suspensas, as'eulaspnr fafta de água
RIO, 31 (V, 'A.)' _, Cêrc::l. conseguiu ,apurar', à Escola

das 14 horaS de ontem; a ad-, Naval estavam elestimtc10s 10
ministracão da, Escola Nn,- toneladas'de água por 1101'il
vaI, tencia. ã"fl'ente o 'ah,!1i- I

e; ultimaniente, ,só, vinha re-

l'ante Arí dos Santos Rangel, cebendo duas toneladas, o'

resolvf1u su,sUmlder suas. ati:
.

.que motivou o' encerramrnto.
viçHtdes 65\�01ãres,: 'éln -virttl- {!o� seus tl'llbalhos, E'� _

de da fmta,��gm't re-in;ante sarnento clas !l.u'toritlnt1'r-3 H ..-'�
naquele tradicional estabel�- í vais somente reiniciarem
cimento de ensIno t:J, T�O.s,',l i suas atividades quando a

Marinha de (J-uerra, sec1iad0 i Prefei�ura por seu órgão
na ilha à.e Villegagnon. Se- I competente restabelecer o

gundo a nossa reportagem fornecimento ele água. .
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Delegacia. Florestal Regional.
no sentido -de eoíbir, ao máximo pus- Chellle: DOMIN(}OS F'. Dj

, " íH,!lHNOsivel, as queimadas e derrubadas de .matn, arrm de ím pe- lt"l.r� .."nritnte.n

tiêdh' os i:lesaSí.r.osos efeitos eeonômtcos e 'ecológicos que I!epre"enf.,,�ó"l A. S, L r.A.

acarretam tais "tática;, torna público e chama a atenção
Lt.d a.

_ <Q.,. J{lla Senador Durrtas, 40 - w

fie todos os proprterá rtós de' terras e lavradores em geral. andar.

p:na a exi"'ênl'Í.t do .('umpl'imento do. ()(Idigo Florestal I
Tel,: 22-5924 - - Rio de Janeiro,

,
• '" Rua 15 de Novernbro 2:':5 5°

(()N'I', 23.793 de 23rl-1934) em todo o �stado. _ i andar sala fi L2 - . .são Paul,..
QlJEIMAD!\S J;: fiERlWBAIMS. DE MATO I

. Nt<.nhuln·, proprletarto de
�

-t�rtfls 00_ lavradsr poder-a

I'
ASSINATURAS

. '.

I
.

li 1
�

d t 1" it N I C"l'lItlllIlrCiCcller queuuac a ou derru ar a e ma o.... sem �o 1(;1 ar,
.

com antecedêneía-• .a necessária Iicença da autortdad« 11.. .', Ano Q.,'$ 170,00
restai cornpetcrste, conforme dispõe o Código Florestal cm ! �eJl1estre Cr$ 110,00
seus lll'tiri't1s 2?- e 23, respecttvarnente, estando os inl'r:Hüres I No Interior

<)
..

-

.

\
Ano Cr$ � ')0,00

"U)t·ttos a penalídz.des. Semestre .• , Cr$llO,OO
HEPLORESTAMENl'O AnunCIO 'mediante «ontráto.

.

.

r.' � 1.' '.' f t Os otlginais, mesmo nã� pu-Esta Rell.Ll ttçao, pera I ede de VI" erros tores ais, em b licados, não serão de+o lvido».
cooperação, que' mantem no Estado, disIlôe de mudas e se-I A direção. não se.r.ea.ponllabjli:u
mentes de espécies rJurestais c de orns..mentaçâo para fül'- . je los cOI1,,,eJtos I:oJllltlctC!i Iloa ar-

'.
'

• t'gOB asslnadoil.
necimcnto aos agricultores em geral, interessados 110 refio-I

.

.

restamento de suas terras,
à lérn de prestar toda orientação I �

t éc nlca necessária .. Leruhru, ainda, a possíhílntade da oh-,tenção de ernprésülmos para reflorestamento TlU !�an('(I fio .
lNliORMAÇOES

Brasil, �om imos de 7% e prazo de 15 al:os. I UTEIS
.

Os lnteressadns Nu ::t."'llmtos ítorestars, para 11 nbten-
I .

-0-

\;;io de matores sdal'�'eihli'lllOS e requererem !i;Jtllri:r.acolo I O leitor encontrará. uosta ,co" "
• ',. , ... .., '1 .. .', r .:� lU!lI', iuformaçôe. que, nec :aIU,
ue Ill .. {,nç,tp,H a quetrnada e t ell uh:uía.s, de mato, devem diariamente e de írnedtato :

,lil'íg'iI'-se às AgêllCi,.s Florestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS 'l'elefo��
.. t °pa)·t' -á stn ad '. Sant Dun -, .1 " O Estado .......•. ,...... 3.0_2.e a e" a nC, I� d, "I lai a a tua an os JUlHO". 11 , .i A Gazeta .... "... ......••. 2,656

"m Floriani'polis.
'

Diário da Tarde ,.. 3.579
Tt'lefône: 2.470 -�- Caixa POf;tal, 395.

\
IA Verdade

.: .. : , �.�10
., .' .. '. . . • '. .Ilo1prensa OfICIai �.688
t;ndel'cço telegral'lCo; Agnsllva ..".. FlclTla TlOpolts, �. V.' HOSPI'!'AIl;l I'---------.....---------------- I Caridade:

(Provedor) ,......... 2.lI14

I \:o:taria) ,...........

2.036,'i l\erell Ramos .. , ... , ... ,. 3.8l11

,:Vlilitar ,........... 1.157

'1' São Sebastião (Casa de
Saúde) 1.153

I· Matcrnidad;
Doutor Car·

los Correa ,..... 1.121

'I CHAMADOS UR- 8 Sext�-1eil'a ( em '. Catar"lense-GENTES )) _ Farl1nqa , ".,

; Corpo de Bombeiros 8.811 Rua Trajqno.
; Serviço Luz (Redama· 9 Sábado (tarde)
i ções) .....• ,.......... ,2.404 10 Dommgo - F'arPolícia (Salá Comis!!ârio 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 26!íi 16 - Sáhàdc) (tatd '

COM PANH1AS DE . selheiro Mafra.
I TRANSPORTES 17 Domingo _ Fa: AÉIU:O

.

TAC 1.700 Mafra.
Cl'lJz.!iro do Sul 2.600 21 QUil1t�-feira (fe

___ ..

Panair , , , .. 8.668
ll'pe 8chl11' t

IVarig
, , 2.326 ' ,

Lóide Aéreo ,.,... 2.40� 23 Sábado (tarde) l
R I 2��ea ,... . . . .

I I�into. .

'

'S"llnrlinavas 2.600 ,

• IllOTF'IS 24 Domi jgo .- Far, 1

I BANCOdeG�f�ITO POPULAR

Ii
�1��e�ti·c.. :::::::::::::::: �:��L 30 Sábad\o (tal'Cle)

)

AGOI�OLA - I :Metropol ..........•...•. 3.1471' Schmiclt 43r �I
? 1\ \J I �a Porta ..•............ 3.321 d serviço nota>!

�r);..- iI!
t 'acique ..... .. . . . . ... 8.449 I Antônio e l'lotul'l1a, .'\.'\,�{1, rJ�fI,Q, U

. . , Central ........• , . , . . . .. 2.694 '�
�tiil;'jIêi'_�1Ii - flOf1lANÓPOLIS _ 5ré. Pó.ft.rl(1,

Estrela li S71 I Trajano. i
o... M 1taI O.04",.. J41. 1.· •••• • '<'.J.� .. FO""';;-UU UI. c.;... I' oI".$� { \, '" Ideal ,... I.MII I A. pl'es4nte talliel

�S2���·:":���·�-:��_�(���=���A;.���O:S:U:R=U����_�p_��=��_�_;:::::::j-� �_.IE�RK�
I �Rut��anH�e. "_�_"_:�'?1be .....�",-_ ,�v_,_"...--+J___ � _� __j�

Uma casa de madeira, recém -construida, ainda não

habitada, com uma :laia ue estar de '�x6, dois amplos
quartos cosiu ha e instalações aan itar ias, lugar para
construir ga rage, sito H fU!'Í Juca do LOYà, em Cnquetros.
Preço JSo.aoo.no - parte tínanclada,
Diversos lotes na nua Moura, em Harrel rua. l!:m

prestações.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Elsboa,

tom otima praia.
Duas Casas -- Sendo uma de alvenaria tom �1 q�aJ:�

tus, sala de vis itas, sala de Jantar, copa, cósín na e Insta

la,;!:o completa de banheiro e w.o ..

MINI§'fÉRIO De\. AGRICULTUILl
SERVIÇO FiJORESTAL

nI'U::GACí.A I LORES'Lh.
ttEGiONA.1.,

"'ÀCôRilO" COM O ES'l'AUO
Sl\�'l'A CATARINA

A V I S O

TI J
2 Florauópolís, 8e::da-feira, 10 de Alua de 19:;5

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS. VENDAS OFERECE

o

UE

-o-

ADJ\lINi8 rRAI.'.'\O
HedlHãn e Ofidna.". ia rua

�"Iheiro Mafra, n, 14Hl T .. 1.
- ex. Postal' 13l1.
Diretor: RUBEN'l A. RAMOS.

I

SEGURANÇA .

-

1 RIO DE JANElRO
S.

Santos,

Uma casa de madeira, com dois quartos, saia fie

J an tar, cosin ha e instalação saaítaría completa.,
Ambas l ocal iz.ad'as num terreno ele flx53, si{o a

Rua Santos Saraiva:
Base: 300'.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para

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

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

comparthnentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com'
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com . .Inz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza
das em terreno de 10 x f�5 cms. com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito,

\.

"ual"uer exame
para,_ '

Pode ser visitada a qualquer hora

Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra .Grande; .Junto a vila ,re

sidencial do 5 disti'itQ Naval medindo ]3 x ]4

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

cidade de.São José, em frente a Caixa D'Agua.
Preço cada Cl'$ IO.OOO,no.

A
C \s'\ PAR1\

\.

lGÊ�CJA, ,t �.

-

ENTE EM BAIRP,O RE-

.
-. ...._.....J � I

, ..... '_� .. � ... �..

,t�RMACI.mNlAÕ-_c-2 Sabi/do (tard�) t" I·1,,,, Fc-
t An onlO - .oe,.'

Jipe SChUl.idt 'i3. {1.�iU. S o.

3 DOlilmgo - Fa
. .

_ Rua Fdioe
Schmidt 13. ( sto, AntonlGl

Viagem com segurdoça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R1PIDO �(SUL-BRASILEIIHJ)

e[1IJ'OI'maçÕes a nua Coronel PerlJ'o Demoro 1541 -

l° anda!" � K,tl'ello � Em frente ao Cine Gloria.

M'
'.

O V e·l-s Florianópolis - Itajaf _:. J·oinville - Curitiba

Por motivo' de víagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casar em imbuía, aca�
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceira, um guarda ve,;tido e casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapa teiro.

Agência:
.-

I\ us Deodoro asquina...da
Rua Tenente .SHvei1'8

'. -'n NelQon _._ Rua Fe-
Farman>l\ -

.

Rua conselheiro
1 �sperança -

o

Telefonar 6.625
" _ l�,ua Joê,o Pinto,

!oderna . I
..

,
"

__ FeL1)fl
• 'n S·to l\HtOlllO .

na�l(" .

1
" 1 ct'� 'mácias BLo.
jetu�( ..0 li'e\\ midt. n, 43 e

'.:\,\e.'i>'
.

;..�
\' '3-

-;.;..1, _t)_ré,-
�(), pC· /

. ()oC\c, \fY
'"""·'�'(Çcew::..., -

� -i
- I

INDICADOR PROFISSIONA-Ll DR. nOl�iR��ASTOS MARIO DE LARlVIO Dr. - Vid'ij Du'ra '.Filho
í'"

I MI!::DICO CANTIÇÃO' f ESPECIALISTA E. )OENÇAS DE 'CnIANÇAS .

DRA. WLADYSLAVA I DR. L LOBATO

I DR. WALM.OR ZOMER il;'��l�C. rs��:id� A��iBfi(}�Pi�:1 <>i!�: I CURSOS DE �SPECIA AÇAO NO' IUO DE JANEIRO
,

'd M É D I C o I P1WIATRIA Nf�O.NA· \'.- DISTú'RBIOS DO RECEM-W. Mussr· FILHO' GARCIÂ . Cas� o RIO de Ja�elfo CL-j'NIC_.A, DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÉNCI. T-t,:CNICA ESPECIALIZADA AOS
.

J I '"
.

d N I
CLlNICA 'MEDICA .

.

I
....• Doen.çu �o a�a.relh!l ";�plr�tOrlll . ��iPI(lUlad" p� � raculd. e a- CARDlOLOGIA OS PREMATUROS - l'RA;IlA, iTO DA INAPETl1:NCIA INFANTIL

DR. ANTONIO DIB' !'" 'lUl;I!;RCULOSE, ,'-Hlnal de. Mei!lI.Illa da [Jlliv",. f'ontultório: Rua VitlH ,Mei-
ADULT (fALTA DE ·APETlTE;J;--!.,;\TAMENTO DA ENURESE NO.RADIOGRAFIA E RADIOSClH'fA '. 81dade do Brasil

. ,reles 22TeI 2675 Doej�ças Internas TUH:\A .DI CRlAKÇAS AL10LESCENTES _ DI3TOHBJOSMUSSI I ?OS PUL.M:01<JS I' El:-inl.erno p�>r tO�4!u:rso da Ma" Ho�ários:' §egundas I'lU"'l'tllil e CORAÇ.,ÁO _ FIGADO _ PE)ICQLOGIC'OS 'DA INFÂ. '.,'.-. ENFERM'IDADJ;;S O ... INFA.N.
- MÉDICOS -..

. Cuurgla do. r...ru I lel'lIldade"I�8C4)J,. <:;ext· f 'ra .

' "'.,. _

. e[A DE MANb-:IR;.... G:8RA,L .

CmURGlA·CLíNJCA Formado Pt'!a. f'at:lIl?ade Nado- í
(Serviço do. Prof. Oçthlo

&0'" -Óa� 1e61 à�' 18 horas. RINS - INTESTINOS
r CONSULTamO -: FE .:' SCHMIDT. 38.

GERAL-PARTOS n,�1 de M('��clna, .1lsI011l,18t. t
•

dragues LI.mal. Residência: Rua Felipe' S,!b- Tratamento monerno da CONSULTAS - DAR 2 5 1l0RAS.
Sel'v'�n ('n.n1pl .. to e especiali· h8IuCIl"llt(fIIl," do Ho.plta" N.. , �r- I:te�o �o jSrVlçOpdi: Cl.ru,; ,rnjdt, 23 _ 2" and"I', apt. 1 _ SI=n IS COl\'SULT.-\S CI flGRA! it'CAPE'.: }<'ONE 11611

zado ias DOENÇAS DR SENHO·'
,

reu Jitamo8 I" II II ollP.ta . A . .' • 1. <..:. ITeJ. 3.00�
.1' ., RE;SIDf:N!'TA - TE:\E:�. SILVEIRA. ll!lJ {FONE lli\5)RAS, com modernos métod';4 d. Curso

..

de e8pedaUlaç�& p"lal �o. Rio de Jlln�1to __� ..__.. ". .. _ .. Commltúric _ Rua Victor ii rEi'.l)F; CHA�lAD()S . (I;í.IlCíLIO .

rlialrnóstiea. � t"'ltamento.· S. N, '1'. f:�.intérno 6 i!l:·a.. ll· Med ..:o
CdOld�I:8Pltal d. OH, II EI\.l'UQtlE ,PiUSCO !\feirelles, 22.

--------' ,
"

__

._.:::___SlfLPo�rOl'lA·- tHSTt:RO .-- teM" 41.; Cuurgl& .41.. Plot tJtrl) _
,�., ar� a e >"!,

'. DR. ALVARO DJJ;:SAL1'INGOGRAFIA - J4K'l'J._r:o·
,

(;tiiulIlrÃell (1:(10). I D()l::N( ..�S .�E S�Nf{(),�J\.3 _. P�RAISO HORARIO.'·
MUND f ' I _,

LISMO BASAl. tons: F'ehpe SChlliillt. II! . -

l'
l'AR1 03

�

01 ERAQO.ltlS Mlunco Das 13 às 16 horas. _,' "! CARVALHO
Hlldihlerapla por on41u 'urtu- �'''ne ggUl �un�' Rua .lo!'lú finto n. III, Operações � ,Doença'•. Ii X,,- • I f ormado pela Ft.cu!d'll,ier';tetro('oaJ{uliu:io - R.II:.: l,Uu At.enoJe em hano Illár".d_a. d....� lo.UU h 18.00 bOla$.: .. t",cu _ ClíAiea de 'AdUlto: Tel.: Cons. - �.41� -. Res., ",,,,I d., M,edl"in� \il\. '>:8"1<.' II Plleclcnltu;ta _ PediatriaVioleta e In.rra Venllelbo. Res: -- RIlH lfuotave. Junin-r. �.:Ii1 rn"ubã atendil Jdl' I 1:11< .... <1 de. '��..p�ci"li"açã(l _no_

- 2.276 - F!ol'-lanopohs. R'10 do",BI�s:.I., -'O I, P"""icultôr' do üepartamentoConsultórJO: Rua Trajano. II 1, 80 -- Fone� 2395 C1la'fldenJe no llOapltíll de !Hospltal dos ServIdora. dll llii- -

_

� r _Da J"Nl!lII�, IN .. eional da Crianra Ex.A-sis-la andar - EdifíCIO do Montep10 ------_-- .. - ,-..

R j_an a e,

Itado. _

.

DR MARIO WEN.· pH e,�\'''l<dlllesl,tP M'n� '::l,�sll l'I,.,jte 'do Prof. M�l't�gão GesteiraH .,

D 9' 1"
- DR' YI l\IIAR CORR ....A eSll enCia (8

.

d P!· I . .-.all e 4ó liUe ..orarlo: as as - h .."u

I
. ,. A

fi· G
.

1 D - ervlço o 1"0. MSl'lIHlfJ <1.! DHAUSEN"';' p. t·" d '" I' !ld Univel'l>idl!de do Brasil. Ex-Dr. MUSSI. CLT]\(C'A 'I1ÉllTCA I .lIa. enera nltt�nCnlJrt n. Alldrade) to . .,ern8y! o _,llll.II1 �l'] dI, t't t F '

D"s ]õ às 18 hor ... -- Dl'a. CONSULTAS d�1 10 :_ 11 no- 'lO�;, .,a , ('únéultas - Pela llllln:<r. no' CLíNICA MF�DlCA DE AOLJL'C'OS : Í,lterno '.pori! 8 ".anos do 8.,<) ,tl�'(lll�I�'a-�erv�;ols ud�s p::fsanC��MUSSI I jl'l�folle' l:':Il9ll. U t I d
'.

