
Há quatro passados, quando encetavamos nossa

marcha batida na oposição, precisamente a 2 de abril de

1951, conseguíamos a nossa primeira grande vitória. O sr,

ANKARA, 1 (U. P.) - Em localidades se acham a 400. Irineu Bornhausen, mal se empoleirou no poder, supr-imiu
fonte orícíal se informou que quilômetros da fronteira com li sopa escolar. Contra essa medida odiosa, que golpeava
1, Turquia, que está de má" a Russia. E' possivel que 011·' pequeninos e humildes escolares barrigas-verdes, desenca
:elações com a Síria, país li- ,tros reforços se achem em deamos a prtmeíra campanha de envergadura, E, naquela
mítrore, enviou duas' briga- J Ankara. Não foram dadas data, vitortoso, O Estado publicava a seguinte manchete:
elas blindadas e uns 10 mil i explicações oficialmente pa- "Será. restabeleeida, amanhã, em todos os grupos do
homens - para a zona me- ,

ra tais movimentos de tropas. Estado, a sopa escolar, segundo nota oficial do gnvêrno,
tldíonal onde tem fl'onteil'ft: Mas, se acentuou a oposíção "O ES'l'ADO" congratula-se com o Governador Irincu
com o referido país árabe.

I
da Turquia à adesão da S1- Bornhausen por essa justa medida, que tanto virá benefi

Acredita-se que em breve se- � ria ao Egito e Arábia Saudi· cíar milhares de eríauças eatartnenses",
rá enviada uma terceira brí- : ta, numa projetada alíancn Infelizmente a sopa escolar, crlada pelo eminente C:1-

- apenas com discursos demagógícos, de, oposição sísterná-
gada. I defensiva, da qual se excluo. t�ri.nens.e Nerêu Ramos, voltou a desaparecer dos. cill1�al1- tíca .e inconsequente.O informante turco dcclft-! em os' países não-árabes. A L1�rlOs, J��t:lmente quando o g!lverno a��l1''t!l, n. 'alta. de a povo f;Qb(' que essas tirndas trlbunícías do líder' ll(l,o
rou que uma 'elas irnidades : Ttl'i-cquia protéstou dizendo {l,lHncntltt;:.tu eomê um tias causas da '(1 .frelNl<;l:i, ll'1 c.• ,;1 li"

I
.

t
-

tar f
...

I' 1
. ', «.,

'

-, . ".
-.

,� ,', ,;
. mS'a cus am aos co res mumcIpals o c ln lell'O que servr- \.motorizadas partiu' de. Ars, que O· agl'upamento é dirigi· I ria, melhor aproveitado, para melhorar alguns quilôme-perto d.a :zona da fronteira do contra ela e nas últim�l,d Enqua�to isso narra u,m� folha .carioca: ,
; 11'os de estrada, por onde se facilitaria a circulação dos

com a T11l'quia, COln a Ru�- semanas as relações turco-si- O presldent� d� Republlca aSSll10U :le�l'eto regu �- produtos indispensáveis ao equilíbriO da economia popu-sia, e a oltt.ra de Kayseri, na I rias pioraram consideravel- mentando a apllcaçao da verba de elez mIlhl?_es ele cruzel- lar. O povo sabe que o m"_ Grrcino Silva nio tem nenhumTurquia central. Ambas a� I mente.
_

ros. �les�inada a,�nerenda escolar. P�l� .�ecrcto assi��:lO:._::L I interêsse em votar, com urgência, qualquer dos projetos de
____ o

apl1c:lç�O se fara ob?deCendo ao �l�t�llo de cOnCCH�! il�,,() lei que se encontram na Câmara; porque o povo sabe que"GRAVE INTERFERÊNCIA'� populaCIOnal e de baIXO poder aqUlsItIVo da populaçao cs-
o sr . .Gercino Silva e seus comandados, salvo exceções, nãocolar.
fazem outra coisa que obstruir o anclamento das pl'ovidên

..-._.............................._--;.-....�......---......-.�-�..........�.I'"....�-_-.
cias que visam beneficiar o Município, dentro elo plano de

administração traçado pelo Prefeito Osmar Cunha.
Pois bem. A Camara foi convocada, tal como o quer o

lider udenista. Vejamos o que vai fazer êle em favor da
.causa pública, nesse perioelo de trabalhos extraordinários
que vai desfalcar a Tesouraria de grandes somas, as quais,
portanto, eleverão apresf'ntar as compensações que ele ime
diato justifiquem a pressa elos vereadores uelenistas. Acom
p::ml18,remos êsses trabalhos e, através elos seus resultados,
verificaremos se êles valem, na realidade, o sacrifício de

"TERRITÓRIO' I ::!'gumas obras públicas em favor ela convocação extraordí-

MUNDIAL" ,11;íria da.Câmara MuniciPal.. . .

LONDRES 1 (U. P,) .Depols de tudo, o s:. Geremo Silva e os se�s co!npa-, nhclros de bancada serao apontados, para conflrmaçao de'Uma delegação parlamc�1bi
SU3, sinceridade como representante do poyo, ou da SUGbritânica sugeriu ao sr. An- subaiternidade a intenções que nada o recomendam aoBueno. thony Nutting, secretário di'

Os vagões em apreço, o _ Estado do ForéÍgn O me�. respeito e à estima do povo que pensa e reclama assistên
cia dos pode'res municipais.cupam uma extensão de oito que o fundo do mar, fôra elas

f d t
-

d· I mil metros de Únhas férrea'3, � águas territoriais, deve ser

Confiam na soluVão paci íca a ensao �o� ,a causando um prejuizo diário: declarado "territorio Mun-

NOVA IORQUE, 1 (U. P.) pectivas capitais, As entl'.c - ,de,monstrcu �n.a�or otmllsm� ao Estado de quatrocentos e dial" e pertencer às Naçõf's RIO, 1 (V. A.) _ Já se terminou o prossernJimento
- A senadora Margaret vistas foram gravadas e fll-I soore as posslblhdades de paz sessenta mil cruzeiros. Pura Unidas.

I
encontra em màos do govel'- � elo processo _ que s� encon-

Chase Smith entrevistou o madas e agora foram trans- no mundo nos próximos vín.. - -

• _

nador J_ân�o Q,uadros o Pl'O-1 trava paralisadQ -:-.� fim de
1.0 ministro Pandit Nehru, mitidas por televisão no pro·lte anos, e manifestou que

Na-O pre'ende luflulr n!3l.
cesso relatlV? a venda do a ..

,a.purar
e responsa,blhzar Ll.:lda IncHa, o 1.0 ministro grama de Edward R. Mol"l'O'.v, o temor constituia o maioi' 'UI cervo do 8.ntIgo Departameri.- elementos envolv I dos na-

U. Nu, ela Birmânia, e o che- que se transmite' de NOV[1 perigo para a paz. Para con-

deCI-s a-o do LeOOIS la 4,"v-o to Estad�al d.e. Informações, 'I transação,
que teria sido da-

fe ele Estaelo espanhol Fran- Iorque para todo o país. cluir, Nehru disse:
• • Como fOl notlCIado, o chefe .nosa aos mteresses do Esta-

cisco Franco, em suas res- Nehru foi o estadista qu'] "Em todo o mundo, todas RIO, 1 (V. A.) - Ouvido Acrescentou que a ida do elo executivo bandeirante de.- do,------------.------------. as gente se deram conta ela pela imprensa sôbl'e o pare ... "Tamandaré" constitui, ape-

US·INAS NU'CLEOaELfT·RICAS insensatez. da guerra, a quaf ceI' da Comiss� de c.onsti-: nas, um,a homenagem a Por-[ destroi a ambos os conten- tuição e Justiça consid�ran-; tugal e uma demonstraçã:J
dores", do inconvenientemente sua d� prestígiO da Marinha de
O primeiro ministro bir- viagem a Portuga,l, o presi- i Guerra bi'asileira,

manês U Nu, ao ser interro· dente Café Filho declarou
gado sobre se os princípiOS que não pretende influir, de VAGA UMA EMda religiio budista se pocle- maneira algum, na decisão
riam aplicar para reduzir a do Legislativo sôbre o convi- BAIXADA
tensão mundial, respondeu te que lhe foi feito pelo go- RIO, 1 (V. A.) - Ocorrerá

que. não só os princíp,i�S. elo I vêrno português, lamentando. mais uma vaga em alto pos ..

budlsmo, mas tambem os somente, caso o Congresso to do nosso· corpo diplomáti
princípiOS ele outras religiões denegue a pernllssao soliei - co. No dia 28 de abril atingi
poderia servir de orientação tada pR.ra ausentar-se do rá a idade - limite para o
em favor da paz,

I

país, não poder levar, como serviço do Itamartí o emp:ü
O generalíssimo Franco de- Presidente da República, ÜS xador Luiz Faro, rf�presen

clarou à senadora Chase expressões de amizade elo tante do Brasil junto ao go-
Smith que a paz sempre será Brasil ao povo português. I vel'no ele Bonn.
insegura enquanto soberanas

permane::erem segura en-

quanto ações que sob a tira- FUGIU' UM OFICIAL RUSSO cussão do tema "Desenvolvi-
nia soviética. O generalíssl� mento Comparativo na Ad-
mo disse ainda que "a guer- BERLIM, 1 (V. A.) - As I entrevista, segundo informol! ministração de Pessoal". OUTRA GREVE
ra seria menos provável se o autoridades inglesas confir- o Q, G, britânico. Esta cleclrr- Dirigiu a discussão o dr. LONDRES, 1 (U, P.)
país considerado como ag.res- maram, ontem, que um ofi- ração acrescenta que o oncial Glen 0'Stah1, diretor do Bu- A greve elos estivadores ain·
sor tiver mêclo ele perder a

I
cial soviético pediu asilo em chegou sózinho, Ontem à reau de Plogl'amas e.Padrões, da ontem agravou·-se em Li

guerra. E' necessário est':tr Berlim ocidental. O russo qUJ noite, alguns informantes da Comissiio de Serviços Pú- verpool e em Manchester,
prepara_do, possuir finUf!S chegou ao setor bl'ital1lco an- t.inham revelado que ·0 russc) blicos elos Estados Unidos, e I tendo dezessete mil deles in·
convicções morais e apoiar a 'te-ontem, foi levado ao Oes- tinha vindo acompanhado cie professor da AmeJ'ican Uni- terrompido o trabalho num·1.

Justiça com a força", I te, via aérea, e não concederá. I sua esposa e de dois filhos. versity, Je Washington. centena de navios,
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Münho-z da Rocha desobr.iga � N ótu Ias
E o Brigadeiro permanecerá afastado

RIO, 1 (V. A.) - Em car- dos compromissos assumidos permitiu divulgação dos seus

ta ao presidente do Partido com a sua candidatura. O' propósitos de permanecer a

Republicano, o governador governador paranaense não fastado do pleito ,entregue
Munhoz da Rocha desobrí- renunciará o cargo. Também ao seu trabalho, no Ministé

gou os seus correlígíonártos o Brigadeiro Eduardo Gomes rio da Aeronáutica.

POi' 19 a IS votos, a Assembléia Legislativa repeliu a

criação de mais uma Secretaria de Estado. O projeto, co

mo até escolares já sabiam, não representava uma exigên
cia cl;t administração pública. A sua única finalidade era

dar ao sr, Governador mais um lugar para negócios :r�li
tieos. Daí porque órgãos da mais insuspeita imprensa, na

convicção ele que a Secretaria eram favas contadas, jn.
anunciavam que ela seria entregue ao P.S.P. Dos pequenos
Estados, o nosso é o que possui mais Secretarias. Em 1951J
elas eram apenas quatro. O sr. Bornhausen, eonseguíndo
maioria no Legislativo por alguns meses, elevou-as para
seis, Agora queria mais uma. O povo, observando isso, não
se esquece da promessa de os dinheiros públicos só serem

aplicados em obras de interesse coletivo.

o Equador deteve 2 pesqueiros americanos
-�,.......

Os EE, UU, protestam e investigam
WASHINGTON, 1 (U. p,; com o Perú e '0 Chile, estão' durante uma hora com o se

_ O senador Warren Mag-· exercendo pressão na Orgu- cretárío auxiliar ele Estada,
nuson, democrata pelo Esta- nízação dos Estados Amerl- sr. Holland, e com o auxiliar

do de wasníngton, e o depu- canos em prol de uma confe- adjunto Edward Sparks, a

tado Thomas Pelly, republi- fencia especial para estudo respeito da detenção por par
cano pelo mesmo estado, dis- dos direitos territoriais. A- te do Equador de dois' navíos

saram que o Departamento centuou ele que esta confe- de pesca norte americanos.

de Estado havia remetido rencía, cuja realização foi a- Adiantou o embaixador que
dois funcionários para auxí- provada na conferencia de o governo dos Estados Unidos

Iíar a embaixada norte-ame- Caracas, trataria de todos os enviaram um protesto a
-

rícana em Quito a investigar pormenores do conflito, Quito e que, segundo o sr.

a detenção de dois navios pes O embaixador. fez estas de- Holland, o Departamento ele

queiros dos Estados Unidos. -Iaraçôes aos jornalistas de- Estado considera o assunto

Os dois representantes dís- pois ele haver conferenciado bastante grave.
seram a um jornalista que

--------

essa providencia lhes fora
comunicada em resposta a

um protesto pela detenção
dos navios "Artic Maid", de

Seattle, estado de Washing
ton', e "Santa Anna", da Ca

lifornia.

Afirmaram, ainda, que o

governo enviou um protesto,
através dr. representação di

plomática no Equador; Ao
mesmo' tempo, o embaixador
recebeu instruções a fim de

conseguir a liberdade dos

tripulantes e dos barcos.

Magnuson frisou que o em

baíxador equatoriano em

Washington o informou "da
gravidade do inciçlente".
Esta detenção é a segunda

nos últimos meses contJ:it

embarcações pesqueiras ame

ricanas diante das costas me
ridionais, Anteriormente, o

goverqo peruano detivera ou

tros navios. As operações são

consequencia das reclama

ções do Perú, Equador e Chi
le por uma faixa de duzen

tas milhas, quando os Esta
dos Unidos· reconhecem a

tradicional de 3· milhas.
CONFERENCIA

WASHINGTON, 1 (U. P.)
- O embaixador -equatoria
no, José R. Chiriboga, decla
rou que seu país, juntamente

A Secretaria ontem vetada pelo Legislativo destinava
se, apenas, a dar ingresso na Assembléia ao suplente volnei

Oliveira, cuja atuação imoral na presidência daquela Casa
lhe valei a derrota ele 3 de outubro, Irigido em factoturn

bornhausista, daqueles a quem o governador ordena ate

que lhe vá arranjar café - como fez no aeropôrto de La

ges, na presença de várias pessoas - o suplente pesse
pista seria o super-líder da bancada coligada.

A Assembléia, ante-ontem, rejeitando o projeto que
visava a essa manobra política, demonstrou-se à altura das
suas responsabilidades, A fragorosa derrota elo govêrno foi
uma bela vitória do povo. Os 19 deputados que disseram
não ::1..0 projeto, atirando-o para o arquivo, são dignos do
nosso respeito e das homenagens de Santa Catarma.

TROPAS TURCAS NA FRONTEIRA SIRIA.

