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o Momento Nacional
/

Jânio tteeu. Juarez o candiddjo. Munhoz saiu.
Os dissidentes Dão acenam. Notas

SÃO PAULO, 3 (V.A.) - O JUAREZ O CANDIDATO nambuco, Mas não é a opí- sêrn.: agora, estariam alem
. Governador Jânio Quadros, RIO, 4 (V, AJ - Espeí:a- níão elos demais próceies da do mais, cometendo uma in-

decidinelo permanecer no go- se o lançamento, hoje ou la dissidente do P.S.D .Tan- delicadeza, com um correu

vêrno, hmçou o segulnte' amanhã, da chapa Juarez- to o sr, Nereu Ramos corno gíonárto C.O porte do sr. Cal'·

manifesto: .
Mnnhoz, em oposição ao no- o sr, Peracchi ele Barcelos, los Luz, cujo nome vinha

me J'uscrlino, que estiveram reunidos, :\ sendo articulado, e estariam
noite, no apartamento de criando para o sr. Benedito
uma amigo comum, em. Co� Valadares, que se dispõe a

pacabana, acham que não iormar no mesmo grupo, urna

podem, nem devem af,star- situação de ínsoluvel dífieul
se da formula entre eles dade,

assentada, de acordo, aliás, A noite, conversamos com

com a U.D.N. e antros parti- o sr, Carlos Luz, O presíden
dos, no campo antí-jusceli- te da Câmara mostrava-se

nista; candidato pessedlsta. tranquilo, aguardando, com

Eles nenhuma restrição de serenidade, o desenrolar dos
ordem pessoal tem a Iazer ao acontecimentos, A nossa opí
nome elo general Juarez. Pu- níão é que; ainda que a U,D.

liticamente, porem, não po- N., o P.L, e outros partidos
dern ter cutra posição que venham a apoiar a candí
não essa, tomada em con - datura Juarez, os dissidentes
junto com seus aliados. Até, pessedístas, com exceção do

pelo menos, que se decidam sr. Etelvina Lins, manterão o

estes, a reexaminar o prob�e- I ponto
de vista qu: expressa

ma, rompendo os comprorrus- i ram na Convençao de seu

so.s ql:e assumiram com ele:>, 'partido, Tambem a ala clu'lnao tem porque precipitar - trista do P.S.D, se opõe fir
se, apoiando candidaturas' memente à candidatura JWI"
extrapartldartas. Se o rízes-

.

rezo

Concordem, pois, os. que
me lêem ou me ouvem, em

1.1 conceder ao govêrno a con

fiança que demanda nesta
hora obscura em que, por
tôda parte, se generalizam a

inquietude, a aflição e o em

pobrecimento. Não há ne

gar, porém, que há meios pa
ra dominar a crise, que - é
sobretudo de caráter e reside,
antes, nas vontades e nos

cOl'aç�es, do que na estrutu
ra da República.
Se nós nos unirmos, olvi

dando rancores passados e I,)

gôsto elas vantagens suspei-
. tas ou abusivas, para nos

transformarmos em instru
mentos das aspirações coleti
vas de dias mais felizes, com
pareceremos no plano da
União aptos a prestar ao re

gime o serviço relevante do
seu fortaleeimento, através
de solução política que per
mita eiltabelecer definitiva
mente a democracia livre,
honrada e justa, que tem

sido, o sonho irrealizado da
comunhão brasileira".

RIO, 4 (V. AJ - A candi-

MUNHOZ DEIXOU O

GOVERNO

CURITIBA,3 (V. AJ - A
fim ele candidatar-se à su

cessão presidencial, apoiado
pelo Partido Republicano, o

governador paranaense, sr ..

Munhoz da Rocha, vem .de
se desincompatibiliza1', dei
xando a chefia do Executivo
estadual.

-

Em face do Paraná não ter

vice-governadQr, assumiu o

cargo o sr. Antônio Anibele,
presidente da Assembléia Le

gislativa,

Morta �ontnHriià1sn�n$an(tJI o\lração
InD, tl (v. A.) - .,IJ. ecnho- ,fespol' C�rçio'n. '.j,' ,ç;1'�trojI f

s v. 1, ',..& -'!-tL�''''
,

r� Ana Ema Gu�marãG3, ele que ia.. 't. ����j'W�"f,· fl.'t-a de
5ti anos, !1'-OlTeU as 14 horas operação.
do dia 1.0 no Hospital "G;;- Foram decisivos para a so

túlio Vargas", ressuscitando brevívente, também a anes

ruatro minutos depois, a po- tísía de intubação e 'bxige
der de massagens no coração, nío controlado feitos pelo
aplicadas pelo cirurgião pro- anestesista dr. Pascoal Gíor-

nano, A' noite, 'qu:lndo lhe

perguntaram como estava

passando, d. Ana respondeu:
"estou melhorztnha".
Segundo esta tisttcas pu

blicadas recentemente em

imeditamente o ocorrido ao revistas ele hosptts.i.s norte

chefe :le Policia, cel. Daníet

J
americanos a oCOl:roí1cia des-

Demarír. sa natureza de smcope car-
- díaca se vertríca na propor-

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

çào de um em dois mil pa-
cientes na mesa ele operação.
A recuperação, segundo

depoimentos obtidos no cor-

YVOI LE MARRON, Loír et po médico, só foi passivei
Cher, 4 (U, P,) - Foi cele- graças às condições de apa

relhamento que oferece o

Hospital Getúlio Vargas,
Até ontem à noite, a en

ferma ressuscitada nn !h.
enfermaria do HGV, estava

passando bem tanto [Li in

tervenção clrurgíca que a

levara à mesa de operação
como da intervenção excep
cional que lhe devolveu à vi
da após o descanso que pa ..

recta ser o eterno e que aca

bou sendo de apenas quatro
minutos,

EM CORUMBA'
Graves acontecimentos

GUIABA', 3 (V, AJ - Te
legrama recebido de Corum
bá diz o seguinte: "0' povo
desta cidade, revoltado com

o descuido da Companhia
Matogrossense ele Eletrici
dade com reterencia à falta
de luz e fôrça, concentrou
se no jardim público, diri

gindo-se, em seguida, para
os escritórios da referida

OLIVIA DE
IIARILLAND

companhia destruindo como.

pletamente no meio da rua

todos os arquivos. As autori
dades munícípaís tomaram
providências comunicando

brado dia 2, nesta pequem,
comuna de Touraine o casa

mento da famosa estrôla
norte-americana Olívía de
Havilland com o jornaltstr
francês Pierre Galante.

A policia esqueceu
GOIÂNIA, 4 CU" PJ Segundo informações,

Não pôde reunir-se o 'I'ríbu- réu não compareceu, porqu:
nal do Júri, e únícamente a policía esqueceu ...
porque não compareceu o

réu Líndolfo Correia Mes=

quita, que assassinou um

sargento da. Polícia nesta ca

pttal.

O presidente do Tribunal
enviou enérgico protesto ao)

governo, ameaçando tomar
sérias providências,

AGITADORES
LIBERTADOS

ME'XICO, 4 (U. PJ - Fo
ram postos em liberdade pe
la polícia, 16 estrangeiros
que haviam sido presos an-

te-ontem, Esses estrangeíros,

fOl' prinCipalmente cubanos, ps-
'ção capixaba, sentido

tambe.m em outros pontos do
panhóis, peruanos e venezue-

território nacional. Segundo
lanos, foram presos quand0
saiam da reunião bolchevis

elespachos da Agencia Meri·
ta da "Astembléia Nacional

dional, procedentes ele Sal·
vador, na localidade de Pau

pela Paz e pela Segurança".
A imprensa fez referênrlas

Lavrado, no município ctt'
Catu' na ultima segunda-fei.

ontem a essas prisões. De-

a t t
- clara-se que os 16 estl'an!]'pi-

ra erra remeu, nao OC:1 . .

-

,

d 1 t
.. 1'OS foram sohcltados a rrs-

slOnan o (anos ma enal:"
't 1

' ,

pm ar as eis mexICanas e
mas provocando ,,1f1.rma lUl

't f' 't
-

populacio.
eVI ar azel' agi aç;Hl, ROlJ

-

'1 I qualquer pretexto,Por outro laelo, (lPspac }0
elo conespondente em Euge- - -� _- -�--

nópo!is, . 1inas' Gerais:, ack
un ta _{ue ,. 23 Cie fe verei!',.
último, :,,,, 23 horas, l'üCSi:;- RIO, 4 (V. AJ - A's seis
tl'ou-se r11i ligeiro abalo �is. e trinta horas de ante-on-·
mico que foi notado por di·

BAHIAE MINAS SENTIRAM
TERREMOTO

O abalo si!mlico que se ve

rificou há dias em VitórLl,
causanelo pRnico na POPlllR-·

versas pessoas
grande apreensão.

ca\1:::a .. lc\c

À DISTINTA CLASSE MÉDICA

U. II. BOElIRINfíER SOIlN
IngeJheim am Rhein· Alemanha

têm a grata satisfaçã.) de apresentar ag'ora
no Brasil as primeiras das suas especialidades
farmacêuticas de rencme mundial

ALEUDRIN
Antiasmático

BUSCOPAN
Espasmolítico

SY M PATO.L
Cardbtónica

Licenciados exclusivos para O Brasil:

DIQUI LTDA.
S. Paula - R. jaóé Antonio Coelho, 409 - Tel. 35-9372

Representantes poro Paraná e Sta. Catarina:

RAMAR SIA - COMERCIAL fARMACEUTICA
R. Mal. Deodoro, 5L8/530- Te1.3225- c.P. 245- CURITIBA

_SUICIDOU-SE

tem, suicidou-se num apfll:�
tamento na Praça ela Repll
blica, número 7'1 o fl.dvogac!;)
Sebastião Adelino Alrneid:'l,
Prado, de 70 anos, casa (]!',
milionário, 'pertencente <1

tradicional família paulistfl.
O tresloucado desfechou um

Eira no coração e foi encon

trado, de pijama, sentado
numa cadeira, tendo numa

das mãos f) revolver e na

outra um· crucifixo. Atrib ü
se o gesto ao fatº- de estar
sofrendo de moléstia grave.

"Aos meus concídadáos,
cumpre-me dizer algumas OS DISSIDENTES

palavras, Se desejasse, mais RIO, 3 (V. AJ - A candí-

adiante um pouco. írta à lu- datura do sr. Munhoz da Ro

ta pela Presidência da Repú- ena, consertada nas combí

hlíca, Vozes de todos os can- nações entre o Catete e o

tos induzem-me ao passo e governador Jânio Quadros,
recebi mesmo garantias as provoca uma crise na díssl

mais diversas ele segurança e dêncía pessedísta. Enquanto
ele êxito.' Até adversários ou o sr, Etelvino Lins se dispu
antigos companheiros tres- nha a aceitar a chapa que

malhados trouxeram-me cer- estava sendo articulada, os

teza de r.pôío ínquebrantá- srs. Nereu Ramos e Peracclií

vel. Barcelos opunham um veto

Não devo, porém, fazê-lo formai ao nome do sr. Mu

e por isso não o farei. Cabe- nhoz. Ressalvando que não

me, ao governador que ainda I estavam. autorizados pelas
ontem, candidato, prometia seções do Rio Grande elo Sul

promover a recuperação ad- I e Santa Catarina a ir além

mínístrativa, econômica, fi-I da li�ta de nom_es apres�nta
nanceira e moral de nossa dos a Convençao Nacional,
terra, manter-me fiel aos an- dispunham-se, entretanto, a

seios dos paulistas de perrna- encaminhar o nome do ge ..

necer no posto que o povo me neral Juarez Távora. �-_.._--...._...-.-_..._--_.._-�_w_�._..._-_;";.__._�."._...a.�fj._�ii... .....=.�.,,.w._-_�..._�_"_,,

confiou, Todavia, não se confol'm:1-

Não se entenda no fato de- vam com os processos e a N "t Isinterêsse de São Paulo pela pretensão do sr: Munhoz dq
.