I
L' CR)�ANCAQ I e ",ruqZIlI I',

� ''',.. .

. , . '..
raso

. ,. __ .

1I0�pl II e Cal'ldade, �". ' .,.. .' M
• PI'O! Pedro d. Moara

' ,zfir. P,el'netta e :MarIO OIll1to, _Resldencla: Avenida 1 rom- Rua Til'u(lp"te II -- ],'nne �41õ DR NEWrON
À tal'de daI 1580 Il& em dllln-' Consultol'IO -- Rua JMiO Plll"

I
li:

.

.

1 �")tf I no RIO de Janeiro. EJi.-lllódico n-powsky, 84. -
-

• te no cü'n-s�ltóI'IO ,'RLllI Nun.. to, lO - Te!. M. 7tll».. staglo �ord �nE nf 'I t-'l tagiário do Serviço de Pediatria_._ ...._- DR JOSE TAVARES D'AVTLA �laebiido 17 :';"Qnini' dto 1'ira·l COllsultas: Das 4 la ti hor,�.
P f nOlt� .e

R �co'" 'L' , '\10 Hospitál do Ipase (pl'Or Lua--- - --
•

I
-

... I "7' R "1' ., .. R 11: t ve J" TO. avIO odnguea J I •

DR JúLIO DOIN IRACEMA CllWRGlA GLÍ'.AL (��'t.;� .• e ... , I eSIII%IlL ,u: 5 e I

""I Interno por ! �no do p�. Ilr01'1'CS Barboza) no Rio de Ja"•

,
" "

-

, " Doença .. de Senhoras - t'rocto. ResIdencJa _l rua l'reud"nt. lllor, 46. Tel, 2.81�. SOCOrTo', neiTo.
'

VIEIRA M ?L�.S � IAS �ERVOSA�S. I! . logia - Eletriddade Médica COLltJr �o 44.
_

,-
� OPERAÇõES I Pediatrll do HosJlita! de fari-

MEDICO ME�1 AI.:,. - ?L�NICA (,ilRAL Con-sultõrio: Rua Vitor Mei-l CLIISICA DR. ANTONI� BATISTA I CLINICA DE 'ADULT J J.ade. Médico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM OLHOS, I ,D MSe�vlço N .. c.onal di nOllll- �eleB n. 28 - Telefone: a.!j07, de .. JÚNIOR DOENÇAS DE SENEOR'•. Ide Saúde de Florillnópohi. Pedia.ouvmos. NARIZ. GARGÁWtA l�a�b tl.,alsÁ b' 1 t/ d li -Consl1ltas: Das J5 Íloru em OLHOS - OUVIDOS - NAltIZ

('lIN1CA ESPECIAIIZAOA OI:

l'
CONSULTAS: No B:ospit�.� t:J:a dà ,Assistencia Médwo - Soo'r ]{A'I'AMENTO II OP8RAÇt'H:S' h l\>� \Qf \

UI ,I" 1-1 () II llíle· dIante.
- Il: üARtjA1-J1'.�

I
.. , .

clUANÇAS' Caridadll, diariamente dlll 'elal da Armatia.
lofta.Vum·tho - NebtoUuç"o - i ,ePsI��\:tra do lha' itlll _

He�l!iêncla: Fone. 8.422
, _". .

DO
; " C(>(l�ultu das 9 ás II llorlll. 10,. I Consultório:. Rua 'rldarentes

IHtra-So,,", C I" S'
li Rl1a: Blumenau n. '11. DR. (,LJJl:I,REIltO nA jiONSEC."- R, (' P d lIli,Uililili.o No consultórIO, 1 Rua 9.

('f'raUoruenl.o de .Inullilt.. hill '()('���"ul a�tAnríl 1 I t DOENÇAS DO APARELtlO DI- Chefe do Sen'l\;O de OTORl-
I"

.,� e ,on8. li re .

Pinto nr. 16 (l� andar) Consultas. diáriamente dali
, opua,io) .' �<l er�p pe o,. oi e to- GE:i'I'rVO _ ULCERAS DO }!;S- NO do tiospltal de l"j,nlanópollli , ." Diariamente du 10. b 12 li

11õ
h01'as em rliante,

Anl!lo-tetillllscoplll - Ret'elt:& de ���<)�al:l'�:;:;:;�!' 'h��.ltn �::- TO �L\GO E DUODENO, AI.liíR- Possue a CLINICA os APA-R.bl"I AnVOGADOS 114 às '16 boras. ReSIdêncIa: R, Tte. Silvel1'1IOelllo. - Alode:rno eQlllí>IiUlelito I:' � ,
.
'm' '-O en , .

GIA-DERMAJI'OLOGlA ii CLI- LijOS MAIS MODERNOS PARA·
�

-

... -. '.. RESIDENGIA: _ R''- Du S/N. Esq. Padre ROlOa.de Oto·1tlnolarln&(iluj:11lI 1 ..... 1 ....
t ·(�·l.[' ul�r�.s·l< ebrç�a isq"'t1j -

NICA GERAL ITRATA.MRNTO
das DOIIINNQAS

I
]_JR JOSl!: MEDEIROS Sbutel, 129 - Ftori&oop,,1l1 Tel. 25:;0

DO Euado) aa ,as. u "* u {lIa, ,,[la, O
.-

_- da Ii:SPECIALlDAlJlI! VIEIRA _

. ROl'ário daa » b lli !lor'. li i (manhã)" . .

DR. .tULIO PAUPITZ Consultas .- [lei. mllullã ilO
_ ADVOC,'Af)O _. DR I G L E T T Odu li! .. 18 horlUl. I RU,a A/uta C,..nbaldl.

nqtnna, ]!'ILHO I.lOSJ'I1'AI.. '.
,. rle Genel'lll tllttIHINHllt., I ",' ('a.�a l'.,stal li\() - Italtll .

Con�glt6rlO: "-, Rua Vitor ....

t·1 RE�;IlJt<::NClA: l{UlI !:loc..l(.n., Ex Il1te-rno da :Wa ent�rmarill A J AfdJ_�, ,-' das 1 ... --, :'., Ma (",-t.atUl!!. Diagnóstico -Tnlto. Clínil e ,Cil'lÍrgíco das Duenças. ereles 2. - l'one �il7fi. . 1;;11 Te1.2!!Ol ,e Sel'vlCo de gastro-enter,olugla no" CO�S�,LIORlO _�._.__._ _ _ __.".__ .
_

J.<c •1{es. - RUI! Sao Jur,. lIU -_.

•.__�,_.__ Ida Santa Casa do Rio de JitllilÜ'O II..,tlNSULrORll.:I
- Rua da. I R C RNO"'" _ Afet;çoes de UldJS e Crlanças.

F'one �4ll1. DR ARMANDO V� I(Prof. W, Bel'81·dineili).· _. ILHEOS nÓ 2 I
[.). LA . u. PI'diatria·- Ortojle<lia 'I:raumatc!ogia _ Tisiologia

DR SAMUEL'- Fti1oN';:';;C--:--1
'

nIa DE ASSlt:'
Curso ,de neu,olulíltl (t'Nri. RESIP��C!A.:-: E·ehl.J'" Seh- GALLET'l'1 GillecoJogia _ Obstetl'ici Urologia --F:ndo('l'inuiogia.. v Ol'i ,A .v\ .... Q. AlHltl'egesIlo).

I,mdt
o' da leI. l:361i

_ ADVOGAlh) _

_. 9

, C�R(mGUO.DEN'l'IS'l'A UOIi S�.rvi�08. de Clínica lAfantil i ,Ex IIíterno do 1:IüllfJit.. 1 ll.lit,.r- '-----.
f'

.,

HI�a Vítor ikfelteln. tlÍJ Cllra� de emagc,liliento e t:ngOl'�e. .

Cl'l1Ica - ClIlH'liili: � Protell. da AS"lstenclll M�aiclplll " 11 ..11· nldade_ y� �1;IlarúL __

, _._',
DR. ANTON_O.MON1Z i' uNE: t.468 iJi)ell(! tla ;velhke.DE'ntál;IR _.._', ,. _ ,(hui de_ �.• fldad'Ó, __ ' OO�NÇ�S_ jN'IE,,!NAI.1. DE AF.ACAO .- F'lllrJallÓl)(lfi. _ LTA ""TlnflIARaw8 X e (nfn·VerveUio iCL,NJCA MEDICA O:i C1UAN� Coraçao, Estomalto, IIlUli>UnO, l.

_, > ' '" ,. ,,'
..._ .. ,_

,<
A �l...... , • ..,.Consultol'lo e ReJildêoCUí' !tua- i

.
ÇAS I!i. ADUlil'OS , f�ado e vias bllilneli, Rlllli.-1)VlI- CIRUJ.G1A 1, HE�MA 1 OL4, .• lA DU. ANTONIO GOMf�� HE CIRURQIA �.LÁ8TIC Est.ética e Repnradora ..

.fE'J'nando Machado •• •

I
- Alergil - rl&S e útel'o.

1'"
(I!l(J),,,. Ia.. AI MEIDt\. U ltór'o' Re Fel" d 'M 'h d 6 10 .. ,

'
•

Telefone: :i.22fi
..

Consultório: Raa NllllU ..•a. Con'sultório' V'lt(jf It.U.eIU (Atlsultono: J��o, I'�nt", UI. ..r
.

; onsu. I .' - ,a ' o. aI.: a o, n. ,- a.lUar.

Consultas: <las 8,00 _ iII 11,10 jChlldô,
7 - COlltlUltu da_ li b 22 ....

_ ,. . r::as Iii às I? dlarl"fL'Hlt... ADVOGADO Te! é 22-27
é das 14,00 ás 18 horai ,

18 horu' Das lI:! il8 18 horlll.
'.

]\,e,,08. 80S. S"b!f�o. Escrit6rio e R5sidênd.a: Horário: Da!' 14- às 18 hl:s (exceto ao� Sábados).E:xelusivamente com hora IIlU'
. Re�ldêncía:._��a Marechal Gui-

_

ReSidi'
.. n.elll: .RulI BoelllilVII 20. !;e�;

. B��u"u:" lali. Av, Hercilio Lml, 16
P I M' h� e a . "a'b�ada. lop,tme, ti - Jfoue: I'iSj ji'ime l 3458. j; oue, ...714. 'Teiefone: i34.ti. e a , JlU a ,QS '" � atendérá sàmente caril hora

marcada.
,

.

_____ ..:--__.-'<.. M_._.. _.__,,_'I'.......,_.__ ............. ". ft ••• �

�._(
__.. _._....."':

.. _ ...�.- --_ ..
;....._._--:-._

••

_._'-;-
_" -'"'-"� - �.._- - ...... -_ ...__..._.<.�"" .. , _ _,...,�" ._

. Lavarido . com Sabão, ''_ •

<
• r _

?!:,:,�;�!:-!:;:i�a!e��:�;
e�oDo•.izo�_e:\íe}ml1iO> e�' d'l·ahelro·

��_"'�',",��_=..,--.�_ ."<""' ..........,�_,.......1__ ,- .... '.� .....�" ._ .... ,...�.'... ''-. _. __�� .�._� ....._. ... .. ..,. .' >-r.!_. ._, __ ., '� ""_ •.• .•

/:

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o EST,\nO
_._---,--,----

•�����t,;lili�fit�".fii��Qfi:�"'��1oiw�&�GIl.,.�8fiQ�.{j��.g�W��e���ii�'&.��Q�_wilg.�
- ,�
� �

Illlry._�-M�C!�a_:���-��.. II
i ACONTECIMENTOS SOCIAIS f
�••�.�•••• IiQiil ...""• .lj�.�j ��iJíi•••••••ti".�••(jü.a

São Fnmc:i:jco do Sul: A moçn que ]'epreseJ�tará. ês�� se.

110spitaleira cidade, no concurso ','Miss, Santa C.atarll1a ,

t T h D FAZEM ANOS HOJE:
fi bonita, urac iosa e tem muita srmpa Ia. erezrn a u-
,,-

fi d lt I men ina Mariza, diléta fi-
tra, ga rota ,de lG anos ele idade, mede 1,6... e aura, l?e, e

I t· 'Ihinha do nosso prezado
bronzeada, cabelos aloirados, rea men e e uma sena. conterrâneo dr. Milton Lei-
candidata ao cobiçado título, Terezinha foi apresentada

'" te da Costa e de sua exma,

pelo Clube Cruzeiro da ci.Jade de
..

São 1- ra.nc.. 18, co.
i da bonita canditata esposa, d. Antonieta B. da

Muito breve teremos lologra"13s «
'

c.;<t 1 '" '"

Singelo vestido .em linho unido, enfeitaào - apenas

por Llm; gola "ficllu" de can,braia estampado.
--o--

BODAS DE OUlW

Casal Ff8Dcisca, Ceciliii Momm
ComemOl'â lloje o tl':ln::lCli1'30 do 5Uo aniversário de

seu enlace m:1trimonial o C:\Sl,t] SI'. Fl'ancisco MOl11m e

sua exma. f'SpOS::l d. ('ecília Vieil'a lVIomm.

O S1'. Francisco lVIomm, que é funcioríário Público
apose.ntado vê, tambem, tl'íinstOl'l'el' o seu 71° aniversá-

, _

rio natalício.
O distinto casal, muitu relacionado e gozando de

merecido de!:ltaque na sociedade local, pos'sue os seguin
tes filhos:

_ Idatília Momm Azevedo, funcionária da Direto-
I

RIO, :30 C,:,. A.J - ° depu-

ria de Obras Públicas e viúva do saudoso conterrâneo sr. ! tado Medeu'os Neto, l'2pre·

Francisco Azevedo; I sentante de A�agoas, �pr�-
_ Arací Vjera IV!omm, solteira, I sentou um proJeto ele leI, Crl-

_ Irani lVIomm da -Silva, casada Com o sr. Mário ando a Universidade daquele

Siiva, alto funcionário da firma Meyer & Cia.; 1E.�tado, codm sed�.e1UtIVr�cei,ó,
_ Nerina IVIomm Côrte, encarregada do expediente" e int-egra a no lVüms eno d-'i

da Secretária de Educação, Saúde e Assistência Social, Educação,
casada com o sr. Ivo Bandeira Côrteí FiseaI de Fazenda.

Sã.o nétos do venerando casal:
Maria das Dôres Momm Azevedo, funcionária do

LU'I
Déil'ia Maria Momm Azevedo, funcionaria do lAPI
- Sidney Mário da Silva, estudal1te (4° ano do gi

názio "Dias Velhos"
- Sônia Maria: iVIomm Côrte, aluna da la. série gi

nasial do "Colégio Boração de Jesiís".
Por t§6 feliz eft'méride as filhas, genros e nét� do

casal mandam celebrar uma Missa em Ação de Graças,
fi se rea Íizlai' na Igrfja de. São Sebastião às 7,30 horas e

ofereceráo, na residência à Rua Bocaiúva nr. 91, nesta.

Capital, uma recepç.ão feesti"fl.
O de O ESTADO, rejubiiiando-se com o feliz acon

tecimento, formulam os melhores votos 'ele felicidades,
e�:tpnei\"os aos da €xma. família.

Da cidade de Itajai : Os dirlge'ntes da, simpática.so-
. lad "Bl co dos XX" como sempre multo cava.Ihei ros
OeLace -,o ,�"' "

que S:10, llunda1';;\m-me um oficiu, �a.l'u f�zer-me ciente

elOs' no\'OS dirigentes dacluela Slm�)Htlca SOCIedade.

Sinto-me agl'adecido,-é êLlllll)l'llYlento �os n�vos diri-

, tes muito especialmente, ao ilustre .lornal1sta Sr.

:\e�\ )]'1' Focs que ocupou o lugar de Presidente de Ron
- (s( - e'tc', o' demais' l'residente, Sehastião Armando
l-a. ao ;:, ;:) ;"j, , •

I
. n }'S Vice Prestden te João Arno Ba uer, Secretano

r os ",c ,v' I d
Nivaldo Nogára Tezoureiro, Luiz Malburg, Orador A o

Má '["1'0 Cunha Diretor Social, Zilton Cruz.
1\'

��"'��'�•.·1§I·'lifir.TII'Tllh:;;:_"'" _·."j;-i;'�!it�I' iii ••

-0-

em nossos jornais.
-o�

ModaUltima

>

E, quando ela paSSHr, tndo o que não sentiét
l'eil'a, esposa. do dr. Arman-

(Ia \'ida há de acordar 110 cori1çEto que vela .. ,

do Simone Pereira; 1
, E el;, ii'(1 como ,) sol, e P11 i l'Ei 3 tró.s de a

- .Jovem Telmo Heitor

,. (On�i) sombra feliz, ,.

- Tudo isso eu me dizia, TE1VIPES']'ADfi.J \ iiFett.
C N'AD" 'lO ru" I')

; ,�:� )f;�� "� �>. ff:!. ,-8.')
- sta. Ruth Maria da Sil-

1
l !\, � , -! �� �:'.' f' c" .' �� '-' -

�
1 'li1:1r,C () !llguém me ch"mou, Olhei: um vulto lonro, Violenta tC'ulpl'st::tclr de n,,-!

va

L d I e clai'o, e vagaroso, e belo, na luz de ouro ve, que começou s.')J:1l1o dr: Um" H'i.! dfl m:lC1FÍr8, .110-
- sra. Aracy OPctes

a
do poeme, me dizia adeus, como um sol tri&�e, . . manhã, ailicla SOlJl'flva fllltf'- '\'.1 " r:Uél Ci i, pim .\rir:), 31

Silva, esposa o sr. I ontem sôbre o lrstc, CaiTf1lU (und,):;.
Nal'bal Silva funcio- ,,' 'I
,.

d Alf
'

d
. 1,� falou-me de longe: "Eu passeI a teu lacto, 40 c ntimrtros dr! n0w, ({,H ,1:1:::<j' 118 mesma, com a

nan? aR �lnt egaL;, I mas ias tfto perdido em teu sonho dourado, um vento forte, ;\('\\111111:'1 j).
;, l.. :<.,i:'llh Martins.

menll10 aml on eo, '. h . .' t' I" Ia a" ! 1 1------------- .-

f'lh d R l-ct
meu pohre san :1(101', qUe nem sequer mp VIS e. .

s

r.u.
s c PS ,1':1.1 fU,

I
� "fJf" 1IIT 'Ii -C 'I.1 o o sr. omua o

__
'

_ .('.. JVlr..J'>J'i'�'jl h.