* *

WASHINGTON, 1 (U. P.) I tência ods Estados Unido;
- O Departamento de Esta-

I
ainda nã.') chegara ao desti

do Íl1formou, ontem que os; no e acrescentou: "Estamos

Estados Unidos estão tratan- inclinados a acreditar que
elo com a Inglaterra, França existe séria interferencin. no RIO, 1 (V. A.) - O govel'-I tratar do ass�unto com o che-

() Alemanha sobre "a grav8 nador Jánio Quadros deter-, fe do executivo bandeirante
interferencia" dos comunis- tráfico c,omercial para Bel'

-I
minou à e1íreção ela Estradal está sendo esperado aman�ü

tas no tráfego ocidental pa- limo Estamos em contacto de Ferro SorocalJana a ime- em São Paulo, o diretor elo
ra Berlim ..O porta-voz Hen.. com inglêses, franceses e a- diata· descarga ele quatro·- Instituto Nacional d:} Pinho.

ry Suydan declarou que o lemães "in loco" para deter- centos e sessenta vagões car·

propalado apmo no Parla·· minar quais as medidas que regados de madeira, proce
l11ento .alemão pela assi.s.. deverão ser tLlin.l.uas;'. dentes dos estados do Rio

JÂNIO MANDOU DESCARREGAR

GI'ande do Sul, Santa Cata-
rina e Paraná, que se encon

tram paralisados entre as es·

tações de Sorocaba e Amador

i•••••lIl•••••••8�••Gee�•••••••••••••••••••···ce••••••••••••••••••••

Senadora entrevista Ministros

-Florida' para fins pacíficos.
O presidente da Comissão

de Energia Atômica, Lewis
S. Strauss, dccI,arou que sua

comissão aprovou uma pro
posta da Se!ninole Electrit!

Cooperative, Inc., da cidade
de Madison, Florida, para es ..

tudar as pOSSibilidades de es

tabelecer pequenas instala

ções geradoras eletro-atômi·
caso

WASHINGTON, 1 (U, PJ deu um passo no sentido da
_ Uma federacão de cinco I utilizacão da energia atâmi

cooperativas de distribuição ca pela indústna partlCular
de eletricidade da

FARÇASPARA
MALÁSIA

CANBERRA, 1 (U .P.) - O

governo da Australia apro
vou a remessa de soldados á

Malasia, a fim de dar assis

tencia ás tropas britânicas
em luta contra os guerrilhei-
ros comunistas.

O estudo, que durará um

ano, será reali:jlado sob ()

GREVE EM LON- programa de partiCipação in
dustrial da Comissão de E-

D�ES nergia At.ômica que se lançou
LONDRES, 1 (U. P.) em 195L O objetivo do estn-

Londres continua sem jor- do é determinar se se poci(�
nais no quinto dia consecuti- construir uma instalação elé

vo, em consequência da gre- trica capaz de produzir ele

ve do pesoal das oficinas. O tricidade a custos mais bai

"comité" de greve reuniU-de xos do que os que prevale
para examinar a situação. cem na Flórida. I

M:unicipalis'dS de
Brasil reunir-..se-ão em

Guarujã
s. PAULO, 1 (V. A.) - De Forma de auxílio financeiro

21 a 24 do corrente se realí- da ABM às Associações re

zará a lIra, Reunião Anual gionais filiadas; III - "Ope
do Conselho Deliberativo da ração Município"; estudo sô

Associação Brasileira' ele Mu- bre o projeto de lei existente

nícipíos, A cidade de Gua- na Câmara Federal; IV -

rujá foi escolhida para aco- Quarto Congresso Nacional
lher os representantes de to- de Munícipíos: V - Estudo
dos os Estados. Desejando re.. da posição 'dos munícípalís
unir para um debate amplo, tas em face do problema ela
às municipalistas de todo o sucessão presidencial e, VI

país, o prefeito e o presíden- - Assuntos de Interesse ge
te da Câmara Municipal da- ral do Movimento Munícípa
quela cidade obtiveram da A. lista Brasileiro,
B. M, autorização para con-

vidar todos os prefeitos e ve

readores do Brasil, a fim de
que, também, tenhar-; opor- ESTOCOLMO, 1 (D. P.)
tunidade de se manifestar O capitão de artilharia ela
sôbre os problemas de suas reserva Arthur Qertenblad
comunas, Assim é, que, parn foi �ondenado a "I�:ill·u'&--�tL.
a referida Reunião, foi orga- trabalhos forçados por es

nizada a seguinte agenda: I

I
pionagem pelo tribunal de

- s�tuação econômico-fi- p�'imeira instância desta ca

nanceira da A. R M.; II - pítal.
•••9•••••••••••••••••0••••••••••••••••••••••

'odo O

ESPIONAGEM

VEREADORES INIMIGOS DA CIDADE
Deve ter causado descontentamento, no seio da opinião

pública bem esclarecida a respeito do caso, a atitude do
vereador udenista Gercino Silva, líder da bancada oposi
cionista na Câmara Municipal, convocando extraordíná
riamente o Legislativo do Município, sem razões que [us
tificassem tamanho furor no mandato. Evidentemente, o

sr. Gercino Silva, muito ao contrário de consultar razões
de ordem geral, ateve-se a motivos de ordem pessoal, mui
to subalternos, sobretudo para atenderem às mesquinhas
paixões do vereador .e dos seus comandados.

Ninguém ignora que a Prefeitura de Florianópolis não
possui recursos para manter em funcionamento perma
nente a Câmara, quando não haja nenhum assunto a re

querer urgência, no interêsse público. Tal é precisamente
o caso presente, em que nada, absolutamente nada estava·
a reclamar a providência duma reuruao extraordinária
dos senhores vereadores. Tudo isso revela que somente
uma traição à causa elo povo e do Município teria levado o

sr: Gercino, Iider da U.D.N., R promover a evasão de quase
duas centenas de milhares de cruzeiros para proporcionar
a S. S. e aos seus liderados o gostinho de atacar o Prefeito
Osmar Cunha à custa elos cofres da Prefeitura, ..

Já é tempo de se desmascararem êsses falsos defenso
res da causa popular. Negam apôio a despesas que redun
.dam em benefícios para o Município, mas, quando se trata
de canalizar para a sua carteira algumas dezenas de mi
lhares de cruzeiros se esquecem de que o povo sofre a mais
grave crise ela nossa hístórtn econômica e não se satisfaz

ACERVO DO ANTI-GO O E I

o Brasil noma reunião de ser
vidores públicos em Washington
WASHINGTON, 1 (U, P.) A representante brasileir'l

- A sra, Primitiva Diva A- explicou que o sistema clt}
pessoal atualn1f'nte em uso

foi iniciado em 1936, e qur�
um novo plano de reclassifi

cação acha-se em estudo no

Congresso, plano· esse que se

acredita ajudará a solver al
guns dos problemas de pes
soaI.

raújo, da seção do pessoal do
Ministério da Agricultura elo

Brasil, discutiu a história e

os problemas do serviço pú
blico do seu país numa con

ferência de cinco nações, re
alizada heje nesta cidade. O

serviço público e U!'la �arrai
ra honrosa e 'llluto l'roc'.u:1-
da no Brasil, disse a sra, A

raújo aos representantes ria

Tailândia, Egito, Jordão e

Estados Unidos, numa dis-

A opinião geral dos parti
�pantes foi que o serviço
público é a pedra angular de
um bom governo,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DE RAPIDE,z - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

,

Escalas intermediárias em Itajaf, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos apenas para movimento de .passageíros,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudic_arão o horério de cheg([da no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

"ACORDO" COM O ESTADO

SANTA CATARINA
AVISOUma casa de madeira, recém construida, ainda não

habitada, com' uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

com otima praia.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de visita;', sala de Jantar, copa, cosinha e insta

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

Jantar, cosinha jl instalação saa itarta completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

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

na en,dtrfote c-s 45.000,00
----Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00
duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, .corn seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

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

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.
Pode ser visitada a qualquer hora

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

sidencial do 5, distrito Naval. medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua.
Preço cada Cr$ 10.000,00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons-

truir uma casa no centro da cidade - valor Cr$ .

330.000,00
uma casa de made-ira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pintada a oleo. preço � 90.000,00 -

negocio urgente
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

A Delegacia Florestal Regional.
no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F. D.

- AQUmO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Representantes:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Representações A. S. LC.ra.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção I Lt��'a Senador Dantas 40 _ 110
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

'

para a exigência do cumprimento do Código
:
Florestal Tel.: 22-6924 -- Rio de Janeiro.

, Rua 16 de Novembro 228 6°
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 612 - São Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprtetárto de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autorídade Ilo- IAno , $ 170,00
restaI competente, conformc dispõe o Código Florestal em eemestre Cr$ 90,00

sel�s. artigos 22 e. 23, respectivamente, estando os infratores
Ano �.o. I.�t.e.r.l�rCr$ 2�0,00

sujeitos a penalidades. Semestre Cr$llO,OO
, .

REFLORESTAMENTO Anúncio mediante contrãto.

E t R t'
-

'I êd d
..

fI tal .
Os originais, mesmo não pu-

s a epar içao, pe a re e e viveiros ores aIS, em

I
blicados, não serão de-olvldos.

cooperação, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se- A direção não se responsabiliza
mentes de espécies üorestaís e de ornamentação para Ior- ]l,elos con,ceitos emíttdos nOI ar-

,
I t1,gos aasinadca. '

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo-

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

tenção de empréstímos para reflorcstamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e pra.zo de 15 anos. IOs Interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem aatoríznção
de licençapara queimada e derrubadas de 'mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florlanépolls.

Telefôuc: 2.470 --- Caixa Postal, 395.

�nclereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

-------

Raios XASSINATURAS
Nl Capital

ttpal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Badlogrartae e radíoscoptas,
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e fígado (celeclstografía),
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnéstieo da esterilidade.

Radiografias de ossos' em geral.
Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta

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

INFORMAÇOES
, UTEIS

..,....0- !
O leitor encontrará, nesta co-

,

luna, informações que nec lita, J

diàl'iamente e de imediato: \ PROCURA:SE COM URGÊNCIA CASA PARA
,TORNAIS Telefone

' ,

O Estado 8.022 ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE-
A Gazeta 2.656 SIDENCIAL.

-

Diário da Tarde.......... 3.579
I Tratar no Lux Hotel - A t? 503

IA Verdade...............
2.010

I
p

Imprensa Oficial ... ,.... 2.688

C'IHOSPI'!'AIS----� � � Caridade;

(Provedor) 2.814

I
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos 8.881
Militar 8.167
SãQ Sebostião (Casa de
Saúde) ,......... 1.1113

Maternidade Doutor Car
los Cor-rêa ...•.....•.. 1.121

CHAMADOS UR·

I GENTES
Corpo de Bombeiros ...• 8.811

I Se����) . ��.z....(���l�a.��� 2,404

[polícia (Sala Comissário 2.038

i Polícia (Gab. Delegado).. 2.1194
COMPANHIAS DEl
TRANSPORTES
AÉREO

TAC _ •• 1.700
Cruzeiro do Sul 2,600
Panair 3.1153

'-Varig
'..... 2.1211

Lóide Aéreo .. '. . . . . . . . . • 2,402
Real ...................• 2.8118
Scandinav-as ... '......... 2.600
HOTÉIS 24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto,
Lux ....................• 2.021 30 Sábado (tarde) - Farmácia sto, Antônio - Felipe
Magest'ic 2,2761 S h 'dt 43
Metropo\ 3.147 c mr ,

La Porta ,...... 3.321' O serviço noturno será efetuado pelas farmácias sto,
Cacique ,......... �,���, Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 43 e
Central '

8:371 Trajano.Estrela .....•.. , ,.

Ideal , 'I' • '.6119 A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

I ESTREtTO 06 via autorização dêste Departamento,
Disque ......•..........•

CASA

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

FARMACIA DE Pl.ANTAO
Viagem com segurança

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO' l<SUL-BRASILEIRO»

2 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe

lipe Schmidt 43.
3 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felioe

Schmidt 43.
8 Sexta-feira ( dia santo) - Farmacía Catarrnense -

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna -- Rua Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano, .

16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança -- Rua Con

selheiro Mafra.

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Móveis
...-

Kua Deodoro esquina�d8
Rua Tenente ,Silveira

17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafra.Agência:

21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson --- Rua Fe

lipe' Schmidt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto,

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca

bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de

cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.

ii
BANCOdeG�ffiITO POPULAR

fi� AGRíCOLA I
,

I

Tko;D'�,16
.' I

f'LORlANOPOLIS - 516.('ó,ió,rln\!>.,'

Telefonar 6.625

CURITIIIA rlLECA.4.wAo: PROSE8RU

�----------------------------------------------------------------._--------------J
------- .. -----------

INDICADOR PROFISSIONALI DR.ROr:��:ASTOS I
MÁRIO DE LARMO Dr. Vida) Outra filho

-

I MÉDICO CANTIÇÃO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
r
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO 'DR. WALMOR ZOMER I���cr:c�ti�� A��isHo�pi!�1 D2���, CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro
1\1 É D I C O ,PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM·

CLINICA MÉDICA CLÍNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÉNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

.__

,

Doenças do aparelho reRpiratórlo �iplom,.· p�l� Faculdade Na- CARDIOLOGIA PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET1tNCIA IN-FANTIL

DR. ANT""NIO DIB! TUBERCULOSE cícnal de, Medicina da Unlv..r- ContuItório: Rua Vitor Mei-
ADULTOS (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESEl NO·

U

I,RXDIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sldade do Brasil reles 22 Tel 9675 Doenças Internas TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIS1'úRBIOS
MUSSI DOS PULMõES Ex-Interno por concurse da Ma- Ho�ál'io' S

�

d Q CORACA-0- FIGADO _
PSICOLóGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN.

_ MÉDICOS _ Cirurgia do Torax ternídade-Esenla

Isexta
fei:;s: egun as, u..rtas e

- CIA DE MANEIRA GERAL
'

CIRURGIA-"LíNICA [Formado pela Faculdade Nar,lo· (Servíçe do Prof. Octávio 110- Das 16' 18 h RINS - INTESTINOS CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.

GERAL-PARTOS !n�l, de, Med,!cina, Tislololrlsta e drigues Lima) ,

R idê
�s oras.,

Tratamento moderno da CONSULTAS - DAS 2 AS 5 'HORAS.
T -

d H It I N Ex-Interno do Serviço de Círur- ,esl encra : Rua Felipe Sch- CON 'ULT S Cf
Serviço completo e eapecíalí- ISloclrurgla_o o osp a e-

gia do Hospital I. A. P. E. l' C.
rn idt, 23 - 2° andar, apto 1 _ SIFILIS

!, A HOnA MARCAI't\.: FONE 31M

zado das DOENÇAS DE SENHO· I reu Ramos
do Rio de Janeiro

. Te!. 3,002.. nESTDtNcIA - TENENTE SILVEIRA, 180 (FONE 1165)
RAS com modernos método. de 'Curso de especlaltzaeãe pela

Médico do Hospital d.
Consultório - Rua Victor ATEl'iDE CHAMADOS A DOMICíLIO

<l.iag�óstico� e tratamento. S. N. T. Ex-interne e Ex·...I.o DR. HENRIQUE PRISCo'- .

