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'E UMA QUESTÃO DE TEMPO E RECURSOS: SUFICJfNTES O GENERAL JUAREZ TAVORA APRESENTOU UM ESQUEMA PELO QUAL O
PAíS ESTARA PRODUZINDO METADE DO SEU CONSUMO, DENTRO DE CINCO ANOS - ABUNDANTES JAZIDAS EM MENOS DE' UM

ANO - O GOVERNO 'E PELA MANUTENCAO DA PETROBRÁS.
; ,

RIO, 2 (v. AJ - o general ,porem, não aconteceu ,POl'-j dó Conselho Nacional elo Pe- que fizesse declarações a

I escrita,
traduzindo uma par- palavras, ao iniciar esse con- Por ora, o que se pode 1':1-

Juarez Távora convocou a! que o entrevistado retirou-
I tróleo,

e ainda dos engenheí- ; certo orgão,' razão pela qual te deles a sua opinião pessoal tato com a imprensa e a rá zoavelmente afirmar, à mar

imprensa para uma entre- se antes (me as perguntas Iros Renato de Souza e Leo- I resolveu generalizar a toda a

I
e o restante como fruto de elia-difusão carioca, a res- gem do poço produtor desce-

vista, ontem, no Palaclo do lhe, fossem formuladas., ) P?ldO Miguez, as:essor('s tec- ,I imprensa 'os esclarecimentos estudos realizados por técni- peito do petróleo amazonico berto, é o seguinte:
Cl1tete, a fim de falar sobre O general Juarez 'I'ávora 11lCOS da Petrobrás.

I
sobre o que representa , as coso - de louvor e reconhecimen- a) há, certamente, acumu-

o problema cio petróleo. Fni I compareceu
acompanhado Antes de apresentar uma, realidade, a descoberta do EXPOSIÇflO to aos técnicos e operáríoe lações petrolíferas na bacia

noticiaclo que também 1'es-1 dos S1'S. Artur Levi, presíden- exposição escrita, declarou poço de Nova Olinda. Expli- A parte escrita da exposí- especializados que ali reali- sedimentar amnzoníca:
pondería fi. outras perguntas, te ela Petróbras: Adroaldo que a entrevista resultou d- cou que os esclarecimentos ção é a seguinte: zaram os trabalhos de pros- b) essa bacia, por sua ex

inclusive sobre política o que,
I Junqueira Aires, presidente I Ul11l1 sugestão no sentido ele I contínham-se na exposição

I
"Sejam minhas primeiras pecção geológica, localízando tensão (cerca de um milhão

varias . estruturas .posstvel- e meío de quilômetros' QU'1-
mente acumuladoras de óleo; drados)' e espessura de SWl

e, após apenas três perfura- sedimentação, (da ordem de
ções malogradas (uma em 3.000 m. e mais), pode conter
Limoeiro, perto de Belém, médias e grandes estruturas
outra em Marajó e a tercei, capazes de acumular óleo su

ra em rio Capim), implanta- ficiente para abastecer PCt
ram em Nova Olinda a son- muitos anos o consumo inter·
da que perfurou o primeiro no do Brasil e permitir e

poço produtor da região ba- ventualmente, sobras para
tendo um novo recorde de exportação;
ertcíencía na busca píoneíra c) a possível exístencía de
de petróleo, e abrindo pers· . estruturas amplas e com bom
pectivas, extremamente fa ..

· rendimento médio por poço,
voraveis 'para ·0 suprimento, melhora as perspectivas ele,
do mercado Q_rasileiro com em tempo relativamente CUl'-

petróleo nacional. to, podermos ampliar satís-
IMPRESSÃO PESSOAL fatoriamente nossa capaeí-
Para mim, pessoalménte, (' elade produtora ele óleo

antes, mesmo de verificacões desde que não nos faltem re

técnicas, o poço petrolífero cursos para obter, em tempo
de Nova Olinda vale por uma util, um minimo índtspénsa
afirmação deflntiva de que vel de equipamentos e de
dispomos, infra-fronteira, ele mão de obra especializada.
petróleo "surícrente para fi PROGRAMA PARA EVI'l'AR
tender nossas necessidade DECEPçõES
presentes e futuras. E' mistér, para evitar gra-
Decorre isso de velha con- ves decepções no futuro, a,

vícção que me índuzlu, já em lertar desde já, a opinião pu-
1934, como mínístto da Agrt- blica sobre a realidade do

cultura, a despachar urna f'. problema da exploração pe
quípe de perfuração apare trolífera que vai enfrentar a

.Ihada com o velho materíai Petrobrás 110 vale amazoníco.
de que então dtspunhamo..' Vamos, para isso, partín
para tentar descobrir petJ,· do do pressuposto de que a

leo na região elo rio M�tI estrutura petrolífera de No-
· no Território do Acre. E:i�.�I va Olinda permita uma lavra
convicção era dupla: a Ama inicial de proporções razoa-

· zônía era a mais provavei- veis, co_m poços de rencli
mente petrolífera de n05,:fl" menta, médio equivalente ao�

reglOes sedimentares,':;· :;f' ,djt.y-enezuela (200 barris 1101'
.a-CU.Jn-Uh'\,ções de'Óleo n,

.

fin· Ma),. e que outras estrutms.s
>sumidas clet'ei'1::1111 sei.: �lK nfí,i:c 'CQ'UtigllaS, Já· Pi'óspect�(b�,
potentes do país. _sejam igualmente' produtm-flS
Mesmo após o aparecimen - estabelecer, a títulú de

to do petróleo no Recôncrw,) exemplo, um programa teó

Baiano, sempre achei que :lo' rico de trabalho capaz da
nossas maiores possibilid(!r:I"; c_onduzir-nos; em 5 -anos, a

petrolíferas deveriam (;,tp,' satisfação ele metade das da
na regiào sedimentar ,Hll\a· mandas de nosso consumo
.zônica - ampla, de cerc:J, de previsivel ele petróleo, na é
um milhão e meio ele qut�.ô- poca.
metros quadrados, e coni

et)-I
.

Para simplificar o proble
pessuras sedimentl1res da ('1'- ma, vamos considerar apenas
clem de 3.000 e mais metros. i o material de perfuracão, as

De acôrdo com. minha in- 'I: equipes jle pessoal espeei::tli
tuição, rlescoberto esse !Jri· zado, para manejú-lo, e os

I mei!'? ?OÇO petrolycro lU ":\- ! l:ecUrS?s. em divisas e ,Cl'uzei
'mazomca, a soluça.o do probl,� lOS eXigidos para pag'a-Ios -

'ma de abastecimento ao "lOS- deixando de lado o materia',
80 mercado de con1bu::;tiv(;(� pessoal e recursos financei
líquidos nacionais, é l1Fn1 1'OS para o transporte, arrnH--

; simples questão ele 'temp,l e zenagem e embarque elo pe·
recursos necessúrios ]Xll:t tróleo extraído.

I multiplicar o numero de po- Admitimos, ainda, que 90<;'�
: ços produtores elo campo ji elos poços perfurados sejam
,encontrado e para delimiLll' produtores de óleo.

i novo,s campos
_

petrolífero::
i r.ontrguos ou nao. a ei>se ].iri·
·

meiro campo.
I

'

I CBRTEZA DENTRO UE I)

r MESES

I
As afirmações anteriores,

,são, entretanto,- .truto de

: simriles convicção pessoal,
I"carentes de apoio técnico.
Não 'poderia eu, como naú

'podem o presidente do C.N.l'

'e o presidente ela Petrobrás
e seus assessores, aCjui pre

sentes, transformar essa con··

vicção intima; por mais fir

me que ela sej a, em afirma

cão oficial sobre ã potencia,'
Údl1cle real ela fOnílação pt�
tl'olÍfera amaZOniCfl.
São necessárias mais dua;;

perfurações explor:l.tórías, no
minimo, parl1 que se 1)053(\
ter, tecnicamente, uma idéia
do potencial da Hstrutnra
cleseobCl:ta el11 Nova Olinda.
Isso requererá 9 meses, i'.c:

dispusern'los, ali, imediatft-

I mente, de mais uma sond,'.

Esperamos que, até dezümhrn

próximo, essas eluas sonda

gens complementares este

jam concluídas e o va.loI' rlo

campo petrolífero dr. NOV:l

Olinda determinado.
Só então deverá ser inten ..

sificada a lavra com a pe:�
furação simuI tânea de tan
tos .poços quantas sejam as

sondas disponívr.ls e as eqüí··
pes aelestrada.'l para m::me

já-las.

.............'." .
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.A Bandeira Nacion'al
Uso ilegal .. Pedido de tntormecões
RIO, 2 (U. PJ - O uso üe i presentou requerimento ele nhecimento de .tal anormalí

gal da ba�deira nac,ion�l foi, I info:'mação
ao �inistro dr: dade, para punir os culp.r

ontem, objeto ele atençao elo JustIça, no sentido de saber dos.

sr. Lúcio Bittencoürt, que a- se a Policia tem tornado 00- ,O requerimento do líder elo
------.--- PTB foi apresentado tendo

em vista fotografias pubü-
. MAIS TESTEMUNHAS, cadas na imprensa, onde se

vê o Presidente da Rrpúbll-
SIDNEY, 2 (U. P.) - A co- da sua primeira reunião a ca. descerrando o . Símho�o

missão real de inquérito a Comissão realizou 126 se.'> Nacional que cobria uma pla
respeito das atividades da es- sões, entre as quais 17 SCCl'C'- I'ca alusiva à inauguração ele

pionagem soviética na Aus- tas: foram ouvidas 119 testo- policlínica elo IPASE, quando
trália, esclarecidas pelas re- munhas, O sr, Owen, presí- é proibido por lei o uso da

velações do antigo diplomata I clente �a comissã�,. (lecl�Lroll Bandeira Nacional COI110 1'13,

da URSS em Canberra, VIa-I· que
seriam necessárias varres . posteíro ou cobertura de pla ..

dímír Petrov, acabou de ou- meses de trabalho untes que
I
cas, retratos, painéis ou mo

Vir. as teste�n�nhas. Desde. o 18: pude.Bse l�u?licar a conclll'l numentos a serem inaugura
dia. 17 de maio de 195 4data sao do ínquéríto. , (los.

i.� ti '••••f; �•••••�••••••••ali••�••

o COM:UNlSJ;\40

perde terreno na .11·alia
NOVA IORQUE, 2 (U. PJ ção do comércio para se con· no almoço que, quando os,

_ O,primeiro ministro (la segUlr melhor equilibrio en· i chefes soviéticos, que siío re- I
Itália, Mário Scelha, 'prog- tre as eXj)ortl1ções italianas e! alistas, virem que não existe!

nosticou, hojé; que o comu-· as importações dos· Estadm I esperança de originl1r llllH I
.

nismo irá perelendo impor- Unjdos. I· brecha na unidade ocidental,
tâncla em sua pátril1. Decla.. 6 ministro· do Exterior, I concordarão em l'ertliza" �
rou que agora as forças elo Caetano Martino declarou, ; negociações sérias. !comlmismo são ,sem dúvida ••••••••••oe••;jII••G.O.�••••••••••••••O••*.....

mais for.tes na Itália, ma" LIBERTADOS NA
-

A.·RGENTINA 10'1
,que com a continuação ela

política atual 'elo governo, UNIVER·,SITA�RIOS"estou- convencido ele qus
dentro de um prazo razoável BUENOS AIRES, 2 (U. PJ

I
ano passado, após as mani ..

·

conseguiremos a -eliminuição - O governo pôs eni liber- festacões estudantis contra o

elo poderio comunista". .elade ontem à noite 101 estu- governo. Grandes grup�s de
Scelba falou por ocasião de dantes universitários, que e3· I estudantes organizados se 0-

um almoço ela Sociedade Es- tiveram detidos, sem acusa- I põem ao regime do presiclen
tados Unidos-Itália e da Câ- ção pelo espaço de quase cin-

'

te Peron.
mara de Comércio norte-a-I co meses. Pelo menos 21 ou-! Anteriormente, há dois me

mericana, e manif�stou qw� i tros continuaram na prisúo,! ses, outros 121 estuclantes 10-
o re.nasCime?�O ,;

da "de�o- na cidade ele Buen?s Aires Iram tl1mbém postos em libeI'·
craCla na Italla deve mUlto e em Eva Pel'on, Cal)ltal pro·· I dade. O pequeno grupo, ain
ao apoio dos Estados Unidos. vincial. Quatro dos llberta- I ela na prisão, inclui os diri
Disse que o comércio entre elos eram mulheres. ! gentes elas manifestações c

os dois países chegou l1 uma' A maioria desses estudl1n- 'alguns considerados comll

altura sem precedentes, ma;:; tes foram detidos pela poli- nistas. Dos quase 250 detj·
insistiu 8m maior Hbsraliza- cia federal em outubro elo dos, 11 eram peruanos.

,•••••••• ,••••·•••••••••••••e•••••••••••••••••a••••••••••••••••�•••

DUQUE DE GLOUCESTER, MARECHAl� Novo cometa
DE EXÉRCITO

VIAJOU PARA. o
RIO o EMBAIXADOR
DO nRÃSIL NA

ESPANHA

WASHINGTON, 2 (U. P.)

LONDRES, 2 (D. PJ - A hOje seu 55 aniversário, foi

rainha Elizabeth entregou ao promovido a general em

duque de Gloucester o bastão' 1944. Ele é igualmente gene··
de mare;;hal do Exército. �ral da Royal Ai!' Force e co-

Tio da soberana, o duque II�onel chefe em numerosos re·

de Gloucester, qUê ft';3teja! glmentos.

- A "Natiónal Geographie
Society" anunciou quê mn

novo cometa tinha sido des

cõberto n2. direção da cons

telação do Leão. O cometa
foi antado sôbre uma plac:a
ftogl'áfica, no Observatório
de EI Palomar, na CalifórnÜ1..
E' {)le de 1 'ia grandeza e não

pode ser visto a olho nu.QUEIXA DOS EE. UU. A CÔRTE DE
,

.

JUSTICA DE HAIA
,

'RAIA, 2 (D. P') - Os Es- dental e TChecoslováquia. O

ts,clos Unidos apresentaram, I piloto do avião, o ten. War

hoje, per:lnte a Côrte Inter- . ren Brown, �onseguiu salvar
nacional uma reclamação por II se saltando em paraqueelas.
danos contra a Tchecoslová- Bl'own declarou que o seu a

qllia, pelo ataque e destrui-I vião e outro, também a jato,
ção de um avião americano foram atacados por' dois a ..

a jato, fl1z dois anos. O go- viões do tipo Mig-15, qna�lrl(i
verno americano pediu uma

indenização de 271.384 dóla- voamm a 24 quilometros,
res pela perda do avião, um dentl'o da zona norte-ameri

"Thunderjet" F-B4. O apa- cana. O governo tcheeo alega
relho foi derrubado a 10 de que os aviõr.s tinham pene

março ele 1953, perto da frno- trado a 40' quilometros elo seu

te ira entre a Alemallhn. oei"- I
território.

N ótu Ias
o prlmetro Secretário a comparecer à Assem

bléia, oficialmente convocado, foi o da Agl'icultn
ra, dr. Vítor Peluso. A sua presença foi recebida
com geral simpatia. S. -Exa., que é um técnico ho

nesto e crttertoso, teve a virtude de amortecer, pe
la influência pessoal, o líbelo que deveria contra

riar, na defesa do matlgerado Piano de Obras,
1"01' sõbre isso e como é do seu feitio de técni

co, portou-se na trlhuna com muita elegância. Co
nhecendo, como nenhum outro, a matéria, discu
tiu-a com objetividade, sem falsa modéstia" mas

sem acentos dernagúgícos.
·xxx

Não respondeu a muitas das perguntas que lhe

'foram feita.'>. Difícil mesmo seria fazê-lo, face às
imensas falhas do Plano em discussão. Teve, toda
via, a coragem de confessar o seu pensamento e de

declarar muitas verdades que andavam escondidas.
Do CJue .,>e conclui das suas assertivas, o Pl!lno

pouco mais é do que lUlJ ante-projeto, a exigir re
tificaçõrs e eSj)ceifí(;af<Ôes. O que -nele est4., em

.g-r�nde ')af� k1l1 ·!'i't)·""lcr- �e-r'Z! c dt;,ve. :..1}1(I:j .'>c�'
-esrui'1lçüdo . .l!ixemptlfl4Ucmo:;: disse -S. Êxa., a l'(:ç
peito elas usinas pi..evista,s no Plano, que só a elabo

ração dos projetos e planos definitivos cOnBumil'á,
necessál'iamente, mais de dois anos. Esclareceu que_
a extensão dus linhas a seren'l construidas é ainda
desconhecida. Sôbre .as suas respostl1S oportllna
mente,-teceremos comentários. O nosso intuito hoje
é outro: o de nos ater a uma só conclusão, que res

saltou evidente cio conjunto das informações pres
tadas ao Legislativo.

Essa conclusão é a .seguinte: o Plano nào po

deria, de forma alguma, a não ser por criminosa

temeridade, ser discuticlo em regime dr m:gênch.
xxx,

A pressa elê vê-lo aprovado sem os estudos que
o Secretário da Agricultura reconheceu ainda não
feitos e neees.<;ários - era expediente irresponSável

. eh politicagem. Examiná-lo l1 troche-moche, no

desconhehcimento até dos relatórios e elos levanta

mentos que lhe deram ol'ig'em ficou provado
inequivocamente - seria aventura suicida. No fu

turo, quando começassem a acontecer com as obms
desse Plano o que sucedeu com a linha de Jaraguá,
aprovada ele afogadilho e sob pressão exterior, o

povo háveria ele pedir aos deputadas que lhe expli
cassem porque não estudaram os projetos, porque
nào se' aprõfundaram na análise ele matéria que,
envolvendo enormes somas, envolvia os próprios
destinos de Santa Catarina. E que resposta pode·
riam dar esses representantes do povo, eleitos para
o poder leg'islativo? Iriam declarar que o Plano fô
ra aprovado em reg'ime de ul'g'ência? O povo não

pediu
-

essa, urgência. O que o povo quer é que os

atos do Legislativo tenham a garantia ela utilidade

geral e a' segurançá do emprego da fortuna pública
em Obras necessárias, eficientes, atuantes, reque
ridas pelo bem estar e pelo progresso elo Estado.

xxx

O Plano não l)l1ssa de um esboço incompleto,
a servir de base à elaboração de outro. A exiguida
de de tempo que resta ao atual govêrno seria proi
bição formal a que fôsse apresentado ainda na à

tualidac:Ie. O sucessOl' do sr. Bornhausen, refornull
<10-0 e completando-o, teria, para sugeri-lo ao Le

gislativo, o que falta por inteiro ao governador pres
tes a deixar o cargo; autoridade. O pedido de ur.
gi"ncia, depois do comparrcimento do Secretári.o d:l

Viação, deve até estar dando remorsos a l1luito

deputado.

AVIA0 AJOMICO

OUTRA VEZ EM
JUIZO O "CARNA
VAJj EM MARTE"�
RIO, 1 (V. AJ - No Juízo

da 10a. Vara Cível, Paulo ,sa
les GaIvão propos acão ordi
nária de indenizaçã� contra
Watson Maceelo, alegando
que escreveu a peça teatrcd
CARNAVAL EM MARTE e

dizendo que o réu a plagiam.
Pretende o autor uma in

denização de Cr$. 600.000,00.
E' his�ória' antiga;- O fíh:n�

já foC ób{eto . ele busca e a

preensão, diligenCia que de
pois se tornou sem efra,).