O·· u a s·sucessão nacional. Ao con- Rocha que daqm partlra, an-

verso, crescerá êsse interêsR2 te-ontem, declarando não ser I
.

pelo reclamo imperioso de candidato, para, no dia ime- O Ministro Marcondes Filho apresentou também um
CAIRAM 3 BONIBAS

defende}' e proteger o gran- diato, tomar atitude contrú - ,Plano. Não de obras e equi}}amentos, que já seria mais BANGKOK, 4 (U. PJ

de Estad!J e as exigências, ria, utilizando-se ela tática ni' do que ta·rde. O tl'abalho do ilustre }laulista se prende mais
Três bombardeiros birmane

nem sempre compreendidas, criar o fato consumado para aos l'umos }loliticos, sociais e econômicos para os quais o
se.:; _que particlpan� das ope

de seu progresso, de sua cul- impor a SUfL candidatura. Jovêl'no eleve encaminhar o Brasil. raçoes contra os Irregulares

tura, el'e suas riquezas, de com a pro�eç�o elo presiden- ?omei1tand�-o, escreveu' o conhecic10 romentarist!l I chin�e,s deixaram cair tr�s
.seu trab:1lho e de sua auto- te da RepUblica. í\[ul'Ilo NIarl'oqunn, no O Jornal de 2 do coneute: bombas, em uma aldeia tal-

rldade no cenário da Pátria. De fonte ligada ao sr, Jâ- "Ti'ata-se de um plano para seis meses de
landesa já região de Chiang

Di.J;ljo-me agora aos mui- pio Quadres obtivemos, à.'( adl11inistl'a(1ío' vai'dila IlClos teml)Ol'ais políticos e

- \Irai, situ�da n�s proximida-

�os concidadãos insatisfei- u�timas horas de ontem, f} quando. os Ga.lldida.tós aô l.leito j'
.

sloiJam, .c1a...ma�� de� da fronte1.f3q f�ze,n_do
" tos, Asseguro-lhes que o 'go- nollieia de que a candiclatur't lIuin1 �'o.�'e7nallumlal, ô fulcro·'tl rí(J!íti� ile ê,,::'

-

-

.' OiS
. mOl:�OS e emco tendo;;

verno, se mais não está fa- do' Gene!'al Juaréz Távora só mando brasileira. Resta, Ilontndo, .o, subsidio: o._ sr,
- al1l�nc�a:-se em ��nkok.

zendo, é porque mais não po- não fôra lançada ontem mcs·· .Mal'col1des Filho efetuou um tI'abalho bastante
J MIl1lstel'lO do Exteí'lor ela

de fazer, Debruça-se sobre mo pelo governador bandei- bom, punI, prazo tão curto le sua gestão n:iniste- l'ailândia estabelecerá .-can-

os problemas e enfrenta rante, atendendo a 11m flpêlo r."i. E os camlhhtos que_aí estão podem muito
:acto com o govêrno biríl1:l-

com denôdo embaraços in- elo próprio cLefe da Casa Mi- bem alJl'oveital' o estudo' do ministlO, 11Ul"l1, o seu
'lês a respeito cio fato.

clescritíveis. Muitas das me- litar da Presidência, qUi' lll'óximo }leríôdo governa�ental".
didas adotadas, ásperas e penderara a necessidade e fi E, mais adiante:

'

com traços desumanos, des!!- conveniência de uma préVia e "Refletiu muitôs pontos de vista em moda, in-
gradam à própria adminis- ampla consulta a tôdas as

I �lusive em centros brasileifos de altos estudos. O

tração. Não ficou alternati- fôrças al'lti-jUscelinistÍts, lato, entretantu, de que se �,ransfol'lne numa espe-

va, porém, de nos erros oca- Esta consulta, aliás, serú I (lie de regulamento de uma laclminist,ração expil'un-
sionais do oficialismo estar feita amanhã em reunião que te, mostra que, na Inatica,1 não irão funcional· os

,�empre a bôa fé, a insuspei- deverá ser realizada na resi- seus conselhos,A futura administração poderá
<:ão, o desejo do melhor cri- dência do sr. Nerêu RRIllO:'. apl'oveitá-los, se quiser pelo menos inicial' a revo-

tério. luc,ão nUl'ocl'atica e política' sugerida,".

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FAMOSO CRI1_'ICO
ROMA, 4 (U. PJ - Silvio

D'Amico, o mais famoso crí
tico de teatro da Itália, fa
leceu dia 10 numa clinic3.
desta capital aos 78 anos de
idade. Durante anos escreveu

crítica de teatro para fi im
prensa de Roma. Em 1935,

I fu�dou a Academia Nacion::tl
.
de Arte Dramática da qual
ainda era presidente ao mor-
rer. Era ainda o .extinto au

tor de uma história. do tea
tro italiano.

datura Juarez, antes de ser Aqui, no caso é pior. O plano do Ministro é um estu

lançada, deve ainda superar cio, são sugestões. Nio seri impo�to, como lei, aos seus 5U

varias dificuldades, entre fi;'; cessares. Como diz Marl'Oqt\im, sao ubsiclios que a futura
quais avultam a de não ser administração aproveitará, se quiser. Aqui, o que se quer
pessedista o Chefe da Casa, é um Plano feito Lei, em Plano que dê ao govêrno agoni
Militar e o de não aceitar as sante o direito de sacar sôbre o futuro. E sacar níuito u

fortes injunções que 'lhe tc- descoberto.
'

riam sido feitas pelo P.D.C. Sacar, por antecipação de receita, wmas enormes, sef;1

. I tempo para aplicação; sacar contratos elo maior vulto, SÔ'-

,

RIO, 4 �V: A.) - A prOIYl- I bre obras cujos projetos definitivos só poclerão estar COl1-

SIto dos dlsSldente� do P.S.?, I cluiC:OS em 1958, c.omo as usinas elétricas e segundo as afir
a Folha da Manha ele Sal) maçoes do Secretario ela Agricultura., perante a Assembléia,
Paulo, e:e.reve o seguinte: I ,; . '!' '!'

.

A noticia do lançamento I Os rC}lreSel1tal1tes da Il1dústi'ia e do Comércio - de-
da chapa Juarez-Munh!)� clarou o Secretário da Agricultura - teriam anuído a

provocou, como era natural, llUl'ticipal'em da Comissão Encarregada do Plano.. Aco11te
uma granc'te movimentação ce, entretanto, que as classes pl·odutoras já se estão mani
nos meios políticos, O sr. j!;.., fesíallrlo contrarias ao Plano, porque ele importa na elc
telvino Lins foi o primeiro va(,\ão de impostos. Diante disso os seues dirlgcl',ltes sUIJre-'
pessedistR dissidente a mani·: mos, no Estado, estariam disllostoS. a oculJar os postos que
festar-se. Tendo sido lança-· fi Plano lhes destina? Almroll a nossa repol'tagem que não,
dor, há tempos, ela canclida- E, llrecisamel1te, lógicamente, pelo motivo acima exposto,
tura Juarez, não podia dei- Houve; assim, evidente engano na informação prestada à
xar oe :1poiá-la. Esse era Assembléia pelo honrado Secretário da Agricultura-,
tambem o pensamento do g>;;. '" '!' ,� DEIXOU SUEZ
neral Osvaldo Cordeiro do;; Revelou ainda, na Assembléia, o titular da Agricultu··

.' .

Farias, governador de Per- la, que as causas elo fracasso da linha Flol'ianópolis-Jara- '0 ultimo soldado "Ingle"sgui residt;m no trecho que atravessa certa zona de Tiju-
CONSEHLEIRO caso E' que para ali afluem os ráios todos· que caem na,> CAIRO, 4 CU. PJ O Tendo o canal de Suez· 161

CARACAS, 4 JU. P.) _ O redondezas, Será a Joáia, essa zona? Tentaremos, a propó- último solelado britânico dei- quilômetros de comprimento
governo venezuelano desig- sito, ouvir o sr. elr, Bayer Filho, O fato é que as culpas do xou na manhã de 2, a zona e tendo os britânicos eva

nau conselheiro cultural de insucesso ela linha acabaram caTndo em .. ,. São Pedro, sul do canal de Suez, em cuado 30 quilômetros, ainda

sua embaixada no Rio de Ja- g pelo fracasso do Plano, ele futuro, quem responderá? Pe- execução ao acôrdo sobre a restam 131 quilômetros guar- EM BUSCA DA
neiro, o famoso jornalista !G jeit.o, Serão todos os Santosl evacuação, anunciou a em- dados pelas forças inglesas.
Marco Aurelio Rodriguez, ----- baixada oritânica nesta. ca- LIBERDADE
que foi chefe da redaçüo de pital. P.ARIS, 4 (U. PJ - Ocor-

"La Esfera" e eliretor dos jor- BLOQUEIO ECONOMICO O comunicado acrescenta DESTRONADO 1'eu outra fuga nos mais ar-

nais HEI Heraldo", de Cara- que de agora em diante não '-'ADEN, 4 (U. PJ - UR- tísticos comunistas estran-

cas 'e "Diário de Ocidente" BERLIM, 4 CU. PJ - Ele- de Berlim. O sr. Konrad A- há mais' EOldados britânicos GENTE - Despachas autori- gelros que atuam nesta ca-

de Maracaibo. mentos l'esponsaveis do 1'3- denauer tem insistentemen'te ao sul
-

de Geneifa, a cêrca zados, procedent.es do reino pita!:
O sr. Marco Aurélio Rodri- gime comunista declararam recusado q.ualquer

.

contato de 30 quilômetros ao norte de Yemen, no deserto da A- Anton AntonQv, de 24 anos,

guez, considerado como dos aos jornalistas que a ques- com o leste. O trafico esteVe da cidade de Suez. As últi- rábia, informam que o exér- violoncelista do "ballet" búl

mais ágeis e cultos jornalis- tão elo novo pedagio sobr3 1 hoje normal, embor� � Sàlb� ;mas forças britânicas· que cito destronou o rei Ahmed, garo que se encontra nesta

tas venezuelanos, declarou à as estradas que' vão para a Ilnetido aos �levadíssimos -tri� deixaram-o setor são um des- mediante um golpe "branco" capital, burlou a vigilância
"Fl'ance presse" que leval'á Alemanha Ocidental someni;e butos, Os aliados protestà"- "t!fCa1l\ento do I Batalhão do de Estado, pelo qual foi le- dos guardas comunistas que

alguns dias para preparar poderá ser resolvida por ram ao alto corhis·sário--nfsSct· �i'Royal Scots". vado ao trono o irmão do acompanham a companhia.

sua mudança para a capital uma reunião de repl'eser.-· mas não receberam qliàlrú/ú A evacuaçãó prosseguirá I
rei, principe Saif AI-Isla,m e apresentou-se à polícia

trasUeir':!. ! tantes de Bonn e do !1"\'Gl'ÜÜ respost.a. �;,:;: por etapa", do sul ao nor!_e . .Abdullah. fra�cesa para solicitar asilo,
,;!'<""

'
... �'"-'
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FORMIDAVEL

DIAMANTE'
CARACAS, 4 (U. PJ - HEI

Nacional" informa que um

mineiro encontrou, próximo
a localid'lde de Puviche, E':

tado de �olivai', e às mar

gens do rio Caroni, um dia
mante de 70 quilates.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Terça-feira, 5 de Alui! de 1955

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

MINISTÉRIO D.\ AGRICULTURA
SERVIÇO, FioRESTAL

DELEGACIA )"LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O, ES'l'ADO DE
SAN'!'A CATAl':.INA

A V I S O

--o-
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. ltiO Tel. 3022
- ex. Postal' 1311.
Diretor: RUBEN'l A, RAMOS.Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosin ha e instalações sanitarias, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros,
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

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

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, casinha e insta

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

Jantar, casinha e instalação sanitaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

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

na cada lote-Crê 415.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

_-o
- duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com sei"

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, amuos servidas de água dc..._poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza
das em terreno c]p 10 x 65 cms., com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a qualquer hora
Preço C1'.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencia1 do 5 distrito Naval medindo 13 X 14

Preço C1',$ 50.000,00
Dois lotes de terreno, mediado cada um 10 x 30 na

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua.
L, c

I
Preço cada Cr$ 10.000.00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons

truir uma. casa no centro da ctdade - valor (;1'$ ..... ,

330,000,00
uma casa de madeira a. rua São José, Estreito recen

constru ida, toda pintada a oleo, preço Cr$ 9li.000,00
negocio urgente

Informações' a Rua Coronel Pedro Demoro 1541
10 andar - Estreíto - Em frente ao Cine Gloria.

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO·ONIBUS DO

RAPIDO ,(SUL-BRASILEIRO)

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

AQOINOsivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe- Representantes:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Representações A. S. L-u.

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

tara. a exigência do cumprimento ;(10 Código Florestal
I

Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
; ., \ Rua 15 de Novemb r � 228 5Q

Decr. 2_3.793 de 2{-1-1934) em todo '- Estado. andar sala 512 - SilO Paulo.
QUEIMADAS E DERRUBADAS D.E MA'J'O INenhum proprietário de terras ou lavrador poderri ASSiNATURAS

iroceder queima.la 011 derrubada de mato , sem SOlicitar,', Nl C"Jlital

com antecedência, a necessária licença da autoridade no- ,Ano,., 4tr$ 170,00
cestal competente, conforme dispõe Q Código F

..

Iorestal em

IIEemestre .,;
.. , : Cri 90,00

-eus artigos :!2 e 23, respectívamente, estando os infratores 1',0 Intertor
• .

I'd
Ano, , Cr' 2�O,OO

iUJCILos a penan a des.

\semestre
Cr$1l0,OO

. REFLORESTAMENrrO _ Anúncio. �ediante ron_trâto,
"" t R ti ... . 1 .' I d •. f'l t. r., Os ongmms, mesmo nao pu-
IO,S a epar IÇa0, pe a I et e e VIVCUOS ores ais, em

I hlicados, não serão de--olvidos.
-ooperaçâo que mantem no Estado, díspôe de mudas e se-I A direção não se responsabiliza
-nentes de espécies I'lurestats e ele' ornamentação para for- jalcs conceitos emitidos nos ar-

. '. .' :t\gos asstnados.
necrmen 1.0 :lOS agricultores- em geral,· intê.rcssados no reflo- ,
-estamentn de suas terras, além de prestar toda orientação (. _

écnk-a necessárta. Lembra, atnrla, a possíbtlldnde da óh-
encâo de empréstimos pata reflorestamento no Bauco do INFORMAÇOES
srastt, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS Interessados em assuntos í'lorestais, para a obten- -0- !-
-âo de maiores sclarecímen los c requererem aatnrtzaçâo I O leitor encontrará, nesta .':0-
'I' . .

.

.r ,-_, "
.

luna, informações qne. nec alta,
.re rccnçapm a queimada e der i ubadas de mato, devem, diàriamente e de imedIato:
dirigir-se às Ag-ências Florestais Municipais ou díretamen- j.TORNAIS Telefone

te a esta Rcpartlt;':to, situada à rua Santos Dumont nv, 6 j O Estado .. , .. ,.......... 3.�22
lA Gazeta ... ,............ 2.656

em Ft.n-ianépolis. Diário da Tarde , 3.579

'I'e lef'úne: vno --- Caixa Postal. �9.'). IA Verd�.de 2.010
: Imprensa Of icial .,., .. o. 2.688

t:ndereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S. C. HOSPI'!'AIS i

I Caridade:
"_814

!
'(Provedor) , 6

,(Portaria) ,.......... 2,0361'! Nerêu Ramos ,....... 8.831
'Militar .,

8.]671
!
São Sebostião (Casa de

I Saúde) 8.153
� Maternidade Doutor Car-

I cli��M�,};,b�a uii:········ 8.121

CENTES

i Corpo de Bombeiros 8.8111

,Serviço Luz (Renlarua-
I 'ções) ... , ..... ,.,.,... 2.404

! Polícia (Sala Comissário 2_038
Polícia (Gab, Delegado).. 2.óil4
COMPANHIAS DE

i TRANSPORTES
, AÉHii:O
'fAC 3.700

! Cruzeiro do Sul ,... 2_600

,__----,�----_:-- i Pan:'li r ." , .. ,.. 23',�52�
Ivang

.. , ,...... o U

LóiJe Aéreo 2.402
Real , ,.,..... 2.358

"
Scandi navas •........ 2.500
HOTÉIS
Lux .. , ...•..... '........ 2,021

I Magestic , , ,.