11 22 ---------------

SULPOSCOPIA - HIST1!lRO - tente de Cirurgia do Pror. UIrO
DOENÇAS C�rEidaS�NHORAS PARAISO

Meire es, . DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE
SALPINGOGRAFIA - M�TAr:O- Guimarãeo (Rio). HORÁRIO: MUND

LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt, 18 -
PARTOS ": OP�RAÇ01ilS MÉDICO Das 13 às 16 horas. CARVALHO

. .Radloterapia por onda. curt.. - Fone 3801 Cons: Rua Joao Pinto n. 16, I Operações _ Doenças de Se.
Formado pela Faculdade Naci

Eletrocoagulação _ Raiol Ultra

I
Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 hor�s. :nhoras - Clínica de Adultos. Tel.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Untve.raidads Puericultura - Pediatria

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior. P,ela manha aten�e dià- I Curso de Especialização no - 2.276 - Florianópolis. do Brasil Pue ricu ltõr do Departamento
Consultõrto s. Rua Trajano. n. 1, 80 - Fone: 2396 ' rlan;ente no Hospital de i Hospital dos Servidores do Ea. '

RIO DE JANEIRO Nacional da Criança. Ex-Assls-
lo andar - Edíffcio do' Mantepl'o. ------,-,---,-- Cal'ldade. tado, 'I

DR. MARIO WEN- Aperfeiçoamente na "Casa de d
DR YLMA .. " R 'dA

, I S d S· M' I" tente o Prof. Martagão Gesteira
Horário: Das 9 às 12 horas -

• R CORR� .esl. enCla: (Serviço do Prof. Mariano d.
I

au e ao Igue
na Universidilde do Brasil. Ex-

Dr. MUSSI. CLir\ICA MÉDICA
Rua. General Bittencourt n . .t\ndrade) DHAUSEN Prof. Fernando Paulino

Médico do Instituto Fernandes
Das 15 às 18, horas - Dra. CONSULTAS das 10 _ 11 ho. l°i; I f 2692

Consultas - Pela manlla no
J

CLíNICA MÉDICA DEl ADULTOS Interno por 8 anos do Servi�", Figueira-Servir,os dos Profs, Ce�
MUSSI raso ; e e one: , . IIospital de Caridade, I' E CRIANÇAS de CirurgiA

ZUl', Pernctta e Mário Olinto. _
Residência: Avenida Trom· Rua Tirade!lte 9 - Fone 11416 DR--NE'WT-O-N--'

--- A tarde das 1630 hs em dian. Consultório - Rua João Pino
E

�rof. Pedro de Moura
no Rio de Janeiro. Ex·médico es-

'

Powsky, 84. te no consultórl'o 'Rua Nune. to, 10 _ Tel. M. 769. staglO por 1 ano na "Mate r-
.

I 'd d E I" tagiário do Serviço de Pediatrl'a
DR. JOS� TAVARES D'AVILA Machado 17 �sQuin,. d. Tl'ra. Consultas: Das 4 às II hOTes.

fil a e - 8CO a

.c..

d' Ú 'Prof. Otávio ROdrigues Lima do Hospital do Ipase (prof. Lui.

IRACEMA CIRURGIA GERAL ente�. Te�.27C ,Residência: Rua Estevel J -

Interno por l! _no do :p�nnt(l Torres Earboza) no Rio de Ja-
Doenças de Senhoras _ Procto- I Re�.dencla - rua Preaident. mor. 45. :Tel. 2.812. Socorro neiro.

MOLE'STIAS NERVOSAS B logia _ Eletricidade Médica Coutl:-'1o 44,

I OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cari-
MENTAIS - CLINICA GERAL Consultório: Rua Vitor Mei. ÇLINICA DR. ,ANTONIO BATISTA CLINICA DE ADULT '1 dade, Médico escolar d'o Centro

I Dr Serviço Nacional d. Doen- dESPECIALISTA EM OLHOS.
ça Mentais

�eles n. 28 - Telefone: 8307. e.. JUNIOR DOENÇAS DE SEN'EOn ":..s de Saúde de Florianópolis. Pedia·
OUVIDOS, NARIZ" GARGANTA I eh f c À bIt' dR" Consultas: Das 15 horas em OLHOS - OUVIDOS NARIZ CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospitiü de tra da Assistencia Médico - So-

TRATAMEN1'O li! OPERAÇOE3
e e o m u 11 ur o II - IlI'le- diu:1te, E GARGANTA I Caridade, diariamente, das 8 às cial -da Armada.

Infra-Verm'lho - Nebullzaçio -I nep:f��;:lra do Hospital _

Residência: Fone, 3.422
DR'

DO Consulta8CR���A:e 11 hnrlls. 10. '

I Consultório: Rua Tidarentes
Ultra·So:",< Colônia Sant'Ana

Rua: Blumenau n. 71. . GUERREIR� DA FONSECA Res e Cons Padre Miruelinho. No consultório, à Rua João 9.

(Tratamento de slnulllte aem...r, Convlllsoterapia elo eletro- DOENÇAS DO APARELHO DI· Chefe dQ �ervlço de OTORI. 11"" Pinto nr. 16 (l° andar) Consultas, diáriamente dali
.

operação) c�oque e cardiazol I�&urn era-! GESTIVO
- ULCERAS DO ES· NO do HospItal. de FlorianQpolis

I
-"

Diariamente das 10 às 12 e das I 15 horas em diante.

Anll'lo·retlnoscopia,- Receita de
pIa Malarioterapia' Psico\erapia I TO'\L\GO E DUODENO, ALER· I Possue a CLINICA os APARE· ADVOGADOS \ 14 às 16 horas. I Residência: R. Tte. Silveira

Oculol - Moderno equipamento CONSULTAS' m�rça. e QUin.:' GIA-DERMATOLOGIA » CLI-
I

LHOS MAIS MODERNOS PARA
DR JOS� MEDEIROS

'RESIDENCIA: - R a Duarte S/No Esq. Padre Roma.
de Oto-KlnoIarlncololl'la (énlco tas das 16 às '15 horas. Sabado' NICA -GERAL

ITRATAMENTO
das DOlilNNÇAS I

..c. Shutel, 129 - Florianópolis. l'el. 2530
no Eltado) (manhã) I DR JULIO PAUPI'l'Z da ESPECIALIDADIil VIEIRA

-

DR I N G l E T T OHorário das 9 àa 12 hora. 8' Rua Anita Garibaldi, 8iiquina
.

FILHO
Consultas - pela manhió no I _ ADVOGADO _

,

das 16 às 18 horas. de General Bit.tencourt ,HOSPITAL. C
'

P 1 II
-

It j 1
• •

Çonsultório: - Rua Vi_tor .IiIO!·1 RESIDENCIA: Rua nocai�va, Ex i!ltürno da 20" enfermar�a A TARDE - das! a. I -

l S:��: Cat����a.1 O - a a

Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e
reles 22 - Fone �6711. 139 Tel.2901 e ServI co de gastro-enterologla ,no CON.SULTORIO

Res. - Rua Sao JOTII'. 20 -

__ o da Santa Casa do Rio de Janeiro I
CONSULTORlO - Rua dOI I

DR CLARNO G
Afecções de Adultos e Crianças.

Fone 2421.
,

I
DR. ARMANDO VALt- I (Prof. W. BerardineII!). ILHEOS �o 2·' , J'

. Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia

DR SAMUEL FONSECA RI-O D"C'I ASSIS I
Curso

-

de neurologIa (Prof. ,RESIDENCIA - Felipe Seh· GALLETTI Ginecologia - Obst_etricia - Urologia - Endocrinologia.
•

R.J Austugesllo). nlldt nO U3 Tel. 2366 • _ ADVOGADO _

CIRURGIÃO·DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil ,Ex intemo do Hospital mater-

I
Rua Vitor Meireles 60. Curas de emagrecimento e 'engorde.

Cliriica - Cirurgia - Protese da Assisti.lncia Municipal e Ro,,· mdade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ FONE: 2.468
'

Doenças da velhice.
Dentária' -

I pital de Caridade I DOENÇAS INTERNAS DE ARAGÃO - Floria'nópolil -
Raios X e Infra-Vervelho CI"íNICA MÉDICA DliI CRJAN· Coração, Est'lmago, inteatino,

' ALTA CIRURGIA

Consultório e Residência: Rua ÇAS E ADULTOS fígado e vias biliares, Rins, ova· CIRURGIA TREU�IATOI,OGIA DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLÁSTICA: Estética e Repa,radora ..

-

h d r; AI
' , '

't
'

OrtópediaFernando Mac a o .
- ergla - nos e u ero.

Consultórl'o', Joa-o PI'nto, 18, ALMEIDA Consulto'rl'o' Rua Fernana'o Machado n 6 1° andar
Telefone: 2225 Consultório: Rua NuneM .a- Consultório' Vitor X,irel.. ., .

-

'.

, Consultas: das 8,00 is 11,30 chado, 7 - Consultai dai 1Ii li 22,. .
Das 16 às 17 diàriamente. ADVOGADO Telefone 22-27

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas Das 16 às 18 horas. Menos aos Sábados Eseritório e Residência: Horário:- Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Exclusivamente com hora mar· Re��dência: Rua Marechal Gui· Residência: Rua Bocaiuva 20. Res: Bocaiuva 186, Av: Hercilio Luz, 15

cad!!. Jh'lrme, II - Fõne: 1781 Fone: 3468. Fone: - 2,7l4. Telefone:- 11346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora
marçada.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

«---------,---,------,---'------_._----"-------

Lavando com Sabão

\?irgem ESpecialidade
da ela. WITZEL INDDSTRIA,L-Joluvllle. (marca registrada)

,

ecoD{)miza,.se�femIlO e dinheiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



--,,-� ··········i E: C I T A L.I ZUrw Machado." e:.. • JUIZO DE DIREITO DA
I
do, confrontantes, residen-I

I
: 4a� VARA DA COMARCA' tes nas viz'inhanças do imó- l

A.CONIE.,CIM.. a:;.NTOS·· SOC.IAIS ! . �E FL�RI�NÓPOLIS' IV�I, ,0.repr;se:1tante do M�-
.

',' L:
. • Edital de citação com o pra-

. nistério Público e por edí-

, I zo de trinta (30) dias Itais de trinta dias os inte-

: O Doutor Manoel Barbo- ressados incertos, para con-

................,. 9 _
sa de Lacerda, Juiz de 'Di- testarem a presente ação de
reito da 4a. Vara da Comar- usucapião no 'prazo de dez
ca de Florianópolis, Capital dias, que se seguir ao térmi
do Estado ,de Santa Catari- no do prazo do edital, na I
na, na forma da lei. etc. qual se pede se declarado o I

FAZ SABER aos que o domínio ,do Suplicante sôbre Ipresente edital de citação os aludidos imóveis, pros-
SAIGON, 31 (U. PJ - O com o prazo de trinta (30)' seguindo-se, como de direi-Iprimeiro ministro Ngo Dính, dias virem ou dêle conheci- to, até final sentença, para

das forças nacionalistas cio. mento tiverem, que, por par- transcrição' no registro de
Victnam do Sul, e Binh Xuy- te de MANOEL SEBAS- imóveis. ROL DAS TES
en, chefe rebelde, resolveram TIÃO DA SILVA, na ação TEMUNHAS Valentim Fer
promover uma trégua em seu de usucapião em que reque- nando da Silva, José Pacífi
conflito, já conhecido com') reu perante êste Juízo, lhe co da Silva, Hígíno Pacífico
"pequena guerra civil". O

. I
.

foi dirigido a petição do 'da Si] va e Luiz Pacífico ela
acordo foi obtido por inter- teôr seguinte: Exmo. Sr. Dr. 7 Silva. Dá-se a presente o

I

mediação do general Paul T
•

d D'
.

d C C
---_,-----------

,UIZ e. ll:Clt� . a omarca 'Val?r de .1'$ �.500,00 para SUCESSIVAS GRE'VESElyn, comissário francês, du- .le F'lot-ianópolis (4a. Vara) efeitos fiscais, N.T.P.D.
.

-.'
rante conversações com re-

� MANOEL SEBASTIÃO (Sôbre estampilhas estadu
presentantes de todos os DA SILVA, brasileiro, natu- ais no valor de três cruzei-
grupos interessados. Os cho-

E fiél ao seu dever, que com esmêro zela, ral dêste Estado, solteiro, ros e cinquoenta centavos,
ques foram, assim, suspensos

Há. de dizer ao ler meus versos cheios d'ela: com 38 anos de idade, resi- inclusive a respectiva taxa
y por vinte e quatro horas, Em

_ Que mulher será esta? E não compreenderá... dente e domiciliado no lu- de saúde pública estadual).
Saigon reinou calma ho] e.

�o- gar Capívarí, Distrito de Florianópolis, 14 de dezem-
Nos últimos incidentes houve

vaso A senhorita Evangelia dois mortos e cerca de 112
Ingleses do Rio Vermelho, bro de Hl54. (Assinado) -

contratou casamento com o feridos. por seu advogado, conforme Carlos Loureiro da Luz. Em

sr. Ricardo Surhneister, da procuração anexa, vem, res- a dita petição foi proferido
cidade de Porto Alegre. A NORTE DO PAltANA. O El- peitosamente, à presença de o seguinte despacho : A. A

_ sra. Leonor Valentíni cerimônia foi regada a uis- dorado Brasileiro, está a seu V. Excia. expor o seguinte: conclusão. F'polis, 15/12/

de Oliveira, esposa do Rev. que .e outras coisas mais. alcance, a "frota "da bôa via- a) Que" em .28 de novembro 954. (Assinado) - Manoel

Jonas Holanda de' Oliveira, * * * gem" da Real Aerovías, serve de 1886, seu avô João Fele- Barbosa de Lacerda. Subín-

que breve deixará nossa Ca- Aniversário: A data de 25 a todo o norte do Paraná ciano da Silva adquiriu, de do os autos à conclusão, re- _

pital para fixar residência

I
do corrente, marcou mais Reservas R. Conselheiro Ma Manoel Victorino Miranda, ceberam o seguinte despa-

em São Paulo; um aniversário do sr. Gau- fra, 6. uma área de terra situa- cho: Designe o Sr. Escrivão LÁZARO GONÇALVES DE LIMA

_ sta. Celina Cabral Tei- dino Lenzzi. O ,simpático 1:1 no lugar chamado CAN- dia e hora para a justifica- E

ve funcionária do Centro
I
casal Lenzzi recebeu-

pes-l
ESPIONAGEM TO DA RUFINA, distrito ção, cientes as partes. MARIA DO CARl\W RUSSI DE LIMA

de' Puericultur; "Beatriz soas de suas amizades ofere- KARLSRUHE 31 (U. P.)
da freguezia de Rio Verme- Fpolis. 21/12/54. (Assina- Participam aos seus parentes e pessôas de suas re-

Ramos"; CClHl'O finos aperitivos. _ A costureira alemã Elsc.
lho com u_ma casa de .mo.ra- do) - Manoel Barbosa de !ações, que está em festa o seu lar com o nascimento de

_ sra. Zulmira Machado * * *
Kunderrnann, originária de

da dentro', do mesmo ter- Lacerda. SENTENÇA - -'um r-obusto garoto, que na pia batismal receberá o nome

Dias, esposa do sr. Alcibia- .Jantar,: Na simpática re- Bad 0Godesberg foi condena- rena, coberta de telhas, Vistos, etc. JULGO por sen- de Marcos Antônio, ocorrido a 30 de março último.

des Dias, funcionário do sidência do casal professor da., a treze meses de prisão, paredes de ripa, em mui- tença a justificação de fls. Rua Bulcão Viana, 87.
'

.Crédito Mutuo Predial; Sálvio de Oliveira, foi ofe- pela Côrte Federal Suprema,
to mau estado, pela quan- e fls., em que é requerente