WASHINGTON, 2 (U. P.) ipal'a a construçào de mn a

- O sr. Hugh Dryden, dire ... parelho com motor atômico
tal' da Comissão ConHultiva I

- acrescentou - ma"; estou

BARCELONA, 2 (U. PJ Nacionàl para a Aviação, as- certo de que um tal fivEla po-
A bordo do transatlántico segurQu aos membros da derá

-

ser construido.
"Giulio Cesare" embarcou, Sub-Comissão elas Forças Ar- Um crédito ele perto ele cin

hoje, com destino ao Rio, o madas do Senado que 0.'; Es- co milhões ele clóbl'es para
embaixador elo BraRil na Es- tados Unidos pÓâeriam cons- pesquisas no domínio ela pro
panha, Rubem Ferreira de truir brevemente um avEio, puisflO nuclear figm3c no pró
Melo, que vai com

licença.,
ele

I
dota.do. de um motor rttôlní�! ximo Ol'çamento da Comis-

4 meses.' transcorridos os co, .

. .. são Com�ultiva. p:?1'a a Avb,·

quais voltará l)al'a 1-hdFid. Nf1.O adiantarei uma. d�,I.d l ção. .

E o Sl'. ainda não viu
nada! Imagine que ele
me disse que quando
fôr grande quer &êl'

presidente de pequeno

partido!! !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GRANDE SHOW SUR,PREZAS EM BENEFICIO DA CASA DO PEQUENO JORNALEIRO - DIA 10 DE ABRil DO MINGO DA PÁSCOA -

PROMOVIDO PELOS -UNIVERSITARIOS DESTA CAPITAL COM A PARTICIPACAO DO ASTROLOGO E PRESTIGIDITADOR PROF. SATUR-
. .

NO. MUITAS SURPREZAS NO VETERANO DOZE DE AGÔSTO.

J&n"IR1I.I'A.81bE E O I T �ICiclistica I
FLORIANÓPOLIS JUIZO, DE DIREITO DA recerão independentemente,Rosa Nelo

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias. COMARCA DE TIJUCAS de citação. Requerem mais Rua 24 de Maio 906 (Es-
o dóutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito Edital de citação de ínte- que, depois da' justificação,

I
treito)

da 4a. Vara - Feitos da Fazenda Pública - da c?marca ressados ausentes, incertos seja feita a citação dos con- A C' I' ti R N t
t I d E t d d S t C t a no d hecíd f t t d

. ,

I V I'
IC IS ica osa e o .

de Florianópolis, Capi a o' s a o e an a a arma, .• I e escon eCI os, com o pra- ron an es o imovei, a e-
(A ti 01'" d B"

Devidamente autorizados por Sua Excia. Revma. faze-

tI d tr! t d·
.

G L
.

J F I'
.

n iga rema e

ICI-I
.

eu
forma da lei, e ·C. zo e rm a las no ornes, UIZ . e ICIO e I t N I t

mos pu ICO que nos dias 3 a 10 de abril serão celebradas

Faz saber aos que o presente edital de citação com o Salvador Virtuoso de Melo, ti ef
as

_

e

l
tem a �ra a sa-

na Catedral Metropolitana as cerimônias da Semana San-

prazo de trinta (30) dias virem, ou dêle conhecimento ti- O Doutor Clovis Ayres - o primeiro industrial re- II I�b��ao e comut:JCar t alo I
ta, obedecendo ao seguinte programa:

verem que, por parte de Aderbal Ramos da Silva e sua mu- Gama, Juiz de Direito da Co- sidente nesta Cidade e êste
pu ;co, que con '. a u�

-

Dia 3 - DOMINGO DE RAMOS - às 1Dhs. da manhã,

lher dona Ruth Hoepcke da Silva, na ação de usucapião marca de Tijucas, do Esta- Lavradores residentes no m14en e :o� uma e�uII�e d
e Benção dos Ramos por Sua Excia. Revma. o-Sr. Arcebispo

t
-

t J' Ih f' d' ígida a d d Santa Catarina na
. mecan icos especta iza os 'M t Iít dístrí

- " -

em que requereram perante es e U1Z0, e 01 n·l. 1 o e ,local do imóvel; deverão f
. A I e ropo 1 ano. A Istríbuicâo sera feita pelos Irrnàos do

t·
-

d t
.

t E mo SI' dr JUI'Z de Direito da f'orma da lei etc b' d
. em: re ermas e consertos. SS S tA'"' -

t
.

pe lçao o eor segum e: x . . .
c , • •• tam em ser cita os os ínte-

d bi
.

I t d
.

_

i . acramen o. segurr, pr'ocrssao em orno e por dentro

4a. Vara desta Comarca. Aderbal Ramos da Silva, advogado FAZ SABER aos que in- ressados desconhecidos' por ,: ICIC(
e �s e p�s.selO, cor da Catedral. Ao terminar a procissão, Missa Solene e Can-

e sua mulher dona Ruth Hoepcke da Silva, doméstica, bra- teressar possa o presente edital de trinta dias, bem
ridas mela corr-ida, cor to da Paixão. Às í:9hs Via-Sacra

sileiros, casados, residentes e domiciliados nesta Capital. edital de citação, com o pra- como o representante do Do- r!da especial Triciclos, tíco- .
Dia 6 -' QUARTA�FEIRA SANTA - Confissões duran

por seu procurador infra-assinado, inscrito na O. A. B. - zo de trinta dias, virem ou mínio da,União, por preca- tICOS: c.arrmhos berços en- te o dia (o que se poderá fazer desde os dias precedentes)

Seccão de Santa Catarina sob n. 424, vem, com o devido dele conhecimento tiverem, tória em Florianópolis e o
de ciclismo. e para o que haverá na Catedral e outras igrejas número

acatamento, expor e afinal requerer a v. excía, o seguinte: que por parte de Antonio representante do Ministério .

Possue um grande e va- suficiente de Confessores, em preparação da Comunhão

I _ Em 12 de agôsto de 1943, os suplicantes adquiriram, po .omé Machado e si mulher, Público nesta Cidade, afim
nado estoque de peças des-

I geral do dia seguinte. (Aliás, os fiéis sabem da lei da Con

escritura particular de compra e venda de Mari-a das Dare. .he foi dirigida a petição do de contestarem a presente
de uma simples

. �orrach� i fissão e Comunhão, ao menos uma vez por ano. Sabem

e Francisca Lacarozo, um terreno, sito a Avenida Hercilí: eor seguinte:' - "Exmo. ação no prazo de dez dias para. ��da� de trl�I�I�s ate
I ta�bém do dever c�rrelato (la de.sobriga, isto é, da Corou-

Luz, nesta Capital, e assim caracterizado: frente, na exten .r. Dr. Juiz de Direito da de conformidade com o dis-
s bicicletas de corridas es-

,nhao durante o período pascal). As 18hs. Oficio de Trevas,

são de 14,60, que faz à Avenida Hercílio Luz; Lateral sui .omarca. Antonio Tomé Ma- posto no artigo 455 citado,
peciais, finelo o qual continuarão as Confissões. '

na extensão de 55,70m., onde confronta com terras de pro- .hado e sua mulher Minor- _ sendo, afinal, reconhecido
Seus mecânicos a�e�dem I _

Dia 7 - QUINTA-FEIRA SANTA - às 5,3011s. dama

priedade do Clube Doze de Agôsto; lateral norte, na exten- ina Machàdo, brasileiros, o domínio dos suplicantes
com .presteza e perfeição os nha, Comunhão Geral em que tomarão parte todas as 11'

são de 57,10m., confinando coa terras pertencentes a Eu-
) primeiro lavrador e a se- � sobre o referido imóv.el, Cu-

serviços,
.

.
I n: .. ndades e Associaç�es Religiosa� dá Capit�l. Os demais

gênio Spoganitz e fundos, na extensão de 13,45m., coníron unda de' profissão domés-i: t Ih
. ,

d
Estamos equipados com fIeIS, .qualquer que seja a categoría social sao insistente-

.

c
I ja sen ença es servrra e d " d d d f .

'.
'

tando com terrenos pertencentes a Otília Cruz; II - Os ica residentes e domicilia- 't't I h bil
gran e varre a e e er- mente convidados a tomar parte nessa belissima parada de

F
'

'

11
U o a 1 para a respec- , . t·

.

I' d ! ." "
- > • • -

'

(

anteriores proprietários Maria das Dores e rancísca La
'os nc lugar "Sul do Rio" ti

. . -

P t
1 amen as especta tza as fe e piedade cristã, depois das Assocíaçôes As 830hs Missa

.
' , Iva lJ1scrlçao. 1'0 esta-se b

. ,
" !' .. . .' , .

carozo, por sua vez, houveram o imóvel por período supe- Iêste Primeiro Distrito _ I d t
em como maqumanos. Porrtifícal, intercalada pelos belíssimos e imponentes atos

rior a sessenta anos; III - Como os suplicantes possuarr, juerem mover a pres�nte i provhar o a e�at �. com este-1 Serviço de Solda, Forno-' da Sagração dos Oleos, e exposição do SS. Sacramento e
. mun as e VIS ollas, se ne- V I

. -

MA'
..

d d
- -

o aludido imóvel, por si e seus antecessores, mansa e paci- .ção de usucapião em que
I ',' D',

u camzaçao, ecamca, I seguira
a esnu açao dos altares. AS 18hs. Oficio de Trcvas

. cessano. a-se a presente o p' t R'
-

b
. . . - , .

ficamente, sem oposição ou embargos de espécie alguma .xpõem e requerem a V I
I C �

mura aiaçoes e

reve-I
ao que seguira a cerimoma do Lava-Pés coroada pelo Ser-

. •

'1 va 01' de r'IP 5.000 00 para os l
t P' t à FA

-

d
..'

há mais de setenta anos, querem legitimar essa posse, no. i'xcl'a o seguinte: I .

f
. .'., .

',men
e mura .ogo. mao o Mandato que sera proferido por Sua Excía Revma

". .
- -

,e eitos legais. O sínatárío At d às cíd d do j o srv Ar bí "
.

. t: •

têrmos do artigo 550 do Código Civil; IV - Para dito rín.
)s suplicantes são posseiros' d t t '

. A'
en emos as CI a es o o sr. Ice ISpO MetropolItano. Far-se-a durante o dia e a

requerem a designação de dia e hora para a justificaçãe t " 't d I I
es a e.m sua Iesldencla .Interior pelo serviço de noite Adoração do SS. Sacramento no Santo Sepulcro

exigida pelo artigo 451, do Código de Processo Civil, na qua:
e u; �1�en�.sl"u�A °tnop �-lnesta Clda,de, onde recebe ifim tudo referente ao ramo Dia 8 - SEXTA-FEIRA SANTA - às 9hs da ma'nhã

deverão ser ouvidas as testemunhas Oswaldo Goulart, co .aI: DU' tO't 10,
es e 1'1-

I citação.
Nestes termos p.

I' Reembôlso.
Missa dos Pressantificados, com assistência d� Sua Excia'

.1elro IS TIO, com quaren- 'deferimento Tijucas 4 de A C' I" R N
. R

. -

.

merciante, José Sartorato, funcionário Público Federa' 't (48) t di'
, \ IC IstIca osa eto a evma. Canto da Palxao e Sermão Comemorativo da Paj-

aposentado e José Elias, comerciante, todos brasileiros, re .� \
01 o

l' �e t20�00� I março
de 955. (as) Claudio; oficina Oficial da la Volta xão e Morte de Nosso Senhor, por Sua Excia. Revma. o sr.

sidentes e domiciliados nesta Capital. Requerem, outrossim l�ten eSd
e

f
C olds_

mI .

I
Caramuru de Campos - do Atlântico. Arcebispo Metropolitano. Dmante a Missa Ado"acâo da

. I os e un os - ou se- As
.

t t J d'
" .

"E I ,-

•
>

,

que feita a justificação e julgadO, sejalÍl citados pessoal-
tm noventa e seis mil

I d'tSIS ent. e_ uf I.crarlO: d
m I Atendemos. pelo telefone Cmz. I?as 14 as 15hs. Hora Santa com Via-Sacra e Come-

mente os confrontantes atuais, bem como o representante
-

, , lIa .pe Iça0 01 exala ? o 6230. moraçao das Sete Pa!avras de Nosso Senhor na Cruz, com

do Ministério Público e o Serviço do Patrimônio da Uniá, 96.000) met�os quadIado�, I se�umte despacho: -
..

R. ------- .. -- .. -- a tocante cerimônia da Descida da Cruz. As 19,30hs. Pm-

e, por editais, com o prazo de trinta dias, (art. 455, § 10 do
- fazendo frentes no camI-

I hOJe. A., como pedem. tIJu- cissão do Enterro indo o esquife e Sua Exc' R b
'ho do Sul do rio e fundos' 10 3 PORTO ALEGRE. Em um:1

., la. evma. so

C. P. C.) os interessados incertos, todos para acompanha!
l

.

• , ,cas,
- -55. (as) Clovis o palio, e obedecendo ao itinerário seguinte: Praca 15 Ruas

os têrmos da ação de usucapião, depois da terminação do �.m. t:rra:, de L�IZ JOS� Fr IAi.res"Ga�a - �uiz. �e �i- viagem que dura apenas 90 Felipe Schmidt, �lvaro de Carvalho, Conselhei�'o Mafra,
prazo dos editais, contestá-la, querendo, no prazo legal, CICIO, e� reman � .

a es e

Irelto. FeIta a JustIflcaçao minutos, a Real Aerovias, Praça 15, Rua Joao Pinto, Av. Hercílio Luz, Rua Tiradentes

para seguir a ação até final sentença, sob as penas da lei. �m terras de Valeno Gom�s foi exarado o seguinte des- transportará você à bela ca· Praça 15, Catedral. Terminada a procissão haverá o Scr�
onde afinal, deverá ser declarado o domínio dos peticioná··

! a Oeste em terras de Sal-
. pacho: - "Façam-se as ci- pital gaúcha. Venda de pas- mão da Soledade.

rios sôbre o mencionado terreno. Dando a presente o valo 'odor ':'Íl't�o�o de Melo.

-IÚtções requeridas na inicial. sagens, Conselheiro Mafra, 6. Dia 9 - SÁBADO DE ALELUIA ou VIGILIA PASCAL'

de Cr$ 5.000,00 (cinco'mil cruzeiros) para os deitos fiscai I, - J?ltO Imov.el perten�eu, Tijucas, 25-3-55. (as) Clo- de Tijucas, aos vinte e seis
- às 22,30hs. Benção do fogo novo, do Cil'io Pascal c da

e protestando provar o alegado por todos os gêneros dE la maIS de trmta,.e Cmco Ivi� �yr,es Gama - Juiz de dias do mês de março do
Fonte bati�mal. Recitação das Profecias. Canto do Exultet

provas em direitos permitidos, Pedem deferimento. (Sôbl" 35) anos.' a GregorlO M�- Dlr�lto. � E .para c.que Ghegue ano de mil novecentos e cin-
e Renovaçao das Promessas elo Batismo. Em seguida'Missa

·e;.;tJ.lllpilhas estaduais no valor de três cruzeiros e cincoen· lOel':ae. Slmas, sogro e pa!, ao conhecimento de todos e coenta e cinco. Eu, (as) Gel'
da Vigilia Pascal e Procissão do SS. Sacramento, em torno

ta centavos, inclusive a respectiva taxa de Saúde Públic�' espectJvamente, dos suph- ninguem possa alegar igno- cy dos Anjos, Escrivão, o
dfl: Praça 15.

Estadual). Florianópolis, 8 de março de 1955. (Assinado :L_ntes, - o qual faleceu h.á rância. mandou expedir o datilografei, conferí e subs- ,Dia 10 - DOMINGO DA RESSUREIÇÃO ou PASCOA

PP. Lauro Luiz Linhares. Em a dita petição foi proferidl nnta (30) anos sob os CUI- presente edital que será afi- creví. (as) Glovis Ayres Ga- � as lOhs. Solene Missa PontificaI. Sermão da Ressurei-

o seguinte despacho: A. à conclusão. Florianópolis, 14 dé lodos dos suplicantes ,q�e xado na sede dêste Juizo, no ma _ Juiz de Direito. Está
çao. P�blicação das Indulgências e Benção Papal. Às 19hs.

março de 1955. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda )l'e�t�ra�-Ihe a necessan� lugar do costume, e, por có- conforme o original afixado
Coroaçao da Imagem de Nossa Senhora, e sermão alusivo.

Subindo os autos à conclusão receberam o seguinte despu- \SSlstencla durante a velhI- pia pub'licado uma vês no na sede dêste Juizo, no lu-
Para todos e cada um desses atos, em que se come

cho. Designe o senhor Escrivão dia e hora para a justifica e e, depois do seu faleci- Diário Oficial do Estado e gar do costume, sobre o �oram os principais mistérios de nossa Redenção, são con-

cão, cientes o doutor Promotor Público e as testemunhas 'lento, os suplicantes con- trêz vezes no J'ornal "O ES I t d f
vldados, mesmo independentemente de convite especial

_
.

- qua me repor o e ou é . t·
'.

,

Florianópolis, 17 de março de 1955. (Assinado) Manoel La ,JJ1uaram a exercer a posse

ITADO" de FlorianópolI's DtO E
.: as mere ISSImas AutOrIdades civis e militares Colégios e

. ,
' . a a supra. SCl'lvao' I t't t· t'r'"

'

cerda. Sentença. Julgo por sentença a justificação de fls. { !o mesmo Imovel (o que, Dade e passado nesta cidad f:'. dA.
.

< • ns 1 u os ca o lCOS e os fIeIS em geral.
-

t Ad
' I R d S'l 11'a's, J'a' vI'nham fazendo

I
.

e Ll'elcy os nJos I Florianópolis, 28 de MaI'co de 1955.
fls., em que sao requeren es eroa amos alva e su:

-

mulher d. Ruth Hoepcke da Silva, afim de que produza 0[, om a aquiesencia do dito (Ass.) Mons. Frederico Hobold

seus devidos e legais efeitos. Expeça-se mandado de citaçã( inado), e tanto os suplican- "

Vigário Geral e Cura da Catedral.

aos confinantes do imóvel em questão, bem como ao Dire tes, como seu referido ante- I . t \ Ve (I f'la
José Renato de Souza

tor do Serviço do Patrimônio da União e ao doutor 4° Pro esso!', sempre a exerceram

_.

JO fi IS�
. a

Provedor da Irmandade do SS" Sacramento.

motor Público, na qualidade de Representante da Fazend, :em interrupção, contínua e�" \._- "- ,.

do Estado, para todos contestarem o pedido, querendo, n' Jacificamente, com animus --�---------------------

prazo da lei. Outrossim, citem-se, por edital, com o praz( je donos. - III - Em vis- Últimos lotes, na praia da Saüdade C
. ·"w:a�'BIA 'Bgq 'BP

l-ao lado do !i!TUpO escolaI' "PI'esl'dente
' em o�uelros, 'E�O.lJ" 'BU 'UIa�'BIA 'Bgq 'Btan

de trinta (30) dias, os interessados incertos, citação ess� ;l. do exposto querem regu-
1�

�, Roosevelt, com· 'll513J a 9 ''B1JUW ·suo:) 'I'Ba'H
que deverá ser feita na conformidade com o artigo 455, � :arizar a sua posse sobre o

D metros de frente, area de 400m.2, servidos d
_

. encanada e luz.
e agua 'BP 'llF)U�·'àV 'B am;)Old 'OllJ'll'à

10 do Código de Processo Civil. Custas a final. Florianópolis 'eferido imóvel,
.

de acôrdo '

�

.
. InfoI'maço-es no local.