- ��e��;,o Américo, radio-
-----.- .---------------- ft I: I 1 I rr;�:�\l�� i��;·:��, rmP'�'lf-i�-�

sr,tdeal.�eSg�l�'l:v!a!�:� Eieutério LIRA TENI'5 CLUDE NA�' II �. � ,�,����,\1:J�JI;�:���n,(l�1:�::,(Of;��
I

' "D "'" 6a.;'ll/'õZ r9 VOll-.'.. , �l!n');'( 2cdr 1,j,t·lilfll;.·,
. .. l:_.. 'V [H \; li �"menina Regina-lVIana, o t\ bn,',r: di! !;l1J()""":'o tOI ri"

fiiha do sr. G.L. Cal'- , PROGRAMA DO MÊS DE ABRIL ri e: "]t',, r-nr:rirr,_q ,101' [in\l(1, ,t;)

valho·_o_ I AllEH'l'UHA DA'TE.IVIPORADA DE Ii'ESTAS DE UE;) PI=S �";' "dad�
I', r�:__:_l':Wf1_::'.�l'!1"";;""

Exper',.mente, hO,'I'e�"1
Dia 1'0 --DOMINGO - Grandiosa Soirée de AleluLi d DIIClu 'Y

.. --- Distribuição dê premi os. ás 22 horBs.
Di] 17 - DOI\1lNGO - Tradicional Matinre inran- lIdg :P..tat. tO!

lri.rtu.,,.U.Distribui _ão d
h.lli� C4&ufd"MINA"

A reéeita de hoje também o,'inho$ e bombons.

� muito gostosa e constitue I

ima ótima variedade para a I
,

Di", �� _�p' ..}i.�>B�.l.D? _'._ r:.!�.ga.ll�� �oir�� c��,a nüJ�i-; .r;;,1\) \_YLí\ff.). :'0 (!J P I

.::lobre'mesa. ivtesmo em fes� \cl v�'11lt"[1i.1 ã... CUD:ShglCldd Ll1lLlllll1ho. },€tiCJ\ét LP o ,'1' Add.-"i �illl't!'yLll, ;!.
rRS de anisersál'io garanto mesas na jü"lhéda Mu!ler, a partir ele )1 de Abdl. "..,.. ,

,�J'a' J'ece,bl·da. com 'apl'auaoa, I OLa Si.! -- SABADO - tloirée ás 22 h.or:ts. Illlr11'0 VIU!-i,lllll;,;LI(l ,1.:1 c': !
.

c. � � .; i'inr dn tft1ifr_o �;i)Vh'(;\ ;t, �tl·:

!.:-JGREDIENTES:
'�,�_.. . =.____ _ I };�U �.,st.� '-�<!�1l:1, .dIL,. n:

Y2 kilo ,de açucar I trm, por V,Q �\t::!d, :i', II ].n

2 copos de água I

C .A' S- A:. I':�'�' _com
c1f:Ji·'!Ll ::t 1\':.,.,. L,

1/4 de kilo de côco rala-
'

.
_

V1f'. 1 e1"'1;1[,lle,
do I ,I t"?..

! I I
I

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

I 4 OVOR � CASAL COM U�I l' ILHO PEQUENO PREnS" DI� i
---

I 3/'1 de um.pacote de 250
CASA, FAVOR-AVISAR NA LOJA RENER _ii. RUA F'h-I

1 g'r. de manteiga LIPPE SC -1\, -� m
'

'MANEIRA 'DE FAZER: HMW'! 7.,

I 1. Com a água e o açucar, I �__._�,.�"_","--,_�,_"",.,!.,�,,_,,__ ,, __,, .-.:,

faça uma calda na qual,
'

.

quando estiver em ponto, I

junta-se o côco ralado dei-l
�ando no fôgo até qu.e fique I
iDll'1 pasta bem espessa e

I.:;ozida.
2. Junte então a m�nteiga

.

e os ovos de um a um, me

Ji:endo tudo.
Coloque a mistura numa

fôrma amanteigada, ieva,üdo
por algum tempo ao fôrno
'lUente. (APLA)

ANIVERSA'RIOS

Transcorre, hoje, o ani
versár!o natalfoío do sr. des.
A lcebiades Valério Silveira
de Souza, ilustre Membro
do Tribunal de Justiça, apo
sentado.
Nesta oportunidade, gra

ta para a sociedade local,
l:ieJ'-1he-ão prestadas home
nagens de apreço e simpa
tia, ás quais, com respeito,
os de O ESTADO associam-

Costa;
- sra. Beatriz Ferro Pe-

PUDIM DE CÓCO

FOZ DO IGUAÇU. Conhe-
eer aque:<1 maravilha, é obri

gação. Procure a Agência da

Real, Cons, Mafra, 6 e faça
lU11a bôa viagem, na "froe::!,

da b�a viagem".

ALAGÔAS TERÁ
UNIVERSIDADE

li O J E PASSADO
.l (J. ./ .... .Jt ... ,..l; .. 1.1...;

i, data de 1',0.1 " recorda-nos que:

- em J u±J. luüilu d,,:"':'ÚL fÚ�5e aclamado Rei pelos
h"b1t,}ltlf:.' l�:' on u.o vi la de S:'o I'aulo, Amador
LLléJlO d.r PilJt'i;'l, reeistíndo aos amigos e parti
dario s cons gu iu, pelo seu prestigio, promov r a

�ichl'!lHQ;:\O d,' u. ,10,[;) 1\';
- em 1. ;30, um» r.;ll.1 de LGl do l'l'jncipc,}�egf'nte

D. Pedl'O L, :;)ulill :1 'SclilYirno d,," l1(, ·:I.\S sel-
v ic o las :

em 1.77G, deu-se o cornb.rtc do Rio ,.,l..iHIL', no

,
(ju:d o Ceni:'l'RI ,l,i:;,) l Ien ri q j(' de BOI:il, 'U1l1 n-

dclllLl' .if' E\.GI'cHo llr..s ilr.iro do Sul ir? rtucar. 03
}'''1I'\('8 e L. I"l'ins do" hcspan hóis, dest.« .m do-se
er.tâo n:� LHd:,d.l do Forte de San ta I�'1rbnl'a o

C211<':I',(/ S():,l'e.''- ('"il1lIJI':l:
em J,318. cou

í

iuunvum os n i a ques á I'ovoação de
SAn Cu rIos, nus 1\1 i,,�,,-('s, 1,01:18 tr(qus 110 General
,Ck\g':i:� :�.lnio,:, .lur.mte :l. cuerr.i r01111',1 o dita ..

dor Jcsê \rti;,;:B, (;1!c1'(> eh Conf'ederaçâo do

lrnl�'l!ai;
cm 1.:"'17, ],0 Il io dl' ,LlI1C'iJ'O, l:llcr-('u o Senador
J oão \'icir:l de Cn rva lho Marquês de Lajes,
um rios bl'il\'O'; (Li ]1"t:l1h1 de Cat-i lan : j
em 1.8ií7, no Rio dr Jn ne iro, f:l1eccn ° Marechal
JrJH,O Clnisosromo C;! llrulo, elemento dentar a do
rlas ccrnpauh .. I"l (h ('Ll'latinJ, Rio Cranda elo
Sul e Bahia,

-

............. ...: ............ ,�-- +�_ ....-._....___...-�-

ESSA QU.b: EU REI DE AMAH

Guilherme de A Imeid

8ssa que eu hei de amar -pei-didamente um dia,
será tão loura, e clara, e \'ügarosa, e bela, ,

lue eu pensare] que é o sol qu
é

vem, pela janela,
.razer luz e. calor fi esta alma escura e fria..

--_'_ .- -- ,-

til ,..la Pr.SC'O:l - Das 17 á::i 21 h01'3s.

I

I l\lI\llnI!, ;.t) 11.;, "I .

I ,'

..
Úl' !.li. ," ," j·· .. C· ;: c1. � ,

I lU-,L .. _' !:';,fJ:1nh\t1., \- 1(-,: .. i.

I !)fT,-ij1lc'IILc', "(,Oi.' ::l:!i·!j!� ,,·� •. ci� n
"

'

,':i ,[ ,j, : ;on M:líl11, 1 j\!" !.-t] '1 n

I <i ',II ..... lJLH� �Ll(,i�fJü .lO L1!..l l.::.L)

I Ctl:liiLl'LlY.."2_'iJ ))on Ja( 1 (Ir' 1.:.2-

_"�\'c!te.

Banco do Brasil S-tt
\ ;��.: o 110\'0 e � ... -�, ;l:dL,ll;�;:�L .

1 :._l_,1. 3s,'{Ístii'prf1 a u,jssn que
",j,.la tl'kULoj_· tiL, � l.' :,l .. :1. :"d 8 1101':ls nn C'nth[r:tl J\Je

tropolitana, em Ü, ten cao do e1Jlinenie brasileiro e :ll'dol�O.3:':
"

.

l'
-

Ili.t .. ! ... ll�(,l' (·��s l·iq�.,. !::I\ I,! .��_,)'J:_I1� Jf��f\'j_'J" .. /\1�J'J-LlTf�
COMUNIC,\DO N. 36 .: 1: f�I�:"'.-\EmES.

'

, I ---�-' -.--- -- ,- -----"--,

AA Carteira de comé,rclo Extetíol' torna públÍL:G qU2.l. forç"l e llll o""e'
�

e,;.,��a� .. �.. �?\:.,,�.
�";' fi"�d,l? acorelo c,om a i'esolu,ao ton�flda,pelo COllsel,llCi da Sup," ,.r,iII'·,· .:

"" 9�i:í���í:l'i
-

, , 'Ji l} '�ag
.. ���li, • '

iilrmtenclencla 9ft Mo ,da (. do Crc:ulLu t�ll1 ::;C!.:;;;"lu r1<' h) 'lu I
-

",.' ,
'

corrente mês,'.acolhel'á lJecliLlo.;; ele impOl:tacào ele ('11:\:0[1.-'1
1',SShNH)1,EIA rm,nL ORDll!ART,\

em bl'Uto, origin:ÍLio e procedente 'elo Chile,·amparados por I
<;lJlTAL iH': CUS,\'OCAÇ."\O

promessa ele vefl<;la elê' câmbio em dólares cio cOllvênio 1.:011\ Pé10 })]'és'e1:ie J';,':�m convici1dos os Scnhorr8 ,}cio-
a Finlândia (USS FINLl tle,c1e que convenientes os pre- ,il.i;:;t;l;:' desta, Süc' i ",r1;"dc' :� C:iJlll!);tl:'�Cel'em à A�semb]d Ge

ços e comprovada, em cadE( caso, a couc(JHlúlWh d::,. Ftt1- r.,l \_J,'dHi�,l'lJ 2 "".:II'!.:ll'-:'c' no dl:l 30 ele: 2b1'1l L o corrente

toridades finlancíezas.· Ii uno) �!3 11 �orn3, nél série ,;oCÍ:l1, n fim de dflllbenrem sô-
Rio �e.Janeiro, 26 de março. de 1955. Ibre a,

scglllntf'
(a) Inaciô TGstl lêilho, c!iJ'etor, Ordem de Dia
(a) Lujz de OJiveir::t Alves, gerente, I, a) IC,HIIi':).,. CX:Hnr, (lisdl;;"J0 :" aprovaçiIo do' l'ebtó,

IrlO ela Dll'ctol'l:1, u:,]nllç_o ge",11, llcmOlF:tl'aL, o da c::mta
COMUNICADO N. 37 de lucl'oS e penlDs, paleccr do Con"!clho PjíCcal clocu-

A Carteira, cJ.l; Comércio Exterior, torna públko que () menlos l{ue a(;()n1Tl'lnh�lm Ó b:' l!lnço gCl':,ll l'paliznclo em
Conselho da Srtpel'intenclência da Moeda e dO Crédito 1'e- :.11 ti e clezc!i1oro clt' 19fí J;
solveu, em sessão do dia 22 elo cOlTente, eom )Jf,\se no a.l�t. b) plrj�;;o dn 111')\,;] ])ilr'I:)ria e do COnSel11il r;-;.O(.;t]
26 do decr. 34.h92 de 5-1':1954, autol'i:<',al'o ÚceneLlrfleJ<\.o d,' para .' <,.{enlclo' de l�j::;J;

,

importação ele ÇQbl'�, pagáveis em moeela de outro palS que I c) fix:1�ã'o ,Io.� 1,onol'(Jl'ios da Diretoria;
seja o da origem ou procedência do metal. Esclarece ain-! fi) L)Llti'ü� é".,lol,h,. de ;flle]'F�se s\.1I,ia1.
da, qu: a e�!ss�odas I'es?cct.iva.s licenças ilC[lri� (")([Llic-iiJ-i AYI;I)
nada a satlslaçüo c1hs e.':lgnclfls re!?ub.l1r aLll'r'-'J, c IWd:) I Achüm se ;'i 0;"1 o�i,.;;o clo<; :'cnhores acioni3t3s, na
mente no que concerne aos preç_os declarados, L.,ede 20chil, os c(n,'mn01ltl,s 11 'i1ie :,;e rerel'e o c,ri. f;8, do

Rio de JR..nl'íro, !:!6 de março de 19)5, ! 1 ecreto-Léi n. ,�.vn, ele 2,� dr sdembl'o de 19 W.
(al Inác!o '�I}st� F�Hho ,diretor" I CriciUl11él, 2'"; de ilL,l ':0 LLC 1D5ü.
aO I.1hz (le OlíveH'a Alves, �Alé'lTGe, S. (le l�t-7.(!I'll!, {' ,rrt,!l - Dil'etol'-Comel'l iH I

-

Carteira de Comércio Exterior

AVENTURAS 00

'" ""- 1

f"XPOSi�fi .]
"Rn- �.\(':" ���\ 1

I
0:

..

'. 't
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

mas enquanto corriam os

jogos, corria paralela e dis
tribuição de refrescante cer

veja e gostosos frios.
Alvo que eramos, na qua

lidade de visitantes, das a

ten ções e gen tilesas de to
dos, com os nossos agradeci
mentos somos obrigados, a

bem da verdade, a confes
sarmos que del iciamo-n os
com essas saborosas gela-Agapito Veloso
din has e não menos saboro-Na expectativa de que os
sos frios.9 de fe- novos dirigentes contin ua-"Florianópolis,

vereiro de 1955
Prezado sen hor:
De ordem do Sr. Presiden

t'e, temos o prazer de comu

n icar-l he que, em sessão de
Assembléia Geral, realizada
.) 25 de janeiro do corrente
ano, foi eleito e empossado
o Conselho Deliberativo
dêste Clube para o período
de 1955, fican do assim cons

l.itu id o : Nestor Rosa, Alta"
mil' Almeida, Aldo Santos,
Egon Ol inger, Alzuir Fer
rari, Carlos Dominoni, An
dí'é Santos, Enio' Luiz AI
ves, Jayme Bessa da Vei
ga, Osny Costa, José Sátiro
Machado, Belarmino Veloso,
João Alcides da Silva, João
Mario Zomer, Ned Perron e

Mund, Nelson Andrade,
Paulo Fernandes Guedês,
Paulo Malty, Sady C. Ber
bel' e Jair Silva. -,

Comunicamos, ainda, que
naquela data foram eleitos,
por unanimidade de votos,
os sen hores Nestor Rosa e

J'ayrue B. da 'Veiga, respec
tivamente,' Presidente e Vi
ce-Presidente do Conselho
Del iberat ivo.
Êste Conselho, reunido em

sessão de 28 ele janeiro elo
rencia do famoso meia Hum- corrente ano 'ele�eu e em
berto para o futebol ítalía-

possou, ele' conformidade
no. Segundo se sabe, a pro= ] com os Estatutos Presiden
posta feita ao Palmeiras gic'lt I te e Vice-Pl'esid�nte desta
agora em torno de 4 milhões

A
. -

d 1.

' SKOCH\cao, sen o que, pe ovac1as. Desses convenios, três ele cruzeIros. Entretanto, ao,
h

.

P
.

1 t fbeneficiam três cl c,; t:lcüd&.s
' ',sen 01' l'eSlC en e, 'oram

qu� consegUImos. apurar, �s. nomeados os demais mem-entidades do profissionalismo cllngentes do vlce-campea,l b 1 D' t'
"

tgaucho, que são Intel'l1:J.cio- paulista não se 1110stram in _

1:0S ,c a lre :Olt'la, cUJa m e-

- .
'

. gora e a segull1 'e:nal, com dois milhoes e q lli- clmados a aceitar a proposta P
.

I t 1 Hl'eS1C en'e C" onranhcl1tos mil cruzeiros; Crll- fI.'l�.itteaI:J-,lte'--d'nIadr�l'Oreq"uPeOndsicolOl�.'el1�oe Dr. J�ão Cal in
"'. -

rOQ1'E-TEL Ar "��Pl'"\E�ISA OF;:RrC�R � 1
zeiro, com dois ll1iihõse, u

p
.

d � S N t � . U. -

- f fV1.' K I){ t
�

r: E, 1-\trezenro.s mil e Farroupilha, por seis milhões CO'i'lcol'dal'ão réSl ellLe - r. ew 011

José Garcez I t

v1'. UI!
�r 1'\ ATI ':::1'1(0de Pelotas, com ['e11to e trin· em liberar o jovem e impc- I 1\ I /\.\1 - !'I - j r E I

.

I 11' t' t
J ,

.'

Vice-Presidente Sr. H j�;!�! Ii'l V .. _. I li'.:a m. crnz,c!,1l·03 ....., I'
"l.lo,�o a ',:1ca,.,n, e,

...., ,- Cantidio de Moraes I Amanhã, ás 15 horas, em tratados por par-l.e dI) ,,�w-
"' Em jog-o o tÍ,lulo mundial ]0 Secretário _ Sr. Val- w:t séde !'.ocial no Estreito, a pitico clube tricolor os flue

�:_:_.o;;;.,��-:, _. --��. O Flamtngo irá mesmo a dos meio-médios ,_ Toi1y de mor Pires I diretoria 110 Cluhe Atlético) militam no jornalismo es ..

Voltaram a

enfrentar-I
Aos treze minutos o juiz Porto Alegre _ Sob. o título Boston, tentará, hoje, arre..