_ jovem joél-Carlos La- recido um almoço ao cronis- por espionagem a favor dos tia de cento e sessenta mil MANOEL SEBASTIÃO 'DA

marque, filhinho do sr.: Os- ta. Dona Gilda, anfitriã de serviços de informações tche- réis" - (docs. 2 e 3); b) SILVA, a fim de que pro

mar Lamarque; fino gôsto, apresentou pra- coslovacos, Else era acusada Que o referido terreno pos- dua os seus devidos e le

_ sr. Carlos .Alberto .da tos diferentes e gostosos. notadamente de ter dado su i 39, 6 metros de frente, gais efeitos. Expeça-se man-

Luz e Silva, funcionário dó Foi servido antes do almoço com regularidade, de 1946 a é), fundos com que se achar dado de citação aos. confi

Banco do Brasil um fino aperitivo de nome 1952, aos serviços de ínror- e tem as seguintes confron- nantes do imóvel em ques-

_ sra, Veron ica Nur- tel-coqui. mações tchecoslovacos, infor- tações: frente na praia do tão, bem como ao Diretor do

berg.; esposa do sr. Artur *** mações a respeito de�perso· Mar Grosso, fundos nas ver- Serviço do Patrimônio da

Nurberg Menino Luiz Fernandes nalidades alemãs e aliadas, tentes do morro de Canas- União e ao Dr. 4° Promotor

_ sra. Maria Gallotti Pei- Comícholí .

vieiras, ao norte com pro- Público, na qualidade de re-

xoto, esposa do sr. João Pei- Completa, hoje, seu prie-• 'A'u't-o� WJ; I pr-iedade de herdeiros de presentante do Ministério

xoto; mei'ro' aniversário natalício 'w'O .·e Ana Maria ''da Silveira e 'Público' e :da Fazenda do.Es-

_ sta. lida Polli o menino Luiz Fernandes Compra-se - pequeno ao sul, outrora com terras tado, para todos contêsta-
_ sta. Dulce Maria Linha- Comicholi, encanto

-

do lar Procurar o Sr. Agenor AI- de' Luiz Lauriano Caetano rem o pedido, querendo, no

res do Sr. José Comicholi .e de ves, no Clube 12 de Agosto. e hoje ,pertencentes a Luiz prazo da lei. Outrossim, ci- Domingo
_ menino Hugo Grans suou exma. ês_posa D. Yolan.- .-----'-... -- ,-- Pacífico da Silva; c) Que, tem-se, por edital, com o Ricardo' Montalban

Novack, filho do sr. Nestor da' Garcia Comicholi. GREVE ESTU- por sua vez, João Feliciano prazo de trinta (30) dias, Pier Angeli Cyd Cha-

Novack e aplicado aluno do Na residência de seus DANTIL da Silva, cedeu ao pai do os interessad'os incertos, ci- risse - Ivone de CarIo em:

Colégio Catarinense; pais, à rua São Jorge nO 33, Suplicante, também chama- tação essa que deverá ser MEXICO DE MEUS

. . No.ivado: Com prazer re- Luiz Fernandes oferecerá do João Feliciano da Silva, feita II a conformidade com AMORES
SINGAPURA, 31 (U. P.) -

(d )
. _. .

gl·.str'o em' ml'nha coluna"e aos seus amiguinhos lauta· o c'. 4 , os· lmovels aCIma o art. 455, § 1° Cód. de Proc.
Apl'OXlmadamente 10.000 a-

noivado da senhorita Evan- mesa de finos doces e gua- lunos das escolas secundá- mencionados, sem que desta Civil. Custas e final. Flo-

gelia Morais Savas, fino 01'- ranás. rias chinesas de .Singapura
�essão exista qualquer do- ria'ílópolis, 27 de janeiro de

namento da nossa socieda- Ao caçula do distinto ca.-' estão- em greve pelo períOdO cl1mento; d) Que, contra es- 1955. (Assinado) - Manoel

de, filha do alto comerciante sal José Comicholi-Yolanda de 24 horas como protesto
ta posse, datada de mais de Barbosa de -Lacerda - Juiz

sr. Nicolau Estefano Savas Comicholi, as nossas felici- contra a recusa do govêrno
trinta anos, jamais· houve .de Direito da 4a Vara. E,

e dona Branca Moraes Sa- taç6es. em registrar uma associação qualquer protesto, ocupan- para que chegue ao conhe-

que os estudantes desejavam
do o pai do Suplicante man- cimento de' todos, manldou

constituir. As autoridades sa ,e pacificamente, sem in-, ex·pedir o presente edital

haviam rtspondido que essa terrlapção, nem ,oposição o que será afixado no lugar

Associação seria prejudicial referido terreno e prédio, de costume e publicado na

à 'ordem, pública na colônia. plantando e obtendo, des- forma da lei. Dado e pas

A polícia encontra-se em es- tartes seus meios de subsis- sado nesta cidade de Floria

tado de alerta nas pro�imi- tência; e) Que, falecendo nópolis, aos trinta e um (31)
dades dos sete estabeleci�en- "eu pai, no ano de 1944, o cUas do mês de Janeiro do

tos chineses de ensino atin- Suplicante continua na pos- lno de mil R.ovecentos e cin

[{ido, pela greve para evita.r se do terreno, nas mesmas qüenta e cinco (1955). Eu,
qualquer "desfile ou ajunta- condições, isto é, sem qual- Waldemiro Simões de Almei-

menta ilegal". quer oposição,_ e, para re- da, Escrivão designado, o

_____ . gularizar os seus direitos suIJscrevi. (Assinado)
• IMPUREUS ,00. St-NGlJE'? sôbre os referidos imóveis, Manoel Barbosa de Lacer-

.
tt quer perante V. Excia., pro- da - Juiz de Direito da 4a

. �

[I'IXIH-·D��HD·r:Ili>It!� por a competente ação de Vara. Confere Com o origi
'. II,

" I; Dül ih� usucapião, com base no art. nal. Data supra.

_) ALJX., TRAT. SlflLlS 552 do Código Civil, segun- Waldemiro Simões de Al
do o processo estabelecido meida.
no art. 454 e seguintes do Escrivão designado.
C.P .C. Nestas condições, re

Vende-se um lote de 10x. quer
a V. Excia. que, na

forma do art. 455 e seguintes
do C. P. C. se proceda em

dia, hora, e lugar designa
dos, com ciência prévia do

PRECISA-SE dr. Promotor Público, a jus-

Auxiliar de escrito'. tificação initio I1tis, com o

depo�mento das testemunhas
abaixo arrola,das, feito o

que, julgue V. Excia. a jus
tificação, mandando citar
pessoalmente os menciona-

--

••
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o /Sonefo de _t\rvers
Tradução de

PETRARCHA MARANHÃO
TRÉGUA NO VIET

NAM DO SUL

Trago n'alma um mistério e um segrêdo na vida;

Um amor imortal, surgido num momento;

Sonho sem esperança, impõe-se o esquecimento
E ·aquela que o inspirou, vive despercebida.

Passo por junto dela, em pleno isolamento,

Figurando a seu lado, uma sombra esbatida;

E hei de chegar ao fim da existência insofrida

Nada ousando implorar, sem queixa e sem lamento!

E. ela, a quem Deus criou, assim. tão meiga e pura,

Alheia a tal paixão - adorada criatura! -

Meus murmúrios de amôr nem sequer notará!

ANIVERSÁRIOS

FAZElVI ANOS, HOJE:

H OJ E NO PASSADO
2 DE ABRIL

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.504, Américo Vespucci partiu de Cabo Frio,
deixando uma feitoria e seguindo para Lisbõa;
em 1.6,18, em nome dos Estados Gerais e do Prín
cipe de Orarige, o Supremo -Conselho do Governo
instalado em Recife, dirigiu aos pernambucanos
e demais brasilelros uma proclamação para de-
porem as armas;
em 1.776, o Rio Grande do Sul foi reconquistado
pelas tropas brasileiras comandadas pelo Gene
ral João Henrique Bohn ;

- em 1.817, no Campo do Erario, em Recife, duran
te uma solenidade civica apresentada foi a/Ban
deira da República proclamada em Pernambuco;
em 1.841, Luiz Alve., de Lima e Silva, por ter in
sistido, recebeu a Carta Imperial que o dispen
sava da Presidencia e Comando Geral das Forças
do Maranhão ; .

.

em 1.854, roi inaugurado o atual Banco do Brasil.
André Nilo 'radasco

vários grandes bancos desta
capital anunciam greve para
hoje, se não interver um a

côrdo,

Apesar ela ameaça de gravo

sanções a greve do pessoal do
Banco do Estado contínún

quase total em todo o pais.
Inúmeros dirigentes sindicais Existem igualmente amea

das sucursais ela prcvincí:t ças de greves nos servícos
foram presos e entregues aos elétricos, telefonicos, �n
tribunais, O pessoal dos ban- quanto continuam as nego
cos particulares imitaram- cíaçôes para evitar a greve
se, até agora a manifestar dos mineiros de cobre, sus

sua solidariedade moral, mas
.

pensa por alguns dias.

SANTIAGO, 31 (U. PJ _,

PARTICIPACÃO

t Missa dlt 30 Dias
l\'lARIZA ESPEZIM LAUS

NILO LAUS e fam ilia, convidam aos parentes e pes
soas amigas, para assistirem a missa de 30 dias, que.
mandam celebrar dia 6 (quarta-feira) na Catedral Me
tropolitana as 7 horas no altar de São José, por alma de
sua inesquecivel filha Mariza,

A todos que comparecerem a esse áto de fé, anteci
pam . agredec iment.os.

'Nac.
I 20) O SINAL DE TRAI
I çÃO Com Charles Starret

I 3°) DICK TRACY, O DE
TETIVE. 9/10. Eps.
4°) .JOE SOPATO, O DE

TETIVE Com: Jae Kirkwood
As 4 - 8 horas.. Jr.
1°) Paisagens do Bl'aSil., ' Preços: 7,00 - 3,50

Nac. �.
.

Censura até 14 anos.
----------------------------------------

-A'VENTURAS 00 ZE-MUTRETA

TRÊS�JORNA1ISTAS. DETIDOS
SANTIAGO DO: CHILE, 31

(U. PJ - O proprietária do

'jornal "Er' Debate", Osvaldo

de' Castro Ort'uzar, seu filho

Alfonso de Castro Larrdin, e

uma série de artigos publi·
cados por "EI Debate", con·
tra o presidente Carlos Iba··

nez deI Campo.

o diretor do' citado jornal,
.

As detenções foram orde

Octávio Marfan, fOFam delJ- nadas pela Intendência,
dos pela 'poHeia, ,à .noite pas- cumprindo instruções do Mi-.

sada, em consequencia, de nistério do Interior, basea·

uma qucl:ela pOli' injúrias e das na Lei de Defesa da De

calúnias apresentadas pela mocracia.

Inten€lência de Santiago'. I Os detidos serão postos li

Isto é o quednfol'ma um, disposição da Corte de Ape
comunicado oficial do Minis- lações, hoje. Seus advogado:;
tério do" Interiol1, o qu:ll a- serão os deputados Luís Uno

crescenta ,que as, injítrias e durraga, libeql.l, e Rafael

calúnias foram proferidas em Gumucio, falangista.

Notáveis exp,eriências do "Naulilus"
GROTON, Wonnecticut). I comandante, caprtão de frR-

31 - (U. PJ - O submarino gata Eugene P. Wilkinson,
a propulsão atômica "Nauti- numa entrevista coletiva.
lus" percorreu, até ontem: Em declaração escrita, ('I

mais de 3 mil' milhas, das
I capitão

Wilkinson deu os se .

I guintes esclarecimentos sô,·

quais. �8nas centenas em bre as experiências
.

efetua- I neceu sob a ág].la durante 96
profundidade e suas faça- das pelo seu submarino: "Nas' horas. Entrementes, percor
nhas, são "revolucionárias e op'erações efetuadas até ago .. 'reu vária;, centenas de mi-
espantosas", declarou, seu ra, o "Nautilus" procedeu a' lhas".

.

Terreno
Bepl'ssentaçõe's:

Excritorio de Re.presentações em São Paulo, o maior

centro de .consumo do país, aceita representações de qual-
20 á Rua Pedro Ivo, ao lado
do nO 17. Tratar na Rua
'rte. Silveira 72.

quer ramo.

Es'crever para _Orlando da Silva á Caixa Postal na

3433.,
São Paulo.<·

rio, com prática.
Informações na "A

MODELAR"
Galé Ba'r' Noturoo-.e

FAÇA seu aperitivo diáriamente no BAR e. CAFE' NO·
TURNO no .(Estreito).

Rua Coronel Pedro Demoro N. 1551

PROPRIEDADE DE:

CINf SAO' JOSE'

(Technicolor)
As 7,30 - 9,30 horas.
Doris Day - Gordon Mac

Rae em:

LUA PRATEADA
(Technicolor)

No Programa:
Atualidades Atlan. N0. 55

x 10. Nac.
I'reços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

Domingo
George Montgomery

tlclena Cartel' em:

ALIANÇA DE SANGUE
(Technicolor)

20) .JOE SOPAT.o,.DETE
TIVE Com,: Joe KirkWo�d
J�� .

-".

30) O SINAL DE TRAI
çÃO Com: Charles' Starret
40)DICK TRACY, O DE

TETIVE 9110. Eps .

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

Domingo
Gary Cooper - Phyllis

Thaxter.- David Brian em:

RENEGADO HEROICO

As 8 horas.
1°) Fatos em Revista.

nove expel'iencias diversas,
que duraram 319 horas e 32

minutos, e percorreu mais
de 3.000 n�ilhas, O barco efe.
tuou 69 mergulhos e perma-

Filipe Jozué de Andrade e José, OUvio Costa (Tijuaa!

Dr;. LCluro Daura:�
Clínica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

rias.
., _

. I
Cura, radical, das· mfecçoes agudas e crOIllcas, do

aparelho genito-uriná:rio em ambos os sexos.

Doenças do aparel'he Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 10% ás ,12 e 2V2 ás 5.

Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°. Andar - Fone:

3246 -

Residencia: R .. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara

"o Espanha) - Fone: 3248.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Florianópolis, Sábado, 2 de Abril de 1955

Elaborado o programa da grandiosa competição i
náutica de amanhã .

DOMINGO PRÓXIMO, A TARDE, o ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA SERA' PALCO D·E UM BOM COTEJO AMISTOS07 EM
QUE SERÃO PROTAGONISTAS AS ESQUADRAS DO ATLÉTICO E TAMANDARE', ESTE fAZENDO SUA REENTRÊE NA DI·
VISAO PRINCIPAL DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL, LICENCIADO QUE SE ENCONTRAVA HA' MAIS

DE 10 ANOS .

••e•••••e••••••••••••••••••••••e••••••••e••••••••••••••••••e_••..-.-...._._• ..-......' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tt�.al'

"O Estado" ESpOlitlivo
.............................................a••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3�e

Amanhã, com início ás 8,30 horas, na baía sul, os arí

cionados presenciarão mais uma grande parada remistíca

organizada pela Federação Aquática de Santa Catarina.