2.2761Metropol ",., ,....... 3.147
La Porta , :-:. 3.321

Cacique ,............ 8.449!
Central ,: :.... 2.6H4 i
Estrela , ". 3.371

Ideal ." , .. ,.. l.fiM)I'"ESTREITO
. Disque '.'

06

Viagem
e

Florianópolis - !tajai - Joinville - Curitiba

Móveis Agência:
.-

Rua Deodoro 8squlna..,da
Rua Tenente ,Silveira

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

finíssimo conjunto de qua rto para casal em imbuia, aca

bamento de luxo, quase novo, com urna cama, 2 mesas de
cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro. BANCO de GRf�ITO POPULAR

�I� AGR[COlA • I

Rv� �-wal.).N'"O, 16
' . I

�:lloiio;1sàJ fI.ORUV�.CPOI..IS - Sb.ttJo.rlnô"
-

*

Telefonar 6.625

CURITIU nuCJiA.U.4; PROSEBRd

"Navio-Motor «Carl· Hoepcken
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Esca las intermediárias em Itaja!, Santos, São S••

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba Me
prejudic.arão o horá.,-io de chegllda no Rl() (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Raios X
/tparclhagem moderna e completa

radíológtco.
Râdiograna� e radíoseoptas.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - Intestlncs e figado (ccfecístografta).
l�jns e bexiga (Pieloguafia).
Vtero e anexos: llistero-salpingografia com Insufla

ção das trompas para diagnõstíco da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas- exa cas elos diarnetrcs- ela bacia para oríenta

ção do parto <Rádio-j)elvimetria).
Dlàr!amente na Maternlrl::H:!e Dr. Carlos Corrêa.

para qualquer exame

CASA
PROCURA-SE, GOlVI URGÊNCIA, CASA PARA

ALUGAR, PREFERENCIALMENTE ElVI BAIRRO RE
SIDENCIAL.

'I'ratar no Lux Hotel - Apta -503

fARMACIA DE PLANTÃO
2 Sábado (tarde) _ Farmácía Sto. Antônio - Hua Fe

lipe Schmiclt 43.
3 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua F,�lioe

Schmidt 43.
8 Sexta-feira ( dia santo) - Farrnacía Catarlnense -

Rua Trajano.
O Sábado (tarde) - Farfuácia Noturna -- Rua 'írajanu.
10 Domingo - Farmácia Noturna - I�U8. Trajano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança --- Ro.B. Con

selheiro Mafra,
17 Domingo - Farmácía 'Esperança - Rua Cunselheíro

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

lipe Schmicl t.
23 Sábado (tarde)' - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
24 D0111ingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

- 30 Sábado (tarde) - Farmácía sto. Antônio - li'eEpe
Schmidt 43.

O serviço noturno será efetuado pejas farmácias SiQ,
Antônio e Noturn:=t, situada� às ruas Felipe Schmidt 11. 43 e

Trajano.
A presente tabeJa não poderá ser alterada sem ,iré

via autorização dêste DepaJ tatnento,
--r.-" . � .�-----

_{

,INDI.CADOR PROFISSIONALll DR. nO�iR�:ASTOS MÁRIO DE I:ARMO. Dr. Vida) Dulro filho
\_

MÉDICO cANTIÇAO'1 ESPECIALIS',I'A EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
,

DRA. WLADYSLAVA·j DR. I. LOBATO· I,' DR. WALMOR ZOMER lf.���cr:c�j�� A��lsHO:PI!�1 O:i��� ;
.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO
W MUSSl ! FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro I 1\1 É D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL -- DIs:rORBTOS DO RECEM-
., !

. CLlNIC� Mf'}JICA' CLÍNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSIS'fF:NCIA T�CNICA ESPECIALIZADA ..\08
• _

Dnenças do

8par"lh.a. re@plratórlo-Diplotllndopelal" ...nldade Na- CARI;IOLO�GIA

i
l'HEMATunos - TRATA.,.\1ENTO DA INAPET�NCIA ll\FANTlL

ON O DIB! TUBERCULOSE i clonaI tle Medicina da Univ..,r- C ." ',.
ADULTOS (FALTA DI� Al'F:TITE) - 'IRA l'AMENTO DA ENU RESE NO-DR. ANT I I·RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA I sidade tio Brasil .. ont,u,;vOI'IO:, ��ua \' Itor Mei-

Doenças Internas TURNA EM CHIA NÇAS .
E ADOLESCENTES - DIS'I'(TRBI()S

MUSSI ,
DOS PULMO.ES i �:x-Interno por concurso da Ma- leles, �� Tel;; 2615,

SICOr CICOS 1

�KÉ-DICOS C.I·rurgl·a do 'rora� " le�nidade.F.8cola � Ht°l'áf�'los: ::iegundas, Q rtas e CORAÇAO - FIGADO -:-
l'

.

�o, 'lA INFANCIA - ENr'ERMIDADÉS DA lNJi'ÃN-
_ ,., -

�

(S'
; . "ex -a elrflS'

elA Dr� MANEIRA GERAL
CIRURGIA-CLíNICA Formado pela Faculdade Nado- i • e�vlç'-' do. Prof. Octávio ao- .-

D' 11'" 8

j
RINS - INTESTINOS CONSULTamO -- FELll'E SCIBUDT, 88.

G-ERAL-PAR'rOS nal .de Medil'ina, TlsloloaiBta e I. drlgues LIma) as .' as] horas.. -" d eONSUI'rAS nAS 2 AS 5 liO'nAS•
E Res de ;R F I S h Tratamento mo ..erno a ' .

- IJ. ., • ,

Ser'i;�o :compltito e especiali- ''I'i8i(lcirUrgi�o do Hospital Ne- i
,x-interno �o Serviço de Cirur,- mídt 12311�1\�o ��d � IP. c -

CON'WLTAS r.1 H0RA MAf{CAC'!\: lcONE 811:16
zado ,[ás- DOENÇAS DE SENHO-I. ren aamo. jM'la do Hospital I. A. P. E. 1'. C. '1'.'1'3 ')

I !II, li t. 1 � SIFILIS -np:::;,I)f�Nc:IA TENb:'JTE SILVEIRA, ]IsO (FONlii 1]65)
RAS, com modernos método, doi; Curso de eMpeclalltn<;1a pela' �o ltlo de Janelru " �._.�O_�_�. _ .. __ . . _ ConsnItórin � Rna Vietol' ATEi\ DI� CII AM AIIOS A DOMICl LlO
r!iagnóstico� � triltamento. S. N. T. ",I:-Interno e Er-a8Bla-1 lI'!(,dleo ,do. Hospital de

DR HENIUPU-'i;- P -ISCO 11 22
------ ----.-----------

:':ULPOSCO}'JA - lirSTlIIRO - tente de Cirurgia do Prof. Ufill T ,Caridade -- . ( � Meire es, ' DR. NEY PERRONE
I

DR. ALVARO DE--
SALI'INGüGRAFIA -- M..liTAr:O- Gulmarãea (R,taL' DOENÇAS DE S�NHORAS PARAISO I HORARIO: MU·ND CARVALHO-LISMO BASAL nons: Felipe Schmidt, 18 -I,� P�R�OS -::. 01 �RAÇO]ijS MÉDICO , Das 13 às 16 horas •

. _ Radioterapia por onda. curta.- Fone 3801 vons. Rua J,oao l'mto n. 16,! O!)era,ões _ Doença de Se- Formado pela Faculdade Nacl i'
E:18.tro...

oag-uração _ Rafo. Ultra

I
Atende em hora marcada. das 16,00 �B 18,00 hora.s.

nh.oras
_ CI'lnl'ca'de Ad Itoll Tel.: Cons. - 3.415 - Res. :1aol de Medicina Univel·."iade

R l' 1 h t d .• >

I' do Brasl'l _

f'up.ri'·lIltura - f'edlatrla
\'ioleta e Infra Vermelho. eg.: - RUI! E�teveg Junior, .e a man!l a en.8 .. 1 .. - Curso ele "'specl·all·'.aça·o no 2.276 - F1orianópolis. l'

.

It' d Dr t H t I d
- c. .. -

RIO D'Q J 'NEIRO UPrJcu 01' o epartamento
Consultó_rio: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2395 Cla�dcnde no OSpl II e Hospital do. Servidore do "'1_

... r1.
N' 1 d C'

ar] II e
• E> Aperfeiçoamente na "Casa de

. al'lGna a nança,_ Ex-Assis-
l° andar - Edificio do Montepio. riii-Y-LMAR'-C-O-R--"R-.;A-;- Residencia" tado. I DR MARIO WEN- Saud& São Miguel"

tente d.o Pr?f. Martag-ao Gesteirll
Horário: Das II às 12 boras - J. . . �

I R G
.

I Bittencourt (Serviço do riano d. I
.

HAUSEN Prof. Fernando !'aulino nu, �JnIVeJ'8Idllrl� do Brasil. Ex-
Dr. MlJSSI. CLí1\ICA MEDICA . 101

l1U: enel'a n, Andrade) ,D Interno por 8 anos do Serviço' Medlc? do I�Stltl1tO Fernandes
.

Das }5 às 18 horas - Deu, CONSULTAS das 10 - 18 ho- T I f . 2692 Consultas - Pela snlllí no. CLrNTCA MÉDICA Dg ADULTOS
de Cirurgia FIg'uell'!l·Sel'vI!;os dos Profs. Ce-

MOSS�, .

raso I e e one. . .

Hospital de Caridade, I E CRIANÇAS Prof, Pedro de Monra zal'. !,ernetta e. Má��o Olil!to, -

Resldencla: Avenida Trom- RUlI Tirnrle!1te 9 - Fone 11415 --·�DRNEWTON----· Á tarde das l5Sb 8 em dian- Consultório - Rua João Pin-
li:stagio por 1 ano na "Mater- no ]�IO de Janelr?, Ex-médIco el-powsky, 84.

-

• te no consultório 'Rua Nune. to, lO - Tel. M. 769,
nidade _ I1lscola" Itaglal'lo .do ServIço de l'ediatJ-�aDR. JOSl!l TAVARES D'AVILA Machado 17

�SqUiT
d. 1'ira-! Consultas: Das 4 à.s 6 horr�.

Prof. Otávio ROdrigues Lima. ,do HOSpJtlll do Ipaae (prof. LUII
DR JÚIJO DOIN IRACEMA CIRURGIA GERAL Idente�. Te�.27: , .! . Residên�'ia: Rua Esteve. Jú-

Interno por 2 �no do PTnnto ITo.rres Rarboza) no Rio de Ja-
,

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS Jil Doen�a8 tle Sen��rail - Prodo-. Re�ldencla - rua Prelldente, mor, 45. 1 el. 2.812. Socorro nelro.

MENTAIS - CLINICA GERAL logla � �Ietrlcldad� Médica. Coutm'fto 44.

I J' T AN'I'ONTO DA'I'lSTA OPERAÇOES I
Pediatrll do Hospital de Cari-

MllDICO I
-

.. ConsultorJo: Rua VItor Mel- CLINIC� Jat. CLINICA DE ADULT 1 dnde, Médfco escolar do Centro
ES�ECIALISTA EM OLHO�, ,ça�rM���:�� Nac:onal d. Doeu- �eles n, 28 - '!'elefone: 8307, de ..

�

JUNIOR DOENÇAS DE S.ENE:OR.'..S de Saúde de Florianôpo!is, Ped.ill-
OUVIDOS, NARIZ. GARGAN'lA, Chüfe d A b lat(,l o d Hlal' Consultas: Daa]6 horas em OLHOS - OUVIDOS - NARIZ CI INICA ESr'ECr', IZAl)' ...... CONSULTAS: No Rospitr.l dt> !h.·a da Assistencia Médico -- 80-
'l'RA'rAMENTO II OPERAÇOES I � � o m u •• e· diante. E GARGAN'l'A ", J ,_ , ."',' '" UI:<

I d A d
I f V lh N b II I i ne Menial

l' 'd'
.

F 8 49'
�

DO I CRIANÇAS Caridade, dial'iamente das 8 i..� cla arma a.

n ra- ermrt o-e 11 .ao; o -

i Psiquiatra do Ho.pital _

,eSI encJa: one, ,�2
, Consultas da� 9 Á! ;1 hn�q. 10. I Consultório: Rua 'fidarentell

liltra-So::'<l 'Colônia Sant'Ana Run: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA R C P d Mii;'lIelinbo No consultório, à. Rua João :9, '.

(Trlltamento de .Inu.lte sem Convulsoterapía pelo .Ietr _
DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- '10

es. e ona. a rI!
Pinto nr. 16 (lo andar) _

.

Consultas, diáriamente dali
operaçio) 'choque e cardiazoI. Inlulin er�-l GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de FlorianõPolial

-

\Diariamente
das 10 às 12 e

dasl15
11.Oras em diante.

Anglo-retlnoilcopla - Receita de .

MI' t .