-pqo ? ''BqnA'Bl'BUI ��anb'B la;)

24 de março de 1955. (Assinado) Manoel Barbosa de La· com o dIsposto nos artigos - com o snr GI'lbeI't Gl.. ,o 1eur.
, -aquo:) ·fl:lVflDI OU ZO.{

cerda, iuiz de Direito da 4a. Vara. E, para que chegue aI: ,50 e 552 do Código Civil

conhecimento de todos mandou expedir o presente edita � para dito fim requerem a

que será afixado no lugar do costume e publicado na forma lesignação do dia, lugar e

da lei. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, ao, !Ora, para a justificação
vinte e seis dias do mês de março do ano de mil novecentos �xigida pelo artigo 455 do

e cincoenta e cinco. Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subs· jódigo de Processo Civil,
c:reví. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz ele' Di· ta qual deverão ser ouvidas
reito da 4a. Vara. Confere com,) original. O Escrivão s testemunhas Luiz José

Semana Santa
na Catedral Metropolitana

Vende-se por ótimo preço
um belíssimo conjunto nara

quarto de casal
.

de im-Imia
composto de cama, duas me-'
sas de cabeceira, um guarda
roupa grande e um camisei-
ro sapa_t_e_ir_o.............__.........._.............,. �

Tel�fonar - 6225

o que de bom

Vinicius Gonzaga. Jelício, Salvador Virtuoso.
le Melo e Antonio Apôlonio
largas, - aqueles lavra
lores e êste fUhcionário pú
)Iico aposentado, - residen
:es e domiciliados neste
Distrito, os quais compa-

criou a móda DF INVERNO

para senhoras, homens e criancas
,

recebeu

C.A SA
CASAL COM u.l\� l"ILHO P(4�QlIENO PRECIS.I DF

CASA. FAVOR AVISAr:. NA LOJA RENER A RUA FE-'
LIPPE SCHMIDT 7.

\

Expresso Florianópolis LIda.

a casa melhor sortida!

"'.".�

Transporte de "cargas em geral entre I

FlORIANOPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO
COM VIAGENS DIRf.:TAS E PERMANENTI�S KM CARROS PROPRIOS

\.

MATRIZ: FLORIANOPOI.IS FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAUI,O
Escritório:

Visconde do Rio Branco

(9311/36)
Rlla Padre Roma 50 - Terreo

Deposttu:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

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

Sandrade e Transpoli�
-0-

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

Telefone 1230
São Paulo - Capital - Si>.

EnderPl'n 'T'l'lf'p:ráfico'
Sandraclf-. f' i'ranspoljs

-0-

Endereço Telegrátlc:l
Santidra e Transpolts

-o-

a casa rnais barate�rJ do Estado!
(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.) .

DOCES
Acettam-se encomendas de

docinhos em grande varie
jade; Tortas e Bolo de Noi
'a, Salgadinhos para Batiza
àos - A;iversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416.

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó·

rio, com prática.
Informações na"A

,

MODELAR"

Quarto de casa'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



3Florianópolis, Domingo, 3 de Abril de 1955o ESTADO
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Teatro Alemão
América

............................................................ I•••••�
• •

I Zury Machado� e... I
. ' I

I ACONTEClMENTOS SOÇIAIS I
.............�......"...... ...................•.

A PARTIDA na

do SulHORACIO NUNES

- "Adeus! - disse elle, - adeus, doce Maria,
meu doce amôr! Sinto fugir-me a vida
n'esta suprema dôr da despedida,
n'esta suprema e pávida agonia!" -

Düsseldorf - Num avião ridades locais ou o Estado

da "Panaír do Brasil" parte subvencionam os teatros

estes dias para o Rio de Ja-
.
que, além disso, podem con

nciro o jovem actor e rea- 'tal' sempre com um grupo de

l izndor alemão Imo Mos-
I
espectadores assíduos que

kowicz Com uma pequeno! assinam cada ano uma sé-

1
,I. d t

-

e e11CO que se apresentara I' rie e represen açoes.
em várias cidades da Amé- No programa de Mosko
tícn elo Sul.' Moscovicz já' wicz figuram desta vez a

esteve na Argentina e no "If'igénio" de Goethe, assim
Chile em 1952 e 1953, dan- como numerosas outras pe
do ao público desses países I ças

alemãs. O elenco é cons

uma pequena amostra do

I
tituido por Heinz Woester

teatro alemão. do Teatro de Zurique, que
Imo Moskowiscz é aluno antes esteve em Viena, no

do conhecido actor e reali- Burgtheater, M a r i a n n e

za dor Gustaf Gründgens. Schubarth 'do Teatro Muni

Começou a sua formação cipal de F'rancfort e Cristi

pouco depois da guerra, pas- ne Nikschat e Kurt Vaupel,
san do para assistente de I ambos de Kassel. Imo Mos

renlizacão do Teatro de I kowícz leva todos os cen á

Düsseldorf. Veio-lhe então. rios da autoria da pintura
1 ideia de ir à Argentina Argentina Mainene Vila que
20m um grupo, iniciativa vive em Colônia ..

jue pôde realizar graças ao Já anteriormente vários

<uxílic da "Pro Arte do actores alemãs tiverem êxi

Brasil". Moskowíscz esteve to na América do Sul, tais

em Santiago, em Concep- como Werner Krauss, Victor
cion, Lima, La Paz e Val- de Kowa, Hans Maser e ou

paraíso. tros, Imo Moskowicz gosta-
o jovem realizador verifi- ria de apresentar um pe

cou nas suas viagens que queno elenco que transmita
há diferenças marcadas en- uma ideia mais completa da

l.re os teatros alemães e os evolução da arte dramática
1:1. América do Sul. Na Ale- na Alemanha. Os espectado
-nariha cada cidade de cer- res sulamericanos poderão
to relevo - e o seu número observar as suas caracterís

é muito elevado - possui o ticas e' os progressos que se

seu teatro com um elenco fizeram desde os dias de

próprio, contratado por pe- Alexandre de Moissis.
'o menos um ano. As auto- Randolph Thomsen

ANIVERSÁRIOS

Moda Ella, chorando, em ancias, respondia:
- "Minh'alrna .á tua, em lagrimas, unida,
há de esperar por ti, alma querida,
fi tê que voltes, meu senhor, um dia!" -

Ulfima FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. Francisco Neves,

elemento destacado na polí
tica catarinense, tendo exer

cido o mandato de Deputado, I
pela legenda do P. T. B.,
na última Legislatura, se

I
conduzindo dentro da linha
de seu partido;
- sra, Otilia de Souza

Schrnidt, esposa do sr.

Francisco Schmidt, resíden
.e em São José
- sta. Eulina Maria He

cker, diléta filha do sr. João
Frederico Hecker;
- sr. José Meira, geren

te da Agencia do Moin ho

Joinvile nesta Capital;
- sra. Juclia Teixeira

Vieira, esposa do sr. Alipio
Vieira;
- jovem Glauco Cor-

rea Gomes
- jovem Pedro José de

Souza;
FAZEM ANOS, AMANHÃ:

1
- sta. Da-lila Dias da

Silva, destacada funcionária
da Farmácia Catarinense, e

,3lemento de destaque na so

ciedade local onde goza de
merecido conceito pelas al
tas virtudes que ornamen

tam seu carater;
- sr. Eduardo Nicolich,

dedicado Secretário da Jun

ta Comercial de Eloríanô

polis, elemento destacado na

sociedade local;
- menina Geni Bandeira

3chiemantel
- sr. Orlandino Nocetti
- sta. Maria Gusmão
- sra Estefa Grams No-

vaski, esposa do sr, Nestor

Nowaski, residente em Ca
noinhas
- sr. Carlos Neyfeld
- sr. João Zacarias da

�ilva
- sr. Roberto Zumblick
- sr. Hellen Jacques Ca-

�ral
- sr. Orlandino Oliveira
- sta. Elza Terezinha

- "E si eu mais não voltar? Vi a dura sorte,
sempre implacavel, e fatal e crúa,
levar-me a vida, - meu amôr, meu norte? ..

Ella, apertando o coração, que estúa :

- "Descança! Hei de morrer da tua morte,
assim como vivi da vida tua!" -

,

MAQUINAS ESCREVER
Remington Royal
Underwood Hermes
R. C. Allen 't lrpedo
S m. terene Jlimpia

SOMAR E CALCULAR
Burrcughs Monroe Esecta
R. C. Allen Odhner Facit
Rcmington Victor Jíon
DUPLlCADOR-COPYREX

AlpiflJ
Mlriarn
lrts
Zet�;

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA • A(Eljt.:,i\]� MÁQUIHAS USADAS (011.0 PARTE DE
PA�AMEHTO a IMPORTAÇÃO �IRETA • A PEDiDO ftlVIAMOS liSTAS DE PREÇOS.
PRODUTOS IHTERAMERICAHOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Rua Rariio de Itapetinin9a, 207 - Tgl.35.75BO (x. P. 7330 SÃO PAULO tr.d. Td�!!. "AHilOf"
·.�5�illlti:!1l'IIlllõi&lrm:Y

Irmandade de N. S. da Cooceiuão
MISSA DE RAMOS

CONVITE
De ordem do Irmão Provedor, convido aos irmãos,

irmã:'! desta Irmandade e fiéis em geral, para assistirem
� MISSA DE RAMOS, que será celebrada, hoje às 7 ho-
ras na Capela da referida Irmandade.

.

Consistório da Irmandade em Florianópolis, 2 de
ibril de 1955.

'

Américo Oliveira
Procurador Geral

-------------------------.'

Peixes .em redes invisiveis'Ííi/,�'...
_ Original camisola de noite. Curta e tôda-abotoa.

(la na frente, lembra as antigas camisolas bem lar�as;
Gola de renda com lacinho roletê. Mangas com tarrnina

ç1io também de renda e para enfeite uma tira fi�a, fran
zindo o busto. Lindas pantufas completam o conjunto.

-o--

ANIVERSARIO: DE ANITA HOEPCKE R. DA SILVA

Festa de elegância e encanto

O Palacete do ilustre casal Dr. Aderbal Ramos da

Silva recepcionou em a noite de 28, a Sociedade de FIo

rianópol is, festejando o aniversário de sua en�ant,dora
filha Anita.

O casal Ramos da Silva e sua filha Anita, com re-

quintada elegânch, receber;1m os convidados. -

Dona Ruth, uma das dez mais elegantes da cidade,

dama de fino e apurado gôsto, entre grupos de senhoras

conversava, pelos amplos salões do Palacete. A elegân

cia passeiava nos salões.

O Dr. Ramos da Silva, num gesto elegante conver-

sava com seus amigos.
Pelo varandão, arListicamente decorado, sobressaia

a elegância jovem. Entre rendas, tulles, láise e fustão as

encantadoras jovens, que fornm homenagear a aniversa

riante; apresentaram belos modelos. Moços elegantes,

forl1llwam rodas em animada palestra, muita música e

alegria.
Finíssimo, apresentou-se o serviço de bar e copa.

Uma lista de todo completa seria impossivel, mas veja
mos o que consegui anotar: O Desembargador e sra.

Arno Hoeschel, o dr. e sra. Celso Ramos Filho, dr. e sra.

Abelardo Gomes, Desembargador e sra. J. Alves Pedrosa,
dr. e sra. Dib l\Iussi, dr. e sra. Wilson Abraham, Desem

bargador Ferreira Bastos e senhora, sr. e sra. Miguel

Daux, sr. e sra. João Moritz, sr. e sra. Gastão Assis, o dr.

e sra. Newton D'Avila, sr. e i>ra. Dr. Polidoro Santiago,
o Jornalista e sra. Rubens de AlTuda Ramos, o Deputado
Estadual e a sra. Oscnr da Nova, o dr. e sra. Fúlvio Viei

ra, a senhora Vieira é uma das dez mais elegantes, o dr.

e a sra. Adalberto Tolentino de Carvalho, o Desemb:wga-

Hamburgo - "Platil" é

I
Sal' da sua expedição ao

o nome de uma nova fibra Amazonas, onde procedeu a
-

sintética, da qual os peri- uma série de experiências
tos afirmam que merecerá com redes de Platil. As no

brevemente a admiração de vas redes diferem bastan

.cdos que com ela lidem. O te dos modelos até agora

seu "pai" o Prof. Plate (daí' utilizados. No entanto, a sua

o nome "Platil") da Univer-
!
cfi-ciência já foi comprova

rídade de Bonn, desenvolveu
I
da. Os índios viram mais

:t nova fibra pa.r í.in do do I tarde peixes gigantescos
)e1'lo11. Trata-se de. um� fi-

;

presos ne�tas autênticas

bra extremamente fma e re- teias ele aranha.
.istcnte que revolucionará I Há já alguns anos a cíên

� pesca, pois será emprega- cia e a indústria alemã ex

ta de preferência na con-
I
perimentaram com redes de

fecçã9 ?e �·edes. .

. I Pla.til, submetendo-as às

"Os índios criam que es-' mais duras p-rovas. Entre-
, ,

';avamos caçoando, quando tanto, os peritos e os pra-
lhes mostramos as nossa ticos deixaram-se conven

redes "invisíveis" e lhes de- ver da excelência da nova

clarámos que pretendíamos fibra e em Itzehoe, onde es

pescar peixes dos maiores tá situada a fábrica, rece

que povoavam o rio", conta bem-se cada dia mais enco

o Prof. Schindler ao regres- mendas.

t Míssa de Setimo Dia
As famílias EUGÊNIO EZPOGANICZ, MARIO

OLINGER E EGON OLINGER, convidam sues parentes
� amigos para assistirem à missa do 7° dia que mandam
rezar pela alma de sua inesquecível mãe, 'sogra, avó e

iisavó

yVA. MAne t,RIDA OLTNGER
no dia 5 de abril (terça-feira), às 7 horas, no Altar do
'a.gt-ado Coração de Jesus, da Catedral Metropolitana.

Antecipam Àg-radecimentof;.

Experimente hoie. Grêmio C. CId
- sr, Osmar Luiz Viei- FíGADO DUNI\ERQUE

'R h A
·

i.'!1 O fígado é um alimento O C a m ? r, .i f
- sr. Guilherme Speck �l

ciquíssimo em vitaminas B,
- sr, Oscar Meira mas infelizmente não é to-
- sta. Maria Ferreira da

i lerado por todo o mundo. De
Cruz acôrdo com o preparo désta

mos:

- sra. Maria Campos de 't 'f' t-
.

VIello, esposa do sr. João
recel a porem, ·Ica ao sa-

I Ilmo. Sr. DIretor do J01'-
boroso que nem parece anal.O Estado.

\ntonio de Mello
mesma coisa. Experimente e

- sra. Sonia Linhares verá!
3alum
.�ASCIMENTO

l'Avila

agradece-R.ecebemos e

Temos a grata satisfação
le levar ao seu conhecimen- D � -\() que êste Grêmio vem de I r 'cel oeleger a sua nova Diretoria! I "
que, regerá os destinos desta

Agremiação no período so- COMO EVITAR O EN·

'cial de 1955-1.956, GASGO

O1RETORIA: Comer devagar é um dos

Presidente de Honra: Dr. preceitos' da boa alimen ta-
Cid Rocha Amaral ção. Quando se ingerem
Presidente: Saúl José

I'
apressadamente alimentos

'�entil sóli'c!os ou líquidos, al-

Vice-President�l Noemy gumas partículas porlem pe-

Jantos Cruz I neti'ar _na laringe, �obrevin-
1.0 Secretário: Norberto, do entao a sufocaçao, a que

Campos de Araújo Ise chama vulgarmente "en-

2.0 Secretário: Aureliano gasgo". .

�1aleski I Livre-se do engasgo,

1.0 Tesoureiro: Ildefonso., comendQ e bebendo de-

João Pereira vagar. - SNES.

2.0 Tesoureiro: Francisco
o ._

foão Setúbal Fr�ll1cisco Souza
Fiscais: Odilon Damiani L,�SPORTE:

Fl(ll'igo - Leonardo Carlos Diretor de Esporte: Fran-
:>chmitt - VaImor Medei- cisco João Setúbal

INGREDIENTE:
1 kilo de fígado ou me-

Desde 30 de Março findo

[ue o lar do distinto casal
'·,gt. Lázaro Gonçalves de
Lima e sua exma. esposa d.
V[aria do Cal'mo Russi de

Lima, encontra-se festiva
mente engalanado com o ad
lento de seu terceiro filho,
Im robusto e gal,nte meni
:lO que tomou ó nome de
vlarcos-Antô11io.

dor e a sra. Flavio Tav[ll'es, n. senhora Tavares, recém- 1. Limpe bem o fígado,
chag'ada do Rio de Janeiro, é uma das dez mais elegan-

O ESTADO congratula-se tirando tôda a pele, mistu-
�.om os dignos genitores e '

tes da cidade, o sr. e sra. João Assis, o dr. e a sra. Nereu rando a um pouco de gor-
formula a Marcos-Antonio

Ramos Filho, dr. e sra. Mario Wendhausen, dr. e srlt.
'd fell'z e chel'a de

dura. Logo depois, passe-o

A d \' I,· dA' h N
-' C'I

.l111a VI a f
.

h d t· 1rman o a eno e _ SSíS, a. sen ora eugenlO .1'1 o,
, _

'

I . I
.

dos de
por ann a e ngo, co o-

I 't Y I d C· t' d
"

d
. <ttIL e pala a. egrla d 'd'sen lOrI.a o nn a 1'110, sen 111 o a ausenCla e seu nOl- I

. f '1'
can o-o em segUI a em ou-

I M T· h P d l' 1
ma exma. aml la. t c a I

.vo; sr. vo ontenegro,. Cl'eSlIl a e rosa, num 111eo
. . __._. ._,, .__.__

Ta aç 1'0 a com um pouco

vestido em sede pura, pérola; senhoritas Emely e Rose NORTE DO PARANÁ. O El- de manteiga. Uma vez dou

Rupp, Lia Capela, Maria Amélia Gomes, Zélia Meira, loradú Brasileiro, está a seu eaelo o fígado, junte-lhe 3 ou

Heloisa Comes, Célia Buch. .tlcance, a "frota da bôa via.- '1 cebôlas partidas em 4.

xxx :�em" da Real Aerovias, serve 2. Um pouco mais tarde,
Cavalheiros: Francisco Grilo, Dr. Miguel Erminio J, todo o norte do Paraná :-tdicione as ameixas das ros Guarda-Esporte:

Dallx, o Honi Fauner, o acadêmico Paulo Bauer Junior, Reservas R. Conselheiro Ma- quais não devem ser retira- JORNAL: TvI{ll'io Sbardelotto

Felix Foes, Hilton Prazeres, Dr. João Assis, Nobel Gan- era, 6. das os caroços, deixando co- Diretõr: Manoel Domin-
.