20 Secretário - Sr. 01'-' Catarillen�e oJerecel'á um portivo.
se novamente Curitibanos espu�sa o jogaelor Garrincha "O Flameng'o virá mesmo dia batal' das mãos de Johnny hll1do ChapliJ: I coquetel á imprensa eSIJorti-1 Gratos pelo convite (lu:!
e Ferroviário vencenoclo o por .logo brusco e ofensas 6", escreve o "Correio do

pO'lsaxton,
o tttulo ele campeão 10 Tesourelro - Sr. Cláu- va da Capital, o que bem a-, nos foi endel'eçado 11;'01iW-

primeiro ja que se apresen- morais. Hamilton contunde- vo", dt> Porto Alpgre: "O mundial de box ela categOl'hl dia Vieira
. , I testa o carinho com que são I temos comparecer.

ta"a mais bem armado do se e é retirado do gramado. Flamengo jogará bül 1 nrto dos meio-mÉ:dios. 2° Tesouren'o - Sr. Ota- .... �........Mm...._._�_-_. -_.....-_-_-_-_-__.-_-_u_-_- -_-_._-_�.._ -..f"..f"_� .-.-_"_""

que seu antagonista. Teve Cada quadro compunha-sé via Cardoso Fraga
como árbitro do encontro o

\agora,
de ,dez elementos. IJ- --,'-.--.-.- ------ Diretor ele Publicidade -

Sr. Barreta, com destaque, debrando, aos dezesseis mi- � Sr, José Paes de Earia
.

pois as eluas equipes e11- nutos, depois de avançar O REMO EM DESFILE Departamento de Futebol
frentaram-se na maior disci- pela esquerda assinala o .... Newton José Garcez

l)lina.
.

terceiro goaI para o Curi- Sil\'io José L10s SantosNum preito de gratidão a três atlétas faleceram em
Coube ao

-

Curitibanos tibanos. Mais dois goals são Antônio Andrettidois de seus rema] ,res já plena mocidade, quando ain-
abrir o escore, pelo atacante assinalados para o Curiti-

falecidos, o Ciube Náutico da podel'iam conseguir maio-
Carlos Agenol' Alves

Miguel, aos 5 minutos ele banos, fixando um man}a-
Riachllelo instituiu dois tro- res 10111'os l)�ll'a o remo ca-

Conselho Fiscal
lllta. elor ·de 5 tentos a 1. Osny Castroiéus a serem di:<limtados a- tarincl.1se.

'rel'n11'lla a primeira etapa' Nos vencedores temos a - Anibal Purificaçãonualmente nas i'egatas do Era uma (hs guarniçees
com o marcador assinalando !'tssinalar as atuações de mês de março. O 111'imei1'o lTI:lis conhecidas d!HIUela é- l\Lll1oel elos Santos Dias
lxO pró Curitibanos. Aliatar, Ildebrando, Charu- elêsses troféus trata-se de poca, seuo; quatro cOíllponen- chuelo. E' um grande des ..

No segundo período os to e Dida. Todos estiveram
uma taça denominada José tes eram fortes, fí. if'amentc, portista êste Henrir!ue lUo

elo Curitibanos marcavam num nivel muito bom. Nos de Carvalho Ramos (JUCA), medindo em média 1,Sil me- ritz, pois tem contribuído
outro tento aos qnatro minà� vencidos Cláudio Carioni

a ser disputado no páreo <le tros de altura, além disso, moral, téfll1ica e Jinal1ceira
tos, por intermédio do meia foi a figura que mais im- iole a 4 remos para princi- bem humoradas, treinavam mente ao seu clube. Moral
Mário. pressionou o publico pre- piantes, o !':e�tmdo traféu é diáriamente, nem mesmo I}. mente, comparecendo todos

O Ferroviário, que até en- sente, revelapdo grande es- um bronze em homenagem a vento sul os ati'apalhavam,' os 'dias na sécle, illcentivanrln
tão nã.o amea.çava o arco pírito de luta. A todo custo, Osvaldo Sllveil'a (V,ADICO) porqmmtq punharíl o harco

I
seus remádores; ,técnicame�l':

contrario faz agora forte levava seus companheiros 'para o )láreo de callôe. tam- lios ombroB e atravessavam te, pegando do g'ualdrollc dl�
press'àú, «fim de diminuir o para o ataque. Hamilton e bém na modaHdade ele prin- por terra para a .Baía _ 01'- I, OITO 'e dando instruções a
lTl::l'cador. O beque do Curi- Volney tan1bem coresponde- cipiul1tes. te� seus PUJ11]OS; financeili"an1en-· _ ";1"'1';
tibanos, na entraela da gran- ramo São jusLas e oportunas 110- E o nosso désejo que as ou- te, empregando g'l'alHle ca- �,:...�)
de área, viu-se forç.ado a As duas equipes assim se menag-ens que o glorioso Ria- tras duas agrenliaçóes re ... }lital nas aquisições de novos

----

cometer uma falta, para que alinharam: chuelo fará a êstes dois atle- místicas de nossa CalJitaJ, t.ipos de barcos, como o
não resultasse' piores acon- CURITIBANOS: F. C. '_ tas já falecidos. O' Vadioo neste particular, sigam o OITO, o dOllbde e llas gran-
tecimen tos. "'�. Dida; Vicente e Charuto; Silveira e o Juca, como el':U11 exemplo do Riachuelo. reformas 110S vestiários e na

Hamilton fôra o [ôgador Alir,Jar, Nilo e Gastão; Mi- conhecidos, denun muitas Vi- 'Em tempo: Homenageando secretaria do clnbe,-
escolhido pelo Ferroviário guel, II elebranelo, José, Gar- tÓl'i:.ts ao clnbe da Rua Rita c!D �l!\udo�o Ridú, há anos foi Em !)rincípio (} Henriqtlf'
para cobrar a falta. Feita a rincha e Silvio (Mário). Ma]';::!, os 'llHlis ju ,i( amenü,

.

\n."ti'tuidô um Ü·OfiÍlI. eS<jUh'OiL-se a dar seus 1lal-
barreira, dentro 'da grande FERROVIÁRIO F. C. _ com R�lllall1o j'(Jrt:l!lo (Ri, I

'!"� ilHes, porém, insistido disse
área, o juiz mandou que Co- Evcr;:llclo, Cuju e Hilton,

I
dú), t:nnbém já faleCIdo e *

que prevê a vitÓl'i:t do Ria-
brasse a falta. Hamilton, Valdir, Pedro e Pavão; Vol- Arno i1l>',., lU!m:H':1.l.1 c·· I ':fihl.'e os lHtlpites da ;'P_::-[1- Clllú'Jo nh�Jláreos de canúe,
num fDite tiro o converte em 11ey, Ca.reca, Jáu, Carioni, e iole !1 4 :(·lilJ ..; \1::1 te. c', .:;: ::l tle domingo vindôlU'ü: 011- 11m i;;:s;ti!oJ<;" a 4 remos, no

goal para o Ferroviário. 1s- Mário. I mo conjunto, invencível em vimos, ontem, o Sr. Henri- OITO 110ví�simos e no júnim',
to aos onze minutos da se- I águas

catal'inenscll li pel;;:>; llue l\oInl'1tz Júnior, um (los sendo Cjue üÊ'i;te páreo con ..

gUilda. etapa. > Escreveu: P. Apóstolo anos de 193'1 a 1\139. E!We5 ahn('gado'3 direions' do IÚa� cent.ra sua maim' eSjJen.'ftnça

rão a merecer o. mesmo PRÊMIOS
apôio e simpatia recebidos Por especial deferência
cor seus antecessores, apro- ,11'1 direção. da Buettner S.
veitamos o ensejo para apre- A" coube-nos a honra e o
sentar-lhe as seguranças da

prazer ele distribuir aos ven
-iossa estim,a ,e considel'�ção. I cederes os prêmios que essa

Cordiais Saudações I firma ofereceu' foram valio
p./ Clube Atlético Gua- sas e delicadas tacas da

rall� ,

I
sua produção. F'izem�-lo com

ewton J?se Garcez ! jnazer, e as palavras que
Preslden!e � pronunciámos, se não foram

Walmor PIres i belas pela eloquência tive-
10 Secretário". Iram, isso afirma do, a virtu-

de de traduzirem a sinceri-

AT'x.-' '.... Til'"I

.:M:
e

,

"

. .'ir' ) Ox
DOMINGO PRÓXIMO, Á TAr<DE, O ESTÁDIO DA RUA BOCÂIUVA SERA' PALCO DE UM BOM COTEJO AMISTOSO. EM
QUE SERÃO PROTAGONISTAS AS ESQUADRAS DO ATLÉTICO E TAMANDARE', ESTE FAZENDO SUA REENTREE ·NA DI�
VISÃO PRINCIPÂL DA FEDERACÃO CATARINENSE DE FUTEBOL, LICENCIADO QUE SE ENCONTRAVA HJ\' MAIS"

/

DE 10 ANOS,

"�C) Estado" Esportivo
••••••••••••••••• c•••••w �••a.*�••••••••••••••••�•••••••••••••••••e••••••� .

CLUBE ATlETlCO GUARANIlgueirense e Imbituba assen
taram dois encantros

.ío Nacional, ele Porto Alegr·

.iara o Henrique Lage, da v'iL
catartnense elo mesmo nome.

Recebemos e agradecemos
o seguinte ofício:

-,

o PRIMEIRO DOMINGO EM HENRIOUE LAGE E O SEGUNDO OUINTA�FEIRAr A',
NOITE, NESTA CAPfTAL

Chegaram a. iXIl11 térrnc de dois encontros er,ti'€
as negociacões processarlas

'

conjuntos elo campeão e

entre as diretol'ias do Fi-' vice-campeão,
gueírense e Imbituba .:t1é�i-l·co Clube para a realizaçào Ficou assentado que o pri

o'

cl� ! meíro match terá por local fi I turno, tenelo sido escolhícln fi

I vila de Henrique Lage, rio ] próxima quinta-feira, (dín

I próximo domingo. Quanto ao 1 santificado) para a sua rea

segundo encontro, será no·' Iízaçào nesta Capital.

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

NOTICIÁRIO DE TODA PARTE, Dianteiro gaucho
para o Henrique
Lage

QUEM QUER ,APRENDER ESGRIMA?
Ê informação segura es- 'I mas isso, não será obstácu

ta que oferecemos ao leitor, los, pois estamos segurarnen
de que dentro de pancas dias

I
te informado que dentro de

estará aberta- a inscrição I pouco tempo o Barriga Ver

para o CURSO DE ESGRI-· de e o Clube Doze de Agosto
MA eh Polícia Militar do! abrirão suas salas para os

Estado, curso êsse que é ta- que, impossibilitados duran
culta do, gratuitamente, aos te o dia, poderão, a noite,
civis de ambos os sexos. I aprender e praticar esgri-
Conforme· aconteceu no ma.

ano passado, o Curso de Es-I Para os colegiais de arn

J;'rim:l f'unrion a rá pela lTIS-. bos os sexos, terá início em

hã, das 8 as 9 horas e 451 Maio, pela manhã, o ensina-
'

!.l..!..gal, Espanha, Estudos Unt

»in utos. nas 2a,3a,5a e 6a I menta ·rla esgr-ima que se- dos, Argelit,;na ,: Uruguai.

fei rus. Claro está, que aos Irá ministrada pelos alunos
interessados que disponham I do curso de esgrima, os

,',

I E aqui, nada? -- Divul-de tempo, essa será a me- quais, dessa forma, sob a

:Iam os jornais ganchos queIhor escola de aprendiza-' assistência e orientação dos
.

I
I t ti

� a Assembléia Legrslativa do
gern, pOIS ne a o preparo I

seus mes res, pra icarao a
Estado elo Rio Grande elo

visa algo mais .elo. que faz.er I a.rte e a c. iêl.lcia de transmi-
Sul acaba ele aprovar 112

o simples esgr imista, e SIm ttr aos dlSClpulos os conhe-
convênios esta beleciclos en-

pl'eparar o instrutor. cimentos e habilidades i11-
tre o Estaelo e entidades pri-Nem todos, porém, têm a dispensáveis ao correto ma-

J1lRnhã disponível' p a r a l1ejo do florete e da. espa-

apr.ender o fidalgo desporto
I
da.

das armas, 110 Curso de Es- t

grima da Polícia Militar;

��

O Palmetras l'ej.·it..H, ii rui-
rhões 1101' Huml.ertn -- Rio,
31 (V, A.) - O Emprezar!o
José Gama esteve ('111 São
Paulo tratando da transre

Regatas - Na reunião de. Alegre, mesmo, dia 6, como

l�nte-ônt�m ela Fedel'aç�Q I combinara há ien:po� �O:11vfetropohtana de Remo, fi- os colorados. E3S� e a ncticta
'ou entre outros assuntos que vem elo Rio, pois o rubro .

.ratados, assentada a realí- nebro cancelou sua excursão
zacão de duas regatas nos ao Perú, preterindo acionar
mêses ele agôsto e dezembro, no Brasil. Começará em

lendo a primeira ínteresta- Curitiba, onde, a 3, enfren
dual e a segunda internacio, tará o Atlético ou o Coriti
nal, dever-do ser convidadas ba, viajando em seguida pa
guarnições de todas as �ede. 1

ra .PÔltO Alegre.
rações do país e mais Por-

'

* ".

A Confederação Braslle irn
:le Desportos comunicou a F'.
J. F. que concedeu transre
-êncía ao dianteiro Waldu.

a
1---

o Barriga Verde
em Brusqu8
AS GENTILEZAS DA

BUETTNER S.A.

Rui Stockler de Souza

A manhã estava quente,

da de ela nossa admiração e

entuziasmo pela obra que
ali eslava fazendo-se por
aquela realidade palpitante,
demonstração e plendorosa
de que, apesar da miopia
de certos dirigentes �:1���
disp licência quasi asfixia a

cultura física catarinense,
ela. subsiste, viva e capáz
ele promover fi. robustez f isl-,
ca e o vigor de espirita dos
filhos desta terra.

:!:
- JUAREZ flABAFt\NDO" NO GRÊt�IO
Fez l11ais Quatro gols o atacante

do Caxias
De Pôrto Alegre íntorrnn», ! Juarez comnndando R. oren

que ° Grêmio exel'Citolh�e! siva consiflerac1o o melhor
terça-feira, no Estádio OHm, :,' homem em campo, elPv.endOpico, p,'eparanelo-s{' )x11'a f\J·
turos encontros., sel�' logo contl'ataclo. Valéria,
Os titulares venceram por loutro catal'inense também

6 x 4, sendo que o "cente!",' 'voltou a treinR.l', a.gl'adando,FAIXA BRANCA --------- ---- ..

_-_._-�- ._--_._-_

VITÓRIA lJO CURITIBANOS FRENTE
AO FERROVIÁRIO

\

Distrihuidor

(' HAMOS S/A

Corne,l'cio
Hua João

'fi'snspOl·tes
Pinto, 9 ,ti'po.u.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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cr<ANDE SHOW - SUl�PREZÀS EM BENEfiCIO DA CASA DO PEQUENO JORNALEIRO DIA 10 DE ABRIL � DO MINGO DA PÁSCOA -

PI<OMOVIDO PELOS UNIVEF<SITÁRIOS DESTA CAPITAL COM A PARTlCIPACÁO DO AsrROlOGO E PF<ESTlGJOIT.ADOR PROf, SATUR-
J

NO. MUITAS SURPREZA5 NO VETERANO DOZf DE AGOSTO .
e

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

icões (éÜm��'�' , ��;,�t:�.����e�e���ç.o)
� Operações da bÔCJ, gen givas e maxilares e extrações difí-

I d m d tI'
l ce is -- rlen t es iJh' lúsos Tratamento atual da Píorréía,

.lel ií o" as sa aman ras em I'odos os ou ros cava ei- -

dô
,

' ' . 'I DOi" ol1eràçao sem 01'
vma are os pos de mandra-I ros terminaram no carcere.j ç, "

-
-

" � .

",

,., d ", . d NI f" G'- M tr I I esqmzas e t catamento dos focos de infecçâo na rarz do
gora e a. corria 0 en torca o, as ICOU o rao es re "1 t I 't' I "'P 1) N" (devi ter I O -d 'J d M

c en e, pero mo 'OLO .,A A - curso com o próprio
i queles juizes evw,m er a I em .. acques e 0- .

t r f
- "

ti"
,.

b d I· lt di
. au or 1'0. L..Iàan) - r-atamento efic íente r-á p ido e com

,eus motivos, asea os na lay, com fi guns a os Ig111- . �
" . �. > ,

.

,. .

C'I t V P ,ICsLe bater'iológico e controle I'fl,11Odontlco
'Vj-' 'l-I' ên CI"l A magia ne- t_�J,·lOS. emen e ,esse a- -'., ,

.

.�.,-)<' L r i , "

id d
Dentaduras : lI1aglletlzaclas e sem abóbada palatina

JrJ G umn coisa séria. 'lR simou in co, servi or o ....
- ,

quando anatcmicaments indicadas.
xxx Rei da França, enviou en-

1 iunt a]uu- 1 Pari
- Pontes: móveis e fixas

Fo heernus jun 'os � ;arregnf os a aris, nao se RADIODONTIA _ DIATERMIA _ FISIOTERAPIA
nas notícias que não sur- sabe bem com que atribui-I Atende só em hora previamente marcada
Jiram da primitiva impren- cões, O fato é que Jacques

d d d
' Clínica:

ra de Gutemberg, mas as .Ie Molay voi con ena o a
., . .. Rua Ner êu Ramos, n. 38 - Fone' 2,834

l'ot:1tivas de d iár los euro- Ioguci ra. Essa cerimoma
FLORIA.:-.iúPOLl:.." - Pela manhã somente

[:JC'L1S, A no dp 1\)31: rev\'l;l Ó foi lovn da a cabo com cal-

'D,dl,)' Mirror" que onze ho- cula da lentidão, naquela 1'0-
_'� �_'

mens e O!IZe muthc res, s,,]- -nântica
. praça Dauphine

'nodiando ao som de tam- on de, hoje, se encontram os

.orins numa adega de nsmorados e os poetas.
;fJrTet Mounta in (Nova Jer- O Grão Mestre e seu com-

M Id',_od

fort:llezas voadoras, mas es- QU�ll1do a. Ordem dos

tn" certo de que no 218 ou Templários enriqueceu-se
!to 216 tel'ia caido sobre a )01'- meio de ações de guerra,

�.;Ij,(l.C1 dos romanos algum ) de paz e teve castelos e

":'lol\�enil''' de Cal'tag'o.· 'orivenfos em toda a Euro-

�(í tU1'ilO dC:'l::les últimos lfi, os gl'::mdes da terra, reis

C\!J ti l'el1 t::t ou sL!ssenta :;éc LI- l\:�llilS, para apoderarem-.
lo:;, t�m havido melhoria fí- e de suas riquezas, os acu- :
",-ic,l ]]0 homem (saúde, hi- ,aram das piores ações que,
giene e longevidalde), mas laclem manchar o manto de

'

lflorfl � e intelectualmente o :ncerdote ou de guerreiro. I

hornern de hoje vale� o mes- P:tl'ece a leitura das acu.sa-I
rno (1 e o conte'rl1poraneo do t;:oes que Goebbels, Goermg'
tlne hventou a roda; a ta-!Hitler'e seus adeptos- do an- :
'-Juichllilúg'Ú1.Íll que escreve 'tisemitismo italiano inven

lEiO j)ftlavras por minuto I t"lntm contl'a os hebreus,
niio é.lt1ais intelióente que o 'para tirar a máquina de co- . _

clnze3dor que escuípia º :.sef d�l :el�a mestra he_bréia_'
. �

úOiUe ele Cleopab:a no obe-, e os mllhoes do barao ,de .