P' t 'I TO'\L\GO E DUODENO, ALER- Possue fi CLTNICA 08 APARlil- ADVOGADOS 14 às 16 horas, Residência: R. Tt.e. Silveira
Oculol - Moderno equipamento Vl� . a arlO er�p�. ,SH!O Ilup_.a, GIA-DERMATOLOGIA 11 CLI- LHOS MAIS :l10DERNOS PARA I RESIDENCIA: - R·.. a Duarte S/No Esq, Padre Roma.
de Oto-alnolarln,olorl. (\biil:o tas' ��;Ul�T��'ll1 hr;::Il. e S��l�� I NICA GERAL ITRATAMENTO elns DOKNNCAS I' DR. JOS� MEDEIROS Shutel, 129 - FlorianópO!il. Tel. 2530

.

no E.ta4o) ,(manhã) I DR JULIO PAUPI'l'Z da ESPECIALIDADE VIEIRA DR I N G l E T T OHorárIO da. ", à. la hor". -, Rua A't G 'b Id' I

I
.

Cons.ultus - pela manbi no
.

dai 16 AI 1.8 horas. de Gene��1 a Bit:t:llI:O��t. uqu na FILHO IHOSPITAL.
. 1(', - ADVOGADO" •

.

ConsultórIo: - Rua Vitor

líhlol RESIDENCIA: Bua Bocalt'iva Ex interno da 20& enfermaria A TARDE - daa Z .. i -,
S
alxa CPos�al 150 - itaja{

Dia.gnóstico-Trato. C1ínico e Cir.íugico das Duenças e-reles 22 - Fone �671i. 139 Tel.2901
'

e Serviço de gastro-enterologia no CONSULTORIO ' anta atal'lns.

Res. - Rua Sao Jorre lO -

_ _ da Santa Casa do Rio de Janeiro I CONSULTORIO - Rna dOI' -
__ ..__ .. Afecções de Adultos c Crianças.

Fone 24!1.

I
DR ARMANDO VAL'&-I (Prof. W. Berardinelli). ILHEOS nO 2 I DR. CLARNO G. PcdiatI'Ía - Ortopedia - Traumatologia - l'isiologia

DR SAMUEL FONSECA
•

RIO DE ASSIS 1
Curso

.

de neurologia (Prof. RESIDENCIA - Felipe Soh- GALLETTI Ginecologia - Obstetrícia - Urologia - Endocru1010!da•.• O,j

'IAllstregesllo). j,nridt
nO 113 Tel. 2365 ,_ ADVOGADO _

�

CIRURGIÃO-DENTISTA Do. Servlçoa de Clínlt�a lal.ntil 'Ex interno do Hospital matar- .------.

I Rua Vitor Meireles, 1i0. Curas de emagrecimento e engorde.
Clin-i-ca - Cirurgia - Proteae dll AssIstência MuniCipal a ROII- 'nidade V. Amaral.

-

DR ANTONTOMONIZ IPONE: !.468 Doenças da velhice,
Dentária . I pitaI de Caridade DOENÇAS INTERNAS

.

DE AMGAO I - Florianópo!iu -

ALT1' CIRURGIARaios X e Infra-Vervelho CLiNICA :lIriIílDICA Dl! CRIAN- Coração, Estômago, intestino" "

Consultório e Residência: Rua ÇAS l!l ADUL'l'OS figado e vias biliares, Riu, ova- CIRUIWIA 'fREU�lA'I'OLO(,lA j DU. ANTONIO GOMES DE CtRURGlA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado i. - Alereia - rios e útero.

1
Ortopedia

Telefone: 2221í Consultório: Rua Nune. .._ Consultório' Vitor Keirel.. Consultório: João Pinto, 18, ALMEIDA Consultório: Rua Fernando Machado, 11. 6 - io andar.
Consultas: daI 8,00 i. 11,10 IChado,

'1 - Con.uIta. d.. 111 li 22. Das 15 à� 17 diàriamente. ADVOGADO , Telefone 22-27
e das 14,00 ás 18 hora. 18 horas Das 16 às 18 hora.. Menos aos Sábados Escritório' e Residência: Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).Exclusivamente com hora mar- Re8-ldência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Bocaiuva 20. Res: B'.lcaiuva 186. Av. Bercilio Luz, 16
cad.. . Jh'lrme, li - Fone: 1781 Fo.� 3458. Fone: _. 2.714. Telefone: 11346. I:'ela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

,'1Y marcada.

Lavando com Sàbão

\?irgem ESJ;>ecial1dade
da Ola. \VIIIEL -INDUSTBIIL�J8iD,1I18. (marca registradu)

�e(:oDomiza,.se�fempo e dinheiro
_____�_...,_ "'__,___��_,_•• ••••__'__'_'_'__ '�'_ _"'" _. __ ........ o.'

I
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i ACONTECIMENTOS SOCIAIS
...a•••••••••••.". i

Ultima Moda
,

Para qualquer ocasião um vestido com decote em V,

abrindo para os ombros. Grande gola que forma o decote

e cai em grande pontas nas costas, terminando em nó.

Saia Justa com uma prega �trás. Pences na frente e a

trás. Cinto da própria fazen:,u com fivela larga e mangas

formadas pela gola.

LAJES
--0- "

COCK·TAIL

•

A Rainha Enezita Ramos NeNes 1'eeebeu, na resí

dência de seus pais Sr. e sra. Cícero Vieira da Costa Ne

ves, a Sociedade ]ajeana. Enezita e a Sra. Cícero Neves,

sua progenitora, receberam os convidados com grande

distinção é 1 iquinthda elegi:nci:l, Ali estava a fina So

cieebdes d'e Laje's. Com muita, "finesse", foi servido um

g-ostôso Cock-ta.il, o costumeiro uísque, saborosos dôces e

Salgadinhos. ParÍ,icipdndo desta elegante. reunião, esta

vf.m casais formando distintas rodas em palestras aira

dáveis. No Salão de visitas as encantadoras senhoritas,

lta Guilhon, Marília CampC!s, moça bonita que bem re

pl'esenta a cidade de Lajes no Concurso "Miss Santa Ca

brina", Tereza Fialho, elemento de destaque da socie

dade de FloriaI{ópolis; Van uza Waltricld, uma loirinha

bonIta, e Vera Bianchini. Conversavam com o cronista,

Dr. Ciro NUlle� e Dr. Walmir Bittencourt. Em um� pol

trona, notava-se fi. elegante e bonita Neuza Lopes, em

companhiá do Arquitéto João Preto de Oliveira. Desta

Cl1l':lm-se t!1mbém Melhinh::t Arl'Uda lajeana muito boni

ta, Carlos Alberto Lenzzi, lJ1'a. Lia Ramos Neves e Ser-.

g'io Alberto da Nobrega. A elegante da cidade, sendo

esta. Leda Antunes Vieira, conversava com o Dr. Dib

Cherem, sendo o assunto da conversa, o descutido termo

"paixão". loni Vieira bela jovem que também representa
rá a sociedade de Lajes no Concurso "Miss S. C." Lêda

M'ariza Batista, Heloiza Valente, Helena Cristina, de AI

bnrq{lerqlle, os elegantes cavalheiros Accacio Arruda,
Belarmino Cazzer também compareceram a reunião. Dr.

Newton Vida Cbsta, a graciosa Aracy Arruda, Ligia Lis

bôa, Lii Bianchini, Lia Arruda. No salão de Jantar, a

tendidas pela anfitriã, sra Cícero Neves, os casais, Sr.

Nehon Vieira do Am:tr:o,J" a sra. Vieira do Amaral, Sr.

Capitão Sombra, sr. José Antunes, Dr. Indalecio Arruda,

sra. Otília Fialho, sril. Dr, Celso Ramos Branco, Sr. e sra.

Nery Carvalho, sra. carvalho, Sr. e sm Constantíno Ate

rino, Sl'[( Coronel Afonso Alburqllel'que. A talentosa pia
nista ZiLa Andrade deliciou os presentes com b�lissimos
números (le seu vasto repel't6r:io. Muita alegria muita

dança, e como, o assunto agora é eleger as dez, escolhi

ás dez mais elegantes da luxuosa reunião, fazendo com

que disfilassem pelos amplos sabões da residência. Eí-_

las. Melhinha Arruda, Vanuza Waltl'icki, Neuza Lopes,
Ita GuiJhon, Al'acy Arruda, Lia Arrurla, Leila Vieira,

Ligia Lisb'ôa, Ironi Vieira e Enezita Ramos Neves.
. Enezita Vestia um modelo em seda pura, verde es

curo, Saia ampla com plissé, blusa corte simples com rico

·bordado a pedradas. Na elegante reunião nada tinha á

desejai' de melheJ'i', e o cronista, ficou c9ntente e radiante

pOl' tndo.
Cock.TaU: Na confortável e luxuosa residência do

cas::tl sr. e sra. Romf'u Vieira da Costa, foi oferecido ao

Clonista, um cock-tuil. 'Dona Edite, dama de finos predi
cf,dos. atendeu o servico de copa e bar.

A residência não só luxuosa e confortáv�l, mas de

grande gôsto. Estavam presentes o Sr. e a sra. Dr. Aldo

Oliveira. senhorita Tereza Fialho e Ioni Vieira; O êle

gante casal Nelson Vieira do Amaral, sra. otilia Fialho,
sr. e srn luíz Carlos, Dr. Ciro Nunes Dl'. Dib Cherém,
Dr. Walmir Bittencourt. Fartos do constumeiro Uisque,
a elegante dona Edite Of�receu-nos um gôstoso camar

go, e 'J1isto surgiu um agradavel convite do casal Dr. AI·

do de Oliveira, para uma grande festa em sua fazenda,
nl ,- 'i,'il,íJ ri,> "Bom Retiro"'. sr. Aldo estamos lá!

usar o môlho com sor- dos, marujos, aviadores, pa- um amigo. Não se informou

vete, ponha só água em ra-quedistas e membros ela nada sobre manifestações a'i

vez de leite e manteiga.
J
Guarda-Civil ela E,:panha, desordens de natureza polí

(APLA). que foram recebidos com tiea, mesmo fIHRnc10 ao ini-

apláusos ela muitidão, Qua·· ciar-se o desfile, aCl'eclltavít

torze aviões a jato de üeí- se que haveria incidentes

PORTO ALEGRE. Em uma
no sobrevoaram os céus de provocados pelos anti-mo

Madr'irl, durante o desfile. nal'quistas do partido tta Fa

Por cama da tensa sit.uaçflU !lange.

. ANIVEUSARIOS

F'AZEJ\lI ANOS, HOJE:

O TEU OLHAR

HORACIO NUNES

N o leu divino olhal' brando e sereno

ha tanta virgindade d'alma pura,
,

que quando o ficto, oh! doce creatura
penso no lhar do doce Nazareno.

'

8 110 eil�anto, é por elte qlle assim penso,
e por el le que sinto esta amargura
,:le uma duvida atroz que me tortura
como o supiicio de um Iethal venen� ...

Na triste moite em que minhalma
arqueja, lucta e desolada chora
rr'uma agonia insana e doloros�,

anciosa
- dr. Pedro Ga llotti, re

I sidente no rio de janeiro

i - SI'. Agamenon Nocetti
- sra. Guilhermina C. da

i Silva, esposa do S1'. Aniceto
B. da Silva;
Sra. Iria Prazeres Hàcher,

esposa do sr. Frederico Ha
cher. alto funcionár!o da
Alfandega;
- sra. Kiria Ather ino. es

posa do er. Jorge Miguel
Atherino, do alto Comercio
desta Capital; e dinamico

I
agente da Panai!' do Brasil
S/A;

1
sr. Paulo Preis, digno

�l'efeito lV�unicipal de Cr-iei

,u�� e valoroso correligio-,
narro ;
- Dr. Alfredo Damasce

no da Silva, nosso prezado
colega-de-imprensa, residin
do atualmente em São PauJ�

----�-----�---

Experimente hoie

quan domo fictas, com oh! flôr, agora,
foge a tr'e Cva ante a-luz victortosa,
rasga-se o vêo da noite e surge a aurora!

AJUDE A SUA CANETA r4\
A DAR-LHE O MÁXIMO' \:��'. ", �\i." ..�

---�-� - --- -�/ � �� ) �\ ,�-
USE· �f:J,:�1L�L+-1
Parker '���-
6liink

MôLHO DE CHOCOLATE
FRIO OU QUENTE

As vezes se torna um ver

dadeiro problema, o selecio
nur um complemento para a

sobremesa ou para o bôlo do
lanche. Não se afobe minha
amiga, pois hoje lhe ofere
cemos uma excelente recei
ta.

INGREDIENTE:

1 )2 xicara de açucar
�,� xícara de água
J;:Í- de xícara de leite
1 colher de sôpa de man

teiga
4 barras de chocolate a-

lnar,go

Y2 colheres
baunilha

de chá de

Você poderá evitar aborreci-
mentes, usando na sua caneta

tinteiro exclusivamente Quink.
,
soic-», um Ingrediente especial
de QUink, limpa realmente a

sua caneta-tinteiro à medida

MANEIRA DE FAZER

,

Ponha ferver a água e

o açucar, durante 5 mi
n ut.os. Deixe esfriar e

depois gradualmente vá

juntando o chocolate

previamente derretido
num pouquinho de água
no fôrno.
Junte a baunilha, ,dei
xando ainda, ferver em

ban ho Maria, até que

esteja liso. POl' último,
junta-se-Ihe o leite e a

manteiga.
CmlO no entanto fôr

=f.j ÚfitCií tilifl:t

que centém

'Tiagem que duru apenas 90

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

!)ital gaúcha. Venda de pa.':· I

sagens, Conselheiro Mafra, 6.

em seis cô-

I.1Il7-P

RepTesenwntes exclusivos para todo o Hrosll

COSTA. PORTELA &. era,

Av. Presidente Vargas, 435-8.' andar - RiO' de Janei'ro
5amlíl C�ltirln__" - MClC:':'�Q� A da. S A. I,. umu.:io ii Â!finc:ja.