Os sete páreos constantes do pragrama deverão ser re

nhidos e eletrizantes, proporcionando á grande massa po-

pular os melhores Instantes de emoção.
Abaixo damos o programa da primeira regata oficial

do ano:

1.0 Páreo - A's 8,30 HORAS

TAÇA JOSE' DE CARVALHO RAMOS

Medalhas de Prata e Bronze

Classe Estreantes Iole a 4 remos -'1.000 metros
Balísa 1 - Clube de Regatas Aldo Luz

Barco - CHoca

Patrão - Alvaro Elpo
Voga - Aldir Garbelotto
S/Voga - Naure Fernando FadeI
S/Prôa - Nilvado Daufeuback
Prôa - Walberto Schmidt
Balfsa 2 - Clube Náutico Riachuelo
Barco - Jurity
Patrão - Décio Carvalho Couto

Voga - Oscar Tzelikis

S/Voga - Wilson Filomeno

S/Prôa - Vílmar MonguHhott
Prôa - Hilton Menezes

Balisa 3 - Clube Náutico Francisco Martinelli
Barco - Irara

Patrão - Acioly Vieira

Voga - Onildo Pinto de Oliveira

S/Voga - Carlos José Gevaerd

S/Prôa - Valdo José Franzoni
Prôa - Pedro Paulo Brincas

R11:s::t � - C!l1b3 Náutico Cruzeiros do Sul
Não apresentou Guarnição

2.0 PAREO - A's 8,50 HORAS

TAÇA VADÉCO
Medalhas de Prata e Bronze

Classe Novíssimo - Single-Scull - 2.ÓOO metros
Ballsa 1 - Clube de Regatas Aldj) Luz

BARCO - NICO

Remador - Luiz Rovaris
Ballsa 2- Clube Náutico Riachuelo
BARCO - JUÍ
Remador - Antônio Farias
Balisa 3 - Clube Náutico Francisco MartineHi
BARCO - IRAMIRIM
Remador - Alfredo dos Santos Filho

3.0 PAREO - A's 9,10 HORAS

TAÇA - DR. LEO PEREIRA DE OLIVEIRA
Medalhas de Prata e Bronze

Classe - Novíssimo - Out-Riggers a 4 Remos C/patrão
2.000 metros

Balisa 1 - Clube Náutico Francisco Martinelli
BARCO � LUIZ GALLOTTI
Patrão - Acíoly Vieira
Voga - Odilon Maia Martins
S/Voga - Walter dos Santos
Prôa - Walfredo dos Santos
Balisa 2 - Clube Náutico Riachuelo
BARCO - JURUPARA
Patrão - Décio Carvalho Couto
Voga - Luiz Pedro Jacques
S/Voga - Nery Pirath
S/Prôa - Hairton Maciel
Prôa - Hélio José, Santana
Balísa 3 -:- Club.e de Regatas Aldo Luz
BARCO - SILVIA
Patrão - Alvaro Elpo
Voga - Gleno Ricardo Scherer
S/ Voga - Nery Pirath
S/Prôa - Hairton Maciel
Prôa - Hélio José Santana
Balísa 3 - Clube de Regatas Aldo Luz
BARCO - SILVIA
Patrão - Alvaro Elpo
Voga - Gleno Ricardo Scherer
S/Voga - Osman Boabaid

.

S/Voga ..!... Osman Bàabaid
S/Prôa -. Jackson de Paula Kuerten
Prôa - Argeu Vicent_e Crippa

4.0-PAREO - A'S 9,30 HORAS
TAÇA - CAMARA MUNICIPAL
Medalhas de Prata e Bronze

Classe Juniors - Out-Ríggers a 4 remos

2.000 metros
Balisa 1 - Clube Náutico Riachuelo
BARCO - JURUPARA
Patrão - João Leonel de Paula
Vova - Alt�no Regis
S/Voga - Kurt Angelo Kupka
S/Prôa - Nelson Pirath
Prôa - David Fritz Jerlich
Balisa 2 - Clube de Regatas Aldo Luz
BARCO - SILVIA
Patrão - Stalim Vilem
Voga - Antônio Boabaid
S/Voga - Kalil Boabaid
S/Prôa - Arnaldo Chierighini

CI patrão

•

Prôa - Ernesto TremeI
5.0 PAREO - A'S 9,50 HÓRAS
TAÇA OSVALDO SILVEIRA
Medalhas Prata e Bronze

Classe - Principiante - Canóe - 1.000 metros
Balisa 1 - Clube Náutico Francisco Martinelli
BARCO - IRAPE'
Remador - Dagoberto Indio do Brasil Vilela
Balisa 2 - Clube de Regatas Aldo Luz

BARCO - ALDO PEREIRA

Remador - Laélio Luz
Balisa 3 - Clube Náutico Ríaehuelo
BARCO - JURUA'
Remador - Flávio Velloso da Silva

6.0 PAREO - A'S 10,10 HORAS
TAÇA - MOKA .

Classe Principiantes - Iole 4 remos - 1.000 metros
Balisa 1 - Clube de Regatas Aldo Luz
BARCO - CILOCA
Patrão - Alvaro Elpo
Voga - Aldir Garbelotto
S/Voga - Naure Fernando Fadei
S/Prôa - Nivaldo Daufenback
Prôa - Walberto Schmidt
Balísa 2 - Clube Náutico Francisco Martinelli
BARCO ..:._ IRARA
Patrão - Acíoly Vieira

Voga - Murilo Lopes Silva
S/Voga - Olimpio Angelo Frota
S/Prôa - Claudio Gomes Jardim
Prôa _:._ Durval Freitas.Noronha
Balísa 3 - Clube Náutico Riachuelo
BARCO - JURITY
Patrão - João Leonel de Paula

Voga - Oscar Tzelikis
S/Voga - Mário da Silva Godinho
S/Prôll - Benk Júlio da Gama
Prôa Hilton Menezes
Balisa 4 - Clube Náutico Cruzeiro do Sul
Não apresentou guarnição

7.0 PAREO - 10,30 HORAS
Honra Federação Aquática de Santa Catarina

TAÇA - EDUARDO VICTOR CABRAL
Medalhas Prata e Bronze

Classe Novíssimo - Out-Riggers a 3 remos - 2.000 mts.
Balísa 1 - Clube de Regatas Aldo Luz
BARCO FLORIANO'POLIS

.

Patrão - Alvaro Elpo
Voga - Gleno Ricardo Scherer
S/Voga - Osman Boabaid
C/Voga - Dionisio Rogerio Schmitt
1.0 Centro - Jachson de Paula Kuerten
2.0 Centro - Argeu Vicente Oríppa
C/Prôa - Pedro Gesser
S/Prôa - João Paulo Andrade
Prôa - Luiz Rovares

.

Balísa 2 - Clube Náutico Riachuelo
BARCO - JURUBATUBA
Patrão - João Leonel de paúla
Voga - Luiz Pedro Jacques
S/ Voga - Nery Pirath
C/Voga - Hairton Maciel
1.0 Centro - Hélio José Santana
2.0 Centro - Nelson Pirath
C/Prôa - Valmor Oliveira
S/Prôa - Jorge Tzelikis
Prôa - Osmar Jesuino Ferreira
Balisa 3 - Clube Náutico Francisco Martinelli
BARCO - ADMUNDO DA LUZ PINTO
Patrão - Acioly Vieira
Voga - Odilon Maia Martins
S/Voga - Walter dos Santos
C/Voga - Wilmar S. Lopes
1.0 Centro - Walfredo dos Santos
2.0 Centro - Edio Azevedo Hugen
C/Prôa. - Ner/ Silveira
S/Prôa - Sidiney Prats
Prôa - Alfredo dos Santos Filho.

UM TORNEIO OCTOGONAL EM -HOME·
NAGEM AO TEN.·CEL COSTA UNO

SOBRINHO
Do Oswaldo Cruz F. C., o nome de V. S. escolhido

com séde no Estreito, rece- para homenageado, pela jus
beu o nosso -estimado cala- ta e merecida promoção a
borador tenente-coronel Do- que V S f

.

. . ez JUS.
minmgos da Costa Lino So- Por' conseguinte, êste tor
brinllO o seguinte honroso neio terá a denominação de
ofício: "Torneio Tenente C�ronel
"Prezado senhor: Domingos da Costa Lino So-
Teendo esta agremiação brinho".

�m. sessão de 15 de março: Na expectativa de vossa
ultImo elaborado um tor-. acolhido para com o torneio
neio octogonal em nosso

I
em apreço, sobscrevo-me

I gramado, com início às 14 mui atenciosamente (ass.)
horas do dia 3 de Abril, foi � Osnildo Souza, presidente".

lEVANTARAM OS PAULISTAS O
CERTAME NACIONAL DE fUTEBOL

PELO ESPORTE
DA VELA

o HEROI DO "IATE
CLUBE"

João Basilio exerce suas

funções como zelador do
"Iate Clube", há mais de 13
anos. Dedica ao Iate todo

seu esforço e tôda sua leal
dade, tendo por êstes moti
vos tornando-se o idolo dos
que militam naquele Clube.
Embora tendo deficiência

de visão, sóbra-Ihe força de
vontade e capacidade de tra

balho, embora possuindo
mais de mela século de vida
honrada e conduta inaba
laveI.
Sua grande alegria é vêr

aos sabados e domingos, os

barcos do Clube içarem suas

velas e ornamentarem a

baia, bem como, externa sa

tisfação indiscritivel, quan-

Os argentinos foram, multo ocorrido ôntem à noi- do o Iate sobrepuja seus ad

quarta-feira, proclamados te em frente ao Estádio Na- versârios. Procurando sem

campeões Sul-Americanos: cional, no momento em que pre servir no que lhe está

de futebol, ao vencerem' cêrca de 20.000 pessoas lu- ao alcance, "SEU JOÃO'"

por lxO os chilenos, nos do- .tavam desesperadamente por (como é conhecido) conse

mínios destes, em Santia- I
conseguir entradas para as- guir aninhar a simpatia e o

jgo. .

. ,sistir ao jogo entre o Chile e respeito de todos os associa-
- Teve festiva recepção "a Argentina, que decidirá o

dos.

ao chegar ao Rio de volta' campeonato Sul-Americano Desejamos ao "Seu João",
do México, onde cumpriu de Futebol. uma existência prolongada
'destacada figura, reconquis-I Os mortos, um homem e

e feliz, recebendo dos que

tan.do para o Brasil o record uma mulher, caíram ao chão lhes .são devedores, a mais

mundial do triplice salto, o quendo a maré humana in- profunda e sincera grati
atleta Ademar Ferreira da vestiu sôbre as bilheterias dão.

Silva, a�sim falou à repor- do estádio e foram pisotea- TAÇA ROTARY CLUBE

tagem: - "Recuperada, co- dos pela multidão. O Iate Clube fará reali

mo as circunstâncias exigi-I Formou-se tremenda con-
zar amanhã, dia 3 de abril,

an:' a trarrquilidade, prepa-! fusão e dezen�s de pessoas
a regata em homenagem ao .

rei-me cuidadosamente. E i receberam fenmentos. O po-
"ROTARY CLUBE", em dís

assim foi, até chegar o dia i "O invadiu o estádio, logo putade uma belissima taça.
da competição. E, quando depois, destruindo os por-

A taça em referência vem

veio êsse dia, eu estava con- tões. Os carabineiros foram' sendo disputada há alguns
vícto de que realizaria um impotentes para conter a anos, em virtude da regula
salto bem superior a 16 me- massa de fanáticos do fute- mentação da mesma: posse

tros, senão de que retoma- boI. definitiva do velejador que

da do russo Scherbakov o conseguir 3 vitórias conse-

título perdido. Fui ampla- A tl'ga Tubaronen cutivas 0115 alternadas, sem
mente feliz, pois cheguei . ". ,

-

que, até o presente momen-

aos 16 metros e 56 centíme- d
to tenha havido vencedor.

tros. Tive, enfim, a boa aju- se agra ece-tlos 1l:ste ano a dis�uta re-

da da sorte". Da Liga Tubarone se de veste-se de um hrilho todo
/

E acrescentou: Desportos recebemosno se-I especial, pois o "ROTARY.
- "Cumpri o meu dever. guirite ofIcio: CLUBE': está .eomemcran do

Estou satisfeito por isso e "Tubarão, 25 de março de
. seu Jubileu de Ouro.

.
conto, em outras oportuní- 1955 I É grande a espectatíva
dades, conquistar outras Senhor Diretor Esportivo que an�ece�e os momentos

glórias para o esporte bra- Por intermédio do pre-
da realIzaçao das provas.

sileiro. Devo dizer ainda sente, tenho satisfação em
DIZEM QUE ...

que o recorde que tive a agradecer a V. S. as referên-
. .. O Bull-l?og andou

ventura de registrar na-o 1" I
.

h vencendo os tremas que o
c as e ogiosas, com que ou-

"VELEIROS" r dpertence a mim e, sim, ao ve por bem distinguir esta. "

rea lZOU 0-

Brasil". entidade, e as felicitações mingo ultl:n0. (Todos pen-
- Renunciou á presidên- registradas em nota publi- san: qu.e sao os velho_s que

cia do Conselho Nacional de cada nessa seccão em 22 do estao piorando. Mas nao. Os

Desportos, em carta dirigi- fluente, ao noticiar a' pas-
novos é que estão melhoran-

da ao ministro da Educação, sagem da data da fundação
do e a�rem os olhos).

.

o general Castro Filho. desta liga. . .. E grande o e�tuslas-
- SANTIAGO DO CHI- Na oportunidade, apresen- mo com �ue os v�leJadores

LE, 31 (U.P.) - Dois mor- to-lhe os protestos de esti- do Iate vem realizando os

tos e mais de 50 feridos, ma e consideração. treinos pró escolha da re

sendo que alguns de graví- (ass.) Walmor Otávio de presentação catarinense,
dade, foi o saldo de um tu- Oliveira, presidente". que disputará o Campeonato
-== ..- _._--_

Brasileiro de Vela.

Banco do Brasl-l' S.". si���r �m�t����!�ã:,aiaf�:
M de, uma vez por semana, dar

aulas de Regras de Regatas
aos velejadores. (Acertada
medida, pois, 99,9% de nos

sos velejadores não conhe
cem nem as bandeiras Ide

Desde ante-ontem que os paulistas festejam o magni
fico feito diante dos Cariocas, vencendo os metropoti
tanos por 4 x 3 e consequentemente sagrando-se cam

peões brasileiros de futebol. No 10 tempo venciam os

cariocas por 2 x 1.
O selecionado campeão formou com Gilmar, Desorti

Helvio; Roberto, Alfredo e Djalma Santos;" Julinho,
Humberto, Baltazar, Jair e Tite.

: Os gois foram consignados por Tite, Jair, Julinho e

I Baltazar para os bandeirantes e Dequinha, Garrincha e

; Rubens, (penalty) para os guanabarinos.
!

NOTICIA'RIO DE TODA -PARTE

Carteira de Comércio Exterior
COMUNICADO N. 36

A. Carteira de Comércio Exterior torna público que,
de acordo com a resolução tomada pelo Conselho da Supe··
rintendência da Moeda e do Crédito em sessão de 10 do
corrente mês, acolherá pedidos de importação de enxofre
em bruto, originário e procedente do Chile, amparados por
promessa de venda de câmbio em dólares do convênio com
a Finlândia (US$ FINL) desde que convenientes os pre
ços e comprovada, em cada caso, a concordância das au-
toridades finlandezas.

'

Rio de Janeiro, 26 de março de 1955.
(a) Inácio Tosta Filho, diretor.
(á) Luiz de Oliveira Alves. gerente,

COMUNICADO N. 37
A Carteira de Comércio Exterior, torna público que o

Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito re�
solveu, em sessão do dia 22 do corrente, com base no art.
26 do decr. 34.893 de 5-1-1954, autorizar o licenciamento de

in�portação de cobre, pagáveis em moeda de outro país que
seja o da origem ou procedência do metal. Esclarece ain
da. que R. emissão das respectivas licenças ficará condicio
fi:,,!L 2 :::1.tisfação das exigncias regulamentares especial
mente no que concerne aos preços declar..ados.