, _

!isco, e o electrônico que lan- Rothf'schild. ���
çs Beüs 20.000 volts para a A perseguição contra os�
caMi"a do cárcere de Sing- templarios foi feroz. ,�_
Sing rale moralmente o que

I
Um .processo instruido! �

sell rrtleg'a que atrancava. os por FelIpe, o B!'lo, Cm 1306, I
01 hQs de 2'0.000 prisioneiros d urOH sete anos. Apezar dos'
de gl I'í'3 para homenage- faíso� testemunhos e dos
ar o 'ei Sensquerib. I documentos falsos, a sen-

N s sos antepsssmdos tença não se decidiu a sair

,ernm, pOIS, homens como' das penas dos juizes, por

nós, inteligentes, prudentes, 'que o Papa teve hesita

obsel'vadOl'es com nÓi 'qe' .;:Ces ... Finalmente, Felipe,
man lavam as bruxas à fo- 'o Belo, fez pl'ender todos os

gueüa e cons; :eravam deli-
'

tewplarios da' França, e

to St f.S práticas secretas pa- : qüinÍlentos ca,vaíeiros foram

J-"_.ü'a

.Ll1f,vocar
à distancia a, condena�os a morte e. quei

. Sl{'" idsde e a morte, e se-
! 1lla�os VIV.oS, a-. fogo lento,

a\-nm como "corpo de 110 blJi.!qL1C ele Vlncennes.
que,

- ,

DE PITIGRILLI
Buenos Aires (APLA)

Em urn país do Oriente

Médio, que não nomeio por

que ainda não perdi a espe

l':1uça de adqrnar minha 'Ia

pela com a iJ'Jsignia ele cava

lheiro da barba do Califa,
ou de ser convidado a pas
SeU quinze dias na. Côrte de

seu chefe, que come cabiito

com as mãos, mas faz com

, (:lIe seus comensais eucon

{trem de baixo do guardana-

1JO gemas de brilhantes, deu
./ se U!1l processo de "maldi-

ções" que terminou com urna

condenação Ú morte.

l1etrocedemos ciRCO sécu

los, afirmaram os jorna lis
t.is.

.

Cais-a digna cln Idade }\[,�

dia, comenram aqueles que

Llzem um':-, iíli"i3 aproxima
damente cOllcenciol1al da

Idade Média.

Sim, eu o reCon heço; os

processos contra os magos,

as feiticeiras, os nigroman
tes e artistas semelhantes
do invisível e do inalcança
\'el eram mais frequentes
então do que ag'ora, porque
eSS:1 misteriosa atividade da

flll',!les senhores se· agigan
tavam na. falltasia incontro

lave] da opin ião pública. do
fanatismo e fio ll1f'do, e a

jllstir;ã 2xi'edi.tiva e sum�,

ri:, nuo se v;llia do instl'lI

l!]I�n ai científko e dos mp

rodo. cle hoje. Não bastn,
('.:nl ](.10, eSSt� complexo de

,.-, éil't'U.l1stfinchls pUl'a e :cluir

que :1 magiu, que um racio

llali1t:! atunl j'epel'e de pla
llu bJ1Ll Llm cn eon] hel' de om-

iti 61'03, tenha um fundamento

dI' vudacle.
:: Nossos antepassados não

er�ml mais cslúpidos que

ll:,,\ " llÓS ni'io somos mais

iltLcligenl'cs que eles. En

ll'dan to, sc no curso dOR

s0ci.dolS sUí'g-e um senhor que
i'l\'entn u bússola; a máqui
nrt ::t Vflj)Or, fi cédula foto

elé·tl'Ícn, o ventilador, a. car

ne em lata e o radar, não há

que cter que esses "casos'

l:l1m�lnOS indicllm um pro

gresso na eí'oluçfio da il1te

ligência. Se há tres mil anos

se Ilú'lIvesse descoberto as

(illd"s
.

hertzianas, vinte e

dneo Rnos mais tarde, em

Silniflrcanc!a ou em Siracusa,
lel'Íil slll'giclo um '!?,!'/l'coni,
e se aquele jovem de Carta

go que, no ano 2,13 A. C., in
ventou o papag�lio de papel
tiH:sse chamado a ,atenção
dê L1fIl 'eug'pnheiro mecanico,

'ii! 'i dig'o que o general
AnilJàl tel'ia contado com

'\
I

H:)'); refllizaram uma ceri

non ia milenária,' destinada,
t provucar a morte de Sat

�li11il1. Uma figura de cera

lue representavR o "pai dos
.()\·n:�" foi submersa num

�aldeirão de cobre cheio de

angl1e de frango em qu.e

[]utuavam Rranhas, escor

)iões e CRIdo de sapos. O

\oneco de cera foi perfura
do a golpes de buril e, ao

mesmo tempo, do 'outro lado

da tenR, se o método era

) � e se cumpria com to

,Ls as regras da arte, 8ta
·.in devL1 ter sentido conio

'lue Uí1]:l l�unhalada. que,
,iBtemàlic:1menLhe l'epetill:l,
1 tei'is lev3 do à morte.

Fl'::lllÇii: no cemitério de

",buloi!;ne, encontrou-se um

'or;\c�o de bezerro trans-

1:-'s:1�10 de agulhas, que, evi
lentGmcnte, havia servido

para alguma prática de ma

l" ii1.

N gemlarinâríà -dé Saint
\nrh'é-de-Briouze, apresen
oll-se um tal Del01'me, de

!7 ;1l1Õ.�. rleclaranclo: "Matei

" clegü'lei em seguida um pe

h'eiro que me havia feii.o
niJ lefíc ios".
Em AUl'üilhc1l1, ao baixar

à sepultura uma jovem mor-

e! misteriosamente, verifi

cou-se um tumulo porque
louve motivos fundados pa
·a afirmar que a morte da

'Hpariga se devia a práti
�as de bruxaria da seita

'Obra da Verdade".
O malefício mortífero,

_Lue os franceses indica1l)
·om uma. pa'lavra única "en

voutement", é uma ciência
iue ellsili;J a utilizar as fôr

,'as ocultas existentes em

�ós, em prejuizo de uma

lessoa determinada contra

I qual se dirige a vontade

'le um agente isolado ou um

4TUpo de \'ontacles coletivas.
A forma ma is simples é a ,

maldição.

Semana Santa
118 Catedral Metropolitana
Devidamente autorizados por Sua Excía. P..rvma. faze

mos público que nos dias 3 a 10 de abril sedo celebradas

na Catedral Metropolitana as cerimônias da Se�',l�ma San-

ta, obedecendo ao seguinte programa: -_
Dia 3 - DOMINGO DE RAMOS - às 10118. da manha,

Benção ães Rdn10S por Sua ExcifL Revma. o Sr. Arcebispo

Metropolitano. A distribuição será frita pelos Irrnács do

SS, Sacramento. A seguir, procissão em torno e por dentro

ela Catedral. Ao terminar [1, procissáo, Míssa Solene c C:111-

to da Paixão. Às 19hs. 'Via-Sacra,

Dia 6 - QUARTA-FEIRA SANTA - Confissõe� duran

te o dia (o que se poderá fazer desde os dias precedentes)
,
e para o que haverá na Catd.lral e outras igr('jas número

I suücíente de oónressores,
.

e.n preparação da Comunhão

geral do dia seguinte, (Aliás, os fiéi,s -sabe.u da lei da Con

fissão e Comunhão, ao menos uma '1('2 por fl110. Sabem

também do dever correlato da desobriga, isto é, ela Comu

nhão durante o período pascnl) , Às ians. Oficio de Trevas,

rindo o qual continuarão as Confissões, _

(O REGlJLADOH VIEJrH) Dia 7 - QUINTA-FEI11A SANTA - às 5,3úhs. eh ma-

mente o suplício, protestan- A mulber evitar' datu nhã, Comunhão Geral em que tomarão parte todas as Ir-

-10 sun inocênc ia e invocan- \Ll V 1.\ AS COL! C.-\$ l1T��filN,\� . mandades e Associações Religiosas ela Capital. Os dernats

, ' testemunha

�
....

�.. Iléís, qualquer oue seja a categoria social, 81"\0 Insistente-
10 o (;U] como

'

H. 1;:l1lprella"lIil com �lIlltaéii'il; pala .....
'1

O b
. .

J mente convidados a tomar parte nessa bt"lLo.síma parada de
om povo parll31ense, que corolHiIler 21. FIarei 8ranc.u. CéU-

-- �

t d • ��
,

f'e' e l)iedade cl'istâ, de!Jois da.s Associações. As 8,30hs, IvIissa.
estava acos uma o com se- cal Uterinas, Meolltruae, e "9'1 li AVO'

Ih t t t· t "':�)- PontificaI, intercalada pelos belissimos e imponentes atos
'11e an 'cs en re el11men os parto, e Dore. DOS ovirl';'R.

�.�
_

t 't t p'.,'�, �� da Sagl'acão (los Oleos, e exposição- do SS, Sacramento e

gora UI os, comoveU-Be an e a f. podt.'r.tl!io c.almauttl e H"lullt- �.;:;r;_� ...,
-

-

=rir ..

fineza com que os dois d
. L

..

_�" ( ����
seguirá a desnudação dos alt:tl'es. Às 18bs. Oficio de Trevas

0'" por e1ctlJêu(Üa.

�,(���,?'. _'h! ao que seguirá a cerimônia do I,ava-J:>t:s, cUl'oada pelo Se ..·-

.rna. rtir.es, torturados pela "LlJXO Sf::OATINA. n�Jo �I" ""ID-
. /..._, \ _VJ

1 f·
...�. " � <� �" • .>

�
mão do Mandat.o que será prufericlo por Sua Excia. Revma.

lIlJw\hÇà dos 10mens, a Ir-
)fOVilda efl· Cl·" A r t'...

'é:-
....J. #:-

-

" .

t' d
• lO ecc "",ol ;}LI ��" �f o sr. Arcebispo Metropolitano, Far-se-á dur:mte ° dia e a

mava sua fe na JUS Iça
.

e

I
médico. ilu.tre.. f0� Fl\J\' '!!t� ·MA

noite Adôração do SS. Sacramento no Santo Sepulcro.
Deus.

h t
FLUXQ SEDATINA enCOUt.h"'k �Ili Dia 8 _ SEXTA-FEIRA SANTA - as 911s. eh manha,

Quando as c llmas es

a-I
-

10"-'
I' b'

... �I".e. Missa dos Pressalltificatlos, tom assistêlleia. ele SlJa E. da.
vam para. alcançar os a lOS

Revma. C:luio eh Paixilo e Sermão COWeluôr1il tlvo .Ia Pai-
ele ,beques de Mola)', este

�.

.

SE' TI'--�----------------_.- xão e Morte de Nús�o S<:111.0J', por ,. ua 'X(;]a. evrl a. o . r.

'?,'l"itou: Arcebispo Metropolitano. Dmante a Missa Adoração da
- Ma'ldição! Maldição! I D..II """'."J.,," U ro au r t

Cruz. Das 14 às 15hs. lIora Santa com Via-Sacm e Comr-
Ó Pontífice Romano, doute t'

.
-

, '..... mOl':1ção das Sete Palavras ele Nosso Senhor na Cruz, com
qU:lrenta dias de tempo pa-

a tocante eerinlônia da Htsct.}a tIa Cnl:;:. AS 18,3úhs. h'u-
ra encontrar-te a meu lado Ciínica Gera) cissão .10 EHtcrm, indo o eS<)l1ife e Sua Excia. Hevma, sob
ante o Tl'ibunal de Deus. E

o palio, e obedecendo ao itinerário seguinte: l"raça 15, Rth"S

em moléstias de Senhoras e vias urinfi, Felipe Schmidt, Alval'o de Carvalho, Conselheiro Mafra,

Praça 15, Rua Jofto I'iuto, Av. Urrcílio Luz, }tlt[l, 'I'íruu,·ntL'.::!,

1"3dicaJ' dul'\ infecções agudas e cronicFls, do Praça 15, CatedrRl. 'ft'l'lIlinada a pnJd;;bào havéL1 o S,,(�

i!parellJo genito-urinflri'l.f!TI umbus 03 s-e-x i) ól. mã .. ,b SôIê.!at e.

Uopnl;ns elo '(;jpRl'ellto Digestivo e dQ sistema nen'050. Dia 9 - S�BADO DE ALELUIA ou VIGILIA PASCAL

JIOt'ál'io! ] 0% ás 12 e 2�,� fls 5. - às 22,30hs. BeJlçKô do, 1'01>0 110vo, do Cído Pascal e ,la.

Cunsultódo: R.. Tiraclelltes, 12 - 10, AndRl' _ Fone;
.

}o'(1)te hatismal. Hecitução (1:1s Pfofecias. Canto do Exult.et

3246 _
e Renovaçi\o dRH Promessas do Batismo. Em seguida Mi"sa.

da Vi�ma l'a!;cal e rH)cls:sao do SS. Sur-ramenLO, em torno

da Praça 15.
Dia 10 - DOMINGO DA RESSUR:crçAO ou PASCOA

- às 10h8. Solene Missa rOl tHical. Sermão ela Ressurei

ção. PublicRÇâo das InclLllgências e Benção Papal. As 19113.

C,JI'oação da Imagem de Nb�",a SenhO-l'a, e sermão alu,,;!vo.

Para todos e cada mn desses aios, em (lU;:> se come

moram os pl'in.::lpai.s mistérios de n03sa Redenção, são con-

I viclados, lrwsíllO ü1c1epenc1enl.emente de eonvite especial,
aS meretissimas Al,toriuaLÍBs civis e milital'es, Colégios e

Instituto'S católico!; e os fiéis em gei·aJ.

�= ------------------------

oanheiro sofreram estoíca-

Dr.

tu, meu rei, Filipe, a ti te
ESj)ed'11iDt:t

perdôo. Mas é inutil, tua
,

-

d N t
rias.

sorte esta sela a. es e ano, Cura
deverás morrer e aprezen
'arte também tu ante o 'fri
l;u;l'a'l'do ·Senhor.
Assim disse a 18 de mar

'o de 11114.
o Papa morreu, em Lion,

a 20 de abril.
13 - (Cháral':'lRf'sidencia: R.. .Lact'rda Coutinho,

do Espanha) - Fone: il248.
O Rei morreu, em Fon-

tainebieau, a 29 de novem-
_ ..._.�" .... .. ,,,._._ .. __. ,

bro.

-- VENDE-SE �.-
,

NORTE DO PAR.'\NA. O El

ior::tdo Brasileiro, está a sell

alcance, a "frota da bôa via

gem" da Real Aerovias, serve
a todo o i'::Jrte do' Paraná
Reservas R. Conselheiro 1\19.'

fra, 6,

Um terreno no Bajrro Bonl Abrigo e

a casa da Avenida Hercílio lu.!., 183.
T ratat na mesma.

•

F'lorLilJÓpü1js, 28 de Março de 1955.

(J\_�1S_) Mons. Frededüo Hobóld

VigáriO GerA.l e Cura da. Catec\r�Jl.

José P.enatll di' Souza
Provedor da Irmandade do SS. Sacramento.

I

II! ,t\gItElcl.ecimentoJOÃO ROMAO SARDA
i A vi uva; irmãs, cunhados e sobrinhos de João Ro-

mão Sardá (Jóca) ainda compungidos pelo prematuro
falecimento do seu ente querido, vem por este 'meio, agra
decer de publico, o E;lr. Governador do Estado que se fez

i }'t'presen ta l' no sepu ltamen 10, a Feeleraç:lo Espirita que..

I eompal'eceu as cel'Ímonias fúnebres, ao Dr. Osvaldo Bul-

li c�o Yiana, p:lns p.,lavras sinceras e comovidas pr�nl1n
claclus :.0 balx,n' o rOl'po a sepultura, ao Dr. PolJdoro

i S"nti::ig'o, pelo cI 's\'e10 e cuil1ados dispensados durante a

enfermídsde e, em gend, a todos que enviara.m pesames,

I flores, e !1(omjLll1hal'sm o extinto até a sua ultima mora-'

I
dJ.

Digusçu, ?R-3-1955

Precisa-se'
No: Estaleiro Arataca

MECANICOS

SEiUtALHEHl.OS

TORNEIROS

'felefôues: 2.266 e 2.212.

'\

81 Vt�nda
7/ .�

AN5
últimos lotes, na. praia da Saudade, 'em Coqueiros,

i<Ll la·do elo grupo e:,..:olal' "Pre3idenLe Roosevelt", çom

13 metros de frente, area de 400m.2. servidos de agua
dleanacia e luz,

.

lnfonll 'ções no local com o snl'. Gilberto Gheur.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Florianópolis, Sexta-feira, 1° de Abril de 1955
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\
I

Çt;NTRQ EXCURSIONISTA _'A�lI,lnL.DO p.!'.t!Llim" J-
�

_.._... __ ._ _,_............_-�--.A"
............__ ...__

- W'e:J).I_QJQN�BlP.
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM

AGORA. QUE SURGIU A TUA SOCiEDADt.\
r',iA;'ORES OPORTUNIDADES DE CONHECER

TERRA CATARINENSE. NÃO PEHCA íEtJ.PO, EN'�

Vt'A- NOS HOJE MESMO, l'EU NO:--iif. t. Ej\(OtJH:-

co A
_. -;:;-- ,

--c

EOIT'
JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA DA COMARCA DE

Fl"ORIA TÓPOLIS

EdllaI de citaÇão com o prazo de trinta (30) dias

Dr.
lZJU

ICom a Bíblia na Mão CINf SAO JOSE'
As 3 -- 5 - 8 horas.
Doris Day - Gordon Ma c

Rae em:

LUA PRATEADA
\Technicolor)

N o Programa:
Atualidades Atlan. N°. 55

11. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

As 8 horas.
Abbott e Costello - Char

les La ughton em:

OS PIR:\.TAS- DA PERNA

DE PAU

('I'eehrucolor)
N o Programa:
Cine Noticiário N. 56. Nac.