Au},,"Í·liar: José Pizzolatti

zo, Valdemiro Borini, Márcio Borges, Emmanoel Canipos, . ?inhar ainda durante 1 l!z gues Rodrigues : Atenciosamente subscre- CASAMarcio Colaço, Sérgio Alberto Nobrega, Roberto Zum- Automovel ou 2 horas. Quando as amei- Gerente: Altamiro Morais

I
vem-se

blichi, Hanilton Platt. xas e cebôlas estiverem à Matos Saúl José Gentil Aluga-se para pequena
xxx

. I Compra-se - pequeno - P?nto de �urê ou composta, Redatores: Osny Pereira Presidente família.
-.

A senhorita Anita usou um vestido, em organdi bor- ! Procurar o Sr. Agenor AI-' pode servIr que está pron- Dutra Pedro Manoel· Norberto Campos de Araújo! Ver e tratar à rua Duarte

dado, �zul-água, sáia muito an�pla, b.lusa de corte Si�-, VI.'S, no Clube 12 de Agosto. I to. (APLA). .

Agostinho da Silva - Zilto ! ).0 Secretário
.

Schutel. nO 82.

pIes, toda trabalhada a pedrana. Alllta estava mUlto'
----""7'-----------....:...------------- _

elegante e graciosa.

nos si quizer .

Um pouco de gordura
Um pouco de farinha de

trigo
. 3 ou 4 cebôlas partidas

em 4

14 de kilo de ameixas pre
tas
Um pouco de manteiga'
MANEIRA DE FAZER:

Oscar

/ lí.�VEN1'URAS 00 ZE-MUTRETA • ••

-0-
ENLACE - SCHAEFER-FERRAZ D'EI.Y

Nesta Capital, na sexta-feira última, na residência do')

pais da noiva e na Igreja de Santo Antônio, re�lizou-se o Ienlace matrimonial, civil e religioso, da gentil e prendad'a
senhorinha Helena Ramos Schaefer, dileta filha do sr.

Ewaldo Schaefel', com o sr. Adão Ferraz d'Ely, do cómércio
local. No.ato civil paraninfaram os noivos, os casais Alfre

do Liberato Meyer e sra. e João José Ramos Schaefer e

sra., pela noiva, e Osni Waltrick e sra. e Danilo Tiago de

Castro, e sra., pelo noivo; no religioso, pela noiva, Ewalclo

Schaefer e sra. e Walter Jorge José e sra. e, pelo noivo, 4,1'
tur Scur e sra. e Milton Lehmkuhl e sra. Ao jovem par, as

Bossas fellcLtações.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Várias

Reaparece �oie o Tam8n�aré enfrentan�o o Atlético
FINALMENTE NA TARDE DE HOJE, COM INICIO ÁS '16 HORAS,NO ESTA'DIO DA RUA BOCAIUVA, OS AFICIONADOS.DO
ESPORTE DO BAUPODO, TERÃO A GRATA OPORTUNIDADE DE REVER, APOSMAIS DE 10 ANOS DE AUSENCIA DAS
CANCHAS, O TAMANDARE' F. C. QUE MEDIRA'JORCAS COM o CONJUNTO REMODELADO DO CLUBE ATLETICO

•
t /

CATARINENSE. HAVERA' PRELlM!NAR. NÃO PERCAM O ATRAENTE ESPETÁCULO DESTA TARDE NA PRCA FUTEBO-
I .

. LlSTICA DA F, C. F.
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Boas disputas na manhã de hole
na baía sul PAULA

-

RAMOS E BO- i contro que levarão a efeito
CAIUVA DESEJAM BRAU- na tarde de hoje as equipes

. LlO Ido Atletíco e Tamandaré,
O notável "ás" de nossas veremos em ação os conjun

canchas, Bráulio Silveira,· tos juvenis do Paula Ramos

que integrou por várias ve-
I
e Tamandaré. O prélio ao

zes a seleção de nosso Esta- II· que tudo indica, devera cor-

I do, acha-se atualmente nas responder a todos os des

cogitações dos clubes Pau- portistas que afluirém àque
la Ramos e Bocaiuva. Dos la praça de esportes. O clu
dois o que reune maiores be dirigido por Luiz Dias

possibilidades é o tricolor deverá apresentar um bom 'Furacão Negro", conforme
da Praia de Fóra, que já te- padrão de jôgo conforme :á divulgamos.
ve a oportunidade de contar vem· demonstrando nos co-

com seu valioso concurso tejos em que vem tomando
Balísa 3 - Clube Náutico Riachuelo

BARCO _ JURITY por ocasiao do encontro parte. Quanto à equipe do

Balisa 4 _ Clube Náutico Cruzeiro do Sul
amistoso que levou a efeito \ Tamandaré, afigura-se pa-

Não apresentou guarnição
em Joinvile contra o Operá-, ra nós como uma incognita.

7.0 PAREO _ 10,30 HORAS rio, local. Em qual clube Porem é nosso desejo que

Honra Federação Aquática de Santa Catarina ingressará Bráulio? sejam adversários a altura

TAÇA _ EDUARDO VICTOR OABRAL O CAMPEONATO PROMO- da agremiação dos Carioni

Medalhas Prata e Bronze VIDa PELO PALMEIRAS para que o match corres-

Classe Novíssimo - Out-Ríggers a 3 remos _ 2.000 mts. Em 'continuação ao cam- ponda plenamente.
Balisa 1 _ Clube de Regatas Aldo Luz neonato ora em disputa no ADÃO CONTINUA SEM

BARCO FLORIANO'POLIS
I gramado da Praça General CLUBE

Balísa 2 _ Clube Náutico Riachuelo I Osório, teremos hoje dois O vigoroso médio gaucho,
BARCO _ JURUBATUBA Ibons prélios. O primeiro reu- Adão Nogueira que já bri-

Balisa 3 -_ Clube Náutico Francisco l\iartineHi nirá as equipes do Pal- i lhou em temporadas pas-

BARCO - ADMUNDO DA LUZ PINTO 'meirinha e Ferroviário, en-, sadas defendendo não só as

I quanto que no prálio princi- ,cores de clubes do Estado,

I nal
estarão frente a frente como também do Rio Gran

Universal e Palmeiras. Es-I de do- Sul e Paraná, encon-

A'rbitro Geral - Eng. Heitor Ferrari I te prélio terá início às 10
i
tra-se presentemente sem

Juiz de saída - Osní Mello I horas da manhã. .

I clube. Chegando ao nosso

Juizes de Percurso - Alcides Elpo - Adolfo Cordeiro 'A A. D. ALVIM BARBOSA conhecimento um "furo"
, Roberto Muller ',' IJA PERTENCE À FEDERA- 'sensacional em que Adão era

CARAVANA X. Juizes de Chegada - Um representante de cada Clube' çÃO CATARINENSE DE um dos protagonistas, pro-
'

'.

.

púticipante' FUTEBOL curamos o citado crack afim ICronometristas - Haroldo Pessi e Osvaldo Meira.' Após al�uns ?ias de adi�- '\ de divulgar para nosso.s lei- I NATIVIDADE
" mento devido a falta de f'i- tores maiores esclarecímen- I

nanças, o clube alvi-negro tos acerca do caso. Porém,
da Rua Cruz e Souza, que foram debalde nossos esfor-

'I A RONDA DA COPA E ESPADA I �:�r�:I�l�oed����if;e;�!OPSI:et� ������;, �eds��n:e��: ���:
Do Fa lixa Bra nca I sidente Ausgus�O .

Fonseca, os entendimentos preces-

I'
deu entrada na última terça- sados ainda se encontram

,

... Ué ... que histó:ia· se':ll.939, ql;ando o jovem, ain-, �eira �o pedido de filiação verdes.

ra essa da capa? ASSIm de- la sem título, Osmar Cunha, . Junto a F. C. F. Portanto, OSNí MANARA

ve ter dito, após haver esti-] ')residia o Figueira Natação li mais um club: que co;n se�l No final do último cam-

cada o olho e franzido a tes- I Club. Nesse tempo, o Bar- i
concursos abr ilhantará o VI- pecnato notamos a grande

ta, o primo Faixa Azul. i riga Verde estava no apo-' torioso campeonato de ama- forma que atravessara o

· .. Meu anilado primo! É
I geu de fôrça e entusiasmo. dores. A A. D. Alvim Bar- player Manara na posição

que não nos limitamos, .des- : Foi aí, então, que os dois bosa está se preparando pa- de médio e centro-médio,

I
ta vez somente à esgrima; a I clubes realizaram, pela prí- ra o campeonato que não brindando o publico ilhéu

nossa renda foi até outros meira vez nesta Capital tardará a despontar, cuidan- com grandes jogadas, cons

campos. uma partida de Watter-Polo, do especialmente da arma- tituindo-se mesmo um valor

Agora, apesar de haver si- ção do seu conjunto. Aos di- exponencial na retaguarda AGAPITO VE· .. A Polícia Militar, en-I do solicitado seu interesse,' rigentes do novo "benja- "azurra". Porém, com o ter-' lOSO
tidade a quem Santa Catari-, numa série de artigos de S. 'min" endereçamos os me- mino do campeonato o seu

na no setôr dos desportos" Suri, o Prefeito dr. Osmar [lhores votos por tão bôa clube, o Avaí, ficou comple

de�e, alén: de m�ita: outras ,I Cunha aind� não se in teres- ide�a que ?esde. há muito se tamente inativo, com o qUE'

coisas mais, a criaçao e

ma-I
sou pela cr-iação dos "ho- faz ia sentir, pOIS o clube de :aturalmente prejudicou o

Remador - Alfredo dos �antos Filho nutenção da esgrima, ja mens rãs". Mas, ao que pare- Ausgusto era na várzea uma Jovem crack no que se refe-
3.(J PAREO - As 9 10 HORAS brí

. . -
'

.
. -

d
-

I re ao seu . ti
.

, a nu mcnçao para o curso ce, a chefia de instrução da agremiaçao e rea ce., pres igio que era

TAÇA - DR. LEO PEREIRA DE OLIVEIRA
que funcionará neste ano I Polícia Militar achou a FREDERICO NO AVAí? dos melhores. Atualmnete o

Medalhas de Prata e Bronze
'

. '. A'
,

tr t d b
, . .. _ assegurando dessa forma a ideia razoável e vai tentar Vem tomando parte, com vai vem con Ia an o ons

Classe - NOVlSSlmo - Out-Ríggers a 4 Remos C/patrao : vida e atividade do nobre a for a
-

d . geral agrado, nos coletivos elementos "para o seu con-

2000 t.o
< m çao e. um grupo. .

. me I s
desporto. S.e-ndo êsse homens aquáti- levados a efeito pelo super- Junto, se,m entretanto lem-

Balisa 1 - Clu.be Náutico Francisco Martinelli b a d M
· .. Uma nota inserida cos, claro está que os des- tri-càmpeão de 53 o crack r r o nome e - anara. O

BARCO - LUIZ OALLOTTI , '

h' Inesta página, há uma por- portos da agua vão com êles Frederico, que na tempora- que e que a, sen lOres men-

ção de dias passados, per-I tomar novo alento e princi- da passada defendeu as co-
tores avaianos?

Balisa 3 _ Clube de Regatas Aldo Luz
guntava pelos dirigentes da

.,
palmente o watter-polo. res do Atlético na posição

BARCO _ SILVIA
" Federação Aquática e cita- ... Nesta primeira quin- de centro�médio. Caso venha

4.0 PAREO _ A'S 9,30 HORAS
ViL o .caso do WATTER-PO- I zena deverá realizar-se na o alvi-celeste a contar com

TAÇA _ CAMARA MUNICIPAL
LO, Jogado no ano atrazado Polícia Militar o campeona- o seu concurso, será sem'

i e em branco no· ano findo. I to interno, individual, das dúvida um g"ande reforço
••" .

Medalhas de Prata e Bronze I
•

Classe Juniors _ Out-Riggers a 4 remos CI patrão 1
Nossa· ronda. regride nos I três armas, intitulado Ti- para a tentativa de recupe-

2.000 metros tempos e vaI ao ano de· radentes. .
. rar o que se acha nas mãos

de seu co-irmão, o Figuei-

A canoagem ílhôa irá proporcionar ao mundo esporti
vo local uma avalanche ele emoções na baía sul, com a

realização ela primeira regata, ela temporada sob o alto

patrocínio da ÍPederação Aquática de- Santa Oatarina, á

cuja frente se' encontra a figura simpática do dr. Heitor

Ferrari.'
Sete páreos' que serão os mais renhidos e eletrizantes,

farão as delicias dos aficionados do remo já em número

avultado.

AUSENTES OS CAMPEÕES

Na competição desta manhã, não concorrerão os maio

res esteios do remo barriga-verde, os campeões sul-ame

ricanos Hamilton Cordeiro, Iguatemy da Silveira, Edson

Westphal, Sadí Berber, Francisco Schmidt, Walmor Vilela

e Manoel Silveira, além de outros valores. E' que os expo

entes máximos do esporte do muque de Santa Catarina

descansarão, cedendo seus lugares aos novos, pois tanto
Aldo Luz, como Martinelli e Riachuelo estão interessados
mais do que nunca em novas revelações que mais tarde,
melhor adestrados possam lado a lado com os campeões
acima honrar a tradições do remo catarinense no Cam

pconnto Brasileiro.
A manhã de hoje na baía sul, já podemos prever, será

c�roada do maior brilhantismo, pois os preparativos foram

procedidos com grande entusiasmo e animação estando as

guarnições credeneiadas a obter êxito retumbante.

·Os sete páreos estão assim distribuidos:
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 - Ciloca

Balísa 2 - Clube Náutico Riachuelo
Barco � Jurity
Balísa 3 - Clube Náutico Francisco Martinelli

Barco - Irara

Balisa 4 _ Clube 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 - 2.000 metros
Baltsa 1 - Clube de Regatas Aldo Luz

BARCO - NICO

Remador - L-uiz Rovaris
Balísa 2- Clube Náutico Riachuelo
BARCO - JUÍ
Remador - Antônio Farias
Balisa 3 - Clube Náutico Francisco Martinelli

BARCO - IRAMIRIM

Balisa 2 - Clube Náutico Riachue�o
BARCO - JURUPARÃ

BaUsa 1 - Clube Náutico Riachuelo
BARCO - JURUPARÃ
Balisa 2 - Clube de Regatas Aldo Luz

BARCO - SILVIA

5.0 PAREO - A'S 9,50 HORAS

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 Riachuelo
BAROO - JURUA'

Remador - Flávió Velloso da Silva

6.0 PAREO - A'S 10,10 HORAS

TAÇA - MOKA

ALDO LUZ, MARTINELlI E RIACHUElO COM GUARNICÕES NOVAS,. TUDO, EN·,

VIDARÃO PARA LEVAR A MELHOR NAPRIMEIRA REGATA OFICIAL DO ANO
PROMOVIDA PELA F,A.S.C.

Classe Principiantes - Iole 4 remos - 1.000 metros

Balisa 1 - Clube de Regatas Aldo Luz

BAROO - CILOCA
Balísa 2 - Clube Náutico Francisco Martinelli
BARCO - IRARA

AUTORIDADES

M. Borges

rense.

JUCA NÃO MAIS INTE
GRARÁ A EQUIPE DO

ATLÉTICO
Romeu Abreu, o popular

Juca de nosso� gramados,
Juarez, o "center" "co-' gundo teste marcou igual levou ao conhecimento desta

lored" élue recentemente in- :número de goals e quinta- reportagem que não mais
tegrou o "onze do Caxias,' fc'ril, fazendo seu jogo de vestirá a camiseta do clube
sagrándo-se campeão cata- estréia no esquadrão de Te- tricolor. do Estreito. Espera

I rineilse,
sendo que na deci- sourinha, frente a seleção Juca que· nesta temporada

siva ,logrou consignar cinco de Paisandú (Uruguai), as- venha, a 'se:r contratado pe
dos sde tentos obtidos pe- sinalou 3 belos gols dos lo Paula Ramos ou Bocaiu-
Ilos joinvilenses, está fíl- '7 conquistad'os,' sendo um va.,

--

Izendo misérias em Porto Jos mais destacados do gra-IPAULA RAMOS E TA-

IAlegre. Fez,o primeiro trei- mano. MANDARÉ - A PRELI-
no no Grêmio, marcando em Que possiga sempre as- MINAR DE HOJE
145 minutos 4 tentos. No se- sim são os nossos votos. Como preliminar do en-

JUAREZ COM MUITA fOME DE GOL:
MAIS TRÊS

I

Francisco José
Pereira
O nosso bom amigo e co

lega, jornalista Francisco
José Pereira, faz anos na efe
méride de hoje.

"

Inteligente e esforçado,
tendo sido um dos fundado
res elo semanário "O Invic
to", que aqui se edita, o Pe-

'

reíra, como o conhecemos,
gosa de justo conceito no es

porte de nossa terra, razão
porque muitas serão as feli
citações que .

receberá pelo
transcurso ,.ae sua data
maior.

"O, Estado Esportivo", que
o tem como um amigo certo
Ie todas as horas, abraça-o,
fesejando-Ihe. felicidades.

"

FIGUEIRENSE X
IMBITUBA·
A's primeiras horas da ma

nhã de hoje seguirá com des
tino ã vila tubaronense de
Henrique Lage o poderoso
esquadrão do Figueirense,
que, á tarde, conhecerá o po
derio do novo time do Imbi-
tuba. Quinta-feira, á noite,
nesta Capital, o quadro de
Gerson retribuirá a visita do

FLAMENGO X
CORITIBA
Estréia hoje na cidade de

Ouritiba, frente ao esquadrão
do Corí tíba, novo campeão
paranaense que obedece ás
ordens de Félix Magno, o

conjunto campeão carioca
do Flamengo. Após o encon

tro o time de Rubens rumará
para Pôrto Alegre, onde SI:!
exibirá quarta-feira, à noi
te, possivelmente frente ao

Renner, cnmpeâo gaúcho.

O Caravana, desta capital
integrado por todos os seu�
titulares, jogará hoje à tar
de, em Santo Amaro, enfren
tando o conjunto local do
Natividade. O embarque da
delegação caravaneira está
marcado para as 10 horas e
30 minutos da manhã. Re
corda-se que em recente jo
go entre os mesmos ho-uve
igualdade no marcador: 3 x
3.

---- -._--

Em quarto reservado do
Hospital de Caridade, en

contra-se há semanas, con

valescendo de um sério aci
dente, dente, quando foi apa
nhado por uma limonsine,
o destacado esportista sr,

Agapito Veloso, elemento
destacado do futebol ilhéu,
pois foi o fundador do Bo-
caiuva.

Visitando-o, "O
almeja-lhe pronto
lecimento.

Estado"
restabe�

PROGRAMA DO M1l:S DE ABRIL

ABERTURA DA TEMPORADA DE FESTAS DE 1.955
Dia 10 - DOMINGO - Grandiosa Soirée de Aleluia

- 'Distribuição de premios. ás 22 horas.
.

Dia 17 - DOMINGO - Tradicional Matinée infan
til da Pascoa - Das 17 ás 21 horas. Distribuição de
ovinhos e bombons.

Dia 23 - SABADO - Elegante Soirée com a nota
vel orquestra do consagrado "Chiquinho". Reserva de
mesas na joalheria Muller, a partir de 11 de Abril.