'

Rio de ,l,meiro, 26 de março de 1955.
(a) Inácio Tosta Filho ,diretor.
a () Luiz de Oliveira �lves, gerente.

sinalização,
Regras.)

quanto mais

BARLAVENTO

FOZ ·DO IGUAÇU. Conhe
cer aquela maravilha, é obri
gação. Procure a Agência da
Real, Cons. Mafra, 6 e faça
uma bôa viagem, na "frota
da bôa viagem".

DOCES
Ace:ttam-se encomendas de

docinhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi
va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua {:e!. Melo e Alvin 17.

Te!. 3.416
��----�_.��_.�������-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GRANDE SHaW SURPREZAS EM BENEFICIO DA CASA DO PEQUENO JORNALEIRO - DIA 10 DE ABRIL DO MINGO DA PÁSCOA
PROMOVIDO PELOS UNIVERSITARIOS DESTA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DO ASTROlOGO E PRESTIGIDITADOR PROF. SATUR

NO. MUITAS SURPREZAS NO VETERANO DOZE DE AGÔSTO.

�OI.TA Lo
JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS

, Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito

da 4a. Vara - Feitos da Fazenda pública -: da C?marc:1,
de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarma, na

· forma da lei, etc.
. _

Faz saber aos que o presente edital de Clta?aO com .0
prazo de trinta (30) dias virem, ou dêle co�heclmento tí

verem que, por parte de Aderbal Ramos da_SIlva e sua n:�
lher dona Ruth Hoepcke da Silva, na açao d� U��c�plao
em que requereram perante êste Juízo, lh� roí d�n�lda a

· peticão do teor seguinte: Exmo. sr. dr. JUIZ de Dlreito da

4a. Vara desta Comarca. Aderbal Ramos da Silv�, �dvogado
e sua mulher dona Ruth Hoepcke da Silva, doméstica, �ra
síleíros, casados, residentes e domiciliados nesta Capttal,

por seu procurador infra-assinado, inscrito na O. A. B
'.
-

.

secção de Santa Catarina sob- n. 424, vem, .com o d�Vld�
acatamento, expor e afinal requerer a v. excia. � �egumte.
I _ Em 12 de agôsto de 1943, os suplicantes adqulríram, por

escritura.particular de compra e venda de Mari� das Do.r�s
e Francisca Lacarozo, um terreno, sito a Avenida Hercilío

Luz, nesta Capital, e assim caracterizado: frente, na exten

são de 14,60, que faz à Avenida Hercílio Luz; Lateral sul,

na extensão de 55,,70m., onde confronta com terras de pro

príedade do Clube D.oze de Agôsto; lateral norte, na exten

são de 57,10m., confinando com terras pertencentes a Eu

gênio Spoganitz e fundos, na extensão de 13,45m., confron

tando com terrenos pertencentes a Otília Cruz; II - Os

anteriores proprietários Maria das Dores e Francisca La

carozo, por sua vez, houveram o imóvel por período supe

rior a sessenta anos; III - Como os suplicantes possuam

o aludido imóvel, por si e seus antecessores, mansa e paci
ficamente, sem oposição ou embargos de espécie alguma,
há mais de setenta anos, querem legitimar essa posse, nDE

têrmos do artigo 550 do Código Civil; IV - Para dito fin'

requerem a designação de dia e hora para a justificaçãc
exigida pelO artigo 451, do Código de Processo Civil, na qual
deverão ser ouvidas as testemunhas Oswaldo Goulart, co··

merciante, José Sartorato, funcionário Público Federal

aposentadO e José Elias, comerciante, todos brasileiros, re·

sidentes e domiciliados nesta Capital. Requerem, outrossim

que 'feita a justificação e julgadO, sejam citados pessoal
mente os confrontantes atuais, bem como o representante
do Ministério Público e o Serviço do Patrimônio da Uniãr

e, por editais, com o prazo de trinta dias, (art. 455, § lado

C. P. C.) 'os interessados incertos, todos para acomp�nha]
os têrmos da ação de usucapião, depois da terminação do

prazo dos editais, contestá-la" querendo, no prazo legal, e

para seguir ·a ação até final sentença, sob as penas da leI.,
� )'" onde afinal, deverá ser declarado o domínio, dos peticioná-

rios sôbre o mencionado terreno. Dando a presente o valor

dé Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) para os efeitos fiscais

e protestando provar o alegado por tOdDS os gêneros dE

provas em direitos permitidos, Pedem deferimento. (Sôbrr-

estampilhas estaduais no valor de três cruzeiros e cincoen-
·

ta centavos, inclusive a respectiva taxa de Saúde Pública

Estadua1). Florianópolis, 8 de março de 1955. (Assinado).
PP. Lauro Luiz Linhares. Em a dita petição foi proferidc
o seguinte despacho: A. à conclusão. Florianópolis, 14 de

marc.o de 1955. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda,
Slibi�do os autôs à conclusão receberam o seguinte despa
cho. Designe o s€:nhor Escrivão dia e hora para a justifica
cão cientes o doutor Promotor Público e as testemunhas.

Flo�'ianópolis, 17 de março de 1955. (Assinado) Manoel La-

cerda. Sentença. Julgo por sentença a justificação de fls. e

fls., em que são requerentes Aderbal Ramos da Silva e sua

mulher d. Ruth Hóepcke da Silva, afim de que produza Df

seits devidos e legais efeitos. Expeça-sé mandado de citaçãc
\lOS confinantes do imóvel em questão, bem como ao Dire

tor cio Serviço do Patrimônio da União e ao doutor 40 Pro

motOl Público, na qualidade de Representante da Fazend8

do Estado, para todos contestarem o pedido, querendo, no

prazo da lei. Outrossim, citem-se, por edital, com o prazo
de trinta (30) dias, os interessados incertos, citação essa

que deverá ser feita na conformidade com o artigo 455, §
10 do Código de Processo Civil. Custas a final. Florianópolis
24 de março de 1955. (Assinado) Manoel Barbosa de La-

cerda, Juiz de Direito da 4a. Vara. E, para que chegue ac

conhecimento de todos mandou expedir o presente edita

que será afixado no lugar do costume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos

'tinte e seis dias do mês de março do ano de mil novecentos
e cincoenta e cinco. Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subs
creví. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Di

reito da 4a. Vara. Confore com o original. O Escrivão:
Vinicius Gonzaga.

CONTADOR
PRECISA-SE COM LONGA PRATICA NA A MO

DELAR

CASA

E C' I T A L- Crise de
/

graVidade indisfarc-ável

Devidamente autorizados por Sua Excia. Revma. faze
mos público que nos dias 3 a 10 de abril serão celebradas

na Catedral Metropolitana as cerimêÍnias da Semana San-

PORTO ALEGRE. Em unn ta, obedecendo ao seguinte programa:
Dia 3 - DOMINGO DE RAMOS - às 10hs. da manhã,

Benção (los Ramos por Sua Excia. Revma. o Sr. Arcebispo
lVIetropolitano. A distribuição será feita pelos Irmãos do
SS. Sacramento. A seg'uir, procissão em torno e por dentro

da Catedral. Ao terminar a procissão, Missa Solene e Can

to da Paixão. Às 19hs. Via-Sacra.

Dia,6 - QUARTA-FEIRA SANTA _:_ Confissões duran- BEIRUTÉ, 31 (U. P.) - Ri-
te o dia (o que se poderá fazer desde os dias precedentes) chard Sedlacek, adido co-
e para o que haverá na Catedral e outras igrejas número mercial na Legaçf!o da Tche
suficiente de Confessores, em preparação da Comunhão coslováquia em Damasco, que
geral do dia seguinte. (Aliás, os fiéis sabem da lei cÍa C011- recebera ordem de voltar a

f!ssiio e Comunhão, ao menos uma vez por ano. Sabem Praga num prazo de quinze
também do dever correlato da deSObriga, isto é, da Comu- dias, decidiu não obedecer �

nhão durante o período pascal). Às 18hs. Oficio de Trevas, essa ordem e refugiar-se num

findo o qual continuarão as Confiss.ões. país ocidental.
Dia 7 - QUINTA-FEIRA SANTA :_ às 5,30hs. da ma- Sedlace.K, acompanhado de

nhà, Comunhão Geral em que tomarão parte todas as 11'- sua mulher Helena e ele seu

mandades e Associações Religiosas da Capital. Os demais filho Rich:ud, ele cInco ano:i,
fiéis, qualquer que seja a categoria social, são insistente- chegou esta noite, a esta c::t.

mente convidados a tomar parte nessa belissima parada de pital, Qlevendo partir em se

fé e piedade cj:istã, uc:pois elas Associações. Às 8,30hs. Missa g'uida para Londres, pois qu�
PontificaI, intercalada pelos belissimos e imponentes atos obteve uma licença de per
da SagTação dos Oleos, e exposição do SS. Sacramento e manência na Inglaterra.
seguirá a d�s�udaçã� d?s. altares. Às l�hs. Oficio de Trevas i Antigo chefe �e depal'ta··
ao que segUlra a cenmonra do Lava-Pes, coroada pelo 8er- mento no ministerio tcheco:;·
mão do Mandato que será proferido por Sua Excia. Revma. 'lovaco do Comércio Exterior.
o sr. Arcebispo Metropolitano. Far-sc-á durante o dia e a 'Sedlack declarou que toma
noite Adoração do SS. Sacramento no Santó Sepulcro.

'

ra sua decisão porque n:w
Dia 8 - SEXTA-FE1RA SANTA - às 9hs. da' manhã, podia aceitar ver o seu país

Missa dos Pl'cssal1tificados, com assistência de Sua Excia. transformado em colonia so

Revma. Canto da Paixão c Sermão Comemorativo da Pai·· viética, de onde se baniram
xão e Morte ele Nosso Senhor, por Sua Excia. Revma. o sr, toclo espirito de liberdade e

Arcebispo Metro}:')olitano. Dural1te a Missa Adoração da .todo sentimento religioso.
Cruz. Das 14 às 15hs. 110m Santa com Via-Sacra e C0111e-
moração das Sete Palavras de Nosso Senhor na Cruz, com
a tocante cerimônia da Descida da Cruz. Às 19,30hs. Pro
cissão do Enterro, indo o esquife e Sua ·Excia. Revma. sob
o palio, e obedecendo ao itinerário seguinte: Praça 15, Ruas
Fellpe Schmidt, Alvaro de Carvalhlj>', Conselheiro Mafra,
Praça 15, Rua João Pinto, Av. He,}:,t;ílio Luz, Rua Tiradentes,
Praça 15, Catedral. Terminada 'a procissão haverá o 801'-'
mão da Soledade.

Dia 9 - SÁBADO DE ALELUIA ou VIGILIA PASCAL
- às 22,30hs. Benção do fog'o novo, do Ch'io Pascal e da'
Fonte ba'tismal. Recitação' das Profecias. Canto do Exultet
e Renovação das Promessas do Batismo. Em seguida Missa
da Vigília Pascal e Procissão do SS. Sacramento, em torno.
da Praça 15.

Dia 10 - DOMINGO DA RESSUREIÇÃO ou PASCOA
- às 10hs. Solene Missa Pontifical. Sermão da Ressurei
ção. Publicação das Indulgências e Benção Papal. Às 19hs.

Atendemos pelo telefone Coroação da Imagem de Nossa Senhora, e sermão alusivo.

6230. Para todos e cada um desses atos, em que se come-
Imoram os principais mistérios de nossa Redenção, são con- _" . ._. _�._

V d
vidados, mesmo independentemepte de convite especial,

en e - �e as meretlssimas Autorielades civis e militares, Colégios e
Institutos católicos e os fiéis em geral.

Florian'ópolis, 28 ele Março de 1955.
(Ass.) Mons. Frederico Hobold

conforme o original afixado
na sede dêste Juiz_o, no lu
gar -do costume, sobre o

qual me reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

viagem que dura apenas 90

minutos, a Real· Aerovias,
transportará você à bela ca

pital gaúcha. Venda de pas-·
sagens, Conselheiro Mafra, 6.

Ciclistica
Rosa N'elo

:a do exposto querem regu

laJ;izar a sua posse sobre.o
referido imóvel, de acôrdo
'�om o disposto nos artigos
'550 e 552 do Código Civil
E para dito fim requerem a

designação do dia, lugar e

hora, para a justificação
3xigida pelo artigo 455 do

Código de Processo Civil,
na qual deverãa ser ouvidas
as testemunhas Luiz José
Felício, Salvador Virtuoso
de Melo e Antonio Apôlonio
Vargas, - aqueles lavra
dores e êste funcionário pú
blico aposentado, - resi-deI}
tes' e domiciliados neste
Distrito, os quais compa
recerão independentemente
de citação. Requerem mais

A d· t
que, depois da justificação,

gra eClmen O seja feita a citação dos Con-

. frontantes do 'imóvel, Valé-
JOÃO. ROMÃO SARDA rio Gomes, Luiz J. Felício e

A viuva, irmãs, cunhados e sobrinhos de João Ro- Salvador Virtuoso de Melo,
mão Sardá (Jóca) ainda compungidos pelo prematuro - o primeiro industrial re
falecimento do seu ente querido, vem por este meio, agra- sidente nesta Cidade e êste
decer ,de publico, o Sr. Governador do Estado que se fez lavradores residentes no'

representar no sepultamento, a Federação Espirita que local do imóvel; deverão
compareceu as cerimonias fúnebres, ao Dr. Osvaldo Bul- tambem ser citados os inte
cão Viana, pelas palavras sinceras e comovidas pronun- ressa,dos desconhecidos por
Ciadas ao baixar o corpo a sepultura, ao Dr. Polidoro' edital de trinta dias, bem

Santiago, pelo desvelo e cuidados dispensados durante a como o representante do Do
enfermidade e, em geral, a todos que enviaratn pesames,

_

mínio da União, por preca
flores, e acompanharam o extinto até a"'sua ultim(, mora- tória em Fl'brianópolis e o

da. representante do Ministério
Biguaçu, 28-3-1955 Público ne�ta Cidade, afim

de contestarem a presente
ação no prazo de dez dias Vende-se, uma ótima casa

-de conformidade ·com o dis- construção nova, com dois
CASAL COM UM FI LHO PEQUENO PREC'IS.\ DF. posto no art;igo 455 citado, pavimentos, situada· a rua

CASA. FAVOR AVISAR NA LOJA RENER A RUA .F.E-I- sendo, afinal"reconhecido Major Costa n. 5. Tratar a

LIPPE SCHMIDT 7. o dominio
. dos sup'licantes' Rua Felipe Schmidt n. 36.

.JUIZO DE DIREITO DA

I
sobre o referido imóvel, cu

COMARCA DE TIJUCAS ja sentença lhes servirá de
Edital de citação de inte-I título habil para a respec-. pensa em aumentar impo�"osrassados ausentes, incertos. tiva inscrição. - Protesta-se .