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

SEXTA·FEIRA, 1 DE ABRIL

Ainda que ossos pecados sejam como a escarlata,
';ü,,, Se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam
vermethos como o carmeztm, se tornarão como a branca
.ã. (isaías 1:18). Ler Isaías 1:10-20 ou João 14:15-21.

ISAíAS foi o profeta do Velho Testamento que mais'
.proxirnou-se elos padrões de retidão do evangelho de \
Jesus. l\IuiL1S vezes êle é chamado o "Profeta Evangélr-
;0".

Há uma notável semelhança entre seu método de ata
':,1' o problema, bem como no conteúdo de sua mensagem
.o lexlo supra e os ensinos .de Jesus. Em ambos os casos,
.1 religião é cousiderada como n coisa mais razoável. Se
)uder!11os-1eval' os homens a pensar maduramente sôbre
JS pl'oJJlerrÍ:ts ela vida, êles descobrii-ão como os verdadei
'os seguidores de Cristo têm descoberto, que uma expe
'iêucla religiosa genuína é a coisa de maior sigufflcacão
2111 todo o mundo.

>

A dif iculda de com muitos que professam o cristia
nismo e que êles não tiveram uma profunda experiência
la religião que lhe prove o seu valor. Consagremos 110S

;:::s vidas inteh-amanto ao Senhor Jesus Cristo e busque
nos tliàriamente a orientação do Espírito Santo. 1!:ste é o

caminho flue conduz á vida -vitoriosa.

Clínica Geral

Especia listn em moléstias de Senhoras e vias uiin á

rias.
Cura rad ical das infecções agudas e cronicas, do

aparelho ge.nito-urinário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 10�� ás 12 e 2% ás 5.
Consultório: R, 'I'iradentes, 12 - 1 D, Andar - Fone:

;�2·1-(j -

Res iden c ia : R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
do Espanha) - Fone: 3248.

LotfíS à Venda
últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

13 metros de frente, a rea de 400m.2, servidos de agua

encanada e luz.

Informações no local com o 8111'. Gilberto Gheur.

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

I
! Poli Celest irt!, que os homens compreendam a Insen-
satez de colocar sua esperanca nas coisas materiais e te.
nham uma visão do mundo no qual os valores do espít-i
lo ocupaI.!:. seu devido I igttr. Que tua vontade seja feita
e venha o teu reino. Por amor de Jesus. Amém.

A's 811s.

Amedo Naazari - Lois

Maywell em:
AMORES E VENENOS
No Programa:
Sul em Foco. N°. 19. Nac.

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

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I

Desconto especial para os senhores Viajantes.

ORAÇÃO

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

PENSAMENTO PARA O DIA
o pecado produz manchas indeléveis que só o san- A's 8hs.

Q d I r
'

gue sacr'if ic in I ele Jesus pode remover. Laura Hidalgo - Santia- narlo e casa DoeESCrnver Carlton Ennnnns (188ô-1944) go Gomez Cou em:
,-' -'

O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito Vende-se por ótimo PCt;,,() A?ettam-se encomendas de

da 4a. Vara - Feitos da Fazenda Pública - da Comarca
A ORQUIDEA

, . . 'docmhos em grande varie-
No Programa: um belissimo conjunto )lal'a

d d T ' I d
.

de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, na
_

__

f
•• a e' orcas e Bo o e NOl-

--.. Paisagens do Brasil. Nac .quarto de casal de Imbuía '. .

forma da lei, etc.

�-_'.I O
.

t d d va, Salgadmhos para Batlza-

Fãz saber aos que o presente edital de citação com']

_ i/%":_'.-.. C- _

_

J
Preços: 7;00 - 3,50 compos o e cama, nas me-

dos - Aniversários e 'Casa-
Censura' até 14 anos. "as de cabeceira, um guardu

prazo de trinta (30) dias virem, ou dêle conhecimento ti-

"S
roupa grande e um ua ruisei-

-rnentos.

verem que, por parte de Aderbal Ramos ela Silva e sua mu-

III ,-�-; n;g--'-
1'0 sapateiro. I

nua '-";e1. Melo. e Aivm 17�-

lher dona Ruth Hoepcke da Silva, na açâo fde �lS�lCa]l)b(J '- l/fA' --"""';-",fjt' I).:.l Telefonar �_6225 ._.__

Tel. :�.416
_

em que r quereram perante êste Juízo, Ih" .oí clngic a:1

*
. �

,
_ _ __ ..

petíçâo do teor seguinte: Exmo. sr. dr. Juiz de Direito ela - 0!JflA/'fTf TODO DIA
.

Li tJ:;
V d C A 5 A'la. Vara desta Comarca. Aderbal Ramos da Silva, advogado / "

'

A's 8hs. • en e- se
e sua mulher dona Ruth Hcepcke da Silva, doméstica, b�'a- I" \

nOS _,IIÃ/)C,\J_OS Lucienne Laurence Casal de tratamento pro-
slleiros, casados, residentes e domícílta.Ios nesta Capi ai -

i
Charles Vanel em:

Vende-se uma casa de
1

'

Por seu procurador mrra-assínado, inscrito na O. A. B. -

�, t
material sito à rua Felipe

cura casa para a Ueari no
, � , VIRGEM E PECADORA centro o i diacõ

Seccão ele Santa Catarina sob n. 424, vem, com o devido
'

.- Schmidt, 174.
u me J çoes, que

-
. .

., - No Prcgrama : seja nova ou bem conserva- "

acatamento, expor e aiíl1:l1 l'eque'l:er a v excln. o ssguínte: � iíl..
� -

'" �

-

. Fatos em Revista. Na c'. Informações, te 1 e f o n e

I - Em 12 de agosto dI' 19-i3, os suplícantes adqu'l(írar,1, no ,

-

-� .,

-:'

�_ "§ �
P 900 4 "'O 2.470. Cardozo. �� �la:yle�', informação na

escritura partícutnr -de COlHl,jfl e verrela de 1\1, ita ,'I; s Dores .;:\ -
, _,--__

recos : "
-

,u. oe e ar .

��...�... - ...,.-�-- ..����� Imp até 18 anos
-

�f��:��:�-��;:���F;�:����:�:v�j�;�E��i�i���: f:!��f;'����fi�i��� ('-r-s�-,
..

n·-dus-t·�r·�I�·a· is�e :-C·om·erc�l·a'·'n-t-e--.s� �.;r:1.�•.01..
c

;�illl:_! Y�!'u��U:�a� �I�,�o'''��l� f,ev�
na extensão de 55,70111., onde connonta co. -, len'"s ele p10- i) .. f ..;;;;�� t

_'
d'

e EUl1lce Mana de Souza

pri dade elo OhJbe ]j Zê de Ag:,sto; la'Lclal Jiútk, 1.:1. lÀt.di.·· Para: IvIECANIZAÇÕES CONTAREIS, Sistema FRONT-
- .' .- I, c.on� ruç:o nov.at, dcom 018

Esteves participam aos pa-
silo de 57,10m., confinando (;ú,,1 tenR.s perteu,::e.ntes a Eu FERD E RUPF _

-

A's 8hs. �v.llne� Oi SI ua a a 'rua rentes e pessoas amigas o

gênio Spoganitz e fundos, TI:!. e.:tens5.o de 13,J-5m., C'onfron- Revisões, Pbnific:ações e Auditorias Contábeis. 10) Noticiaria Guaiba. U aJo� I?S a 11. 5. Tratar a
nascimento de suas filhas

tando com t 'lTenos pertencentes a Otília Cruz; II - Os
. Organizações ele Sociedades Anônimas e Outras Es- Nac..

ua e Ipe Schmidt n. 36- -Denise e Myriam, ocorrido

anteriores I)]'oprietúrios Maria das DOtes e 1;'rancL,�:1 L,,· I "

J 'd' 20)' .JOE SOPATO, O DE- dl'a 25 do cOI·I'ente.
peclCS UJ'I 'cus de �ociedades Comerciais; •

carozo, por sua vez, houveram o imóvel p�r períOdO s,upc- I DIRIJAM-SE 'rETIVE Com: Jae Kil'-: Florianópolis, 25/3/55
rior a sessenta anos; III - Como os supllcantes posl;uam

I A ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTD.t\. kwooc1 J1'. I
o aluelido imóvel, por si e i.:Cl:S antecessores, mansa e pací- Cx. Postal 150, Rua 15 de Novembro 78, _ Lajes 3D) O SINAL_ DE TRAI-

l1li-"."'. PltECISA·SE ,

ficamC'!'.te, Rem oposição ou elllbargos ele c:,j}r'cle algum::t, i End. Te!.: CONDE Santa Catarina: çÃO Cem: Charles Starret faall!l1m� Auxiliar de eseritóM
há maio; de sctentR nnO:1, Cjue! em lpglLiLn:3.l' es<:8. .0::']1', l.:O::; !�esp. Técnico Resp. Jurídico I 40) DICK TRACY, O DE-
têrmos do <1.rtigo 550 do Cüdigo Civil; IV - P�H'a eMa filll L.'Lishoa _ Cor1tadOI' D E'I" C d rio, cOln pl·ática.

. -

- r .. VI asw aon, A vogado' 'rETIVE 9/10 Eps.
requerem a designação ele dia e hora p3.ra u ,iustlfkaçao AceItamos .-�erviça.'l e consultas P.-'01''' todo o Estado de ,I Preços: 7,00 _ 3,50 Informações na"A
exigida pelo artigo 451, do Código de Processo Civil, na qu�] Santa Catanna Censura até 14 anos. MODELAR"
deverão ser ouvidas as te:::tcmunhas Oswaldo Goulart, co -

•

mel'ciante, José Sal'torato, funcionário Público Federal

aposentado e José ElÍ3.s, cOiTlcrciante, todos brasileiros, 1'0-

sidentes e domiciliados nesta C::tpital. Requerem, outrossim

que feita a justific3.ção e julgado, sejam citados pessoal
mente os confrontantes atuais, bem como o representanti'

do Ministério Público e o Serviço elo Patrimônio da Uni?,:,)

e, por edibis, com o prazo ele trinta dias, (art. 455, � 1° do

C. P. C.) os interessados incertos, todos para ::.coml1::mhal'
os Lêrmos da ação de usucapião, depois da terminação liJ

prazo dos editais, contestá-la, querendo, no prazo legal, L'

para seguir a ação até final sentença, sob as penas da le'L,
onele afinal, deverá ser declarado o domínio dos peticioná
rios sôbre o mencionado tel'l'er'.O. Dando a presente o valor

oe CrS 5.000,00 (cinco mil cmzeiros) para os l'feitos :[iscai"

e pl'õtestando provar o alegado por todos os gêneros de

pr;vas em direitos permitidos, Pedem deferimento. (Sôbre

estampilhas estaduais no valor de três crllzeiros .:é�cil1coen

ta centavos, inclusive a respectiva taxa de SaúJ� Pública 'I'Estadual). Florianópolis, 8 de. março pe 1955. (Assinado)
PP. Lauro Luiz Linhares. Em a dita ._petiçãó. foi proferido Io seguinte despacho: A. à conc1us,ão. rlQria;�ópólis, 14 de

marco ele 1955. (Assinado) Manoél. Barbosa ele Lacerda.

Subi�do os autos à conClUsão receberam e seguinte despn.
cho, Designe o senhor Escrivã-o dia e hOl'a 'pam a justifica·
ç&o, cientes o doutor Promoti:>]: J?Úblico fi' ás testem1)nhas.
Florianópolis, 17 de março dê 1955.

_ (A,ssinaelo) M�ríoel L�-
-

cerda. Sentença. Julgo por seniença::'a jus-tifiéa,ção. de Üs: e

fls., em que são requerentes Acl�J.'Jjal Rarí.los da Silva e mm

mulher d. Ruth Hoepcke da Silva,_ afirl1 de que prodrf?a_ os

seus devidos e legais efeitos. Expeça�se mandado de cita�ão
aos confinantes elo imóver em questão, bem como ao Dire ..

tal' do Serviço do Patrimônio ela. Uni�o e ao doutor 40 Pro

motor Público, na Cjualidarle de Representante ela Fazenclfl

do Estado, para todos contestn.rem o· pedido,
.

qrrerendo, no

prazo ela lei. Outrossim, citem-se, por félital, com o prazo

de trinta (30) dias, os interessadós inceftos, citação essa

Que deverá ser feita na conIorl11id�de com::,(f�{�xttí9 455, �

l° do Código de Processo Civil. Custas a final. Florianópolis,
24 de março de 1955. U\.ssinac1o) M-anoel Bai'bos:t ele I,.a
Cerda, ,Juiz ele Direi to da 4a. Vara. E. para que chegue ao
conhecimento de torlo,� mandou expedir o presente. editAl'l
que seró. afixado no lugrtr do costun{e e publiclldo na forma'

da lei. Dado e passado nesta ciebele ele Floríanópoíis, flOS /vinte e seis elífl.S elo meS ele l}m�'� elo ano oe- mil nOVFr('nb�
e cincoentu f' cinco. En, \T1l1'ich.ls (1-ol1'zaga., Escrivão, o "úb:;:
creví. (Assinado) Manoel BarlJosa de La.cerda, Juiz de Di-
reito Confere com.) original. O

_'MERSÃO e

Capacidad� 3 o
.

LITROS

• Construido in'teiramente d'e
cobre.

• Aquecimentó ultra rápido.
-

• Játo abundante na tempe·
ratura de?ejada,

o MISTURADOR' DÁKO. de' regu.

togem Instontaneo. permit-e Q

maior es.cala de graduações de

TEMPERATURA.

FabriCQda� nos tipoa
horizontQ_! e vertltol.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de CO- ��- �

revestida de' material altamente ISOLANTE (Jã, de (oro).
• Resistência do t� tubular, inteiramente blindada J -

• Controle automático de temperatura por Tj:RMOST TO.
que proporciona grilnde ECONOMIA.

. __ .=c i
(
(

,

"

r. rfMOS F.fl.. [eUlficio � InêflCias
ft�ÍiI JfliQ Pi.nh:tJ. ,2 t!p.tJHf.., • ...St. Cah,c[,ina,_. .._r.- .iIt.,l

fi;,�·'"

;b'

,
..�.

GARANTç O QUE FABRICA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Campanha para a nova Séde do E [) I T
CLUBI= DOZa: DI= A,GOSTO' JUIZO DE DIREITO DAfi1P'lta Cidade, onde recebe

L ,L L, ('OMARCA DE TIJUCAS cita .ão. Nestes termos p.
Edital de citação de inte- deferimento. 'I'ijucas, 4 de
ressados ause.ntes, incertos março de 955. (as) Claudio
e desconhecidos, com o pra- Caramurú de Campos-

zo de trinta dias Assistente Judiciário." Em

dita petição foi exarado o

seguinte despacho: - "R.

hoje. A., como pedem. tiju
cas, 10-3-55, (as) Clovis
Aires Gama - Juit de Di

reito," Feita a justificação
foi exarado o seguinte des

pacho: - "Façam-se as ci
tações requeridas na inicial.

Tijucas, 25-3-55. (as) Clo
vis' Avres Gama - Juiz de

Direito," E para que chegue
'ao conhecimen to de todos e

ninguém possa alegar Igno
rânciu, mandou expedir o

presen te edital que será afi

xado na sede dêste Juizo, no
lugar elo costume, e, por có- ..----- -------�.---

iF��:::��t:�t:;S� flasa "Euroka":EDIT-ALele T'ijucas, aos V111[e e seis V (J JUIZO DE DIREITO DA
dins ,elo, l:nês de março .elo I Rádios, Transformador-es, Amplificadores, Motores COMARCA DE TIJUCAS.
'�no d,e nll� novecent�s e ���: F.lét�·icos, G�zol�na, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço. "

"eoen ta c Cll�CO, Eu, (a�)_ ll:ldlOlas, Máqu
í

n as de Costura, etc. etc. I Edrtal de praça, com o pra-
:;y dos AnJOS, Esc rivâo, o

Bombas Elé tricus. Motores para Bicicletas. T'oc fi .,

(
datilog'l':1fei, conf'eri c subs-

Discos Vent.iladores Medidores de Luz e Força Material' zo de trtnta dias.
.rcví. (as: Glovi� A_yres Ga:

I
Elétl'i<:o em Geral, inst<11a<;ôes Luz e Força' I" '.

'

,

'

'na .: Juiz de, �lreJto. ,Esta In sta la dor lic-.'ilCilldo pela D.O.F. _ 'I'écn ícn fOl'ma.,
O

DO,uto,� Clov!s" ,AYleS
conforme o orig inal af ixa do 1 li', ; Gama, Jl11Z de Direito da
-

� •
(O na l,.UtOpa I" . 1'" d Ena sede deste JUIZO, no lu-

PIWPHll�'l'AlUO: (YL'O;UAJ{ G"�OJWES B()f�HM IIJomalca ,de ijucas, o s-

G::tr do costume, sobre o
Reg ist ro : inscrição �!Il i ta do de Santa Catarina, na

.ju« l me reporto e dou .fé: Fone:

I
forma da lei, etc, ..