KU.!! S.;I ,,-nli;:z M"rinh�, 2 - flQ, c.ü,':'p,dis

FRANCO EXIBIU EM MADRID MATE
RIAL BEUCO AMERICANO

MADRID, 2 (U. P.) _ O I política foram tomadas e3:,

generaiíssimo Franco exib;ú, i ano medidas policiais m:.tL

hoje, par::t o povo espanholo 'rigorosas. A Policb mostrav'.:

novo mrrkl'ial bélleo fOl'nei::i-·1 nervosÍKmo e (hu'unte o c1e3�

do. pelos Estado;; Unh.1t,,;. file impediu que o público
Tanque:; e caminhões p:nti- I

avanças,�r rlr crrta linha de'

Cipal':llu do deSli1.:- ftill1;t) do
I
marcada para melhor ver O'

dia ela Vitoria, passa.ndü pc·
.

desfile.

ias ruas desta capit.al, Sf>tn \ O príncipe Juan Carlo.;. (;L

que os espectadores m::mifeS"I' 1.' 7 anos ele idade, filho eh'

tassem o m'el1or entusiasmo. pretendente do tl'ono r.�pa·

Depois das unidades meca- nhol, aSsistiu a parada, (L

nizuc1as, desfilaram 9S solda- sacacla elo ap:u·tal11pnto (12

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

ILHas DE SONHO
Pitorescas ilhas do F' J " [ ,

l, .co.. r,�raÍ�o d
LIFE EN ESPANOL dedtc: la �,- os Poetas I
- .

- 'UI Pagmas do seu último'numero à romântica terr a de a
'

,
c

- leIas dou d
noites silentes e P€l'flllTl�do� Atrs

rac as, , , de
"

""_... raVES de €'''-t'

fotografla,s a côres, v. cor,hece13 os cC�'n.;i_I.,,;-,_�J cnu,das
tíco

- elo exó-
paraíso que fGÍ Iont s de insj:.irsç:io --lc f',

poetas e imortais e�C(ít;-rec T.- bén
c .. _ ",nosos

J ...... arú em tr-=.rr.... �

nantes de r ' .,

ÇL.;U� I.i>sci-
.

a guma� das ut.ras dedlCad?s '"n b�ElS ilhas I
Completa êste núrnorr, de LIF'E urna 'o.r-.,_

fica sôbr i c c co-c- e'" _'
1-. H ,'U, L-q;'em grá-

e a vlag,.n, da I'nncesa M:ll'F]l'er 30 '" ;-nhComo- a bela princesa ganha o cor:ç'.'O de
,_d 1 ias ...

M it
OI .. , - e U'll povo

.

III os outros ternas iLter0S�3nte� O .. ",'
.

Radio Cor .',
.

_
.

. rJ>C "'L'dHe da
poration ar />..rr,erlca escreve 00' b'__

I f - ..'

" ,1 e lJ rílbu.
CliO 1.i1Uf@ ... lGl!",·nr·, novo tr i i. f- .c .

"',

. ln 0 l)r- 1--1011)' v. 00a"LEIA este numero d" LIFE EN .E:':;P."-:�OL!
'.

COMPRE O SW

EXEMPiAR

HOJE MHNlQ.,

ANTES QUE

se rSGOTE ,

CONDENADOS

M�GROS E FRACOS

VANADIOL
NOVA IORQUE, 2 (U. P,J E indicado nos casos de fraque

Nove nacionalistas portol'l'l- 1':1:1, palidez, magreza e fastio, porque
quenhos foram condenados, em sua fórmula entram substancias

por um tribunal desta tais como Vanadato de sócllo, Licl�

cidade, a penas de prisão que tina, Gilcerofosfatos,· pepsina, noz

vão de 18 meses a 6 anos, de cola, etc., de ação pronta e eftcal

"por terem projetado, em nos casos de fraqueza e neur8.5te·

complô", atos de violencia nlas. Vanadiol é 1ndicado para ho..

contra o presidente e contra mens, mulheres, crianças, sendo !Ór·

o governo cios Estados Uni-
. mula conhecida pelos grandes. roê .

dos.
j dlco! e esta licenciado pela SalluP Publica.

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

----

AVENTURAS 00
r'

.,_,
F

Cabelos na pilha
afomica

!mTr7IlítWF_�Ii��,Wiesbnden - Nas últimas te sUbmete-sri):cabelo' I

Aemallasacriminalística.umconta.doi.Geiger O
a

't'f' I ,
. re-

Clf-n �. ica a can.çou _

êxitos I sultado· obtido e o conheci-
de extrema projecçao que. mento do período de ',_

'1'
-

CI es
pcrrrurtrao esclarecer de fu- cimento do cabelo perrnít
t:

•

1 ti' ídí
I e

curo rapir amen e 10TI11CI lOS 'determinar exactamente a
e roubos da mais variada data. em que a vítima. foi _

,.

O doi f" I
.

en

especte. SOIS ISICOS a e- venenada.
mães. Dr. Specht e Dr. Katte A radio-actividade per i.,

.

'f'
.

m1

ccnaegurram verr icar quan- te hoje guran til' contra f' _

, .

1 I
' .

d b
UI'

�:CJ� es t�11l.111mas e s� s- to objectos de alto valor.
,:lnCLLS oxicas em cadave- Basta aplicar-lhes uma ca

res, recorrendo aos raios mada pràtiCamente invisível
ultra-curtos. de uma substânc ía levemen-
i'J,l aplicação do novo mé- te radioctiva. Se a lg'uem

Iodo procede-se a uma espé- ousar roubar os objectos em
de de "digestão artificial" questão, basta -

recorrer a
de determinados tecidos. um contador Geiger para
Dissolvem-se e eliminam-se' descobrir o ladrão.
matérias gór.dnrosas, albu- Georg Kl'onenbiUer
minas e substâncias afins
elo açucar que poderiam di- ------ '------

ficultar a análise. Fi,nal-'�
_-:: ----- '"

mente, submete-se a solução � .,

·1 r:lio!'; lllh"lcul"LoS que per
rnitetu ao lJ;llím�o an{lj.i<>ar
rxactHmentc as substâncias
tóxicas. Com os processos
:d.é agora empl'eg!lClos isola- :

,

vU-se nl)enas uma décima:
parte dos venenos, quanti-!
dade esta que geralmente I

nã.o bastava para provar um I'Cl'lme.

Os novos métodõs são de -

molde a facilitar a investi- �
gação ulterior de crimes '

que já descasam há anos

nos arquivos da polícia. Em
complemen to, c1 eseilVo 1 veu
se um método que permite
verificar impressões dig'i-I
tais depois de alguns ano:;. I
Os cientistas não hesitaram I

em lançar mão da energia i"atómica para a pÔl'em ao

serviço da investigação de
'

crimes. ,. 1._
Neste domínio já se 00n-'

-----------

se.guiu. desvendar um crime

DOCESInJS tel'lOSO que ocupara os

peritos há vários anos. In- I A�eJt.3.m-se eneomendas dp.

tl'?duziram-se na p�l�la ató- 'doeinhOS em grande varie

rUlca cabelos da vItIma! A \ cad!"; Tortas e Bolo de Noi

substância tóxica que pene-" va, Salgadinhos para Batiza

tl'al'a por via arterial nos I dos - Aniversários e Casa

cabelos em quantidades até mentos,

:1g01':t incomensuráveis tor-I Rua SeI. Melo. e Alvin 17.

I"-S.O l"1dioactiva. Finalmen- Tel. 3.�U6

o

':) .

PARTICIPACAO
,

LA�ARO GONÇALVES DE LIMA
E

MARIA DO CAP..MO ROSSI DE LIMA

ParLicipam aos seus parentes e pessôns de suas re

'ações, q�lC esi!'t em festa o seu lar com o nascimento de

,11,1 1'obl1:-\[O gal'oto, que na ]d3 batismal receberá o nome

lle M:1I'tos Au tôn io, ocorrido a 30 de março último.

Rl]:! I!ulcúo Vi;n13, R7.

ZE-MlJTFiETA .. , /
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Venceu o Atlético sem dificuldade �:t;y-grabl�C_hM��hn
Carrol - Dale Robertson

'NÃO (ONYENCEU o TAMANDARt SENDO, -SOBREPUJADO PELO "TIGRE" POR 3 X O, GOLS MARCADOS POR DUw ,�m�IDA E UMA CANCÃO

ARTE (2) E 'ÉRICO - ARBtTRA:6EM CONVINCENTE-DE DIAO - OS QUADROS �- PRELIMINAR No Pr����:��oIOr).
-

Noticiaria Guaiba.. Nac.
Num prélio que não pas- 'esfol�<êado presidente, não .hurn do adversário. Jogou o arco atlética.no salvo por Hélio que não saltou no de- .Jairo, E'iico, Meireles e Preços: 10,00 - 5,00.

sou de monótono e destitui- poderia, como não_llOude iel hor o "tigre", mesmo Paulo que cabeceou uma vida tempo. Careca. Censura Livre.
do de 'bons c'iances, a, não .iferecer um bo-m rendimen- em encontrar seu verda- bola de Corinho quando O gol final, também de I TAMANDARÉ - Hélio
ser aiguj1s diante das duas to técnico. Sôbre os joga- .eiro jogo. Justa e mereci- Amilcar já se encontrava autoria de 'Duarte, surgiu (Patê), Carioca e Claúdio;
métas, Atlético e 'Paman- dores que compõem o es- a, portanto, foi a sua vi- vencido. Mais alguns mi- aos 38 ms. da segunda fa- Sa di, Cá (Itamar) é Zico;
daré .� -ldefr'ontaram-se na quadrão do "Daré" pode- 5ria· na tarde de dornin- autos e Célio atirou forte, se.

I Fernando, con.·nho, Telê,
tarde de domingo, no está- mos' dizer- que 'são elemen- o. l indo a esféra bater no tra-'I OS QUADROS Célio e João Carlos.
dia .da F� ,C. F., perante pe-' 1013 de futuro e com um treí- OS GOLS I vessão. I As duas equipes atua- Juiz: João Sebastião da

queria ,�ssistência. narnento intensi-vo estarão E'rlco consignou, de cabe- Veio o segundo lento, de
I

ram assim formadas: I Silva, com atuação convin-

Os dois -clubes do Estrei- aptos a formar um c�i1junto .i, o primeiro goal, aos autor-iacde Duarte que cabe- I ATLÉTICO Amilcar' cente.
to não con-seguiram "'pi'en- capnz=de assustar' os adver- ;c rriinu tos, aproveitando um ceou sem pretenção, indo a

'

(Marínbeíro) , Juca e Pau-I Preliminar - Aspirantes
-, der �'atenç-ão dos especta- sários. 'cochilo" da retaguarda bola encontrar calmamente lo (Theodoro); Osn i, Fre- - -Venceu também o Atlé-

dores, muibos : TIOS quais ti- VITóRIA Dü' ATLÉTICO ontrár ia. Logo depois foi o reduto ffnal. Falha de dertco e Cazuza; Duarte, tico, pelo escore de 3 x 2.

vera:ip. qú"e deixar o éstádio: O Atlético foi o vencedor - . __ ... --.----'"

ante do término da luta. da porfia. Estreou com al- TRANSFERIDA �ARA A TARDE DE N'OTIC' IAS, DE JOINVllLEEm suma, uma autênti- tos e baixos em 55 o clube -

ca "pelada".. ' Ldo general Vieira da Rosa.: v., SA'BA.DO A REGATAo· 'I'arnandaré, fazendo Não. teve grande dificulda-
- seu reaparecimento, com de em movimentar o pla

poucos ensaios sob as ordens' card o quadro de Dialma.
do técnico Francisco Cario- Três tentos nas redes al

ni, 'segundo nos informou! vi- rubro, sendo dois no
, I. .

t to sr. Eurico Hosterno, seu prrmerro empo, con ra ne-

:=LAMENG05 X ATLÉTICO PARANAEN- �

SE 2, EM CURITIBA
.c.,.� .............. ---- ",;. "

J.,.
O "onze" do Flamengo,

UROVA NlVE'A: MAn:QlrES- NUNES - PROVÁ CLASSI-
.. ;... tuando, domingo em Curí-

CA TIRADENTES :_ COPA MARCILIO DIAS ljil, conseguiu levar a me-

Consoante fôra divulgado, teve lugar e111 a noite
:lia 26, no magestoso Palácio dos Esportes, a realizacão
TOl'l1eio "Initium" do Campeonato de Basquetebol de 55

Foi antecipado de quinta-: Em torno do embate reina promovido pela Liga Atlética Norte ..Catarinense (LANC).
eira para, amanhã, á noi- desusado intersêsse, isto da- Participaram da exibição inaugural do esporte da ces-' As 7 _ 9 horas.
e, o segundo amistoso in-' da a posição do Figue.irensé, ta os quadros da Sociedade União-Palmeiras, Guarany Es- 's

I
-

) t CI b ',essão das Moças"
como CamIJeão, assim como 1,01' e ,

u e, Sociedade Ginástica de JOinville, Sociedade,

t Le011ardo Corteze - Vera
:ermunicipal entre Fig'uei- o deseJo do público de co-. �spo: lva Cruzeiro do Sul e Clube Náutico Cruzeiro do Sul C .' .

rense e Imbituba, em vista I nhecer os nôvos valores do
de Sao Francisco do'Sul.