- �.
e desconhecidos, com o pra- provar o alegado com teste- RIO, 31 (V. A.) - O Cou .. l11e�te ao exam� .

da atua} zando no so-ittdo Cf' pugnar

zo de trinta dias munhas e vistorias, se ne- I SCelhfO dde. R:presN�nt�ntesl Cdh; conjuntura económica elo Bn: pela união d..s corporações
cessá rio. Dá-se a presente o I

on �. �Iaçao ac�o�a .

o sil e aos seus múltiplos re- sinaicais e cn li' rcprcs.uu.a-
O Doutor Clovis Ayres valor de Cr$ 5.000,00 para os 'I com�lclO� sob a PleSlde�Cla fle�o.s, inc)usive sociais tivas do comercio, indústria

Gama, Juiz de Direito da Co- efeitos legais. O sinatário ' do SI. Joao Vasconcelos, rea - POlltlCOS. é da agro -pecuáría f) estabe-

marca de Tijucas, do Esta- desta tem sua residência IlizOU uma reunião com a pre- Depois de d�r. à diretoria lecer um ponto ele ação co

do de San ta Catarina, na t Ci 1 d d' b sença dos delegados das FC--, da Confederaçao plenos po- mum que será transmitido ao
nes a (a- e, on e 1 ece e _. .

.

<
f a da lei etc N t t deraçoes do comercio de todo '1 deres para prosseguir nos en- governo, em documento a serorm ,'. • . citação. es es ermos p. I

d di dI'
,

t dí t llFAZ SABER aos que in- d f' t T" 4 d
o país, e ica a exc usiva-

I
en imen os que vem rea 1- elaborado o Conselho de Re-

e errmen o. ijucas, e
t t resolveu, .' porteressar possa o presente março de 955. (as) Claudio \ presen an es

dit I d it
-

'a VENDE SE . unânimidade, inserir . nose ita e Cl açao, com o PI -

Caramurú de Campos _ -- _

z, � --,.

t di
. trabalhos o seguinte pronun -

.

zo de trm a las, VIrem ou Assistente Judiciárjo." Em /'

dele conhecimento tiverem, dita petição foi exarado o Um terreno no Bairro Bom Abrl'go e
ciamento:

t de A to 1'0 - "O comércio brastleíro, re ..

que por par e e n n seguinte despacho: - "R. .

T
.

M h d/Ih d A- d H' I L 183 presentado pelos delegadosame ac a o e s mu er, hoje. A., como pedem. tiju- a. casa a veni a ercl "0 Lll, .
ele Federações de todos oslhe foi diri.gida a pet,i,ção do

cas, 10-3-55. (as) Clovis i

E Estados do Brasil, maníres-teor segumte: - xmo. Aires Gama - Juiz de Di- T.

d D' it d ratar na mesma tando suas apreensões faceSr. Dr. Juiz e. lrel.o a reito." Feita a justificação •

T
.

M r à situação economica que oComarca. Antonio ame. a- foi exarado o seguinte des-
Ih M

..

M h
país enfrenta, resolve dirigirc�lado e sua mu <: 1.ner- I pacho: - "Façam-se as ci- Dr. E. oen n''1-C ao governo' da República o

vma Machado, hrasileiros, I tações requeridas na inicial. mais caloroso apelo no senti-
a primeiro lavl:ad�r e a �e- 'I'ijucas, 25-3-55. (as) Clo- elo de que enfrente sem de-
gunda de profissão domes- vis Ayres- Gama - Juiz de Cirurg. _ Dent. mora e com desassombro os
tica residentes e domicilia- D'· it "E' h ., -,

" ."
11 erto, para que c egue (com varres e recentes cursos de especlallzaçao)· problemas do crédito à .pro-dos nc lugar Sul do RlO , h' t d t d I

- � • • -

d'f'� .. ..
io con ecimen o e o os e .Operações da boca gengivas e maxilares e extraçoes 1 1- clução com um reexame dos

leste Primeíro Distr-ito, - .

, lezar
. I. .

"
. '"

. . nmguem possa a egar rgno- ceis _ dentes inclúsos Tratamento atual da Píorréía, critérios vigentes nos trans-

.lu�re;
mover ._a presente rân çia, mandou expedir o I por operação sem dõr portes e no comércio exterior,

içao e usucapiao em que rresente edital que será afi- Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do adotando soluções capazes de

�xp�em e req.uerem aI V. (ado na sede dêste Juizo, no
!

dente, pelo método "BADAN" _ (curso com o próprio conjurar uma crise que está
Excia. o segumte:· - -

lugar do costume e por co' ,

f" t ánid
.

d t d
.

d'-. _ .' , ,
- autor Prof. Badal1) - tratamento e l('len e rapl o e com 'l.ssumm o cara er c m.lS-

)s suplicantes sao posseIros· b'l" d uma vês no . , . �. . .

le um terreno situado no lu- DPl.� .�u Olf�a. 01 teste batenolo�lCo e controle ra�lOdontIco .

"S I d R'" d� t P'
lal10 lCla ,do Estado e Dentaduras: Magnetizadas e sem abobada palatma,

;-ar u o 10, es e rl- trêz vezes no jornal "O ES- quando anatomicamente indicadas. Cneiro Distrito, com quaren- TADO", de Florianópolis. Pontes: móveis e fixas
ta e oito (48) 1l1etros de Dado e passado nesta cidade RADIODONTIA _ DIATERMIA _ FISIOTERAPIA
frentes e dois mil (2.000) de Tl',J'llcas, aos vl'nte e sel's '

I
"

t d'\ Atende 80 em lO1'a preVJamen e marca a
iitos de fundos - ou se- dias do mês de marco do CI.

t
.

'1 -, ínica:
Iam noven a e seIS mI

ano de ml'l novecentos e Cl'11- Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834.
(96.000) metros quadra,dos, coenta e cinco. Eu, (as) Gel' FLORIANóPOLIS _ Pela manhã sôménte
- fazenqo frentes 110 cami-

cy dos Anjos, Escrivão, o
1ho do Sul do rio e fundos datilografei, conferí e subs
�m terras de Luiz José Fe- crevl. (as) Glovis Ayres Ga
�ício; extremando a Leste ma _ Juiz de Direito. Está
�m terras de Valério Gomes
� a Oeste em terras de Sa'l
vodor Virtuoso de Melo. -

[l - Dito imóvel pertenceu,
'1á mais de trinta e cinco

(35) anos, a Gregório Ma
'1oel ,de Simas, sogro e pai,
cespectivamente, dos supli
�antes, - o qual faleceu há
;rinta (30) anos sob os cui�
iodos dos suplicantes que
�restaram-Ihe a necessária
�ssistência durante a velhi
,�e e, depois do seu faleci

mento, os suplicantes con

tinuaram a exercer a posse
do mesmo imóvel. (o que,
�liás, já vinham fazendo
com a aquiesencia do dito
finado), e tanto os suplican-
tes, como seu referido ante- Rua 24 de Maio 906 (Es-
�essor, sempre a exerceram treito)
3em interrupção, contínua e À. Ciclist��a. Rosa Neto

pacificamente, com animus (Antiga Oflcllla de Bici

de donos. - III - Em vis- ,cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

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

rida especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos berços en

de éiclismo.
Possue um grande e va

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

peciais.
Seus mecânicos atendem

Com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer
ramentas

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

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

Interior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembõlso.
A Ciclistica Rosa Neto ii

oficina Oficial da la Vo1ta
do Atlântico.

Enquemo o nosso governadorisso

Casal de tratamento pro-

rarçavel gravidade".

SA
cura casa para alugar, no

2enh'0 ou imediações, que
seja nova ou bem conserva

da. Qualquer informação na

. <IA Modelar".

Semana Sar:-ta- Quarlode casal
-lia Cal!dral Metropolitana u���!�:i�n!O�01���:::Ó l��:��

quarto de casal de im�JUia

composto de cama, dU,lS me- .

3as de cabeceil'a, um guarda
roupa grande e um e:l.misei-
1'0 sapateiro.
Telefonar - 6225

PREFERIU A
LIBERDADE

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó-

rio, com prática.
Informações na "A

MODELAR"

VigúrJo Geral e Cura da Catedral.
José Renato de Souza
Provedor da Irmandade do SS. Sacramento.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



VISITANTES AO LEGISLATIVO Na AssembléiaNa manhã de ontem,

este-I
Mesa escolhidos em sessão

ve em visita "ao deputado preparatória, realizada nos

p"::1,� Joaquim Alves, presí- dias 10 do .mesmo mês, índe
dente da Assembléia Legisla- pendente de convocação.
tiva, o dr. Celso Ramos Bran- Mas, havendo convocação,
co, suplente de deputado fe- como ocorreu êste ano - e

deral e Secretário do Inte- por iniciativa do Governador
rior e Justiça. O procer ude- do Estado -, o início dos tra
nista foi levar os seus cum- balhos pode ser antecipado.
primentos ao deputado Braz E assim o foi, a partir do dia

Joaquim Alves, por motivo 28 de fevereiro.

da eleição do prestigioso li- Na sessão de ontem, ficou
der trabalhista para dirigir decidido que haverá uma in
os trabalhos da Assembléia terrupção dos trabalhos le

Legislativa neste primeiro gíslatívos, em atenção aos

ano da 3a. Legislatura - que dias da Semana Santa. Dia,
vai até 10 de abril de 1956. 11 voltará a funcionar a As-

As sessões ordinárias do sembléia, a fim de continuar

Legislativo têm inicio, sem- os trabalhos da convocação
pre, em 15 de abril de cada extraordinária até 14 do cor

ano, já com os membros da] rente.

Os trabalhos da sessão do plenário, teriam sido presta- prensa Governista, para .I'.�e·
dia 31 da Assembléia- Legis- das perante alguma auto- rer desmoralizá-lo per.mte ii

iatíva, tiveram início, à hora rídade, foi respondido que à- opinião pública, mas c' ue cs

regimental, sob a presídên- quelas declarações eram par- tava tranquilo porque estava

da do dep. Braz Alves. ticulares. Então elas (decla- cumprindo o seu mandato dr
Como primeiro orador íns- rações) não teem neulrui-i deputado: Teve que deíxa, fi,

crito, falou o dep, João Co- valor, sr. dep. Laerte Ramos Tribuna, por ter esgota.l» o

lodel, do PTB, para dar co- Vieira, líder da UDN, nesta tempo concediod pela Prexi
nhecimento à Casa, do lan-I Casa, disse em novo aparto, dêncía,
çamento da candidatura do o dep. Estivalet Pires, extra. ORDEM DO DIA

Senador Saulo Ramos, ao nhava, ainda, que embora Díscussâo e votação do 1'1'0-
Govêrno de Santa Catarina, bouvesse em andamento o [eto que Cria a Secreta.ria á:.

pelo Diretório Municipal de competente inquérito, Vi'�8S2 Saúde, de Origem Q:)"enm

Florianópolis. Reportando-sa êle (dep. Laerte) querer de- mental,' em Regime de Ur

a uma notícia divulgada pe- fender por antecipação, o gência.
lo jornal "O Estado", com re- Delegado de Tubarão. A re- O dep. Laerte Vieíru, t18.
ferêncía às declarações do querimento do dep. Osni Ré- UDN, voltou à Tribuna, para
então candidato dep. Jorge gís, do :pSD, foi incluído na discutir o Projeto PP'. apl eço,
Lacerda, sôbre o aumento do Ordem do ,Dia, da presente No entender do dep. Laert e,
Impôsto sôbre Vendas e Con- sessão, para discussão úuíca, apesar de ter falta:io várias
signações, para atender os do Projeto que Cria a �pr;re- peças - relação dos runcío

gastos. com o tão falado Pla- taría da Saúde, que se en- nários da Secretaria. onogra
no de Obras, pediu que fosse contrava na Casa, em Ht:.gi- ma e outras Irregu'ru+andes,
feito um pequeno reparo na- me de Urgência. Foi aprova poderia ser aprovado ussim

quela notícia. Ela, porém, do. Vem, agora, à Tribuna,,J mesmo, e se assim qulzesse.n
quasi que na sua totalidade, dep. Olices Caldas - d ispon- os membros da COmíSI:;:'t0 de
havia reproduzido o que rc- do de cinco minutos, da H0" Finanças, êle poderia torne
almente-se passou entre êle ra do Expediente, par".

...

cs- cer uma relação dos tuncío
(dep. ColodeD e o dep. Jorge clarecer o segutnte: Cora re- nários qu eseríam lotados nu
Lacerda, candidato da' UDN, ferência ao caso de Tubarão quela Secretaria, naquele
à Governança do Estado. êle denunciou à Assem+nela momento, pois tinha uma

Terminando sua oração, afir- àquelas irregularidade, poli- cópia em seu pode:'. n =�o sa
mau o dep. Colodel, que ten- ciais, conhecidas .baseado em bendo de onde terí., vindo.

Os SOClOS do CAFE' PRIMOR LTDA., têm o prazer de do interpelado o dep. Jorge solicitações escritas por pes- Perguntado pelo dep. Estiva

convidar as autoridades, a imprensa, o funcionalismo, os Lacerda, face a situação ge- soas da cidade de Tubarão, e let Pires, qual a do.rpesa do

os autárquicos, os estudantes, o comércio, a indústria, os I ral do Estado, perguntou: E' procurou nada mais nada erário com a criação da Se-,

profissionais, os automobilístas e o povo em geral para necessário o aumento de ím- m_enos, defender a cída.mnía cretaria, respondeu que não

assistirem à abertura, hoje, dia 2 de abril, às 17 horas, do postos para atender as des- de um pobre coitado. ,) que poderia informar, nu mo

novo estabelecimento da rua Felipe Schmidt, n. 60, o pesas do Plano de Obras etc? estava havendo nisso tudo, menta, por falta de elernen-

CAFE' PRIMOR, onde será servido, gratúítamente, café Em resposta o dep. Jorge era muita exploração da :;'m- tos.

(expresso) a todas as pessoas que o honrarem com sua Lacerda, disse que era a fa-

presença ou representação. vor da aprovação do Plano Em aparte, o dep, Ivo stlveira, disse que a Mensagem
CONSELHO de Obras, mas era, também, do Govêrno, não trouxe os elementos necessários e que a

b contrário ao aumento de Im- Relacáo do Pessoal estava no bolso do líder d" lmN, em .

Se quer comer e be er, -

.. �

Sentindo, em tudo, sabor; postos, Taxas, etc.; o que vez de ter acompanhado o Projeto. Continuando, acha 0\
Não medite onde há de ser: precisava era de ríscalízação dep. Laerte, que a Comissão de Finanças, tinha por obrí- 'JVá logo ao CAFE' PRIMOR. mais eficiente dos tributos gação verificar se o Projeto estava ou não bem instruido

Felipe Schmidt, 60 _ Flprianópolis,
- do Estado etc. quando .do seu recebimento, O dep. Estivalet, em aparte..