Dia 30 - SA.B4.PO - So.iré . ás 22 h0ras!�._............""""'_...,.,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Médicos
mopcs

Nos anos de 1865-67, os . Médicos, higienistas, fun

médicos e os hospitais na
I cionários de todas as cate

Europa, nas margens do Me-I godas, ma_s também a in

diterrâneo e na América do dústria farmacêutica podem
S'ul atravessaram horas an-I colher elementos informati

gustiosas. Em consequência vos valiosíssimos sobre o

de conflitos bélicos, alas-, decorrer de epidemias como

trou-se, irradiando da área também sobre todos os

árabe, uma epidemia de có- meios empregados na luta

lera que vitimou milhares contra o flagelo. O prjsnei
ode pessoas. O panorama as- 1'0 volume abrange a Eu

sumiu um aspecto comple- rapa, o segundo a África e a

,

tamente diferente quando, América, cotendo ainda vá�

em 1947, mais uma vez em rios mapas mundiais.

co sequência de uma guer- Está sendo elaborado

ra, surgiu no Egito uma epi- actualmente uma mapa geo

demia de cólera que se a- médico que vai ser apresen

fixou na primeira fase, gra- tado primeiro em Paris e,

ças às medidas da medicina em seguida, na América do

moderna, A higiene moder- Sul. Este mapa mostra a

na e a intervenção imediata marcha da doença das cha

das autoridades sanitárias gas que surgiu na América

nacionais e internacionais do Sul e é propagada por

impediram que a epidemia certa espécie de percevejos.
saltasse de um continente As consequências desta .ín

para o outro, reduzindo-se o fecção são febres de longa
foco num período relativa- duração perturbações do

ente breve. funcionamento do coração e

Hoje em dia as grandes às vezes, paralisias, sinto-
. epidemias tornaram-se feliz- mas estes que não se conse-

I

mente raras, o que não basta guiram ainda dominar por
I

a que, de vez em quando, completo.
surjam, caso não se mante- O mapa mundial des

nham em controle os focos ta epidemia servirá de base

ou não se tomem imediata-I aos esclarecimento da po
mente as medidas mais in-. pulação e a uma campanha
dicadas. Assim que em qual-

.

higiénica e profilática de

quer parte do mundo a co-
I

grande envergadura.
lera, a febre exantemática,' Nos mapas do Prof. Ro
a febre tifoide, a ascarlati-

I

denwaldt indicam-se as di
na ou a peste comecem a ferentes modalidades das

.

assumir aspectos epidémí- I
epidemias e da sua propaga

cos, desencadeia-se uma ção. Verifica-se que muitas
campanha médica concen- epidemias são intermiten

tj-ada e eficiente. Dentro do tes, mudam repentinamente
quadro dessas companhas de rumo, transpõem os ma

'deve desempenhar de futuro res. Outras, como por exem

papel importante uma obra plo a polimielite, propagam
cartográfica de grande pro- se com certa regularidade,
jecção que está sendo reali- formando focos de menor e

zada na Alemanha Ociden- maior intensidade.
.

Muitas
tal e de que já se terminou doenças ficam evidentemen-
o primeiro volume, estando te limitadas a determinadas
o segundo prestes a sair.

I

zona climáticas e geográfi-
O catedrático de higiene cas, enquanto que outras

da Universidade de Heidel- tendem a alastrar-se ràpi-I
berg, Ernst Rodenwaldt, é o damente por todo o mundo
autor responsável

'

da obra se .não esbarrarem com os

de tres volumes intitulada obstáculos que a medicina e

"Atlas Mundial das Epide- a higiene levantam às pres
mias". Em mapas elabora- sas. Há certos factores que
dos conscienciosamente a intervêm sempre de novo na

cores e de apresentação tée- formação e na marcha das
nica perfeita, registaram-se epidemias, tais como, por
todos os fenómenos impor- exemplo, a drenagem de Surgiu um homem com

tantes para o conhecimento pântanos, a regulação dos i "H" maiúsculo! Não é me

das epidemias, tais como os cursos de rios, a destruição I ramente político ,por isso
seus focos, '0 seu desenvol- do equilíbrio botânico e 'lÜO tem compromissos par
vimen to e a sua propagação, zoológico, as alterações do .ídár+os e não se sujeita a

a influência de oscilações clima assim como as trans- injunções prejudiciais ao

climáticas, dos movimentos formações políticas e socio- país. Mas entende da "arte"

migratórios humanos e de lógicas. e ninguém poderá iludi-lo

animais, tais como ratos e quando depender de atitu-
insectos de toda a espécie. Eduard Oppelmann des políticas. Não é militar.

Não que os militares não te
.iham direito de candidatar-
30 como qualquer cidadão
xm pleno gôzo de seus direi-

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná- tos públicos. É que êles ha-
rias. viam prometido não imis-

Cura radical das infecções agudas e cronicas, do cuir-se desta feita na dispu-
aparelho genito-urinário em ambos os sexos. I.:a da Presidência e a pala-

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso. vra deve valer. É um ho
Horário! 10Y2 ás 12 e 2% ás 5. mem puro, dígno, não há
Consultório: R. Tiradentes, 12 __.:.. 1°. Andar - Fone: nada que o afete, mesmo os

3246 - ,�eus nimigos e os seus con-

Reaidenc ia : R. Lacerda Coutinho, 13 --(Chácara .orrcntes buscando e re-

<lo Espanha) - Fone: 3248. 'ruscando não encontram em

.õda sua vida nada. O míni
:110 que possa enodoar-Ihe o

\0111e. Todas as correntes es-

(SNA) - O Rev. Burton O edifício, que consta de ão dispostas a apoiá-lo no

Martin, falando por ocasí-
i

dois anda.res, dispõe de aco- Parlamento na obra de soer- Corpo Doçente do Seminário grada.
a-o dl I'

-

d
i

d
-

t'd' d Teológico de Princeton, co-' O SI'. John GI'olleI',.d·e No-t nauguraçao o novo riO .:,ao para es u lOS e �uimento que irá executar.
"Centro Audio-Visual" Cris- ,Q-r::tvação ,escritório, para S11lbora êle faça qúestão de nhecido educandário pres-! va Iorque, Secretário do

tão, em Tóquio, disse que o
.

tudo enfim que fôr neces- :er oposição, pois a oposi-
biteriano norte-americano,; Departamento de Radiodi

edifício era um "tributo vi-
!
sa'rio IJaI'a a l)rodllça-o de . ,. participarão ,de uma série' fusão Religiosa da Junta de

ção limpa e Sl!1cera constroI,

O II ·d d dvo a um Cristo vivo" e em
I
material audio-visual, dis� )leva, coopera, orienta. de programas de televisão' Missões Nacionais da Igre- U es CODVI a o a eporsímbolo ,do profundo desejo pondo também de facilida- Tem programa. Para seu

subordinados ao tema "O )a Presbiteriana nos Esta-

das igrejas do Japão e da
I
des para preparação de pro- Iovêrno e para seu partido: l\1rdor L�vr� ?o !-"l�ndo",

.

dos l!nidos, 'é o diretor' do WASHINGTON, 1 (U. P.) I Certos membros democra-
América de conquistar o

I

gramas de rádio e televisão, _ Para seu govêrno um pla- 'om referenCIa a BIbha Sa- referIdo programa. I' - A Cor�issão de Negócio i tas da Comissão também
novo do Japão para Cristo

I
informa uma fonte presbi- ;0 de soerguimento moral, I Estral1geu'0 do Senado con··' queriam pedir a Dulles que

,

Jesns".
.

I t,eriana. 'd F t D 11 11m sistema novo de contrô- I VI ou os e�' u es para hes informasse porque n.'

" de importação e exporta- R
_ I prestar depOImento, perante documentos foram publica-

ção; outro da produção pa- epresentaçoes Iseus membros, a portas fe- dos e como o "New York Ti-
"

eu elevá-la ,de imediato. Sis- ..
chadas, sôbre a publicação mes" obteve um exemplar Uln

:ema de transporte ajudado' Excritol'lo de Representações em São Paulo, o maior dos documentos da confe- dia antes do resto da lm-

;leIo Exército com suas via-
centro- de consumo do país, aceita representações de qual-

I

rência de Yalta. prensa.

curas comandando as ações: quer ramo. I "Não se trata cje um in

pela marinha com seus bar-
Escrever para Orlando da Silva á Caixa Postal nO ; quérito", sa�ientou Q. �enador

cos cooperando também e
3433.

... l;: _[}:�'��rm; George, ,presidnete <ia áludi-·
, São Paulo. da comissão, ao� anunciar

até a aviação tera sua par-
,;jcipação na batalha do ba- essa decisão a:ós jornalistas.

:a.teamento da vida e do c1U-
� -- ----

mento da exportação.:)Plano
Jara estradas, plano para
3letricidade, plano para pe
tróleo, ligados, emaran ta
.los, com ajuda de grandes
�apitais. E sobretudo com

Atende só em hora previamente marcada l1uita honestidade, muita

Clínica: ')ureza, muita sinceridade
Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834 com todas as reali�ações.
FLORI1\'NôPOL'IS __:_ Pela 'ma hã somente,.",.........-"'- Com referência ao "Seu

diante de

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

"TRIBUTO VIVO A UM CRISTO VIVO"

Dr. E. Moenntch
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes carsos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piol'réia,

. por operação sem dôr
Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com

teste bateriológico e contrôle ra<liodóntico'
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
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Sementes

g�rminação garantida!
Rencve o seu jardim com Sementes Corradini, condicionadas

ao nosso clima e 'por isso de germinação garantidá. É tão

simples ... tão prático ... e o seu jardim ficará um sonho f

Grupos de 10 envelopes -

cada um formando um harmonioso

jardim - à sua escolha!

"VERSAILLES" IIJARDIM BOTÂNICO"
Crovo extrai Bob lno s ç:ig n+e s varlcdas, Celosia pluma

S'O, Goiyo verrneho e ouro, Cr cvln c dos Poetes, Tege

tes, Miosotls Topête J. z ul, Zin o Cc llíô.nto e Si envelo

pes de Amor Perfeito, Mar de Fogo e M,itura Máxima.

Goivo vermelho, Boninas monstruosas variadas, Espo ..

rlnhc, Colê ndulo, Cosmos, Glrrcso! mistura ecxelent&,
Crav na dos Pc etas, Zínia gigcnte e 2 E: r.valopes de

Amor Pe! feito, B"tão de Curo e Mistura Elite.

IIHYOE PARK" "5HOENBRUN"

Boninas verrrelhas, Crcvi a dos Poatas, Cravo Corro

dinl, Co' mos, Glr csso! mt-+ur o exce.ent e , Miosoth; dos

f lc e s, Funhc 1Y'.o {' crid ' .chtnêso, Zínia Gracílimo e 2

ervelopes de Amer p.,feito, Top ê f e de Côr e réra.'

Ia Azul.

Zínia Mil Cõ re s, ragetes amarelas, foninas brancal,
Pc lnhc Margarida Princesa, Girassol negro dourado,

[q.. orlr.ho, Crcvc variado, Boninas variadas e 2 envelo

pes de A mor r e r feito, Misturo E lite e Clgeno.

"QUIRINAI."

eanlnas brancas, Cravo varia de. Fsponnho, Miosoti,

azul compacto, Co'os lo plumoso T:.getes v.artcd cs,

Rair:ha h/erga i 'c CCm6'�Ci, Zínia Es p.endor e 2 envelc

pes de 'Arncr Pe rf e ltc , Cigano e Fado Azul.

À CASA DAS SEMENTES (ARLOS rOR;MDiNI L1DA. - Rua Sõ » Co etono, 234 - Sãc Paulo
Procure as Sementes

Corradini nos revende

dores da sua cidade

ou envie, êste cupão.

Desejo receber, pelo Reembolso Postal ou centro Vale Postal, o seguinte grupo de �

10 envelopes........................................... . I
�:::�:: ::�dO' .: .. :.: : : : = =, fÊ. fI

•••m••mm�m.!!§1iII!lmlWl!mmmm>"i���<,�,,�.<:'W{ib..z'�;;.;:t:'X-;;:�?;-��im'B'7.�,���
Aceitam-se revendedores em ,,,do .::J pa!s .�", n t a s d· f.c re : v \. fl,."IC;. Sto n.Js de cuto-s crv.çc gratuitos por , revendedoras.

\
E leiçõe! MunicipaisEIS O HOME

MECANICOS

'1artido que se tomará na- profissional em que os pró
cional, há programa: - Vi.. prios profissionais evitem
lerá sempre, não apenas os abusos, as calúnias, as

quando haja eleições: -

.

mentiras, o sensacionalismo
Terá assistência social, pro .. barato ... Bem, você que nus

moverá reuniões pú..
blicas I houve ou nos lê já estará

nas tomadas de conta dos perguntando quem é êle ?

seus representantes, no Exe- Onde estará o tal homem
cutivo e no Parlamento. Da- que o Brasil merece e pre
rá plena liberdade ao rádio, cisa ? Infelizmente porém se

en1flis ainda para a impren- trata de um "Primeiro de
<;:1,' mas. sob código de étic.i Abril" ...

LONDRES, 1 (U. P.) - O"
.

les, os trabalhistas só tem

partidos conservador e tra- I maioria em 12.

balhista se enfrentam hoje Tanto os conservadores ca

nas eleições mais ímportan- mo os trabalhistas aguardam
tes desde a ação trabalhista esta prov:'! eleitoral como in

contra Bevan. dicio do que os espera nas

O corpo eleitoral de Lon- próximas eleições gerais, de

dres, com 2.402.075 de eleito- pois dos incidéntes criados

res, escolherá hoje 126 con- . por Bevan.

selheiros da capital, que e- Nas últimas eleições mu ..

xercerão seu cargo durante nicipais de Londres, em 1952,
três anos. O pleito é uma pre ..

I os trabalhistas conquistaram
liminar para os que terão ele : 91 cadeiras com 1.684.837 vo

'utar na próxima semana em I tos, e os conservadores obt!-
.odo o país para os mesmos veram 37 lugares com .

cargos. 11.344.328. Desde então, o nú-
Os trabalhistas dominam I mero de cargos de canse

Londres há 20 anos, e os Ilheiros foi reduzido ele 129

conservadores as provlncias
I

para 126. Os resultados fi ..

{á mais tempo. N.OS 62 111U." naís somente serão conheci

ucípíos da Inglaterra e Ga- elos amanhã à tarde.

Representações para S. Paulf
Aceito representações ele firma que queiram .espamllr

s/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja, el!�

pósíto e selecionada freguezia.
Dou referencias comercíals e bancarias.
CarÜ1S pi Luciano L. M. Colameo - Rua 'Camomíl, 137

--- SAO PAULO --- Precisa-se
"O MAIOR LIVRO DO MUNDO" No Estaleiro Aretace

SERRALHEIROS
TORN�IROS

Telcfônes: 2.266 e 2.212.

O senador Sparkman, por
seu lado, denúnc!ou a publi
cação dos docul11entos de
Yalta.

PARTICIPAÇÃO
Restaurante Napol('
RUA Marechal Deodoro 50.. ..

LÁZARO GONÇALVES DE LIMA
E

MARIA DO CARMO RUSSI DE LIMk

Participam aos seus parentes e pessôas de. suas re

lações, que está em festa o seu lar com o nascimento de.
um robusto garoto, que na pia batismal receberá o nome

de Marcos Antônio, ocorrido a 30 de março último.
'Rua 'Bulcão"Viana,' 87.

Em Lages, no sul do Brasll, o melhor r
Desconto especial para os senhor-es viajantes.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E 0·1 T A L.ICom a Biblía na Mão
JUIZO DE DIREITO DA TEMUNHA,S Valentim Fer- , . _ ..... _.

4a• VARA DA COMARCA' nando da Silva, José Pacífi- : «No cenecuie»
DE FLORIANóPOLIS I co d� Silva, H!gino ��cífico I

.

O caro leitor é associado do CLUBE DOZE DE
Edital de citação com o pra-: �� Silva ,e Luiz Pacifico da. Obediência à vontade de Deus AGOSTO?
zo de trinta (30) dias SIlva. Da-se a presente o, Deseja ve-lo numa séde própria, confortável, nova,
O Doutor Manoel Barbo- valor de Cr$ 2,500,00 para II DOMINGO, 3 DE ABRIL (Domingo de Ramos) majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU-

sa de Lacerda, Juiz de 'Di- efeitos fiscais. N.T.P,D. RES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,
reito da 4a, Vara da Comar- (�ôbre estampilh�� estitd�-II p' d t ôbre o jumento ajudaram Jesus em Curitiba, para não citar tantos outros?
ca de Florianópolis, Capital ais no valor de tres cruzei-

ou o suas ves es s ,

I Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi-
-do Estado de Santa Catarí- ros e .cinquoenta centavos a montar. (Lucas 19:35). Ler Lucas 19:2�.3�., " nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado-

,

1
'

ti t
'

I A DESPEITO de três anos de min istêrio púhlico, que -

na na forma da lei' etc me ueive a respec iva axa

'loU
mesmo f'óra dele','" "'" . mesmo os mais íntimos de Jesus mal mterpretaram a na-

FAZ SABER aos que o de saude pública estadual).
l Iur d ,'I d e aino Naquele primeiro Deseja ter o orgulho de dizer que é associado do

FI
' ,

I' 14 d d ureza e seU·lemaco e e s UI', , - ,
-

Presente edital de citação orranopo IS, e ezem-
I

.

t to a nroclamâ 1 DOZE e que frequentara seus saloes na nova sede?
(A

'

d) Domingo de Ramos o povo es ,ava pron o a proc ama- o, em
, , .

.

com o prazo de trinta (30) bro de 1954. ssma o -',. rbli
'

M' aquêle que segun IDes.eja que sua família tambem frequente e compar-
C 'I L ,', d L E »rnca pu ica, como o essias, como ,- '11 d

-

d êd -'

dias virem ou dêle conheci- aIOS ourerro a uz. m· : ' .

d D
' ti l ie as recreaçoes

.

a nova se e em seus salões de JO-
dit 'ti

-

f' 'f id 'do eles pensavam havia de restaurar o remo e avI., ,

'
, ,

mento tiverem, que, por par- a 1 a pe içao 01 pIO ert o
I 1"" 1

'

t t
A

t it J' Iheu gos, de leitura, de palestras, cinema, quando sera insta-
'te de MANOEL SEBAS- o seguinte despacho : A. A ; .

a vez como pro es o a es e concei o ,esuOs lhem lado aparelhagem para 34 mm.?
conclusão Fpolis 15/12/1 um Jumento para sua entrada em Jerusalêm. emos o

D'
,

d I t d
' "TIÃO DA SILVA, na ação ',' uadro' Jesus manso e humilde as ernas pendentes e ,ese,)a privar o sa_u ar ��nvlvlO o que sera o

de usucapião em que reque- 954. (Assinado) - Manoel qun oro :
_ ,P, ' maior centro de recreaçoes SOCiaiS de nossa terra?

J' Ih Barbosa de Lacerda, Subiu- 'quase tocando no chao, montado naquele Jumento esqui- D' A, ( tr h da A 'd.II' 'J' Lreu pe�'�n�e êste u�z�, e
,_

,
! sito com uma multidão pela frente e outrás atrás a aela- .

eseja �eI �aque e I e� o ven: a er CI 10 uz,
foi dir-igido a petição do do os autos a conclusao, Ie-I' L,' , '

.

, fartamente iluminado, atraindo a atençao de toda gente
, b' t d 1\1'110 Rei O que! Um rei montando um Jumento? ' , , , ,

'

teôr segumte: Exmo. Sr. Dr, ce eram ,o segum e e�p�-I
L ,

,
, ,'. 'I

'

OI'
um edif'icio grandioso, com quatro enormes pavimentos?