I a�m��I�O DE MINHA
e ser santificada a primei- clube interiorano, há pou- ,',

Sagrou-se vencecl�ra: a v�lórosa equipe da S, E. Cru-, ESPOSA
la data. co contratados. ,"e�lO do Sul, cUJa malOna dos seus componentes é recel11-

.

s�wa da �isputa do certame de juvenís, motivo porque
g� ande, fOI o contentamento dos seus atlétlt"s, dirigentes e
Sllnpatlsantes,

RIO, 4 (V. A.) .:..... O sr. Mario Frugielli, presidente da

;;'�derac.ão Paulista de Futebol, recentemente eleito, foi
x jestituido ontem, pelo Superior Tribunal de Jlistiça Des-

x
,

'Jortiva, que deu ganho dc causa ao recurso interpoilto por

Conform� estava. previsto,.a Federação de Esgrima de :lez clubes paulistas, contra a decisão ela asséIi1bléia geral
S��ta Catanna reallzou no d!� 6 de dezembro, na saJa ia FPF que elegeu o aludido paredro,
d.�lma.s da P. M., a csegunda sene das provas da Copa Mar-I Decidiu, aihda, aquele 'órgão, que a presidência da Fe
cl110 Dlas� em e�pad�, e com a participação dos filiados .. deração Paulista fosse assumida pelo 'melilbr� mais antigo
AABV, DC!ze e Lira. da última assembléia, que é o sr. Alfredo Ignácio Trinda-

Abril o torneio o encontro entre as equipes A.A.B.V. e de, do Corintians.
-

Do.ze, que, terminou com empate no total de vitórias por
.

assaltos, 'cjeclai'ando-se vencedora a equipe Barriga Verde ' UNANIMIDADE
_

por men�l' número de toques recebidos (19 x 21). A decisão foi proferida por unânimidade (6 x O), ca-

\ GRANDENo encontro das equipes A,A.B.V. e Lira, foi vitoriosa bendo e.ntretanto recurso de revisão ao CND, sem t'feítu
.

- ,FAC,ANHA DO VASCOa primeira, de 5 x ,3 encerrando o torneio e encontro das suspenS1VO.
equipes do Lira e Doze, em CjLle o Lira foi -vencedor, de 5x3. ' Derrof d '

Com êste torneio, em -que o Barriga Verde conquistou UM EDI'l'AL A 'CA�SA
' a

-

a em seus proprios domínros
o segundo ponto na Copa Marcilio Dias, foram encerradas A <;Rusa qne motivou o recmso dos clubes (Corintians, ',- Ias atividades esgrimisticas do ano de 1958. Portuguesa de Desportos, Porb,guesa Santista, São Ben- ti se eçao' pau isfa campeãEquipes disputantes:. to, Ponte Preta, Jabaquara, Juvelltus, Nacional, Linense e

A.A.B.V. - João Julio de Souza, Cap. Rúi S. de Souza Ipirang�), parn anulação elo pleito, foi a publicacão de' um brasileira· 3 x 1e ten. Carlos Hugo de Souza. edl·tal (]'
-

j '1'.(." J10Vn' o' I'
.

-
•

. .'

.

LlJ:j , ... \., ",IS n ,'I;JS para, o clrelto de VOlt) En. n' '- f
.

,

LU'a - MIlton Arantes, tenentes Alinor José Ruthes e

I
edital êsse que veiu pl'ejlldlc8.l' os pequenos clube 'd ,�r ,1]"-" (to eJto alcançou, 110 escore de 3 li{ 1.

Ledeni M' da Rosa !.. s, (IUe
I Ol11l1lgo no Pacaembú o' O f

.

. , , dele nao tiverall1 conhecimento. E<'�e edital foi cOl1sidcra- d'-' I V
' eM- elto vascaíno, belo

PereIra, tenentes 1\'[anoe1 Gomes e Léo do nulo. pelo Tribunal, por te!' sielo feito pelo preSiÜ;TrtE' I i�laa 1 �� "c �," ,�gCOi do Rio, sob tod?s os .aspé.ctos, .

re-

I e náo pê·IR presideí1cia, como Jl1fú1da o estatUGo. I .. ,

el1 Lloar � se eçao pau-j p"el'cutiu com simpatia' ernllsta campeã brasileira, pe- todo

)

I

H1STÓRIA -DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten. M. Gomes
CAPITULO:XXXiI

(�
)

Promovído pela Associação Atlética Barriga Verde,
realizou-se na sala d'armas da polícia Militar, no dia 2 de

setembro, a PROVA NIVEA MARQUES NUNES, homena

gem á sua rainha, candidata do Departamento de Esgrima.
,
A prova foi feita nas tres armas" competindo as equ:

pes A.A.B.V. e Curso de r;sgrima da P.M._, com os 2Eguinte:
resultados finais:

EM FLORETE - vencedora a. eqúipe do Curso êle Es

grima, de 7 x 2, integrada pelos tenentes 'Alinor José Ru

thes, Carlos Hugo de Souza e Ledeni M. da Rosa.

EM ESPADA - vencedora a equipe da,A.B.V., de 5 x

4,. defendida por Milton Arantes, Fernando M. de SOUZíl

e .. ,cap, Rúi Stockler de Souza.
.

EM SABRE - venc!3dor a equipe do Curso de Esgrima,
de 5 x 4, com, os tenentes�Carlos Hugo de Souza, Ledeni M.
da Rosa e AUnor José Ruthes. ,".r.,.-

Com os 'resultados- acima, coube ao Cm1lã: de Esgrima
da P. M. a vitóda nesta prova, com 2 pontos x 1.

x x

x

Teve lugar no dia 22 de novembro a realização da se

gunda série de encontros da Copa Tiradentes, Prova Clás
sica da Federação ele Esgdma de Santa Catarina, neste
ano, em florete.

Deu início ao torneio os assaltos tirados entre as equi
pes do Lira e Doze, em que foi vítoriosa a equipe do pri
meiro, após renhido combate que' terminou com a conta

gem de 5 x 4. Seguiram-se os assaltos entre as equipes Do

ze x Barriga Verde, vitorioso o esquadrão do veterano com

a contagem de 9 x O.'
Encerrou esta segunda série o encontro havido entre o

Lirª, e �arriga Verde, em que mais uma vez o esquadrão
Barriga Verde obtem a vitória p.ela contagem de 8 x 1.

Vitoriosa a equipe Barriga Verde neste torneio, por
maior número ele pontos, conquistou assim o segundo pon
to na Prova Clássica.'

Integ�aram a equipe Barriga Verde: Leonel Pereira
cap. Rúi S. de Souza e Ten. CaI'los Hugo de Souza. Presi�
diu o jur( o teu. Manoel Gomes.

x

Não permitiu o ventá sul Todavia, persistindo o mar

Irealização, )1a manhã de meio revoltado e portanto
Iornin go, da regata de aber- impraticável, a comissão. de
.ura da temporada promo- regatas decidiu pela trans
ida pela F'ederação -Aquá- ferência da competição re-

.ica de Santa Catarina. mística para a tarde de sá-
Ja ás primeiras horas da ba do, informando que em

la'nlrã daquele dia já se d
.

ihil i 1 Depois de uma luta bem movimentada, em que os
" L caso e nova lmpossl 1 IC a-

otava o mal' encapelado, d
..

a t f" 1
dois bal.ldos s eequívaleram nas ações, saíram vencedores

". . e a prlmelr. rega a o lCla

endo, assim transferida pa- do ano ficará para o dia se": os locais pelo apertado escore. de 2 tentos a 1, como fru.to

a às 9 horas ,e posterior- guinte, domingo, pela ma-
ela melhor objetividade dos seus atacantes,

Na fase inicial, que foi 'a 'melhor, deu-se a abe; tura
í

'lente 'para .às J4 horas.' nhã .

.. _ ....__ . .,_ �-__--_-----"-- .,'
ele contagem pelos "rubros", convertendo .Cocada urna

penalidade máxima cometida por Beco, aos 41 minutos. .

Na segunda etapa, aos' 6 minutos, o Agua-Verde em

patou assinalando seu único. tento por intermédio de Jair
_

,õ aos 20 minutos, o Amértcauesempatou com o "goal" na
.

vitória conquistado por" Izídoro."
"-

.
. .»

Os; prelíantes rormaram aS'Sim: .,
'

'-, : ir;.�, ..... ,;

Ihor sôbre o Atlético Para- ArJIERICA Simõ A t
.

h
. ,11

O C �
,

- es,' n onm o e 'scar;" DOa6:::l"
naens,e pelo escore de 5 x 2. Gastão' e Ibraim; Gaivota (Zabct), :Renê; Bastlnho; Eucli-

des e Izidoro, c._ ,

AGUAcVERDE: William, Beco e Zalewskí ; Mario Fer
reira, Gorgó e Savie (Café);' Lauro, Rui (Ri'beiro), Toaldo

" (Erádío) , Jair (Alceu e Didico.
A arbítragem esteve a cargo do sr. Moacir Lanzoní da

Federação Paranaense de Futebol.

FICOU PARA O DIA 17 O TORNEIO
"Tte. CeI. COSTA lINO SOBRINHO

C01111111ica-nos a diretoria Linrr Sobrinho" P���;�MO
() Oswaldo Cruz, que, por pelo simpático clubé�\l�trei
nativo de fôrça maior, fi-! .

ou para o dia 17 a realiza-
.

tense em homenagem ao
.

áo do torneio "Tenente-Co- ilustre militar pela sua re-'

)ne} Domingos da Costa cente promoção.
"c__ .. _,,____ .

.

• ._1._

ANTECIPADO
c. IMBITUBA X FIGUEIRÉNSE

Será amanhã à noite o eletrizante
amistoso intermunicipal

)ESTITUIDO O PRESIDENTE DA FEDE
RAÇÃO PAULISTA DE FWTEBOL

ortivo

VITORIOSO O AMÉRICA ANTE O AüUA-VEtWE DE

CURITIBA

JOINVILLE, 30 (Do Correspondente) Contluuando
om a série de amistosos, o América .F. C. enfrentou na

I:"rde de domingo, dia 27 no seu magestoso estádio, ri for
'e esquadrão elo Agua-Verde E. C.; de Curitiba, um (:0;0;
melhores elo vizinho Estado do Paraná.

OU'l'ItA VITORIA INTERESTADUAL

Cumulando de novas glórias o esporte joinvilense á
vitória do América F. C. sôbre o Agua-Verde E. C. de Curi
tiba se acrescentou a que obtiveram os valorosos tenistas
') Boa-Vista Tênis Clube ante a forte equipe do Circulo
MilHa.r do Paraná, no encontro amistoso realizado sába.elo
c domingo nas quadras do clube, local.

Por dez vitórias contra sete derrotas venceram os ra
quetistas do Simpático clube joinvilense.

TORNEIO-INICIO DE BASQUETEBOl.

BASQUETE INFANTO-JUVENIL
Nos jogos travados, na manhã de domino'o no Pa'l� C''')d E t

'" , '-"L"
os

.

SPOI' .es, registt/aram-se os seguintes resultados:
.Palmelras 22 x Guarani 17 (infantis)
Palmeiras 42 x Guarani 13 (j uvenis).

I

CHURRASCAUA AOS "PI,AYERS" DO, CAXIAS
, C:0mo parte, ainda, das comemorações em regozijo pe
�a bl'llha�te .conquista do Campeonato Estadual, realizou
"� ao l11elO-cIJa de domingo, no Palácio dos Esportes 0TandlOsa churrascada oferecida pelos dirigentes do " 'I �
rfI'O" a Vl-ne-
'" aos seus valorosos atlétas.

[fi ••'
ATENGÃO

FECHADO
Reabrindo dia 6, imcran

do a NOVA ERA DO CI
NEMA o

"CINEMASCOPE"

As 8' horas.
Ricardo lVIontalbari

Pier Angeli - Vittcrío
Gassman - Cyd Charisse
- Yvonne de Ca rlo - Mina
Foch em:

MEXICO DE MEUS
AMORES
(Technícolor) .

No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços : 9,00 .: 4�50.
Censura até 14 anos.

As 5 - 8 .hora's ..

,"Sessão das 'Í\ifocas"
; �eal1 Gabrn ......;;..��lj' Parvo
em: -,<
O INFRNÔ NÃO TEM

PREÇO
"

NQ Programa: �
.

Paisagens do BrasÚ. Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre.

...

As 8 horas.
John Payne -:- Evelyn

Keyes em:

A MORTE RONDA O
CAIS

No Programa:
Fatos em Revista.. Nac.
Préços: 9,00 .,..... 4,50.
Censura. até i8 anos.

No Programa:
Ligação Norte Sul. N0.

30. Nac.

Preços: 1,00 2,00 3,50.
Censura até 14 anos.

C4SA OU SALA
Rapazes: Recem chegados

do Rio necessita a.lugar uma
casa ou sala,. preferencia
centro comercial.
Fineza procurar snrs.