Data supra., O Escrivão :
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657 FAZ SABER !'lOS qne o

Gercy dos Anjos Esrreu o - �'I()ríllJlópolis - Estado de Santa i prvsente edital virem ou de-
Catarina - Brasil 'e conl.oclmento tiverem, ex-

v r:ND.-\. A VlS'l'A 1''': A LONGO PRAZO pedido nos autos e arrola
nerito dos bens do espólio
le Sabastfão Frnncisco da
Silva, que se processa pe
rnn te êste Juizo que, aten
dendo ao que lhe foi reque
rido pela arrolante Florên
cia Francisca da Silva e

tendo em vista ao mais que
dos autos consta, por des

pacho proferido :lOS 23 diás
.lo mês de março elo ano de
1955, autorizou-a venda, em

:j::,,;t'l !'llbliL:a, dos imóveis
! b" ixo descdtos, com suas

l'ê3pectivas avaliações, per
<,ncentes ao espólio do "de

"cujo.'>" supra mencionado,
,lU e seri'io levados a públi
co pregão de venda e ar

rematação, fi. quem mais der
e maior lanço oferecer, aci
ma das respectivas avalia

ções, pelo porteiro dos a udi

tórios, ou quem suas veses

fizer, no dia. 20 ele m!'lio, p.

vü,douro, ás 10 horas, no

local em que se realizam as

'lendas em hasta pública de
,cnninadas pór êste Juizo, á
Jol'ta do edifício da Pre
feitura Mun icipa 1. Descri-
80 e valiação dos imóveis

li18 Sf'I'ão levados á prHça:
- "Um terreno rural, sito
"m ltinga, dêste Município,
'om 21:Vl metros de frentes
I LHl bz em terras de her
["iras ele Jacinto de Souza
'ibfl'a, 4"jO ditos ele fundos,
ti ue fazem em terras do '10-
le na. 2; exh'cl11a pelo Oes
le com terras de Alexandri
na de Souza Mafra e a Les
te em ditas de João Vicente
da Silva; área de 116.160
metros quadra dos, avaliado
por Cr$ 8,000,00 (oito mil
rruzeiros), - Uma casa de
madeira, eem pésimo estado
I'

\ -

d(C conservt:\.çao, encrava a

no imlÍvel acima descrito,
lVRlindo por Cr$ 1.500,00
(um mil e quinhentos cruzei-
1'05." E para que chegue ao

�onhecimento de todos e nin
'ruem possa afegar ignorãn

I da, mandou expedir o pre-

1
sente edital que será afixa
'do na sede dêste Juizo, no

,
[ugaT do costume, e, por có

I pia, ·publicado uma (1) vês
no jornal "O ESTADO",
de Fiorianópolis, Dado e

pass"do nesta cidade de '1'i
.incas, aqs vinte e quatro
,dias do mês de março do
I "no de mil novecentos e

I cinquenta e ci�co. Eu, .(�B)
I
Gercy dos A�Jos, Escr�vao,
o da ulogTafel, confen e

subscreví. (as) C I o v is
,_"i,Y'Td Guma - Juiz de Di
l'"ito, E'::tá conforme o ori
ginal afixado na sede dêste
Jiii'Zo, T,O lugar ,do costume,
sobre o qual me reporto e

.
dOll fé.

I D",ta. supra. O Escrivão:
Ge:i:cy dos Aujas.

O caro leitor é associado d-o CLUBE DOZE DE

AGOSTO?
Deseja ve-lo numa sede própria, confortável, nova,

majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU-

BE'S, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO, O Doutor Clovis Ayres
em Cur-itiba, para lÚO citar tantos outros? Gama, Juiz de Direito da Co-

Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE 'fi- marca de 'I'ijueas, do Esta

que nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado do de Santa Catarina, na

ou mesmo f'ór., dele? forma da lei, etc ...
Deseja ter o orgulho de dizer que é associado do FAZ SABER aos que in-

'J)UZE e que f'requentará seus salões na. nova séele? toressar possa o presente
Deseja que sua fam ilia também frequente' e cornpar- edital de citação, com o pra

tilhe das r'ecrea ções da nova séde, em seus salões de jo,. zo de trinta dias, virem ou

gos, de leitura, ele palestras, cinema, quando será insta- dele conhecimento tiverem,
la do aparelhagem para 34 mm.? . que por parte de Antonio

Deseja privar do salutar convivio do que será "o Tomé Machado e si mulher,
maior centro de recreações sociais de nossa terra? lhe foi dir'ig ida a petição do

Deseja vê!' naquele trecho ela Avenida Hercilio Luz, teor seguinte: - "Exmo.
fartamente iluminado, a tra ín do fi. atenção de toda gente, Sr. Dr. Juiz ele Direito ela
um edificio grandioso, com qun tro enormes pavimentos? Comarca. Antonio Tomé Ma-

,

Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este chado e sua mulher Míner-
anseio se concretize? vinn Machado, brasileiros,

Ê muito fácil .seja proprietário desta magnifica o primeiro lavrador e fi. se

re:::lização, desta obra suntuosa que ficará por séculos, gun da de profissão domés
atra vés de gerações e gerações, fazendo Com que os que tlca, residentes e domicilia
vierem muitos ,<;n08 depois de nós, sintam- orgulho de dos no lugar "Sul do Rio",
nosso leg'ado. ,. E como se tornar proprietário deste em-

I dêste Primeiro Distrito, -
preendimento que está em franca campanha para a sua querem movei' a, presente
concretização? Adquirindo UMA AÇÃ� -iagavel em ação de usucapião em que
DEZ PRESTA(:ÕES DE CglVI CRUZEIROS ou si for expõem e requerem a V.
ma is dr uma, em prestações de duzentos, trezentos cru- Excia. I) seguinte: - I -

zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o Os suplicantes são posseiros
associado adquirir.,. de um terreno situado no lu-

As ações sào de 1.000 cruzeiros, pagavcls em 10 me- gar "Sul do Rio", dêste Pri

meiro Distrito, com quaren
MAIS ta e oito (48) metros de

em dez frentes e dois mil (2.000)
ditos de fundos - ou se

iam noventa e seis mil

(96.000) metros quadrados,
- fazendo frentes no cami

lho elo Sul 'do rio e fundos
)m terras de Luiz José Fe

.ício : extremando a Leste
'J11 terras de Valéria Gomes
) a Oeste em terras de Sa'l
.orlor Virtuoso de Melo. �

[I -'- Dito imÓvel' pertenceu,
há mais ele trinta e cinco

(35) �nos, a Gregório Ma

noel de Simas, sogro e pai,
l'espectivamente, dos' supli
�antes, - o qual faleceu há •

trinta (30) anos sob os cui
elodos dos suplicantes que
ol'estaram-Ihe a necessária
:1.ssi.stência durante a velhL

'c e, rlepois do seu faleci

mento, os- suplicantes C011-

tinuaram a exerç'er a. posse
do mesmo imóvel (o que,
,tliás, já vinham faZiendo
com a aquiesencia dó dito

finaelo), e tanto os suplican
tes, como seu referido ante

'esso1', sempre a exerceram

iem interrupção, contínua e

pacificamente, com animus
de donos. - III - Em vis-
:1 elo exposto querem regu

larizar a sua. posse sobre o

referido imóvel, de acôrdo
'om o disposto nos artigos
í50 e 552 do Código Civil
E para dito fim requerem a

designação do' dia, lugar e

hora, para a justificação'
exigida pelo artigo 455 do

Código de Processo Civil,
na. qual deverão ser ouvidas
'l.S testemunhas Luiz .José
Felício, Salvac10r Virtuoso
de Melo e Antonio Apôlonio
Vargas, - aqueles lavra
dores e êste funcionário pú
blico aposentado, - residen
tes, e domiciliados neste

Distrito, os quais compa
recerão independentemente
de citação. Requerem mais

r
que, elepois da justificação, !seja feita a citação dos Con- I
frontantes do imóvel, Valé- i
rio Gomes, Luiz J. Felício e

,

Salvaelor Virtuoso de Melo,
- o primeiro industrial re
sidente nesta Cidade e êste
lavrado�'es residentes no

local do imóvel; deverão
tambem ser citados os inte
ressa dos desconhecidos por
edital de � trinta dias, bem
('omo o 'representante do Do
mínio da União, por preca.
tória em Fl\orianópolis e °

representant� do Ministério
Público nesta Cidade, afim
de contestarem a. presente
ação no prazo de dez dias
de conformidade com o dis

posto no artigo 455 citado,
- sendo, afinal, Teconhecido
<) domíi1io dos sup'licantes
sobre o. referido imóvel, cu
ja sentença lhes servirá de'
título habii para a respec
tiva inscrição. Protesta-se
provar o alegado com teste
munhas e vistorias, se ne

cessál'Ío. Dá-se a presente o

valor de Cr$ 5,000,00 para os

cfcitvs legais. O sinatário
desta tem sua residência

S8S.

Os sócios novos que adquirirem UMA OU
AÇÕES, poderão descontar a joia (Cl'$ 3.000,00)
prestações.

Ninguém, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica
séde, em pleno funcionamento, em plena atividade, so
c ial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio,
quando todas as facilidades me foram favoráveis?" ...
Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERÁ ELE
VADA f' as facilidades não serão como agora.

•

As ações que neste momento são de 1.000 cada, futu-
ramente serão de muito ma is, valorizadas Como serão na

nova sóde social, dando ótimos dividendos ...

PORQUE NÃO APROVET'l'AR ENTÃO AGORA,
COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA
MESMA SlWE?

A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE PUN
ClONAIL... O CLUBE DOZE DE AGOSTO. JA FOI [NI,
CIADA". IlTSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA
SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE
DAS 8 AS 11 HORAS, rOI�QUE AMANHÃ TALVEZ
SEJA TAHDE DEí\':l\lS E O ARREPENDIMENTO SEM
PRE ,CHBGA qUANDO l'EDA MAIS Ê POSSIVEL
F,AZER" .

�_. .............._ .. _.�� • . �. .... • .�._' .... ----..t-.. .•

�
.

Com hte va.loV' '(J. S.
",b�iil'á. �mA CldI'ItA que
lhe ...ender'6 jUf'Ó com·

penst.dor' e,
E���§E§ª§��mm.§- lev61"Á P"'''A SUA I"esidên.

li ciG um lindo e util pNsel'lte:
um BeLÍssIMo (JOFREde AÇO aROMADO.

APi"OCW',!! h.oje o NOVO

NCO GRICOL.A
12.....4 .:r.-1o'Q� 16
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Socifdade Carbonifera
PrÓ,)per8 S_ A,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNARIA

EDITAL DE CONVOCAÇãO

Pelo pre'sente ficam convidados os Senhores acionistas
desta Sociedade a comparecel'em à Assembléia Geral 01'c11·

nária a realizar-se no dia 30 de abril do corrente ano, às
9 horas da manhã, na sede social, a fim de deliberarem
s6r;l'e a seguir;1e

Ordem do Dia, "',' "",,'<'I"''''''i�

a) leitura, exame, discússão e aprovação do relatório
da DiL'etol'Ía, balanço geral, demonstrativo da conta dt'
I l1i2fos e perdas, parecer do Conselho Flseal e documentos
que acompanham o balanço geral realizact(l em 31 de de
zembro de 1954;

b) �leição do Conselho F'iscal para o exercício de 1955;
c) fix.acáo dos honorários da Diretoria;
d) ouil)�s assuntos de interêsse social.

\ AVISO
Achaln-se à disposlção dos Senhore,� acionistas, na sed",

toelal, os documentos a que se refere' o art. 99, do ..Decreto
LEi n, 2,627, de 26 de -setembro dé 1940.

Cri.ciuma, 25 de março de 1955,
§. de Rezende Corrêa - Diretor-Comercial.

Ve'nde-se
1 Salo1- de Jantar, linelíssima, nova, com 12 ,peças;
1 Dormitório paú,'a casa 1, novo, com 8 peças;
1 Trio estof�1f10. moderno, novo; 1 colchão de molas,

'de casal; 1 Rádio "Z€nith" transoceanico, de pilha e

1 uz; dh'l'T'30S transfOl'm<ldores de conente; 1 AparellJ(l
de .lan t::i r, de porcelana, completo; 1 lVIesa genicologí
ea' 1 Trio de c�d�ira,; de cI)l'da para v!'ll'anda; 1 Lampeão
"Aladim" com suporte; 1 Fogareiro elétrico de 2 bocas;
1 Aparelho de barba, elétrico; e 1 Cadi1lac 50 de luxo.

Ver e batar na, "Casa da Torre" em Coqu�iros

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

-- ._---�---------_ .. _'----

PORTO ALEGRE. Em I1m1

viagem que dura apenas 90"
minutos, a Real AeroviaD, Itransportará você à bela ca·

pital gaúcha, Venda dI" pn:,· I
sagens, Conselheiro Mafra, 6,

Expresso Florianópolis LIda.
Transporte de cargas em geral eníre

FlORI/\NÚPOllS, CURITIBA E SI�O, Pt\UlO
Cül\J VIAGI::NS nutKI":'-:S E PEIlNl.t\ NENTl:i:l EM C.'\ftKOS Pitortuos

1"11.1:\1..: CUiiflW,\

I
MATRIZ: FLORB"'lOl'üL!S

Escritório:
. Rua Padre Roma 50 - 'I'erren

I Depos.to: '

Rua Conselheiro l'..tarra n. I:i5
Fones: 2534 - 2.5a5
Caixa Postal, 435

End, Telegráfico:
Sanclrade e 'I'ransuohs

-0-

'i rseoude do H.io Branco

(1132/3dl

Teletone,
'

,ri Jl' �n
Telefone 1�30

Endereço Telegrátlcêl
Santidra e TranspoUs

São Paulo ,- Capital - SP.
Endereço Te legrárlco:
Sandrade e Transpolls

-0-

(Agência no 'Rio de Janeiro e eh. Belo Borjzonte rom trâfego mútuo ate
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

---------_-----

I ELETRO-TECNICA
-, Indusíría e Comercio S.A_

ASSElvIBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São con\'idflrlos os sen hore8 acionistas a se reun i

l'2'm em flssemblé-ia gerR I ordinária, às 20 horas do dia
1S Je aIírn do C'ol'i'ente ilHO; na séde Social -à l'U-n-'l'enen

- i.; ;::d\<.;1·'{1;'6c�71i-nl di! deliberar sôbie a seguinte
Ordem do dia

1) Leitura, exame, discussão e de'liberação sôbl'e o

IreLlt61'íO d�l direl!lri:.\, b�L!1\o ger�l. conta ele lucros r

perdas, referentes ao exercício de 1954, e o p:;l.l1ecer do
"mselho fiscal;

2) Eleição do Con"ellio Fiscai;
lli AltHa�fío dos e::ltatutos:
4) Eleição de membro da Diretoria;
G) Af<suntos de inteH::s:;e social

FIGi'hmópo'lis, 29 ele m�1l'ço de 1955,
(Leonel T. Pereira) Diretor-presielente
(Juvenal N. Pereira) Diretor-gerente

,
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



te catarinense senador Saulo

Na AssembléiaSUCESSÃO ESTADUAL
lancada a candidatura Saulo Ramos

7

Eecebemos o seguinte te-. tarinense, diretório Lages
legrama: reuníão ,

executiva municipal
"Sr. Diretor Jornal O ES- deliberou indicar convenção

TADO - Nesta. estadual PTB. nome eminen-

..
'

\. sessãn de ante-ontem. Explicações.
Pedi.�o de informações.

Os trabalhos da Assembleia' sadas no arrendamento das'

I
� I..:_ Qual o auxílio, através

govêrno Estado. �egislati�a,. :le ,ante�onte�, Caldas, residem ,em ��rj;o de re,c�rsos financeiros ou de
Syrth Nicolleli -

tiveram 1111ClO, a hora regr- Alegre. Quanto as criticas
I conventos, que o Estado re-

Câmara Munici- t Imen a, sob a presidência do formuladas pelo ·sr. Abel de cebeu do Govêrno Federal

Dep. Braz Alves. Carvalho, ao Poder Legíslati- nos anos de 1951, 1952, 1953
Lida e aprovada a ata da vo de Santa Catarina, e não e 1954, para aplicar no setor

sessão <anterfor e lido o ex- mantendo êle contatos com de saúde pública?
pediente, ocupou' a Tribuna, êsse Poder, é pessôa menos II - Quais os Municípios
como primeiro orador ínscri- autorizada para criticá .. lo. beneficiados por auxílios ou

to, o dep. Heitor Guimarães, Finalizando sua oração, dís- verbas feelerais entregues ao

elo PSD, para lêr ao plenário se que o Projeto de origem Estado, nos anos ele 1951,
'J ofício da Associação Cu - Governamental, Arrenda- 1952, 1953 e 1954, para a cons

mercial e Industrial de Join- mento das Caldas etc., está trucão, instalação, etc. de

vile, através do qual se -: )f�- em "Regime de Urgência", unidades ele saúde pública ou

nifesta contrária ao aumen- mas quem não deu número para a solução de problemas
to de 2070 do Impôsto sõbre para votação do mesmo foi a correlatos à saúde pública?

NOVAS I NSTRUCO'"ES DO TSE PARA
Vendas e Consignações, pre- Bancada da UDN, razão por- III - Indicar as datas e os

visto no Plano de Obras, do que deve o sr. Abel de Car- títulos das verbas orcamen-

, Govêrl1o. Requereu que o re- valho endereçar a UDN o seu tárias, em cada ano, em que

ELIMINAR ELEITORES FANT,�SMAS ferido ofício, publicado na encomendado artigo. Foi <1- tais recursos foram acusa

Jornal O ESTADO, elo dia 31.) parteado pelos deputados dos?

ReV"ISaNO ímediala do alistamentc do corrente mês, constasse Laerte Vieira, Antônio AI- Assembléia Legislativa, 30

dos Anais dá Casa. .meída, Ivo Silveira e Orlan-' ele março de 1955.

dade da legislação de exce - O dep. Laerte Vieira, age- do Bertoli. Dep. Olice Caldas, do PTB.