Juiz de Direito da Comarca IC�o: Designe o Sr. ,Esc�I�ao,. Jesu�" e_IeLllmente Rel, iue �essoa,lmente bate ,a p
._

Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este

d F'l "
,

I" (4a V -a) lha e hora para a justlf'Ica- t tn do COIL.çao dos homens. Ele so entra onde lhe e pei anseio se concretize?e orranopo IS . ala, I T 1 tr ,I S'
,

t êl I tá -íamen-
'

_ MANOEL SEBASTIÃO ção, cientes as partes, I
mi rr o en UH, o conquis a aque e� qu: vo un al,1 É muito fácil .seja proprietário desta magnifica

DA SILVA, brasileiro, natu- Fpolis, 21/12/54, (Assina- I
te ,se lhe re�de�2' ?odos os ,q�le assm� �ao CO?}UlstadOS I realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,

ral dêste Estado, solteiro, do) - Manoel Barbosa de, LO_lll�m.:e cidadãos de seu lemo, do lemo espír itual que
I através de gerações e gerações, fazendo Com que os que

com 38 anos de idade, resí- Lacerda, SENTENÇA - uao e deste mundo,
"

vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de
dente e domiciliado no lu- Vistos, etc. JULGO por sen-

I �uand� lhe damos esta acolhida �nunfal, em nossos, nosso legado, " E como se tomar proprietário deste em-

gar Capivari, Distrito de
I
te�ça a justific�ção de fls. I .çces, nos o aclamamos como o ReI dos reis. 'preendi�en�o que es�á, em franca cam�anha para a sua

1Ingleses do Rio Vermelho,' e í'ls, em que.., e reql�er�nte 'I _
. concretIzaçao? -:?-dqUlnndo UMA AÇAO, -iagavel em

por seu advogado, conforme MANOEL SEBASTIAO DA O R A ç A O DEZ PRESTAÇoES DE CEM CRUZEIROS ou si for

procuração anexa, vem, res- SILVA, a fim de, que pro-I T
"..,

•
n' ,..,. m�is de uma, em prestações de duzentos, trezentos cru-

peitosamente, à presença de dua os seus devidos e le-
I

Nosso P?I, d<lmos:te !raças por CrIst?, o ReI dos IeI�, zen-os, tantas prestações quantas forem as ações que o

V, Excia, expor o seguinte:
I gais efeitos, Expeça-se man- e POl' seu reI;t0' que e deste mundo. AJud�-nos a a�nr I associado adquirir".

c

a) Que, em 28 de novembro dado de citação aos confi- I1\O!�SOS cor,açoes ao seu amor redentor e aSSIm aelam�.lo As ações são de 1.000 cruzeiros, pagáveis em 10 me-

de 1886, seu avô João Fele- nantes do imóvel em ques- ReI dos reis e Senhor dos senhores. Em seu nome. Amem. 'ses,

ciano da Silva adquiriu, de tão, bem como ao Diretor do I Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS
Manoel Victorino Miranda, Ser,�iço do. Patrimônio da PENSAMENTO PARA O DIA AÇÕES: poderão descontar a joia (Cr$ 3,000,00) em dez
uma área de terra situa- Ul1l�O e ao Dr. 40 Promotor Aclamamos Jesus como Rei quando lhe damos uma prestaçoes. ,

da no lugar chamado CAN- Público, na qualidade de re- rntrada triunfal em nossos corações, Ninguem, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica
TO DA RUFINA, distrito presentante do Ministério Russell Q. Chilcote (Tennessee) ) séde, em pleno funcionamento, em plena atividade so-

da freguezia de Rio Verme- Público e ,da Fazenda do Es- x x cial. .- "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio,
lho com uma casa de mora- tado, para todos contesta- x I quando todas as facilidades me foram favoráveis?"",
da dentro do mesmo ter- rem o pedido, querendo, no "MENSAGEM REAL" - A Rádio "Diário da Ma- Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERA ELE-

reno, coberta de telhas, prazo da lei. Outrossim, ci- .hã", o melhor som de Santa Catarina, transmitirá, ho- VADA t? as facilidades não serão como agora,

paredes de ripa, em mui- tem-se, por edital, com o c, das 18,15 ás 13,30 horas, para os céus do Brasil, o I As ações que neste momento são de 1.000 cada, futu·
to mau. estado, pela quan- prazo de trinta (30) dias, _)l'ograma Evangélico "MENSAGEM REAL", uma

pala-Iramente serão de muito mais, valorizadas Como serão fi[

tia de cento e sessenta mil os interessados incertos, ci- . l'a amiga, de coração para coração, de alma para alma, nova séde social, dando ótimos dividendos ...
.

réis" _ (docs, 2 e 3); b) tação essa que deverá ser a Igreja Presbiteriana Independente desta Capital aos I PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,
Que o referido terreno pos- feita na conformidade com :cus Rádio-ouvintes, I COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA
sui 39, 6 metros de frente, o art, 455, § 10 Cód, de Proc, ESCOLA DOMINICAL: hoje, ás 10 horas.. MESMA SÉDE?

e, fundos com que se achar Civil. Custas e final. Flo- CULTO: hoje, ás 20 horas, A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE FUN-
e tem as seguintes confron- rianópolis, 27 de janeiro de TEMPO: Rua .João Pinto nr, 37 CIONARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JA F01 nú-
tações: frente na praia do 1955,' (Assinado) - Manoel x x CIADA, . , INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA

Mar Grosso, fundos nas ver- Barbosa de Lacerda - Juiz .

x ISECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE

tentes do morro de Canas- de Direito da 4a Vara, E, SEGUNDA -FEIRA 4 DE ABRIL DAS 8 AS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ

vieiras, ao norte com pro- para que chegue ao conhe- A rninha .alma est� }1roflludament� tr�ste, a�é. à mor- ,SEJA TARDE 'D�:tv.::AIS· E O ARREPENDIM_ENTO �EM·
priedade de herdeiros de cimento de todos, mamdou 'c", :Mell PaI, se pOS::OlVe!, passa de mIm ('sie cahce! To· PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS E POSSIVEI
Ana Maria da Silveira e expedir o presente edital lLtvia, nilo seja como eu quero, mas sim como tu queres. 'FAZER, ..
ao sul, outrora com terras que será afixado no lugar Mat. :::G:38·39). Ler lVlal'cog 14:32-38. I
de Luiz Lauriano Caetano de costume e publicado na ESTA1\10S ilisLabndo em noss;], igreja um novo jôgo I

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

e hoje ,pertencentes a Luiz forma da lei. Dado e pas- .e luz elétrica em memória de um dos nossos ,ex-pastô- Alacad � ta - de CasemirasPacífico da Silva; c) Que, sado nesta cidade de Floria- ·cs mllito estimado, Não êsqueço do que me disse a sua

por sua vez, João Feliciano nópolis, aos trinta e um (31) lúva, n seu respeito. Éle suportou uma terrível enfermj-
da Silva, cedeu ao pai do dias do mês de Janeiro do ::t el e, Todos que o conheceram admiravam-se que alma Atac.i'-diJta de cai3emiras, exc�usivDme"t€ nacionais

�licante, também Chama-I ano de mil novecentos e cin- ,ão boa, com uma longa fôlha de serviços prêstados à I de gran de ace: tnção, procura vC!wledor ne"ta Capital e

do João. Feliciano da Silva, qüenta � ci�co_ (1955). E�, .:ausa, fôsse exatamente n vítima de uma enfermidade Representantes para Cidades do Interior.

(doc, 4), os imóveis acima WaldemI�'o_Slmoes, de Almel- .ue lile trouxe dôres- tão atróses' durante as últimas se-I Cartas para Caixa Postal, 2,802 - São Paulo

mencionados, sem que desta I da, Escr�vao de�lgnado, o :L"LI1RS, Contudo, no meio de todo aquêle sofrimento '3.

cessão exista qualquer do- subscrevI. (Assmado) -

,'OS, ê!e disse: "Eu sei que é profundo o escuro vale, Icumento; d) Que, contra es- 'Manoel Barbosa' de Lacer- las há uma luz do outro lado," -

ta posse, datada de mais de I da - Juiz de Direito da 4a Quando mais sofria sua espôsa devotada confessa
trinta anos, jamais houve Vara, Confere Com o origi- .lue lhe perguntou: "Por que o bom Senhor perfúite·tudo'
qualquer protesto, ocupan- nal. Data supra. ;; to? Eu não posso compreender!" Éle replicou: "Devo
do o pai .do Suplicante man- Waldemiro Simões de AI· .eg-á-lo? Devo ser seu se�uidor somente nos dias de sol e �

sa e pacificamente, sem in- meida. .lão na escuridão '?"

terl'upção, nem oposição o Escrivão designado, No r,l€io das grandes provações da vida precisamos
referido terreno e prédio, ,2st2 eBpécie de fé que nos levará a cantar: "Onde quer
plantando e obtendo, des-

B C I T E
,ue seja, com Jesus irei,"

tartes seus meios de subsis-
tência; e) Que, falecendo O R A ç Ã O
seu pai, no ano de 1944, o Agradecemos-te, nosso Deus, porque nas montanhas
Suplicante continua na pos- AgeA.nCl·a .:;:lcül'padas ela vida estás conosco para salvar·nos e sus·

se do terreno, nas mesmas "entar-110s. Do mesmo modo, nos vales escuros estás pa·

condições, isto é, sem qual- de
JeHll' liO"SOS con'lções com tôdas as dôres e sofrimentos.

quer oposição, e, para re- ;oncede"llos hoje aquela fé que vei1ce, em nome do Bom

gularizar os seus direitos

Pu bll·cl-dade
j'asLor 11t;9 te rogamos. Amem. ,,' ", '" ,.' ," "'"

sôbre os referidos imóveis,
quer perante V, Excia., pro- PENSAMENTO PARA O DIA

por a competente ação de ..... r..... c.

usucapião, com base no art. 1'I""6.-u.
552 do Código Civil, segun- .....�
do o processo estabelecido
no art. 454 e seguintes do

---

Banco do Brasl-1 S aC,P,c. Nestas condições, re- I
• •

quer a V. Excia. que, na I,* [S�lf�l�nDforma: do art, 455 e seguintes C
·

d C
,.

E
·

do C. p, C, se proceda em I arteira e omerelo xtenor
dia, hora e lugar designa- I
dos, C'om ciência prévia do
dr, Promotor Público, a jus
tificação initio ITtis, com o

depoimento das testemunhas
abaixo arrola,das, feito o

que, julgue V. Excia. a jus
tificação, mflndando citar

pessoalmente, ·.,'os menciona-)dos confrontántes, residen
tes nas vizinhanças do imó

vel, o representante do Mi
nistério Público e por edi
tais de trinta di�s os inté
ressados incertos, para con-

, "-
testarem a presente açao de

usucapião no prazo de dez

dias, qU,e s-e.seguir ao férmi- !.
no do prazo do edital na

' O Centro de }rracliação
qual se pede se declarádo o ;Mel!tal "A�o,r e, Luz" realiza
domínio -do Suplicante sôbre I�SOes Es?tencas, todas as se

os aludidos imóveis, pros· :gundas f�Iras, às 20,30 à rua

seguindo-se, como de direi- l�nselhe1fo Mafra, 33 - 2°
to, até final sentença, para I�nclar, .

transcrição nO registro de , ENTRADA FRANCA
imóveis. ROL DAS TES-

Preços: 7,00 - 3,50
1 8�.h ile ,Jantar, lindíssima, nova, com 12 peças; Censura até 10 anos.

1 Dormitório para casal, novo, com 8 peças; As 8 horas.
j j'rio estofado, moderno, novo; 1 colG,hão de molas, Gary Cooper - Phyllis

de casal; 1 Rádio "Zenith" transoceanico, de pilha e Thaxter em:

luz; diversos transformadores de corrente; 1 Aparelho RENEGADO HEROICO.
de J,' i! � :', de porcelana, completo; 1 Mesa genicologí- (Warner Color)
ca; 1 Trio d e cadeiras de corda para varanda; 1 Lampeão No Programa:
"Aladim" com suporte; f Fogareiro elétrico de 2 bocas; Fatos em Revista, Nac.
1 Aparelho de barba, elétrico; e 1 Cadillac 50 de luxo. Preços: 7,00 - 9,50,

�er e h'atar 11' ", as a [f.Ql' '.fP" em Goqueiros_,.,-......�'Gen\Sllra até 1-4 anos,

Campanha para a nova Sédedll
CLUB� DelE DE AGOSTO'

Sê fiel até á morte e dar-te-ei a corôa da vida..

"

Arthur W. Brown (Ontário)

COMUNICADO N. 36
A Carteira de Comércio Exterior torna públiCO que,

de acôl'do com a resolução tomada pelo Conselho da Supe _

rintendência da Moeda e do Crédito em sessão de 10 do Icorrente mês, acolherá pedidos de importação de enxofn� _
em bruto, originário e procedente do Chile,1l.n:J.parados 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,
(a) Luiz de Oliveira Alves. gerente,

COMUNICADO N. 37

Distribuidor

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 derr, 34.!l93 de 5-1-1954, autorizar o licenciamento de

importação de cobre, pagáveiS em moeda de outro país que
seja o da origem ou procedência do metal. Esclarece ain
da, que a emi!;:siio das respcctiv:'.s licencas ficará condicio
nada à satisr�ç:LO das exjgnl:;�:; regulu;nentares, espec":, ,
mente no que concerne aos preços declarados,

Rio d'e Janeiro, 26 de março de 1955,
(a) Inácio Tosta Filho ,diretor,
a () Luiz de Oliveira Alves, gerente,

"""",�"--"'.

Vende-se

C. RAMOS S/A

Comercio Transportes
_______���z! R_u__a_J_o_ã_o P_in_t_o_,__9__FP__o__lli

-0-

CINE SAO JOSE'
As 1,45, 4, 7, 9 horas, .

Mexico de amores arden
tes "Mexico de "Senoritas"
Fascinantes! Mexico de pai
sagens criadas para ó tech
nícolor
Ricardo Montalban

Pier Angeli - Vittorio
Gassman - Cyd Charisse
- Yvonne de Carlo - Mina
Foch em:

MEXICO DE MEUS
AMORES
(Technícolnr )

No Programa:
Reporter na 'I'éla, n. 24,

Nac,

Preços: 10,00 - 5,00,
Censura até 14 anos.

Idll."
As 10 horas.
MATINADA - SHORTS

- DESENHOS - COME
DIAS
Preços: 3,50 - 2,60,
Censura Livre.
As 4,30, 7,30, 9,30 horas,
George Montgomery-- He-

lena Cartel'
.

,

ALIANÇA DE SANGUE
(Technicolor)

No Programa:
Bandeirantes na. Téla,

Nac.

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

:r:' B a:m
Ricardo Montalban

Pier Angeli em:
MEXI,CO DE MEUS

AMORES
(Technicoloi')

No Programa':
ReporteI' na Téla, Nac.
Preços: 9,00 -- 4,50,
Censura até 14 anos,

As 2 horas,
10) Paisagens do Brasil.

Nac.
20) JOE SOPATO, O DE

TETIVE
30) SINAL DE TRAICÃO
40) DICK TRACY, O !:>E

TETIVO 9/10..
Preços: 7,0"0 - 3,50 .

Censura até 10 anos.

As 2, 4,30, 7, 9 horas.
Cada tiro de � eur rifle

�ra uma resposta aos que
laviam zombado ,de sua va

.entia renegando-o éomo co

,arde!
Gary Cooper - David

3rian -- Phyllis Thaxter
êm:

HENEGADO HEROICO
(Warnercolor)

N o Programa:
FRtos em Revista, Nac,
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 10 anos,

As 2 horas.

10) Noticiaria Guaiba.
Nac.
20) O SINAL DE TRAI·

çÃO
30) DICK TRACY, O DE·

DETIVE 9/10.
.

40) JO.E SOPATO, DETE·
TIVE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



() E8TAlX' Ftortanépolís, Domingo, 3 de Abril de 1955
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H"OJE EY AMA·'N·HA�·· Para o Figado e Prisão de Ventre
.

PU.ISAO. DE VENTRE

O. PASSADO
PILULASDO ABBADEMOSS

NAs vertigens, rosto quente, falta t'le ar,

3 DE ABRIL vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a
maior parte das vezes são devidas ao

A data de hoje recorda-nos que:
. f' mau funcionamento do aparelho diges.

1 637 Salvador Correa de Sá e Benevides. OI
em. , d R' tivo e consequente Prisão de Ventre.
nomeado, pela primeira vez, governador o io

As-Pilulae do Abhade Moss são indica.
de Janeiro, tomando posse a I? de �etembro das no tratamento da Prisão de VeD
substituindo Rodrigo de Miranda Hennques.

tre e suas manifestações e as Anllioco-
em 1.818, após quatro dias de co�bate con:tante� lítes Licenciadas pela Saude Publica, as 'Pílulas do Ab.
"O General Chagas Santos determmou o a �que bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça c

'Igreja e ao Colegio, onde, os inimigos havla�-�e ------------------�

entricheirado em São Carlos, havendo a rend,lçao 900 MENSAGEI�OS NA 460
e ficando piis ioneiros 323 oficiais e soldados cor- fi\:
rientinos, destacando-se o próprio Tenente-coro-

CONVENÇA-O B·ATISTA- DO RIOnel Rodrigues. Neste assalto a São Carlos e que

foi feiro o catarinense Major Camilo Machado
(SNA) _ Reuniu-se com que' a de 1953, que foi de

Bittencourt, do Regimento de Infantaria desta
" Igreja Batista do Meir, I o-s 1.419.497,40.

.

então Provincia de Santa Catarina;
nos dias 23 a 28 de feverei- A diretoria da assembléia

_ em 1.818, foi aprisionado no Arroio-Valentim, C'
.

d t J A
ro e 6 e 7 de março, a on- Il'ecem-fmda ficou assim

na Banda Oriental, o então Coman an e uan n-
venção Batista do Distrito, constituída: P r e s i dente,

tania Lavalleja (mais tarde General da República Federal. ! Pastor João F. Sarem (Pas
Oriental), pelo Tenente Olivéi'Ío Ortiz, do Exerci-

Cooperam com essa Con- tal' da IR Igreja Batista do
to do General Curado que se encontrava em mar-

.cnção 99 igrejas batistas,' Rio); Vice-Presidente: Pas
cha para Paissandú; 20m perto de 18 mil mem-I tor J. Reis Pereira (Profes-

_ em 1.823; partiu doTüo de Janeiro a Esquadra bros, as quais enviaram à
Brasileira, comandada pelo Almirante Lord

última assembléia cêrca de Sal' do Seminário Batista do
Cochrane, afim de operar na Bahia, durante!l )00 delegados. Rio); 10 Secretário: Dr. J .