ADAUTO Hotel Estrela.

o Brasil ausente
RIO, 4 (V. A.) - O Brá

sil não participará do Cam
peonato Mundial de Tênis
de ivfesa, que se realizará.
em Utrecht, na Holanda.
A CBD ,havia :indicado a

'

Federação Metropolitana pa
ra represen tá�la no certa
me. A entidade guaÍ1àbarina
teve, porém, de desistir do
desempenho da missão. E'
que, a Prefeitura do Distrito
Federal só poderá conceder
no segundo semestre do cor

,l:cnté ano a verba Gom que
contava a menton1..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o "rai dos Pigmeus)) regresSlu á sua pátria!
r - I,

Munique -:- O "Pai dos nenadas, Os pigmeus não pauhar por nenhum euro-

Piúneus", nome que lhe de-I conhecem adornos n em mu- peu. Em 1934-35 esteve na I
ra,m aqueles a quem dedicou' tiliações dos lábios, das mesma região com dois cola- I

anos preciosos da sua vida, orelhas ou do nariz, nem a boradores, 'procedendo a nu-I
regressou da sua última ex- cireúucisáo, n'em a tatua- merosas medições antropo
pedição, o Prof. Schebesta, gern. Vivem em cabanas fei- : métricas assim como aná
nascido numa das provín- tas de folhas tão baixas que lises de sangue. Em 1938-39

cias do leste, actualmente, não podem andar em posi- Schebesta esteve nas Filipi
sob administração polaca, ção erecta. O único animal

t
nas e novamente na Malá

f?i em 191� com?,missioná- do�éstico .que conhecem é
I

,�ia; Em 1949-.50 _

regressou

Ino para Moçamníque, onde o cao. I "o Congo, dedicando-se qua

as autoridades locai� o in- ,A origem dos pigmeus es-
,
�e e��lusivamente ao estudo

ternaram em 1916, DOiS anos ta envolta em segredo. As, das Iínguas dos pigmeus. A__

mais tarde, Schebesta foi suas tríbus viviam nas es- sua última expedição levou

para Lisboa. Nas bibliote- tepes e tiveram de retirar- : o às margens do Ituri, mas

cas e nos arquivos da bela se para as matas virgens. desta vez foi de automóvel I
capital, estudou todos os do- Não há porém, a mínima dú- ! levando aparelhos de regis�
eumentcs sobre os pigmeus. vi-da de que os pigmeus repre tro magnetofónico e outros

Já Homero e Herodoto da- sentam uma raea em áreas' aparelhos.
vam o nome de "pigmeus" a qua se fechadas� As propor-I O "Pai dos Pigmeus" te,

homens do tamanho de uma ções dos seus membros e a
.

me que os seus pequenos Imão fec?ada, aos a�õe� �as 1 coinci?ê�cia de cert,as ca-! amigos per�ça�, Quando
suas fabulas a hístórtas. ractenstlcas dos pigmeus dos seus prrmeiros contao

Segundo os àntigos criam, africanos com pigmeus da tos com eles, eram nômades,
OS pigmeus lutavam na: Oceania e da Asia desmen-. e fugiam assim que alguém
margens do Atlântico com, tem a teoria de que se pu- se aproximasse. Hoje fu

os arbutes, Quando os pig- I
nesse tratar de casos de de- mam, gostam de cerveja de

meus atacarám Hércules, o generação. Conhecem-se gru- banana e de tecidos de core'!

grande 'heroi enrolou-os nu- : pos de pigmeus na In dia, en- berrantes. Quem lhes for-
.

ma pele de leão. Em versões t re os Vedas, no Ceilão, nas: nece estes artigos são ne

mais recentes afirmava-se Ilhas Adamanes, os Se-. gros das tribus vizinhas que

que os pigmeus viviam [un- 'mang, os Sacai, .os Cubu, os I contratam, ou melhor, es

to às fontes do Nilo, na in- Toala e os Aeta no sudoes- cravizam os pigmeus como

dia ou .em Tule. te da Ásia, os Negritos nas trabalhadores nas S 11 a s

Hoje todos sabem que vi- Filipinas e parentes seus' plantações. O Prof. Sche-

vem afectivamente em vá-
.

:111 Nova Guiné, assim como, besta espera que se consiga
rios pontos da terra pigmeus no Continente Negro, os IRlaear os pigmeus numa zo-

de um tamanho médio de: Barnbutl os .Itari na Africa na própria, tal como os je-

1,30 a 145 m. A sua pele é Central e os boximanes. .u itas fizeram nas Miss-ies,
CÔl' de chocolate ou amare- Desde 1924 o Prof. Sche- no Paraguai e no Uruguai.
la da, os lábios não são tão besta emprendeu seis expe- ) Prof. Schebesta deseja

grossOS como os dos negros dições. Escreveu onze livros dar início a uma acção..a','fa:_
e a mamdíbula inferior é li- sobre as suas viagens, al- vor dos pigmeus que- lhes
geiramente retraída, O ca- guris deles traduzidos em faculte protecção, alirQ(�'rita�

- ,

belo é ondulado, mas não várias línguas. Em 1924-25 ção, educação, auxílio méJí;
encarapinhado. A maneira Schebesta percorreu sõzí- co e lhes leve a Fé Crlstã.

de viver dos pigmeus lem- nho os djung los
'

da Malá- Hermann Badiager
brá as fases .mais primiti- I

sia. Em 1929-30 viveu dois

vas de humanidade. Caçam I ::;nos com os BambutíT'no
com arcos e flechas enve- Congo, sem se fazer acom-

..

BOA NOITI� •••

lhe deseja e lhe· garante/

,/

•

_ r -,- -

....
1� _-,. -

,
� Cíclístícc
Rosa Nelo Votos como estes, poucos

colchões de molas podem lhe

desejar." Existe, um entretanto

que há 25 anos ve� paranrind; o

melhor, a rnais confortável repouso
noturno: Colchão de Molas EPID""', ii eçes: solteiro, a pllltlr de

Cr$ "�750,OO - pClra casal

os 2,390,00 . MEDIDAS
p, D,iJ;� HDAS - P/ecos São
I'ou:u exclusive 1I<�J}imu de
"'de, e,nbalagells e' taxas.

Rua 24 de Maio 9013 (Es
treito)

A Ciclistica Rosa Neto
(Antiga Oficina de Bicí-

t

cletas Nely tem a grata ;,ia-
•

tisfação
'

de comunicar l;t,)

público, que conta atual-
Primeiro Colchão de Molas fabricado

mente com uma equipe de
na América dei' Sul. Primeiro em

14 mecânicos especializados qualidade no mundo, EPEDA,
em: reformas e consertos com seus 25 anos de eontír.uos '

de bicicletas de passeio, COT- sperfeiçoernenros, proporciona arrax ez

r id ("d d c'
ÚNICOS I',ABRICANTES NO BRAS'L

as mela corri a, cor e um conrorro incomparável, um

rida especial Triciclos, tíco- sono reparador. Fique cer.o disto: se
INDÚSTRIAS RAPHAEL MUSEUI S/A

ticos, carrinhos berços en- é confôrro; se é qualidade; se é
fábrica: Rua Catarina Broido, 61

o' DE ABRIL de ciclismo. durabilida 'e o que você deseja, então
Fone 9-7118 (Rede Intôrna) - S. Paulo

A data de Hoje l'êcorda-nos Que: Possue um grande e va-
-

h Loja-Exposição: Ruo Vieira de Carvalho, 169
so á um Colchão de Molas para

em 1.625, os holandezes, na Bahia, começam a so- dado estoque de peças des- '

Fone 34·1691 - São�tô
... voce: EPEDA - em cada unidade

f'rer ataques das t ropa s de D, Fradi'que de Toledo de uma simples borracha COLCHÃO DE MOLAS EPEDA

que assestou as primeiras peças de artilharia em para rodas de triciclos até ...

o menor preço - a maior qualidade. tem concorrentes mas". nõo bm equiva/enl@:.

São Bento; s bicicletas de corridas ea-
•

em 1.626, Jacques r, Rei da Inglaterra, fez con- peciais "O 'I
,--

d'-:--h--
·

"O SR C
'

--,--- - �

·
'

.

i�:�:��:;;�:�1��!ii��:�l::�:,�::tth�u::'!�V;,::; ���E.:siUt�a�·I:n�otS::!ne�qCU�l:pla,fd��O:-. :!c·eoorn�1 en eDe•.z", mIO e Iro
.

•0" I ZO N�ED I�l�� �6PCOORRAR EENMT-EJUI,"
em 1.779, o Vice-Rei do Brasil, Marques do 1,R- ., ., as ptsqu' za s
vra dio, que governava desde 4 de Novembro de grande variedade de fero

'J .

! RIO, 1 (V, A.) _- Em v i: '\Iugre, processe em que PU-

1769, entregou o Poder a seu subsí'ltuto Luiz de rarnentas especializada,; Dr. Carlos Moraes Nati- -

1'"
I tude de carta pí'e(,;�t6ria 1'1, lia Cabral move contra o

Vasconcellos e Souza, que o exerceu até 9 de Ju-' bem como maquinários. vidade
. .;ao (IHl'la contra males dos Juízo ela Comarca ele Pôrtu dephl>tado Raul Pila pOl crt"

SerVI' d S ld F A". , I dentes./ Cáries são causadas i ,- - 'no (]
, ,. ,', '

lho de 1790; ço e o a, omo' Voce Ja deSIstIU de uma IPor partículas de alimentos I NAO E FATOS
: - e InjUrIa Impressa, de-

em 1.816, no Rio Grande do Sul, faleceu o Tenen- Vulcanização, Mecânica festa por cal sa d dA d'
'

lerá depor perante o J�iz (la

te-coronel Manoel dos Santos Pedroso, cognomi- Pintura Raiações e brev�- 1 t? O
,1

te 01' e I que ficam na boca e formam I LIMA CGlobo Press)- Qua, �lu, VR.ru Criminal, no dia
_

mente PI'lltllra à Fo'ao.
c en e. u se a razou no

I ácidos, que destrôem o es- trocentos anos depois da che-

nado o "t�l'l'or dos revolucionários' espanhóis e .. trabalho" O d' •

13 elo corrente mês, às 12 ho-

Atendemos 'às cl'dades do .
, ?' u. a IOU uma: m:dte dentário. A escôva re- gaelu elos espanflOis ao Pel'ú, r�s, o sr, Café '1""1'1"10,

fiel vassalo de Sua Magestade". Entre os con- VIagem Conslderad b
1

Interior pelo serviço de 't.: A'
os 80 move estas partículas. Fio a re,gião nmazonica contimLl

quistaclores' da Provincia das Missões Orientais, fim tudo referente ao ramo les
e pIlsma.' dor.es ,de ,dente dental elimina as mig'alhas u ser um território vll':;:;em, ,�---�------

na guerm ,ne 1801, figura destacadamente Ma-
Reembôlso,

causam maIS dlsturblOs do que se alojam nos vãos en- de 'fantasia e lenda, onde a

'

uocl nos Santos Pedroso, riograndense do sul de A Ciclistica Rosa Neto a'
1 dqued� mal:est,ar resultante tre os dentes, onde causam imág'inaç2LO popular situa Três correntes civilizadora�

nascimento,'
' , a 01' l)rOpname t d't' " "vança I t

dicina Oficial da I" Volta o ,,'
n e I a. desconforto alem de cáries. ciclR.des pe1'cUcll1s e campos

.• , 1'am pe o ClTitó1'il

em 1.831, membros exaltados do partido político do Atlântico '
_

O" a�lellcanos do norte, E mais uma coisa: fi, ali- paraclisiatOs. amazônico: a,clos jesltitas da

"libel':J
.

ex[tll�"lo" ii1iciaram a excitação à revol- Atendemo� pelo telefone
tao �m�gos d: cOlocar,o pre- mentação. Uma dieta com-

No que diz respeito á Amfl- Quijos, no Alto Napo; a dos

ta, de oficiais e praç:ts dos corpos- de" i).rtilharia' 62ao,
to sO�Ie o blanco, fIzeraw pleta e equilibrada, consti- zonia peruana, trata-se ele je�uitas de Maranõn, tendo

de posição sediados no Rio de Janeiro. Em diver- um,a In�el'essantíssima pes- tuida de carne, aves, frutas uma' reGião com cerca de 28U centro em Borja, e a dos

sos pontos dera�1-se conflitos entre brasileiros e
: qUl-sa sobl�e o assunto. O 1'1,- frescas, legllm�s, leite e la- ',:lO,COOO ciuilometros quadra- fr�ncisc:lno� de Ocopa, qUIJ

portugueses, samdo alguns feridos e mortos. À I
;;ultado fOI assustador: mais tícínios também a 'ud

' -los, onde vivem cerca de avançnram pelo Huallaga e

t d d t d' I
d 'd 'lh- d'l

' . J ara p 1 U lt
ar e . es e lU, o ml1erador Pedro 1, vendo que C A" 5 A

e oze mI oes e do ares você e sua família a e ·t .
500,00 habitantes, estando,02 'e,o caya"

o Gabinete liberal, que fora organizado em 19,
em �r6dlição anual fora,TI1 dispendiosas e de8agl:;d�1 indigenas agrupados em cel''' Atualmente, existem seL;

de março, não punha têrmo a essa agitação, f1e8-1 p:rdldos pe,la indústria [,me- veis dôres de dente.
&-

ca de 70 tribus e substribos, ordens religiosas missioná-

pediu os ministros e formou novo Gabinete qua-
Casal de tratamento pro- l'�cana deVIdo a perturba- I

Nesse enorme cen6.rio se i'ias na selva peruana: os a-

lificado como reacionário, dele fazel1,do' 'parte cura casa para a)Ul'ar, DO
I ç?es c�m os dentes. E eu ----- desenvolveu a obm benUic�, gostii1hos, subordii1a<los no

Villela Barbosa, o Marques de Paranáguá; ce�It�'o ou imediações, que �hs8e_

DoLARES! tle8 ain- I
.

"

elos missionr. rios catolicoll, Vic:trirtto Apo.qtól-ko de Iqui-

em 1.86G, o General Manuel Luiz Osório deter-I' seja ,nova ou bem conserva- da nao che.garam a fazer I dO��!TE.D? �.�RAN�, O EI- há varios céculos, No Secula tos; os jesuitas, que têm �nn

minou a um corpo de tropa sob o comando do
da, Qualquer informação na uma pesqUIsa semelhante

I

. Braslleno, esta a seu XVII, os primeiros missioná· Prefeitura apastólíea 8a �I

, ,

"A 1\
- b

. , a cance a "frota d J'
"

" ,

Tenente coronel Vilavran Cabl-.'ta lle
' _

. l[odelar". so re os pre.lUlZOS particu- ' a )oa Vlft- nos franCIscanos e jrsuibs Frllncisco Xavier eleI Mara-

_

� I _, q . oCLlpas- ' , .