ção que o permite fora elo ra, na Tribuna, tecendo con- Pelo dep. Olices Caldas, -0-

prazo legal; c) os em que não síderações em torno do ori- foram enviados à Mesa os ORDEM DO DIA

constar a prova de residen- cio daquela Associação afir- seguintes requerimentos: Licença aos 81'S. deputados
cia ou domicilio na zona elei- mou que os CONSUMIDORES Exmo. Sr. Presidente: Valério Gomes (PSD) e Luiz

toraI de inscrição. é que vão arcar, de maneira Requeiro, na forma regt- de Souza (UDN). Ao primei-
Esses processos enquanto indireta, com o aumento de mental prevista no art. 100, 1'0 foi concedida licenca da

diferentemente não dispuser 20% de Vendas e Consigna' 11, letra "b", que V. Excia. 60 (sessenta) elias e ao se

a lei, serão enviados ao Tri- ções, pedido pelo sr. Irineu encaminhe ao Exmo, Sr. Go- gundo, 4 (quatro) meses. Fo

bunal Regional, para os fins Bornhausen, e não os Cu- vernador do Estado o seguín - ram convocados os suplentes:
do art. 43 do Códi�.o Eleito- merciantes e os Industriais. te pedido de ínformacões: Edmundo Ribeiro (PSD) e

raI. E' que êstes quando são au- I I - Qual o valor dos .au- Tupi Barreto (UDN). Tomou

Os cartórios eleitorais ad- mentados nos seus Impostos,
.

xílios, diretos ou indiretos, posse durante a sessão o dr.

verão: cobram, indiretamente do prestados pelo Govêrno Fe- Edmundo Ribeiro.

a) proceder a rigorosa e Consumidor, tais aumentos, deral ao Estado de Santa Ca- -0-

atenta revisão dos respectí- às vezes com certo acrésci- tarina, nos anos de 1951, 1952, Em explicações, falou o

vos fichários e papeis do seu mo, e só recolhem aos cofres 1953 e 1954, no setor da agrí- dep. João Colodel, líder do

arquivo para a verificação do Estado uma parcela dimi- cultura, em dinheiro? PTB. E' que em 1952, foi en

da exístencía de inscrições nuta, ficando com a percen- II - Quais os auxílios caminhado pela Assemblet.i

.nultiplas: tagem maior para êles. Pe- prestados sob outras formas, ao sr. Governador do Estado

b) verificar das folhas de diu, finalmente, que constas- pela entrega de máquinas, um pedido de auxílio ao Sin�
votação do último pleito, se, se dos anais, o artigo do [orn, sementes, mudas, soros e va- dícato dos Trabalhadores d.:'

os eleitores que votaram em I
Abel de Carvalho, pubI. Cor- cinas, através do Ministério Fáb. de Móveis, de Canoi

separado, foram regularrnen- reio, do Povo, si assunto. liga- da Agricultura ao Estado de _!lhas, sem que até a presente

te alistados, e se os respecti- do as Caldas Imperatrtz. Santa Catarina? data fosse dito se seria con-

vos processos de ínscrícão Ainda na Hora do Expe- III - Indicar os tipos, as cedido. ou não. Quer o dep,
encontram-se arquivados.' diente, usou' da Tribuna, o quantidades as datas e o des- João Colodel, que a Mesa, so-

c) se o eleitor pertencer a dep. Orlando Bertoli, do PSD tino dado pelo Estado de tais licite do Poder Executivo, a

Zona diversa, o juiz dará co .. I de Rio do Sul, pronunciando auxílios, quer em dinheiro, resposta aue se faz necessá·

munícacão da ocorrencia ao 110�go-e aplau�lido �li�cur�o. quer em máquinas, imple- ria. Em aparte o dep, Bene

da Zona de inscrição para
Díscorrendc sobre varres as- mentos ou outra forma qual- dito da UDN, propôs que ios

os fins aqui determinados. pectos ligados à situação de quer? se retirado o pedido, mas o

Os resultados dessas verí- diversas rodovias do Vale do IV - Qual o número de dep, Colodel não aceitou a

.Icaçôes serão submetidas á Itajaí, notadamente a que li- [eeps entregues pelo Govêrno sugestão. Foi aparteado,
consideração do juiz compe'l g�

o município de Taió ao de Federal, em 1951, 1952, 1953 também, pelos deputados La ..

tente para as providencias RIO elo Sul. Leu numeroso e 1954, ao Govêrno do Esta- erte Vieira e contra-apartea

oportunas. Expediente transmitido da- do? do pelos deputados Osní Ré

,:.0\3: Tr·ibunais Regionais quela zona por industriais, V - Uma relação' das pes- gís, Antônio Almeida, Orlan

transmltlrâo as "Instrucões" comerciantes, lavradores, sôas e entidades que recebe- do Bertoli e Olices Caldas.

com a máxima urgência, aos motoristas, associacões de ram tais jeeps, por um mu- Falou, também, o deputado

juizes eleitorais da círcuns- classe e entidades comer- nicípio, indicando as respec- Pedro Kuss, para decla"ar

crição, velando pela sua exe- clals, que apelam no sentido tivas condições de revenda? que a estrada tão falada Co

cução, designando, se neces-
de providênCias imediatas Assembléia, Legislativa, 30- rupá-São Bento, só tem jGj�;

sário, funcionários e auxilia- quanto à construção da pon- 3-55. e meio quilometros const .·llí

res que requisitarão para
te sôbre o rio Trombudo bem Dep. Olices Caldas, do PTB. dos e que ainda faltam tri:1-

êsse fim, nos termos do CÓ- como ela conservação das es- -0- I ta. Embora os senhores Q(,

digo Eleitoral". tradas estaduais. Ao termi- Exmo. Sr. Presidente: Govêrno tenham garanti.-1.)
nar sua oração, frizou que: Requeiro, na forma regi - muita coisa, em torno da
Não era do seu feitio de ho- mental, com apôio no art. mesma, não tem ningu 1

mem do interior, interme- 100, II, letra "b", do Regi- trabalhando nela, prátif).
diar ou veicular críticas me- mento Interno, que V. Excia. mente. A maioria das máq 'i
nos infundadas. Aifrmou encaminhe ao Exmo. Sr. ao - I nas estão quebradas e Pat'.l

ainda,' que era, apenas, d� vernador do Estado o se-I das e só têem quatro ou c:n,
seu dever, para defender um g�lÍnte pedido de informa- co trabalhadores oper<h'1f)'
mandato outorgado pelo po- çoes: ,alí.

.

vo - trazer à Casa, fatos in- .8•••••••••..,.41••••00 .

contestáveis e situações que EM DEMARCHES UM ACO�ROOestão a exigir providênCias
.

..'
radicais por/parte do Govêr- ATO�MICOno, já que os interesses cole-
tivos estão acima das paixões
meramente partidárias e se

rá preciso, assim, agir de mo

do impessoal mas patriótico
e veemente.
Foi aparteado pelo depu-

L "I I-
tado Laerte Vieira e Paulo

O egls a IVO ! Bornhausen.

. I Como último orador na

Na sessão de ontem, na Muito grato pe�a d_ehcade- I Hora do Expediente, falou Q
Assembléia Legislativa, foi za dessa comUlllcaçao, ex- i dep. Estivalet Pires, líder elo
lido o ofício em que Sua Emi- pres��?s melhores votos pelo! PSD. Reportando-se ao as

nência D. Joaquim Domin- pa�rlOtlCo acerto de seus tra-
.

sunto tratado pelo líder da
gues de Oliveira, Chefe da balhos; congratulando-me· UDN, _ Arrenelamento das
IgreJ'a Católica, neste Estado, com os novos elel·to- a quer'n", Caldas da Impreatriz e Arti-

cU,mprimenta 'o deputada rogo aceitar as seguranças go do Jorn. Abel de Carva
Braz Joaquim Alves; Chefe da minha elevada estima e lho, afirmou, o dep .. Estiva
do Poder Legislativo, eleito distl'nta consl'deraca-o.' let, que o artigo trazido ao

Para p'residir os trabalhos da D Joaquim DomI'llgues de. conhecimento da Casa, pelo
Primeira sessão ânua da pre- Oliveira AI'cebl'spo Metro- ..

dep. Laerte Vieira, foi t:llr.-
sente Legislatura. politano. bém publicaelo no Jornal
A mensagem do ilustre pre-

l\trAIS UMA SUBSTI-
"Diário de Notícias", de Pôr

lado está vasada nos seguin- .1

tes têrmos:
-

to Alegre. No seu entender, o

rUIçAO NO GOVER- referido artigo, teve em mi-
Florianópolis, 31 de março·

.

ra interesses puramente co-

ele 1955. NO RUSSO
LONDRES, 31 (U. P.) _ O

merciais e foi encomendado,
Sxmo. Sr. pois que as pessoas interes-
Dr. Br'az Joaquim Alves. primeiro ministro Nicolai

M. D Presidente da As.. Bulganin, destituiu do seu

sembléia Legislativa. �argo o principal chefe das

NESTA construções da Russia. Isso

Exmo. Senhor Presidente. inelica que prosseguem' as

Tenho a honra .de acusar modificações no governo so-

em mão o Ofício de V. Excla., viético. O radio de Moscou

n. 133, de 23 do corrente da- informou esta noite que Mi·

tado, comunicando que, em hailovich Sokolov, chefe da

virtude de convocação extra- comissão estadual do Conse

ordinária, foram· instalado::; lho de Ministros para assun

os trabalhos da terceira le- tos de construções, "foi des

gislatura, tendo sido eleita a tituido de suas funções e

Mesa dessa colenda Assem- substituidl por V. A. Kuche-
�,.,.._--�""', renkouj"".....- ......-

Florianópolis, 31 - Tenho Ramos ao

subida honra levar conheci- 1 Sauelações.
mento direção esse concef-l Presidentetuado órgão da imprensa ca- pal Lages.

Florianópolis, Sexta-feira, 1° de Abril de 1955

Em sua reunião de ontem,

o Tl'ibunal Superior Eleito

ral aprovou, por unânimida

ele, as instruções elaboradas

por seu presidente, ministro
Edgard Costa, relativas ao

alistamento eleitoral e sua

respectiva revisão.

O texto aprovado, que visa

à melhor execução e hones

tidade dos futuros pleitos e a

facilitar a' organização das

listas de votação para as e

leições de 3 de outubro, com

a exclusão delas dos nomes

de eleitores inexistentes ou

fraudulentamente inscritos é

o seguinte:
"Os cartórios eleitorais

providenciarão, preferencial
mente, para a imediata con

clusão elos processos de ins

crição em curso, iniciados

anteriormente às eleições de

3 de outubro do ano findo,
bem assim para a efetiva en

trega dos títulos àqueles elei
tores que, por falta de tem

po, não os puderam receber.

Anotarão os cartórios, em

listas distintas, e após a ne

cessária verificação: a) os

nomes dos eleitores cujos ti

tulos, expedidos há mais de

ano, não foram retirados ou

procurados pelos requerimen
tos; b) os dos eleitores que,

sem causa justificada, dei

xaram de comparecer às duas

últimas eleições realizadas

na circunscrição; c) os elos

eleitores cujo falecimento
fôr notório.
Essas listas deverão ser pu

blicadas r.ormalmente e se-

«Correio do
«Es'rej'O))

rão presentes, devidamente

retificadas, ao juiz eleitoral

no ensejo da organização
das listas de 'Votação para

WASHINGTON, 31 (U. P.) nicado, tendo em vista à con

- Um comunicado oficia!, clusão de um acordo de co

ontem publicado, anunciou operação entre a Itália e os

que, no decurso de suas con- Estados Unidos, no quadro
versações, o presidente do da lei sôbre a energia atô
conselho italiano e o secre- mica, votada pelo Congresso
tário de Estado passaram em em 1954. Uma missão técni

revista os progressos reallza- ,ca italiana teve conversações
dos para uma cooperação ita- a respeito .do programa ita
lo-americana mais estreita, I'

liano de pesquisas atômicas,
no domínio da aplicação pa- com representantes elo De

cifica da .energia atômica".

I
pa'rtame:1to de Estado e dJ.

"Foram entabuladas ne- Comissão de Energia Atômi-

gociações, prossegue o comu- ca". �

as próxima,s eleições.
Os juizes eleitorais, auxi

liados por funcionários pro

prios ou requisitados, proce
derão a um reexame dos pro- Voltará a circular, está
cessos de inscriçãó separan- semana, posivelmente, ainda
elo aqueles em que não tive- no sábado, o jornal "Correio
rem sido obedecidos a rigor do Estreito", ainda sob a eli

os requisitos légais, no anda- reção do nosso presado con

mento: a) os em que a assi- terrâneo Jornalista Júlio
natura do requerente revelar Paulino da Silva.

tratar-se de pessoa que ape- Aguardamos, com vivo in

nas desenha o nome; b) os teresse, a volta elo brilhante
instruidos com certidão de óJ.:gão da imprensa catari

nascimento, cujo registro te- nense e nos congratulamos
nha sido feito na confÇlrmi- com o seu Diretor.

o Clero e

em �ILuz Del Fuego
Florianopolis

Apresentar-se-á ao público

I
e no cine' Império (apos (I

de Florianópolis, hoje, nos filme), seus fans poderftO a

Cines Glória e Império, em preqião-Ia "de ',visu,", aplau
virtude do palco do cine IW'l dindo-a c{,mo merece.

estar em reform.as.

Assim, hoje, às 20 horas no

Cine Glória (antes do filme) ARMANDO
WASHINGTON, 31 (U. P.)

- Os Estados Unidos estão

prontos "para equipar rápl-
Na tarde de ontem, estive- i dências

do Poeler Legislativo. damente as forças alemãs

ram na Assembléia Legislati- I O industrial Guilherme (projetadas pelos acordos de

va, assistindo parte elos res- 'Renaux, grande benemérita. Paris), para que possam se�' I
pectivos trabalhos, o:., acata-.: C;e Brusque, mostrou-sc inte- i postas na devida forma, sem
:los industriais Guilherme' f0::.:::é'.Llo no andamento elos' tardar", declarou o sr. Ro

Renaux c Bern�rdo Starke.1 bert Anderson, secretário ad ..

g,mbos àn ('.id::..�d2 (l"e Brl�.�fjJ.2. t.l�.. bJ.lhos legislativos c co·· junto d3. Defesa, perante a

Recebidos no Gabinete da 1118U infol'mações sôbre o un- comi3s:l0 senatorial das Re

Presidência, elemoraram-se damc'1to de palpitantes as- lações Exteriores, quando do
I

em palestra cordial e, após suntos pendentes de solução debate sôbre a ratificacão dos.

'lÍsi.t--ª'ta[am o.1J1;r�ê d�:een- naquela Assembléia. acôrdos de Paris.
.

I

VISITANTES NO LEGISLATIVO

POSSE DO NOVO CONSELHO DA
ORDEM DOS ADVOGADOS

Tomarão posse no próximo ras do meS1110 dia.

dia 4 de abril os novos mern- São os seguintes os novos

bros do Conselho da Ordem membros do Conselho: Dou

elos Advogados - Secção ele tores - Pedro de Moura

Santa Catarina, eleitos em Ferro - Eduardo Acácio 808.-"

recente pleito para o biênio I res -Moreíra - Abelardo da

55-57. S,ilva Gomes - Othon da

A solenidade de posse será Gama d'Eça - Milton Leite

realizada no salão nobre da da Costa - Nicolau Severia

séde da Ordem, no Edifício no de Oliveira - Rubens ele

do 'Montepio, 3°andar, às 20' Arruda Ramos - Clarno G.

horas, da próxima segunda- Galetti - Wilmar Orlando
feira. Dias - Nilson Vieira Borges
Os conselheiros, em núme - Rubem Moritz ela Costa

1'0 de 15, elegerão o Presi- - João Batista Bonassis -

dente e os demais membros Francisco Assis Lauro

da diretoria, em sessão pré- Luiz Linhares - Elpídio Bar

via a ser realizada às 16 ho- bosa.
.�...........-.-.-......-_.......-.-............�-��.._.............

Loteria cio Estado
Resultados de untem
11.915 - Cr$ 200,000,00 - Mafra
3.072 - Cr$ 25.000,qo - Blumenau
3.487 - Cr$ 15.000,00 - Florianópolis
6.997 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis
9.013 - Cr$ 5.000,00 - Caçador
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Vai abaixo, sem tirar nem pôr, a não ser uns

acentos, a carta que ontem recebemos:
"Froreanopoles, 30 de marso de HJ55.
Dr. Rubes Rainos. Nesta.

Quem escreve-lhe esta é aquele servente que já
escreveo otra que foi pubrícada na premera pagina.
Aquela eu não subescreví purquê sendo como sô fun
çonario não tava pra sê removido pro Faxiná dos Gue
de, lá nos cafundó de Xapecó, com descurpas do verso.

E tamem não assino esta pelas mesma razão.
O motivo da presente é arrespondsr o meu colega

Manoel Agostinho de Quadros Junior CJ1l2 quíz me ato
xar pelas coluna da Gazeta. O Manoel Agostinho de
Quadros Junior, é dos quadro - um perdão elo troca
dilio - do dr. Paulo Bornhause. Si ele não fosse gu
vernista não subescrrvinhava nem o premero nome e

munto meno aqueles nome tudo, cumprido que nem

o guverno do seu Iríneu que não acaba mais. A coraje
dele, cumo disse o meu vizinho que me ímprestô a

Gazeta é coraje resguardada, coraje de costa quente
coraje de provocadô que ante de aprovocá arrepara si
tem turma do elechadisso nas prochímídades. Eu li treis
veiz a carta do Mané Agostinho dos Quadros Udenista
Junior. Ele diz que eu quiz enxovaliá o dr. Paulinho
Bornhause e isso é bestem de asnera. Eu só quiz ele
senxovaliar o grande catarinense dr. Nereu Ramos que

? dr. Paulinho quiria enxovaliar. Eu me jurguei e me

Jurgo suficiente pra fazê isso, pois a distancia que su

para o dr. Nereu do elr. Paulinho é munto, mais munto
maior distancia do qüe a que me supara elo dr. Pauli
nho. Eu não sei escrevê, mais o que escrevo e não su

bescre�o é da minha lm'via, purque não sô C01110 al�gun"

q�l� nao sabe escrevê, mais só sabe subescrevê. O 'meu
vlzmho me disse que a carta do Mané Agostinho dos
Quadros Junior' (é uma puchada a gente escrevê o

nome i�tero, até cança), ele disse, o meu vizinho, que a

carta ta munt? bem dirigida, que tá perfeitamente, que
os prenome ta tudo certinho, as virgola tamem e os

ponto e virgola tamem. Si o home é tão sabido é tão
curto, é tão cumpetente, eu descollfiu que a darta é
pra vê se arranj a promor,ào de ser\'ente pra professe)
catedrato da Facurdade de Filosufia que o seu Fonte
arranjou �ra nossa Capitá. Diz o Mané (desta veiz vai

c�rto anslm) que tá sastifeito purque o dr. Paulinho e
dlputado pra nos defendê. Pra defendê nóis? O Mané
que ?essa um omentozin�o pra gente e despois vcnh!1
conta a tapiação das descurpa. O dr. Paulinho só de':
fende o pai dele, o nosso Guvernador, que não é troxa
O Mané diz ql:e eu sô um servente sem coraje moral:
E eu portesto, dr .Rubis. Sei que sÓ' burro atrazado
mais m�ral tenho de sobejo. SÔ cumprielô dos meu de�
veres, so pontuá no �Íl'viço, vivo pra famia. Meu O'uri
mais vélio já ponhei no traballo, pois vai nas fila c�m
��'á leite pra cinco fregueis, pra ganhá uns duzento e
Oltenta a trezento cruzeiros por meis. Me ajuda a p ga
o aluguer el� casinha, onele vivemo como Deus é servi
do, cum ulUlrdade, mais honesto. Não moramo no pa
laço .da Gronomica nem cumemo por conta dos cofre
pubnco, como o diputado ,que o Mané chama de arta
diguinidade.

Cumo o Mané eu tamem só 'filio ligitb, casado no
.

padre riligioso e no juiz de pais. Só não subescrevo es-

ta pra não fazê o Joguinho deles, que já tá mUlltlJ
manjado.

O meu vizinho, que é home de munta ispiriença,
sempre me aconselia: Seu Servente, é perfirive deiz
arroba de istriquinina na farmacia do Hopeke do que
uma culherada no buxo ela gente".

x x

x

Gratias, Servente. Você serviu a coluna.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