. Guerra da Independência;, As igrejas batistas da Ca- Lins de Albuquerque (Mi-
_ em 1.832, no Rio de Janeiro, promovida pelo "par- pital da República levanta- nístro, e Professor do Colé

tido exaltado" estourou uma sedição militar, com
-am para os diversos fins gio Batista do Rio); 20 Se

o fim de depor a Regência, dissolver as duas Ca- .ienominacionais.: em 1954, cretário: Prof. Edgar G.
maras e convocar a Constttuinte. Chefiava este

\ quantia d� Cr$ .......• Soren (Professor do Colégio
.����������������������--���-����-�-�

movimento militai' o então Major Miguel de Fa- L.655.977,00, sendo maior' do lBatistaao Rio). O '{]alé- na BO'lsa "A RENOVJ\CAO DA FE' E' UMA
rias e Vasconcelos. O então Major Luiz Alves de .:'i].��� I

' ,

Lima e Silva, neste mesmo dia, conseguiu domi- de Novd (orQue NECESSIDADE VilAl"
nar o rebelião; NOVA IORQUE, 1 (D. P.i

- em 1.8,10, o Coronél J. F. de Morais Cid, em ordem

4GEI1TDS PBnCISAM SE - O Mercado do Café colou (SNA) - "Hoje, mais do de vital. É preciso que a

do dia al).unciava e proclamava a pacificação do l' Jj - n ,.

.ioje o Santos "S" para entre- que em qualquer tempo, con- Bíblia mais uma vez seja
Piauí; Excelente Comissão - Mostruário Grátis ga futura em alta de 18 a 65 cluimos que precisamos de introduzida no círculo fa-

em 1.86G, o combate' ao Forte de Itapirú, durante Firma estabelecida há 28 anos admite Agen- »ontos. Venderam-se 319 trazer os jovens à leitura:milíar."
a Guerra contra o ditador Francisco Salano Lo- tes no Interior para venda de Casimira e contratos. da Bíblia e ao ensino

.

das I .__ . __,_

pes, do Paraguai, continuava com todo \vigor. Linhos pelo Reembolso Postal. A tendência dos preços foi lições eternas," disse o di- T I d V'4 DE ABRIL I Tecidos Lasco Cx. Postal 8305 elada pelas compras atribuí- reter do F.B.! (Bureau Fe-
, ra e as- las

A data de hoje recorda-nos que: I S. Paulo das a interessados brasileiros deral de Investigacões), J.

em 1.635, os capitães Caspar André e Antonio, .untamente com as compras E_dgard ,Hoover. "A' a�lora- Respiratórias
�::��m��l::�r;:�ç�� 1���:!�I�S��, BO:in:Oesufs�r�d: I

C- -I de S_a'ula FI"lom·.ena
���r:t�:: :ee c����:�::r!�t: �a�r�:et�I:US;li��r:� C�'I�l�: As' Bronqu iteâ (Asmãti-

o respectivo comandante Coronel Arciszewsky;. ape!a' J. certa escassês dos
_

esto-Iparte integral de nossa his- cas, Crônicas ou Agudas) e

em 1.775, tr'es navios de guerra portugueses, sob' U ques para entrega imediata. tóri� ..
O quadro. do �íj:culo catarros), assim como as

o comando de George Harcastle, forçaram a en-I Nada é tão grato à milagrosa Santa, como receber elos Os compradores mostra- familiar - o pai, a mae e as as suas manifestações (Tos-
trada da barra do Rio Grande do Sul responden- seus devotos uma novena de Comunhões. ram-se interessados pelas crianças, sentados, lendo a ses, Rouquidões, Resfriados,
do ao fogo das baterias hespanholas que se 'acha-

I Certo dia, uma. senhora de fino trato procurou, cheta -ioticíns de que talvez os paí- Bíblia - é de uma beleza '

d fll
-

d t
.

d f '1' ses produtores de café for- inspiradora. Ali' a Palavra
gripes, são moléstias que

vam portadas na margem esquerda;
.

e a içao, um sacer o e amigo e .sua ami Ia:
_

•

.

t I f I Padre esto d g nd mem um "pool" de estoques de DelIS esta' influencia ..ndo atacam o aparelho respira-
_ em 1.816, D. João VI passou em revis a a n an- ,- , u passan o por uma ra e provacao; ç�..

taria da Divisão de Voluntários Reais, chegada a trata-se de uma cousa terrível - e contou ao sacerdote o de café, com a finalidade ele - moldendo o caráter, - tório e devem ser tratadas

30 de Março de Lisboa e sob o comando . do Te- motivo de sua grande aflição. \
-tsabelecer um meio amortí- =>.moldando o caráter, - com um medicamento enér-

nente-coronel LECOR, mais tarde Visconde de - Invoque Santa Filomena - disse-lhe êle. zador para fortalecer o mer- 'iern, inspirando ao serviço gico que combata o mal, eví-
L· I - E' inútil, Padre. Ela nunca atendeu as minhas ora- cado. de Deus." tando complicações graves.aguna; I N I t
em 1819, no Rio de Janeiro, nasceu a Princesa ções.

.
. o. mercac o para en rega "A renovação de uma fé Procure hoje o seu vidro de

M
.'

d GI
. .

t dto Rai I - Ofereça-lhe uma novena de Comunhões, comece a- Imediata, o Santos 4 subiu firme na grandeza do supre- "SATOSIN" nas boas rar-ar ia a orra que mais ar e se orn u -
.

_

"

h d P t . l d' D M
.

II' manha mesmo e receba o auxílio da grande Santa. 11/4 de centavos, cotando-se 110 Criador e uma necessida- macias.
n a e 01' .uga com o nome e . ana, I' _ 58 t 25 té

'.

3 B hi t t di
- .

ilít
.

- Farei o que me aconselha, mas nao espero cousa al- a cen avos e cen esimos
- em 1.8 1, na a la, es a ou uma s� içao mi I ar

uma. de dólar a libra-peso. Os con-
contra o General Calado que exercia O' Comando g

-. . . t t bert
. .

d ,...' _ I Na manha seguinte, a refenda senhora fOI procurar o :a os a er os do_ S, ao lr:l'as Almas,
. . , sacerdote e mal podia conter a sua alegria: etar-se as operaçoes de hoje,

em 1.832, durante a gu:rra cI��1 do Cea:-a, tra-,
.

_ Padre, Santa_Filomena socorreu .. me! Ontem à noite. somavam 2.975, isto é, 3 me-

v?u-se o combate do Ico. O MaJor FranCISco Xa- tudo ficou solucionado. Estou em paz!
-

nos do que ontem.
vwr Torres, com as tropas do Governo, derrotou

--0-- No mercado para entreg?
o Coronel de Milícias Pinto Madeira, que se re-

Invoque a grande Mártir. imediata os colombianos Má,
voltara, protestando contra a Revolução de 7 de AJUDE a concluir as obras de restauração de sua Ca-, nizales, Armenta, Meclellin (

Abril de 1.831; . pela. Girardot cotaram-se a 5S
em 1.852, o Exército Brasileiro do General Luiz Contribuições recebidas: centavos e 25 centésimos de
Alves de Lima e Silva, Conde de Caxias,

.

'então Total publicado
-

46.105,00 dólar a libra-peso, subinde

acampado nos arredores da Colonia do Sacra-. Bento Vieira . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 25 centésimos.

I1ll!nto, iniciou a marcha para a fronteira do Rio Doroti Ba�tos . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 O cacau para entrega ime·

Grande do Sul, depois de terminadas as campa-, Olímpio Sandin ,.............. 20,00 diata, cotou-se hoje a 33 cen-

nhas do Uruguai e de Buenos Aires; Dilma Teixeira 20,00 tavos e 25 centésimos de do·
-" em 1.866, continuavam os tremendos combates de José Laurinçlo .30,00 lar a libra-peso, cainclo 6[.'

artilharia no Passo da Patria, entre Brasileiros Maria C. Filomeno . . . . . . . . . . . 50,00 pontos. O Bahia superior co

e Paraguaios; Olga Cordeiro . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00 tou-se a 34 centavos e 20

em 1.869, nesta então Desterro, ficou organizada Angela Z. da Silva 50,00 centésimos de dólar a libra-

uma EnfermaI�ia Militar; Zailton Batalha (2a.) . . . . . . . .

• 50,00 peso, caindo 65 pontos.

em 1.869, em Assunção, no Paraguai, f�leceu o Almiro Batalha (2a.) . . . . . . . . . 100,00
General Jacinto Machado Bittencourt,. nascido Alcina S. Ramos . . . . . . . . . . . . . . 500,00
nesta então Provi,ncia de Santa Catarina. No co-

ACERTADA CRUZADA·
Billy Graham em Nova IorqueGerador

Pellizzari
90 KVA-'

(SNA) - Uma campanha
ivangelistlca na cidade de

'l'ova, Iorque pelo famoso

svangelista Billy Graham,
rm outono de 1957, parece
.star "virtualmente assegu
-ada", segundo líderes pro
estantes novayorquínos,
O Rev. Dan. M. Potter, di

-etor executivo do Concílio
.)rotestante da cidade de
�ova Iorque, disse que ao

nenos dois anos serão ne

.essarros para preparar a

.idade para uma campanha
lessa natureza.
Embora o Dr. Graham te-

O conhecido pregador, que
estêve há pouco nessa gran
de cidade para receber uma
condecoração do Exército
de Salvação, expressou con

fiança de que êle e sua equi
pe alcançariam sucesso na

cruzada de Nova Iorque.
Acrescentou que já tinha

Vende-se grupo cl motor GlVI 671, cl gerador Pelllzzar!

90 KA _ 1200 RPlVI - .60 e! 220 volts el regu.lactor de vol-

, tagem e instrumentos completos, ainda encaíxutndo, 1,01'

c-s 550.000,00

obtido muita expertêncía
Com campanhas em grandes
cidades, como em Londres,
onde uma multidão de
120.000 pessoas lotou o Es
tádio "Wembley" no encer

ramento da cruzada de três
CINPAL - Cia. Indl. Peças pi Automóveis S.A.

Rua Américo Brasiliense n. 420
nha estado diversas vêzes meses, que atraiu um total
sm Nova Iorque, nunca se de 1.750.000 pessoas, inf'or
demorou para uma campa- ma o "Religious News Ser-
lha de larga escala. vice".

Fones: 32-670 e 33-9671

SAO PAULO --�--��--�------����----�---------- ---

,I

'I

�--------�----------
'CONTRA MOSCAS

I
E MOSQUITOS

NEOCID

é melhor!

Em paredes, cortinas e

lustres, onde os insetos

costumam pousar, é me

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

quido continua matando

por muito tempo.

L li g a r e s escuros, como

atrás de armários, são
preferidos por mosquitos
(pernilongos, muriçocas),
E melhor usar N e o c i d

Liqu ido, que penetra em

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

Inscrição 211

..

_--------------�-------

t Missa de 30 Dias
MARIZA ESPEZIM LAUS

NIL? LAUfi e familia, convidam aos parentes e pes
�on.s amIgas, para assistirem a missa de 30 dias, que
nr.ndam celebrar db 6 (quaJlta-feirfl.) na Catedral Me

;rop�litana as 7 horas no altar de São José, por alma de
:ua lllesquecivel filha Mariza.

A todos que comparecerem a esse áto de fé, anteci
)um agredecimentos.

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores Motores

Elét�'icos, G�zol�na, OIeõ Crú, Cofres e Fichári�s de Aç�,
RadlOlas, MaqulllaS' de Costura, .etc. etc.

Bombas Elétric.as, Motores para Bicicletas Toca
Di�co.s Ven.tiladores, Medidores de Luz e Força, Materiàl
Eh!tnco em Geral, Instalações Luz e Força

Instala'dor licenCiado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

47.ÓOO,00 (A'SAmeço da guerra do Paraguai comandou uma Bri-
gada de Infantaria e na primeira Batalha de

Tuiutl, � 24 de Maio de 1866 sucedeu o General
Antonio Sampaio no comando da celebre Tercei
ra Divisão de Infantaria, cognominada a "Divi
são Encouraçada". Este bravo catarin.ense tem
seu nome sempre lembrado pelas paginas de nos- Cale' e' Bar No'furnosa Historia MiliÚl.r; .

em 1.872, no Morro da "Boa Vista", nesta então FAÇA seu aperitivo diáriamente no BAR � CAFE' NO�
Desterro, foi inaugurado o Hospital Militar des- I TURNO no (Estreito).

-

.

ta.Guarnição. E' o atual Hospital da Guarnição, I Rua Coronel Pedro Demoro N. -Í551
eXistente no mesmo local. PROPRIEDADE DE:

André Nilo Tadasco Filipe Jozué de Andrade e José Olívio Costa (Tijuca)
r---������-����"�-�--�--�.��������--

Mande sua esmola para:
Ém FlorianópOlis: Profa.

"Lauro MiÜJ.er".
Em São José:

Casal de tratamento pro
cura casa para alugar, no

centro ou imediações, que
l'óeja nova ou bem conserva

da. Qualquer informação na

"A Modelar";

Vende-se um lote de 10x
20 á Rua Pedro Ivo, ao lado
do nO 17. Tratar na Rua
Tte. Silveira 72.

M. Glória Mattos - Grupo

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Registro:Terreno

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito -.- Florianópolis - Estado de Santa
Catarina -- Brasil

_"_"",,VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO
�""""'-..,.,.,...........

�.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Na Assemb Ié ia Faz ano��ma�h�����I�ol�:a��:�� h' do as-

DEBATES EM TO�RNO DE E·STRADA,S
Helvécio 2':;:avier Lopes, Pre- -ociado - um L'\FETO do

sidente do IAPETC, qual o segurado se orgulhas-

Na sessão 'ele se t
.,

O anlversarlante é um dos se porque nele conflava como

'. "" _

x ·a-,lelra, I· te.,
foi dito que o Govêrno, I de' rodagem, esta' desenvol- maís renon 1 té

,

em exphcacoes
�

-' aac o eCl1lCOS em no melhor ele seus amínos e

,,'
pessoais, 0- so ativou os trabalhos naque- vendo um maravilhoso tr'a,·

,

�

cupou a tribuna o dOI

- previdencia social do País sôbre o qual não permttísse

. "ep, 1'- a rodovia, depois do apêlo balho, J'ámais observado em
�

.

lando BertolI do PSD d

vendo ja, por várias vezes, re- críticas demolídoras nem

dizer
' ,para o dep, Pedro Kuss. Deíxan- Santa Catarina. A Presídên- t

izer que tendo o de N d
presen ado o Brasil em Con- zombarias depreciativas co-

,
.

p. a�a- o.a tribuna, o dep, Laerte cía antes de encerrai a re- 1
reno Neves lide d G

.

• P
-

gressos e e Previdência Social mão não se consente sôbre

_

trazido
l' o. over- Vieira, afirmou, sem a me- sente sessão, marcou outra terí

no, razído ao conhecimento nor ,cerimonia, que o atual para o dia. 11 do corrente noTex error. ,aquilo que veneramos pelo

da ?a�a um telegrama da As- Govêrno, no setor _ estradas , mês
e�e, a Previdência Social que nos custou a conquistar .

sociacao Comercial d R' el
. B,rasllelra, em Helvecio Xa- e pelo que representa ele pro-

Sul, com relação à
eestrada

�.._ _••-..................... vier Lopes o seu grande es- teção contra todas as vícíssí-

Taió-Rio do Sul, esclarecia, PRORROGADO POR 60 DIAS
teio, quando ainda em fase tudes da vida,

_ o dep. Orlando Bertoli _

embrionária, pois foi o pri- Foi ainda durante sua ges-

que àquele telegrama, embo- O PRAZO PARA DISTRI- d
.neíro Presidente do IAPETe, tão que o IAPETC teve a pI'I'·'

a Portaria n, 78, de 16 ele

ra estivesse assinado pelo sr, EUIC,;iiO DE NOVO� C.\.:::!- d
Ainda em sua primeira mazia de financiar escolas

p ezernbro de 1954 e, ainda, tã
,,�

Alfredo Krieck, foi passado TõES DE IDENTIDADE DO
ges ao, que durou 12 anos, primárias junto aos SI'llc'!j'Ca-

que os órgãos admínístratt-

em seu nome pessoal, VI'StO M, DO TRABALHO t
procurou à rrente da Instí- tos - para adultos,' fOI' o prí-

'vos, racarão, nos limites de t
-

que tal. assunto não fOI' ven-
'

uíção, fazer do IAPETC o meiro Ins_tituto .
a construir

suas Jurisdições e competên- I t·t t

tilado em reuniões da Asso- O sr, Ministro do Traba- ela, as normas de trabalho
ns 1 u o que sonhara - o vilas operárias; foi o van-

cíaçáo, motivo porque, ia dar lho, Indústria e Comércio, que mais se ajustarem às pe- VETE
guardeiro na creação de um

conhecimento à Casa de ou- por Portaria ele 21 de março cuarídades locais e às con- RANO corpo de assistência sociais;

tro telegrama procedente de último, de n. 51, prorrogou, veniências do serviço, a jui--
foi a Instituição de Previ-

um membro da Associação, nos Estados, pelo prazo de 20 dos chefes dos referidos JORNALISTA dêncía que instalou o prí-

desmentido o sr, Krieck, nos 60 dias, a vigência do cartão órgãos, podendo alterá-las a
meíro grupo misto escolar-

seguintes têrmost de identidade fiscal a que a- qualquer tempo, segundo as
ST, LOIUS, Missouri, 2 (U. profissional onde a par da

D, 305 Rio do Sul SC, 1965 lude o art. 10 ela Portaria circunstâncias ou as even-
P.) - Joseph Puitzer, díre- instrução primária ensinava

__ 59-30-16,2, I Ministerial n. 178, de 16 de r
'

tor e proprtetárío do "St. um ofício aos rí'lhos dos se-
. vUaJS necessidades da admí-

Ciente atravez leitura íor- dezembro de 1954. nístração.
Louis Post-Dispatch" faleceu gurados.

iaís texto um telegrama te- Trata-se, no caso, de car- A Confederacão Nacional
à noite ele 30, dez dias depois São estas, por certo, as ra-

ia sido expedido Assoeíacào tões de identidade fiscal que, do Comércio,
..

com sede no
de completar 70 anos, zões que levaram o atual Go-

:';omercial com referência .es- por não se encontrarem con- Rio de Janeiro, remeteu a
O famoso jornalista,' cujo vêrno a buscar ao dr, Hel

orada liga Lajes a Itajaí, li. feccionados os novos mede- Federação do Comércio de
jornal patrocina os premios vecio Xavier Lopes o timo

.to perante Assembléia pelo .los, publicados no Diário 0-
.

Santa Catariná cópia dessa
Pulitzers para os nomes l11ai�

:
neiro que levará, nesta hora

ider govêrno, para sua orí- rícíal da União, seção I, de Portaria Ministerial, para co-
destacados ela imprensa, ra- I dífícil para a Previdencia So

entaçâo e na qualidade mem- .22 de março deste ano, pá- nhecimento dos interessados,
leceu repentinamente. Ainda

I cial do Brasil, a nau tapete-

oro diretoria Associação, pos- gma n, 5,049, determinaram
no dia 21 de março, come- I cária a horizontes novos, lar-

,;0 assegurar aquela entidade essa providencia ministerial.
morara o seu aniversário I gos e límpidos e a portos ",,,-

Quem veja a capa do llvro "A Verdade Fantástica", ele não passou qualquer telegra-! Ap��as n� Distrit? Fede- PROSSEGUE A GRE-
num banquete, ao qual COl11- guros.