Logo após veio à Tribuna, disse que a UDN é que verificou se o Projeto estava ru nào :

o dep. Laerte Vieira, líder da devidamente instruído, antes de requerer a sua Urgência.
UDN, para dizer, inicialmen- Perguntou, ainda, o dep. Estivalet, se a"relação que o dep.
te, da sua satisfação em sa- Laerte tinha no bolso, representava a vontade do Govêrno,
bel' que um conterrâneo seu em sua Mensagem.
era candidato ao Govêrno do Foi perguntado, também, pelo dep. Bahia Bittencourt ,
Estado. Em aparte, o dep. Es- em aparte, se o dep. Laerte poderia provar se àquela Men-

PARIS, 31 (U. P') - A As- O ministro das Relações tivalet Pires, líder do PSD, sagem atendia os interesses da Saúde Pública. Antes de

sembléia Nacional da França Exteriores, sr. Pínay, disse congratulou-se, também, com deixar a Tribuna, o dep. Laerte, fez um apêlo no Sentido

rejeitou três requerimentos que não se registraram acon- o dep, Laerte Vieira; com o de ser aprovado, o Projeto em apreço. Foi aparteado pelo
para um novo debate sobre tecimentos novos que justifi- lançamento do candidato da dep, Antônio Almeida, que disse que a Criação da Secreta

a questão do Barre," de- cassem tal discussão. Mani· UDN, dep. Jorge Lacerda. ria de Saúde tinha finalidades políticas e que a opíniào
pois de uma discussão pro - restou que ainda há dois I Em resposta, o d'ep. Laerte, pública já tinha conhecimento do assunto alí focalizado.

longada e movimentada. O ! disse que o dep. Jorge Lacer- ConYo orador inscrito, fala, também, o dep. Alfredo Chm'em,
resultado foi de 323 x 284. problemas a serem examina- ,da não era candidato da para tecer considerações em torno do Projeto. Em prÍlTIélro
votos. Dessa forma, o cleba- elos e que, por isso, manterá I U:_DN. continual:do su� 01'80- lugar,_aponta as falhas do Projeto, já conhecidas, e afinn�t

te foi adiado para outra 0- o legislativo informado do ç<10, leu um abalxo-assmado, que nao concebe que sendo a Secretaria de Saúde um ór

portuniclade. que ocorre. cartas, declar�Gões etc.,. vi�- 'I gão eminentemente técnico, vá funcionar apenas com fun-
das de Tubarao, para )ustl- cionários administrativos. Analizando os servicos de assis ..

ficar que o Delegado de Tu· i tências, Lepra, Tuberculose, Doente Mentais �tc., pondera
barão sr. PUnio Moreira, está ao Govêrno a criação de um Manicômio Judiciário, e ,1(;
cumprindo com agrado geral, nuncia que a situação' da Colônia de Santana é de inter ..

Recebemos: guel Daux, nosso digno Prc- a espinhosa missão de Dele- vencão. Foi aparteado pelo dep. Laerte, Clodorico Morei.ra,
'Florianópolis, 29 de Março sidente de Honra.

'

gado de Polícia de TUbarào, Paulo Bornhausen da UDN e conta-apartead� pelo clp.)J.
de 1955 Aproveitamos o ensejo, so- 'e que as denúncias do drp, Antônio Almeida, do PSD. Da Tribuna, o dep. Bahia Bit-

Ilmo. Snr. licitamos seja' esta notifica- Olices Caldas, perante à Ca- tencourt, do PSD, critica a maneira como foi elaborado o

Diretor do Jornal ção publicada em seu ves- sa, em sessão anterior, eram, Projeto em discussão, isto é, cheio de imperfeições, sem

"O ESTADO" pertino e, ao mesmo tempo infundadas e demagógicas. que tivessem ascultados os Técnicos para elaboração d0

NESTA esperamos contar com a Em aparte do dep., Miranda I memo. Foi aparteado pelos deputados Clodorico Moreira,
presença de V. S. as festivi- Ramos, do PTB, rOl pergun· LaerLe Vieira e Paulo Bornhausen. O aparte do dep. Pa::Jo

dades, ou então com um re- tado ao líder da UDN, se de -I Bornhausen foi rispido, razão porque foi respondido, 1!3

presentaate deste jornal. fender � ci�adânia de U!i: .altura, pelo orador. O incidente foi rápido,' sem maiore:>

Certos de que teremos a pobre mlseravel, era demag(J- I consequênCias. O dep. João ColodeI, do PTB, vai à Tribunú,
melhor das acolhiqas por gia. O dep. OUces Caldas, para dizer que, além das falhas do Projeto, não é oportur..a
parte de V. S. apresentamo.:; também, aparteando, afir- a criação da Secretaria da Saúde, neste fim de Govêrno,
nossos agradecimentos e, mou ao orador, que êle (dep por diversos motivos que não pretende enumerá-los. A fn ..

. 30 aniversário do nosso Clu- firmamo-nos, Olices) trouxe ao conheci.. querimento do dep. Antônio Almeida, foi prorrogada por

be transcorrido dia 9 do cor- desportivamente, mento da Assembléia as irre- mais duas horas, a presente sessão. O dep. Estivalet Pires,
Baldicero Filomeno gularidades que estariam líder do PSD, defende da Tribuna, o seu parecer na Comis-

Presiuentc sendo praticadas, em Tuba· são de Finanças, como relator. Entre outras considerações,
Osny Raffs rão, e que elas eram proce- disse que cabe exclusivamente ao Poder Executivo, mau(:a,'
1.0 Secretário dentes, haja visto, a abp.rtu- as suas Mensagens de:vidamente instruídas ao Poder Legi;;

ra do competente inqucrito; lativo, para não acontecer o que agora estava acontecendo.

p.olicial, por �arte das. auto-I A bancada do PSD não pOdia aprovar Projetos daquela na

ndades superIores. O mquc- tureza.
'rito é que vai dizer quem tem Como último orador, falou, também, em torno do mes

ou não razão. Quanto ao a- mo assunto _ Cria,ção da Secretaria, o dep. Mário Brusa,
I b�ixo�assinado apresentado, da UDN, para fazer suposições à respeito da ilegalidade do

: nao tmha o mesmo nenhum Projeto.
'

/_

,

valor, pois sabia qU� até me-
,

Posto em votação, foi rejeitado por 19 votos contra 18.l�ores de 12 anos tm�as as-) Votaram à favor ela rejeição os 15 dep. do PSD, e os 4 do
smado e por este motIvo pe- PTB (O presidente não vota).
diu ao dep. Laerte, que o Je;-
xasse na Casa para posterior Em Explicações Pessoais, falou o dep. Paulo Bornhau

verificação. Ainda, na Tri- sen para afirmar que a criação da Secretaria da Saúdf',
buna, o dep. Laerte Vieira, não tinha efeito político. Entre outras considerações, disse

entre outras considera';ões, à Casa que não tinha vindo para alí para ofender ninguém,

quiz faze-r previsões em tor- Por isso, pediu que o dep. Bahia Bittencourt desculpasse o

no tio pensamento do lidAi' do aparte que ele havia dado, anteriormente, com certa \ris

PSD, sendo por este ap<J,l,'tea- pidez. Foi _aparteado pelos deputadOS Antônio Almeida e

do, em termos claros, e que Bahia Bittencourt. Para tratar do mesmo caso - troca d8

não admitia - disse _-- que apartes com o dep. Paulo Bornhausen, ocupou a Tribuna o

o dep. Laerte Vieira, qui-zesse dep. Bahia Bittencourt. Afirmou fl:o dep, Paulo Bornhausen

fazer previsões em torne. das que não tinha nada contra êle. Aéha, porém, que êle estav::t

suas atitudes. Quem e;.,r.:1va. se deixando levar pelos preparadores de intrigas. Aceitou

na ocastao, fazendo previ- as desculpas e deu por encerrado o assunto. O dep. Olices

sões, em Florianópoli:;, era Caldas, volta à Tribuna, para tratar das ocorrências poli-
o Professor Saturno. Foi a - ciais de Tubarão. Disse, de início, que foi tratado pelo li

parteado, também; pelos de-· der da UDN, dep. Laerte Vieira, qualildo na Tribuna, de

putados Osní Régis, JOã1 Co- maneira muito enérgica ... Trouxe mais .alguns esclareci

IodeI, Ivo Silveira, A. ,Alm�i- mentos que se faziam necessários e crit.icou o alarde que

da e Orlando Bertoli. Fin�li- e�tão fazendo à respeito. Houve a dénúncia; foi aberto o

zendo, pediu que o ele]), Oli- �n!_;uérito, Agora, o que se tem que fazer é esperar, con

ces retira.sse a sua denúncia '::luiu o dep. Olíces. Em aparte, o dep. Paulo Bornhausen,
contra o Delegado Plínio Mo- disse que vai apresentar à Assembléia, uma propOSição no

reira, porque estaria a�>;i\�clo, ',:nUdo de ser reduzido de 18 mil cruzeiros para 5 mil cru

assim, com justiç3. e di'�'nida- �ilos, os proventos dos senhores depuL:lllos, e que contava

de. com a assinatura do dep. Olices Caldas. Em resposta o dep.
Canor Jorge, de trinta e cin- Sendo aparteado, nova- Jliccs Caldas, disse que êle (Olices) não podia se dar ao

co anos, c gravemente feri- mente, pelo dep. EsLivalet luxo de apresentar tal proposição. Ele dep. Paulo Konder

dos José RibeIro Santos e Pires, Tol por este pergurJa-- Bornhausen, � que 'estava em tais condições, pOl'que tinha

Antonio Araujo. do se as declarações lidas no casa e pensão, de graça. >,
i

Florianópolis, Sábado, 2 de Abril de 1955

CONV[TE

ADIADO O DEBATE SOBRE A
QUESTÃ'O DO SARRE

C.I R. "DEIXA DISSO"

Prezado senhor.
Com o presente, temos a

grata satisfação de comuni

car-lhe que, no próximo dia

3 de Abril, será ralizada a

festividade comemorativa ao

rente.
A festividade terá lugar

em S,anto Antonio de Lisbôa, Ina propriedade do snr. Mi-

HOJE
no LUX HOTEL
Jantar dançanfe

COMO SÃO OS DOCUMENTOS DELES
trada liga Lajes a Itajaí, li
do perante Assembléia pelo,
líder govêrno, para sua ori

entação e na qualidade mem

bro diretoria Associação, pos
so assegurar aquela entidade

Ciente atravez leitura jor· não passou qualquer telegra
nais texto.) um telegrama te- I ma como vem' anunciando.

ria sido expedido Associação J Abraços Hermelindo Largu
Comercial com referência es- ra.

Deputada Orlando Bertolí.

Assembléia Legislativa Flo

rianópolis. '

D. 395 Rio do Sul SC. 1965
- 59-30-16,h.

EXPLOSÃO
Nas minas de Morro Velho

RIO, 31 (V. A.) - Na ma- o alarma, uma turma de ,so

nhá de a:nte-ontem, segundo
I
corro desceu imeditamente

telegrama proce�ente de, �e-I ao furtdo da �aleria, e�co.n.
lo Horizonte, tres operanos trando sem VIda o m111el1'O

perfuravam o poço nas mi

nas de Morro Velho quand0
� ,atingir-ªIU IIf re�i2i,en�e de

g�s. Com o atrito, verificolL
•

tremenda exp�os'ão. Dado

Aparte e Resposta
Na sessão de 31 de março,

à noite, no momento da dis
cussão do projeto que pre
tendia criar uma Secretaria
de Saúde e Assistência So

cial, por proposta do sr. Go
vernador, o ilustre e operoso
deputado Olices Pedra de
Caldas ocupou a tribuna e

desenvolveu cerrada. argu
mentação contra o dito pro
jeto.

Poderá ganhar somente ....

Cr$ 5.000,00 por mês. Porque
V..Excia. reside no Palácio
,da Agronômica, e não preci
sa pagar aluguel de casa, ali
menta-se por cônta do Esta
do, e não precisa gastar com
o armazem!
•

Mal concluia sua fulmi
nante resposta, o dep. Olíees
Pedra de Caldas sentiu os

aplausos partidos, de todos os

lados, mas o deputado Paulo
Konder Bornhausen, lívido e

desconsertado, emudeceu ...

Nessa altura, o deputado
Paulo Konder Bornhausen,
dando expansão ao seu bom
humor, aparteou o deputado
Caldas, lembrando-lhe .. que
êle - dep, Bornhausen OEFEZA NACIO�AL
havia proposto, certa feita, PARIS, 1 (U. P.) - Nos
ao dep, Caldas a apresneta- círculos bem informados de
ção de um projeto para redu- clara-se que o sr. Gaston
zir os subsídios dos deputa- Palewski, Ministro delegado
dos - para Cr$ 5.000,00. à Presidência do Conselho,
Dito-tato, o dep. Caldas não estuda atualmente no qtra

se perturbou. Com extraordi- dro das atrlbuícõss que 1110
narra presença de espírito foram conferidas, as medidas,
respondeu ao, dep.' Paulo a serem tomadas para reor ..

Konder Bornhausen: I ganízar a estrutura da Defe-
V. Excia. poderá fazer isso. sa Nacional.

-

"SURPRÊSAS DA PÁSCOA" NO
CLUBE DOZE

Domingo da Páscoa, a so�ied-a.de fIorianopo
litana partlcípará de uma esplêndida noitada nos

aristocráticos salões do Clube Doze de Agôsto, pro
movida pelos universitários que se empenham na

grande e generosa campanha em benefício da "Ca
sa do Pequeno Jornaleiro". Um "show" atraente
a esperada exibição do quarteto gaucho de Darc;
Frota, números impressionantes de ilusionismo
telepatia e hipnotismo a cargo do famoso protes
SOl' astrólogo Saturno Zoroastro e as "Surprêsas
da Páscoa" marcarão os pontos altos dessa gran
diosa festa elegante. A presença da mocidade uni
versitária é uma garantia, da animação e do entu
siasmo,

Acusamos o recebimento do seguinte:
"CANDIDATO

O meu particular amigo, distinto colega e incorri
gível adversário político, Dr. Arruda Rubens Ramos,
houve por bem inclúir meu modesto nome numa de'
suas última frechadas.

O Ju está radiante com as aparentes'marchas e

contra-marchas da U.D.N. na escôlha do candidato 'à
sucessão do Sr. Irineu Bornhausen.

Essa história me faz lem1>rar. aquela piada velhís
sima dó explorador africano, aprisionado por canibais,
condenado a servir-lhes de (almoço. E vem dai o chefe
dos antropófagos e diz ao desconsolado homem bran
co. "Olha ... Você tem que morrer. Mas eu gosto mui
to da liberdade. Porisso vou dar-lhe o direito de esco

lha. Voce pode escolher. Ou morre ensopado naquele
caldeirão ou assado naquele espeto".

O mesmo acontece com o "monolítico" Partido
SOCial Democrático. Ele pOde escolher o candidato'
CONQUANTO que o mesmo seja do P.T.B .

Confere?

x

Carmelo Mário Faraco"
x

X
J:

O ilustre prócer lacerdeano traiu a sua certeza
naquele CONQUANTO que. Explico-me Conquanto já
tem que, pois vale por se bem que, uma vez que, pôsto
que, etc. Conquanto que será, assim, llma vez que que,
se bem que que, posto que que, etc. que que! E isso é

gaguejar por escrito.

O dr, Carmelo demonstra-se, pelo exposto, mal se
guro nas suas afirma,ções, vacilante, hesitante, inde

ciso, tl"êmuJo, duvidoso, irresoluto, tartamudo. Na hora
de afirmar, preciso, inequívoco, formal, peremptorio,
terminante, decisivo, categórico, sobreveio-lhe a dúvi
da e êle gaguejou: que, que!!!

Enquanto isso o Governador, sem a pressa dos ca�
nibais que queriam o explorador, ensopado ou assado;
vai cozinhando o P.D.C. em banho-maria. Em culiná

ria, na melhor técnica, aliás, os cozidos a fogo lento,
lentíssimo, são o requinte: ficam tenros, tenrissimos
e não forçam a digestão.

O P.S.D., dentro da hipótese, é carne de pescoço.
Mesmo com potassa cáustica nãO'" cozinha, só aferventa.
A U.D.N. não o suporta porque prefere migllonS, êsses
filézinhos gostosos que ela está pussaiHln na manteiga
do Plano de Obras.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