Oliveira e Silva, com uma mu.her semi-desnuda, num re- ma como vem anunciando, ,r�l 101 possível a

dlstribui-IVE DOS
' pareceram a sra. Pulitzer, I A data de seu natalício, a-

canto ele praia, dificilmente pensará qual possa ser o seu Abraços Hermelindo Largu- çao desses novos modelos, ra-
BANCARIOS Joseph Pulitzer Jr. více-pre- 'presentamos ao dr. Helvecio

verdadeiro conteúdo, O autor apresenta êsse novo traba- ra, zão porque nos Estaelos o NO CJIILE .

sidente da empresa, sua es- Xavier Lopes os nossos me-

lho como "romance e pequena psicologia criminal", Mas Finalizando sua oração, praz? para aca�a de ,ser di- SANTIAGO, 2 (U, P,) _
posa e o filho de cinco anos chores votos de felicidades

será mesmo um romance e apenas um romance? Quereria �xtranli.ou que o sr, Alfredo l latado para l�la1S 60 dias. O Conselho do gabinete con-
do casal, Joseph Pulitzer III. pessoais e longa permanên-

o autor realmente fazer só "pequena psicologia criminal"? Krieck, estivesse usando o A. Federaçao elo Comércio cordou em manter-se firme
A causa da morte não fOI: cía à frente dos destinos do

Não teria o desejo de ir adiante, convertendo. "A Verdade nome da Associação Comer- d� Santa Catai'ina recebeu, . em sua posição em frlce da
l'evelada imediatamente. I IAPETC,

.

Fantástica" numa sátira contundente, num libelo mesmo,
cial de Rio elo Sul, para fini; sob�e esse assunto, c?mum-I greve dos bancários, porem

.- -,;_..---

contra a instituição elo júri, tal como existe e funciona em meramente' políticos, Foi a- caça0 da Confedílraçao Na- I manifestml e�tar cl'· ,·t. " �
110

'

? E'
-

I
.

t' d ,'t' )arteaclo I I N cional.
\

"

i:>.� i:> pc.,., . .1 .. .,.

sso meIO, xpressao c emocra lca e .Jus Iça, para tlns, e.
< pe o (ep, azareno

,. , _.,

.
aceitar qualquer formula "'-

fonte de injustiças e principalmente de impunidades, para Neves, Ocupou a seguir, tam- FIscahza2ao das lels de lno-
I
conciliatória. A declaração

))

0tutros, essa instituição, adotada no Brasil há tão longo �émv,. � Tri?una, o dep, Laer-
A

teçao ao trabalho
. I foi feita pelo minis\,'o "o r:-' \\

empo, nun_ca deixou de ser objeto ele debates apaixonadOS, Le leu'a, lider da UDN, para caba o sr, lVIinistro do intel'ior Carlos Montero d -

.•�

Cfonhtadmais tde uu:. século o primeiro libelo sério aqui des- lêr suma t�a�ta enviada pelo !rat�al�o de epxpedir novas

I pois
da' reunião do conS�l1��J \".J ..t1 J., .""",�, / \\\ec a o con ra o JUl'i. Partiu de uma das penas mais vigo.. sr.

.

ecre ano da Viação e ms 1 uçoes - �rt�l'1a n. 50, Tambem c1esmentiu os bi:mtos ,'i;,I W'_ .: \ --:'" � ... ,/ i \

rosas do nosso jornalismo e das nossas letras no períOdO Obras Públicas, relacionada de 21. de março Ultllll0 � de- de que se daria umà crise
\

- ,

"

I 'ú_.J ,/
" '\regencial e no início do egundo reinado: Justiniano José com a Estrada Corupá-São t:rmmand� que a fiscaliza� ministerial. A posicão inicial �� \

da Rocha, Em 1835, já êle escrevia: "O júri, no Brasil, ain- Bentó, Através da carta do çao das le1s de proteção ao do governo era de' reor<",wi..
.. ( .

::. ' .. -; .�-",'
. , _. �

ela não contentou a ninguém: passa já como axioma qUé S�cretário, verifica-se que. trabalho será exercida, no zar o Banco ele Estado :; �'es-
,,�--

.,-

(' -( ,:/:..:;,"lt

l.n�ol estávamos preparados para essa nova instituição; por cl�v�rsas má.quinas novas e, Distrito Federal, pelo Depar- cindir os contratos COj.11

'

5 � U

ijIL'
I y/ ��'---

."

. y,p.'--.__f::-:
oe a parte ouvem-se queixas eontl'a seus el'l'os, pel'a mol'

varIOS operarios, estão ope- Lamento Nacional do Traba- mil empreg'ados, A '

.

I_\.I
....
/,'

.

'�,'
'_-'-

. II'
t' d'"

.

1 I' Ih E
. greve .c /o

par e lrre111e laVelS", Compare-se isto com as declaraçõe;:;
ranc o. naque a estrada, Em

. o: e, nos stados e Terri- tal atinge agora alO'
.

""nt" do mini,tm Nêl,on Hungda, uma d", exp""õ'" "pact, o dep, Paulo Bm'- t�"w" pel., Deleg","" Re-I e",p,,,ado,, c",ando "' ,�;'_ \ ,'. \."/ ",. ,Iii
':'"", alia" úa, �o,�a iu,t"a contempo<"ánca, c não" en- nhau",n, foi dito ,que", má- ,wna" do M'nl,t<",o" at".-, vldade. de 20 bancoa �ue

y ,

contlarl1 dlvergencl!l.. O plOr de tudo e que nem sequer hou. i:llnas, lecem Importadas, vez de Age�tes FIscalIzado-
I
tem cerca de 220 sucursais

Quando, na Assembléia, o líder ela U,D,N, sr, Laert

v� um desdobramento do rr:l'ibllnal do Júri. Temos, come ·,-;tav�m operando alí a mais

I
�'es credenCIados nos termos em ·toda

.�l. nação.
. R, Vieira se esbaldavu' r�, dcfes3. do projeto que eriava

em 1835, apenas um, par� Julgamento dos meilrnos delitos
de selS meses, Segundo os '

.

a Secl'etaria da Saúde, observamos de sua parte um

numa ci�ade que então tinha c�rc� de vinte mil habitan� cá�cul?S da Secreta�'ia, ainda NO RIO O DIRETOR DO "BURLINGTON
desses lamentáveis atos falhados: cada vez que aludia

tes e hOJe tem mais de dOlS lUllhoes!
ltlaves da carta lIda pelo

.•
ao projet.o dizia processo. Iniciou e terminou seu ellõ:-

Mesmo os partidáriOS ela existência elo júri hão ele con dep: L�erte, a estrada Co-
I

FREE ' PRESS"
curso cham;:tndo o projeto ele l,l'ocesso: o processo era

vir que sua organização atual é falha, <lue se vem tl'an,s rupa-Sao Bento, levará, nin-I
bom; o processo era neccs,sário; o processo era legal: o.

formando num teatro de "grand-guignol", que os julga- ia, 12 ?U 14 meses para estür, RIO, 1 (V, A.) _ Encon·-
.
vações pela América Latill:\.

processo estava completo porque só faltava o quadro

mentos são demorados, os resultados incertos e às vêze::
conclUlda, Em aparte, o dep. 'tra-se no Rio o jornalista O sr FI0\"c ,·'a'

de funcionários, mas êsse estava no seu bolso; o pro-·

.� d Ir d'
.

. ,� 'I'.Ja acomna, d
' '

contraditórios, Urge cOl'rigi-Io, dinamizá-lo, dar-lhe ob.J'e.
,e 1'0 �uss, Isse que os ü'·}- norte-americano David ·W' nhad d

,. cesso eVIa ser aprovado; ele, líder, a�lava para que

1

' o e &ua esposa sra
.

tividade. Pelo menos, isto. Magistrado elos mais cultos e ín..
)a hos da estrada em apreqo, Howe, editor do jornal "Bur- MarjOrolc· How d

' aprovassem o processo,. ,

t

.

·'ol'anl
' , ,

d
. I'

.. e, seu ,o que O d P f t'

egros que possuímos, o S1'. Oliveira e Silva fere a questão
l mlcm os com CARRI- mgton Free Press" e antiD'o ambos t·

-
.

veneran o 1'0, Cus odio Campos, ele passagem,

b 1
--mos DE M

-

O A t
.

''''
.

es ,ao escrevendo uma. })ara o xad· t

80 as c.obras de uma narrativa romanceada em que a sá.'.
A, par eado, preSIdente ela Associação A-: série de t::rtigus sôbre

rez, parou para escu ar o seu líder,

tira atinge, por vêzes, a caricatura impiedosa, Tôda a his. �n:bel11, pelos deputados An- II mericana ele Editores ele JOl'-
'

estã� o.bsprvand bl'o qdue Ainda um tanto a quo no assunto, indagou ao de-

t..
., ' , t

. "omo Almeida I S·l·
' I" o, pu lcan o putado Bornhausen:

.Jna e a ae um lu,gal11cn ·0, E al o júri aparece como um
. v . e �o .

1 Velr!1, n�ls, que presentemente re-· naquele jornal do Estado de

palco de sensações baratas, de dramalhão popular, para 3.n:bo� do PSD, fOl cllto pelo· alIza uma viag'em de o.bse1'. I Vermont,
- Que processo é êsse ele que o Laerte está falan-

aquêles que se aco.tovelam para nada perder, munidos di prImeIrO que - não enten-
do?

sanduíches e garrafas térmicas,·O estranho é que ninguén:
jia que. essas notáveis m:'t· EM ISSO""ES E,�í1 MARC.Q

- E' o da Secretaria da Saúde.

tem a preocupação de .descobir a verdade para servil' a winas que estavam operan-
IV O Professor, em seguida, lá se foi para o xadrez,

justiça, A "verdadeira verdadc" é repelida como coisa abs- ;10, a mais� de seis meses, COI1- RIO, 2 (V. A.) - No mês j ano, O abon'o de emergencia
cujo taboleiro já estava pronto para a primeira parti-

trusa, substituida pelas verdades convenientes ou aparen,
,Olme declarou o dep, Paulo' de março, foram emitidos: relativo aos meses de' ,

"

da, com o seu colega :prof. Madeira Neves. No plenário

tes, nada mais que mentiras, O promotor constrói sôbre Bornhausen, naquela estra-I seiscentos milhões de cruzei- ! e fevereiro pago a �ane�l(, os debates em tôrno do processo. continuavam acesos,

mentiras a a_cusação, porque "precisa" fazer ,condenar. O da, tivessem feito tr.o POUCCt ros de papel-moeda cerca
I nalismo d; Unl'a-

.< °t' U�CIO.- Alguem chegou-se aos enxadristas c informou que a

do Aí' )
-

.

i d
" I o, a mgm a v t

-,

f ·t

a vogado da defesa baseia sôbre mentira ainda maior c
COIsa, ma, o que estavam i a metad� do recolhimento

1
soma de setecentos e oit j

o açao la ser eI a, Logo em seguida, surgiu na saleta,

plano para absolver o réu, Tudo é jôgo de astúcias, para
elas fazendo ali, perguntou

I efetuado em janeiro deste I
milhões de cruzeiros.

e11A\ rumo ao telefone, o suplente Volnei Oliveira, Estava li"

ofuscar o entendimento dos jurados, Estes, cheios ele má
ao dep, Laerte Vieir:1, ainda,

vido, supercilioso, abatido, com ares ele quem houvesse'

vontade, sofrem o martírio de longos áebates, ele despeja,
na tribuna, Pelo dep, IV0 NOVA BA·IXA DO DO' lAR

passado noites sem dormir, Vendo-o e observando-Ih,"

men"'a omM"'o, que, em v", de condu,i, à ",'dade, a be", Silveira, "gundo ap..'tean-
_.

.

as feiçõe, conoeaUonad"" o Pcof, Cu,tódio conc!uljj;
,

da certeza, buscam apenas encobri-las. Certo, as circunS-
RIO, 1 (V, A.) - Ontem Cr$ 81,00, No fechamento (,

- Já julgaram o processo! O réu foi condenado!

tâncias que envolvem o réu hão de parecer absurdas ma; I o� banco.s" pa,rticul,al:e� v�n- i dólar passou a ser vendid; x x

E o próprio absurdo, buscando pelo autor, que dá a'esta' :
dlam o dulal no mlClO aos· aos extremas de Cr$ 82,50 fi

x

páginas o caráter de sátira. Esta não excetua a polícia,
DEP. ALFREDO I, Cr$ 82,80 e comprado aos cl�. .

O deputado Jorge Lacerda, segllndo retificacão dél

seus delegados e seus peritos, às vezes tão im))eritos, L CHEREM tr,aba�ho� do mercado de 01'$ 80,50 a Cr$ 30,80.
hder João Colodel. não é contra o Plano de Obra�." mas

plantar crimes nas costas de quem não os tem a eleixar
cambIO lIvre, ao preço de Mercado - Funcionou em

contra o aumento de impostos, Dá no mesmo, O Plano

criminosos à vontade, E as testemunhas? Estão ali tam- Ocorre, .na. data de ama-
Cr$ 82,80 e compravam a posição estável.

aumenta impostos e sem êsse aumento se acaba, Se�'

�ém, catalogadas, segundo a sua feição: "a que deseja ser nhã, � }Jassagem do aniver-

contra o Plano e a favor do aumentõs dos impostos e ser

Importante, fazendo-se o eixo de todos os acontecimentos sário natalício do nosso pre-

contra o aumento de impostos e a favor do Plano - é

sem o intuito de prejudicar ninguém"; "a quem mistifica' zado conterrâneo, sr, dr. Al-

a mesma coisa. O aumento é que clá as vitaminas ao

deformando tudo, divertindo .. se com os homens da Justiça: fredo CJlerem, deputado à H
·

l H I
P�ano; do aumento é que sairão os jeeps para a ele i .

p�ra o }eu nome ,ocupar as manchetes dos jornais:'; e, f
Assembléia Legislativa, elej-

0)8 no uX ot8 ç�.o; do ,�umento é que �ascerão dezenas e dezenas de

a�n?a, a pessoa honesta que, por timidez ou-recato, usu- to na legenda do Parti<lo So-

fumas, la. em preparo, para os contratos das obras' elo

mn.mente of""ce fmçõea da mdade", elal Oem."átic.,
au�e,nto e que ,u�'gi,"- o ,,'dito p,m a ",,,antia hipD'

E' certo que "A Vl'l'dade FantásticR" termina com a Médico devotado e huma-

tecarla. das anteclpaçoes de recerfa, etc, etc .. "

ab,"lvl�ão do ,éu, que é inocente, ,mboca omças • eaea- n""'lo "angeou na p,o'''-
' � Pantaleão, pa"lótlco band,"'ante da indú'''i.

moteaçao dR verdade pelo advogado da defesa. Contudo são o mais alto conceito fa- JANTAR DANC
sl.derurg'lCa entre nós, ao saber que o Jorge era favo.-

tal solução, a do "direito por linhas tortas", ou de que "o� zendo-se mel'ecedor de �'eral ..... ANTE
l'avel ao Plano, mas contrário ao aumento de impo·'-

,

't'f' f

tos, sentenciou:
.. �

.

meIOS JUS 1 Icam os ins", não é o corolário natural dêste estima. Ingressado na vida

livro, nem é isto o que o autor nos quel' impor, Ao contrá- política, teve o seu nome in-

- Sem aumento, nada feito, pois o aumento ê a

, f' f I

anilina do negócio!

!'lO, o que az e ormu UI' um libelo, senão contra a insti- dicado como candidato a l'e- ----,- ._-

tuição do júri, em si, ao menos contra os desregramentos, presentante do povo na As-

- Anilina? Por que anilina?

excessos e lacunas que a deSvl'r't s bl" I

- Porque é uma palavra grega, que se le" de trfos

• .

c. uam. em ela e ogl'OU consagra- CAPOEIRAS -EM IrESTA
. "

(Diál'io de Noticias) dora votação. No Leg'islativo
t'

para frente e da frente para trás, Tanto faz, como

fez. O Plano, sem a gaita, é anilina,

a sua presença, posto que te- No próx,imo Domingo. d, ia que prOlu"te g'r'ande �uce�so
O J b d

ccnte, já se acentua pelo zelo 10 de Ab 1d' I
- - u,

orge sa e isso, O Plano sem a ilubstância co-

O ,1'.1,' ar-se-a no, p:rós, realizando-se na sede PI'O' _
rante do aumento é a falência ela ideolorz,'a,

com que estuda e trata os pelO ba· I C

�

,

'.

1110 e � apoeIras, a pria da.Cjuele Clube em fase
interesses lHiblicos, quer no pre.-mauguraçao do Salão de de acabanlento

'

11lenál'io quer C' n I ! 1
' pois que a

�

fi:1.S ·OIDíS- Ual es c o C nbe Doze de Se-
I paJ·tc ·tpr'I'''',."

soes t
c' " se encont.!",

•

r.
_,

'0111bro, o que constituirá, , j1l'OnLa,
' -

� data de amanha e en-' sem dúvida, um aconteci" IselO 11ara que rece-ba demol1s- I mp.nto d" realce pa�'a a DO R' 1
tracões elo al)i'í!co e I , .. ,

.
. .';-' v, .' -

- elnan( o grande espectati·
. ,( a '.""'- ])u,,,.ColO e SOCIedade C1:1"'1,,1,-, va n··, (.• ,- d t-

.
.'

' '.L

�·"I
. t,·' "j 'lO e aO ODOl't

ma, çonpqmstados em .lU��:;Ó I apraZível
recanto do c�nti- melh�n:;n�nto para cap�l;�O

melO. razerosamente,"leva- nente,. ' ,,'.

-

mos-lhe nosso b
- I .,

ras, e de p:;perar-se muita
a ra.ço cor-I

ASSlm
'.

esta. prn?ra.l11�,da I: alegria na noite de Domingo
diaI. uma alllmadfl. dommgU€if:l, próximo, .

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

DEMIlEM�SE OS MEMBROS· DA COAP
Contra aumento de impostos

Ao presidente da Cofap foi rias - Moacyr ele Moraes Li

dirigido o seguinte telegra- ma - Marcos Nunes Vieira

ma: - Roberto Waldyr Schmiclt

Dr, Américo Pacheco oar- - Oscar Pereira - Belmon ..

valho - Pte. COFAP - Rio. te Miranda - Arí Machado

De acôrelo com exposições - Alberto Gonçalves dos

anteriores, nossos rádios de Santos.

17 de fevereiro e 16 de mar-

cantes, confirmamos a vos
sência nosso pedido demissão
membros COAP Santa Cata-

co, virtude aumento exorbi

tante combustíveis e lubrrü-

VISITARÁ LONDRES
O PRESIDENTE DE

rtna. Soli.citamos nos sejam PORTUGAL
concedidas as exonerações, LONDRES, 2 (U, P.) - O

imediatamente, enoamlnhan- presidente de Portugal, gal.
, do o presente a sua excia. se- Craveiro Lopes e sua esposa

nhor Presidente da Repú- farão uma visita oficial de 3

blíca, Aguardamos solução, dias a esta capital no dia 25

postos representação. Sauda- de outubro, segundo anun

ções - Charles Edga.r Mo- 1 ciou, esta noite, o Palácio de

ritz José Augusto de Fa- 13uckingham,

Flortanópolis, Domingo, 3' de Abril de 1955

ROMA,NCE OU LIBELO?
R. Magalhães Júnior

,Convite
O Centro Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade

de Direito, convida, por êste meio, todos os estudantes,
magistrados, professores, advogados, autoridades e o povo

em geral para assistirem, nos dias 5 e 9 do corrente na·

Sala Ruy Barbosa ela Faculdade de Direito, às 20 hOl'�S, as

conferências que serão proferidas pelo eminente magistra-
do e .escritor Dr, Osny Duarte Pereira.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