" gem" da Re I A'
'

,
'

, .
' ,

.
. , ,

se o banco de ltapil'ú (h'nlbé 1 'd
lales e domestICos. Entre-.

a elOnas, selve, p;lltmdo ele LUl1ll e de onta:] nõn; Os, Passionistas, cUJa

_
' '_ I ,m (ellOríllna o t, t

" a todo o norte do Parana' t "I 'I
lIha da. Redenção).

;111 o, se um clIa a fIzeram, .

. ,ele ae ps', estabeloceram a3 sede ele governo l'(;lt'.�ia';Lícl)

ANDnÉ NILO TADA "C
aposto como se precisaria

Reselvas R. Conselh81ro Ma-I prim'=!iras povoaçõe.s naquti�l. é o Vacal'iato Apostôlico ele

__

_ S -,O inventar uma. moeda de va�
fra, 6.

- ,região, San Gabl'iel deI Mal'ànon, 03

O Sangue e' A Vi-da /' 101' ainda maior para apre-.! franciscanos canadenses caril

U se!� tal' o. prejuizo. . I sua Prefeitura Apostólica de

E por IstO que digo e repi-

E I
- San José elel Amazonas, e 05.'

-e!�ll�OegdVlel�lla;li.�I.tdaacod�e��,El��een:qtUI.veê�s�ai�B xce e n le Opu rI U n I�dade �1������'i�0:et��?�1��0�m���
_

•

� "I" o Vicariato ap03t.ôlico ele Pu··

visitas, siga as simples ro-
I el'to Maldonado,

gras de escovar os dentes I. O D��artamento de Vendas da Todr1y do Brasil S. A Essas })l'ovincias missioná-

depois de cada refeição e ?ferece otlma op?rtunidade a dois rapazes, solteiros, ele rias graças ao conhecimento

usar o fio dental para lim-
28 a 35 ano� de Idade, que estejam dispostos a viajar por

do tCl'l'enn, ele informacões t

par os espaços entre os den- t�do, o BraSIl. Cartas enviando fotografias, dando I:ef2- dados existentes ant�ri�r.
tes onde a escôva não conse- '�'enclas e capa�itaçào hem como salário desejado, para a mente, tornaram possível a-

gue alcançar. "I
rocldy do BraSIl S, A,

-:-- Rl� dos Inválidos, 143, Ull jesuita; o Padre Avencio

Juntas, estas simples me-
- RIO D,t;; JANEIRO - Villarejo, elahorar o map!l

elidas lhe ,dar_ão PQª- prote-
•

ínals exato da selva peruana
''"'''-=���i '__ (t'Lle existe atualmente,

EUXIlI tH

I.NOFENsrvo AV OÀGA�[SMQ
,\GI1ADAVEL COMO UM I.Ir.OR

REUMATISMO I SIFILIS! -

foílle o popular depurativo COIÍlPOlito d.
Hermofenil e plantas medi.inai� dt alto
aJor depurativo. Aprovado pelo D, N, S
), t�omo medicação aUIiliar no trablmell

I! iiSifilis t' Reumatismo
,.

:,. or1�';:m,-"""-""""--

Terr-eno
Vende-se um lote de 10x

I :::0 á Rua PedI'9 Ivo, ao lado

I
do nO 17. Tratar na Rua

, Tte. Si-Iveira 72.

"

t h· ..
II . ',-Í" .�;[

-

"
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Anatole Fronce
09 humildes

_, �-

�..., .: �
-

... , ...

Florianópolis, Terça-feira, 5 de Abril de 1955 o ESTADO

,

EXCURSIONlSTA "ARNOLDO f!C;\Ul=INO"
-,-��---=--=""--=-"__"--�-

��eEDJCIONARIQ=
FUNDADO EM 16�9�54

JOVEM
,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCiEDAOí! i fERAS

MAiORES OPORTUNiO.lUJES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE.
- NÃO P�fH].'l; '[t:IiÁPO, ÊN =

VíA� NOS HOJE MESMO, TEU �;jÓMt', E: �NDt:RE �

co A CAIXA POSTAL 469� Fl.ORlAf.í6pous-s.C,
_. __

.• �,.r;_.,......,._
.. _:_�---.-.----

..

------------__--------

CORI a Biblía na Mão

TEnçA-FEIRA, 5 DE ABRIL

.�.
I

Se alguém quiser fazer a contade dêle conhecerá
(João 7:17), Ler João 7:15-18.

...:r'�t.��
CONHECER a vonta dee de Deus é o úe'Sejo ,de todo o

cristão, Uma, das razões porque os crentes têm tal 'dese

jo é que Cristo também o teve. O segrêdo da beleza e do

poder de sua vida foi sua obediência à vontade de Deus,
ltle disse: "Eu desci do céu não para fazer a minha von

tade, mas o vontade daquele que me enviou." Outra vez:

"Minha comida é fazer eu a vontade daquele que me en

viou." E, na hora crucial do Getsemame, ouvindo-lo ex

clamar: "Meu Pai, se é possível, passa de mim êste cáli
ce: todavia não seja como eu quero mas tu queres." Obe
diência à vontade de Deus, explica o poder da vida de Je
sus, Como é maravilhosa a vida de Deus, como a pode
mos ver expressa na vida de Jesus!

A vontade de Deus para o indivíduo pertence a uma
viera particular e à responsabilidade particular daquela
Yi:i'l. NOSS3 f'el icidade ee nossa utilidade depende muito
de como temos discernido esta' parte da vontade de Deus
e de quão obedientes somos a esta vontade.

OIL'\. çÃO

N03§o Pai, agradecemos-te porque tens um plano
para a humanidade e para cada um de nós como indiví
duos. Rognmos-te que n05 dês coragem para seguir li jus
ríçn até onde a conhecermos. Só assim chegaremos a

conhecer a tua vontade absoluta em Jesus Cristo, nosso
Senhor, Amém.

PENSAMENTO DAltA O DIA
.A oberliência fi vontade de Deus desafia-nos a servir

em seu nome.

Robert P. Turner (Carolina do Sul)
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JU1 12 de outubro de 1 Depois da guerra de 1914,
1924, há 30 anos, Anatole

I
passou algumas semanas em

F'rance, cheio de glória, se' Versalhes. Frente ao seu

I. extinguai em sua proprieda- Hotel, estava instalada ao

de de La Béchel ler íe. Tinha ar livre uma vendedora de
Imais de 80 anos. Outros jornais, com quem conver-,rprovoitarão a oportunidade sava todos os dias. Um ano

- espero _ para falar lon- mais tarde, Anatole France

gamente do perfeito escritor voltou ao lugar. A pobre mu

cláss ico que foi. lher o reconheceu imediata-
Nós queremos dizer algo mente e passou a lhe contar

t respeito do homem. Foi os pequenos dramas ocor

rlguma coisa que pudemos ridos recentemente em sua

saber através êle próprio e vida. O escritor a escutou

alguns de seus amigos mais com tanta paciência e lhe

íntimos, como Michel

cor-l respondeu com tanto afeto

day e François Crucy, que que parecia tê-la deixado
pretendemos evocar. apenas na véspera.
Anatole F'rance Iteve orí- Quando o escritor se Jllu-

,l'ens muito humildes. Seu dou para Villa Sai d, um ope
wó tinha sido empregado de rário o ajudou a pendurar
razenua em Lign iêres e só os quatros. Anatole France

iprendera a ler e a escre- acompanhou o trabalho com

er um pouco quando se .pequenas confidências: "Pa
.ornara soldado da Guarda 'gueí cinco "sons" por êste
�e"l. desenho, há muito tempo,
O pa i do futuro escritor, qa undo era pobre"... No

f.'rallçois Noel 'I'hibault, já rim, quando quíz dar uma

-ra alfabetizado quando gorjeta ao operário, êste lhe
hegou à caserna, mas ali disse bruscamente: : ,,_ O
sstu dou um pouco gràmáti- que me daria mais prazer
'"I, nas horas vagas. Depois era um bom apêrto de mão".
lo serviço militar, estabele- Durante a guerra: de
'eu-se com uma livraria em 1914, Villa Said teve de ser

Paris. Ali, no "quaí" Vcl- restaurada. O probelma era

';aire, nasceu Anatole Frán- díf'icil porque haviam qua-.
:e, em 16 de abril de 1844. se desaparecido os constru

François Noel viveu 88 anos' tores. Mas os próprios ope
) chegou até a seguir os rár ios, dizendo "Êle é dos
ursos de Maspàre sôbre a .0SS0S", removeram OI OD8"
ntiguidade egípcia, tradu- cáéulos. Trabalharam ii ..
.iu do também do latim e ..or possível e, em ·vAn.
.omposto versos .

em f'ran- .ugares, sôbre O cimenta
:138. .cin do fresco, escreveram

sua própria frase; "A união'
dos trabalhadores' fará a

paz do mun do".
Finalmente, é a glória do

Prêmio Nobel, o banquete
oferecido na ocasião, a re

cepção na "Maíson des Stu
diants", a festa do Trocade-

Seu avô materno, Duf'our,
-x-sola do do Império, sepa
ou-se da esposa, depois de
,;ê-la arruinado. Ela morreu

no campo, aos 100 anos de
idade.
Entre as anedotas conta

las por Michel Corday, eis
uma significativa do desejo 1'0, organ izada para seus 80,

anos, quando foi visto em
onstante em A n a to Ie
�l'ance de ser amável. público pela última vez. Es-

E ,'. 'Af" atava palido e fraco, emocio-
"m sua, VIagem a IlC '

. .

, N ·t f" I nado pela granchosa cerrmo-
.o 1 01 e, que 01 uma on- , ,... .

.

I
.

.

-

ra ovação, em um onibus m,,: F ilósofos, po�tas, hIS- A MORTE DE UM LIDER 'contra os vizinhos ajudando
-'

t 'f'1h toria.dores, rnmancístas, po- :"1 eX))lOI'aI' 0'110S-"'> �'I')}�r)l,",lm paI lll'ome eu a I a: -Ô: "
., •• �'" ." ,�'.

Você verá oficiais. E ha_llhtJCOS. h�mel1age[l.ra.m-l1o. e
I A morte subita de Arthur foi assim com o petióleo.

crá Anatole France, o
a profuaão de .sell� elogios I Be�'nal'des foi sentida pelo Oxalá os fl:utos não ap?�lre

ledor escritor vivo". Anato. �e espelha na Imprensa da
i pa is. E abre-se um claro çam sem nos nos beneficiar

\) F'rance, ao lado, não diz epoca. A su.a pass�,gem, mu- I com o desaparecimento ele mos honestamente dêles,
. d Mieh 1 C 'd di- lheres queriam beijar-lhe as homem que era líder em: Quando se morre tecem-se Aluga-se para pequena,.i1( a .. lC e 01 ay se I

.

- ',. I' f T
. erte em perguntar à moei- l1:aos, os �als levantavam os

I nossa �erra que, anda con; elogios a.o fal�cj.do � quem

I
ann �a., .', .,

lha: __ "Gostaria de conhe- fl.lhos paI,a que pudessem; tanta. fa lta ele hdere�. ,FOI se leva.m a crédito todas as Ver e tr�taI a I ua Duarte

.êlo ?", "Oh, gostaria
ve-Io um instante. Presidente da República, honrarias, esquecendo-se dos Schutel. n 82.

muito I Mais como pode-
Pelo correio ,uma torren- num período doloroso ode defeitos. Humanamente é

---- -------

rei?". _ "Pois bem; ei-Io !" ce de cartas. Uma delas, vin- nossa história. Quatro anos 'muito bonito. Mas para os IMPUREZAS 00 SANGUE?

O grande escritor, tam-
ela da Ausn-alia, trazida ape- de presidencia e quase todo homens publicos o julgamen- . �IIVlnnuF �Mnj;�;il

bém divertido, escreveu aI- ,U1S como endereço: "Anato- o tempo governou sob esta-; to deve ser mais frio. Bel'- LJ'iÍ,n ih" ndlH.H..lílf;
1·

' le France, mestre da moral elo ele sítio. Todavi-a a histó- nardes morreu, morreu comogumas pa avras em ,um car-

tão e o estendeu a sua admi- 2 da filosofia". E chegou ao ria aí está para registrar a
I

um homem' de energias fer- AUX. TRA T, SIFIL.!�

radóra, l�ubórizada e radian- destin�:..
. _,

verdade. A ela caberá o jul- 'reas, lutando, de pé, de ca-1--:
----

te. O fervor da mulhdao po- gamento, a ela incumbirá beça erguida. Respeitamos e

I AutomfJ vel
_____ ..._� _ ,_._. .

.1e passar, como todas as I
separar o joio do trigo. . . I reverenciamos o grande bra- I. Ji

iTodas, Pode voltar também, No govêl'l1o de Bel'l1ardes, sileiro, Mas continuamos Compra-se - pequeno
;lorque o gênio, intangível, nós. eramos bem· guris e contra os seus princípios e Procurar o Sr. Agenor Al
'ncorruptível, permanece, a lembra,mo-nos que foi um as suas idéias. l ves, no Clube 12 de Agosto.
.lespeito dos caprichos e das período de pavor, de insegu-
Injúrias do tempo. CSII) rança, Ficou em nosso es-

Gabriel neuillal'd pírito mais mêdo que res-

peito pelo presidente de
FOZ DO IGUAÇU. Conhe- 22-26. A nós que tanto ama

mos a liberdade de pens�
mento, anós que tanto defen
demos a real democracia,

1ma bôa viagem, na "frota não poderia calar bem a

.la .bôa viagem". quêles anos de govêl:no. O
seu espírito nacionalista-.

�, ,defendia ferrenhamente o IOla '���;n; �'���)�itáv:l;: 1��V!�:� ILI-RA TEldews .e dentro da sua ho- .

.

DISCUSSõES ENTRE nestidade, da sua probida- PROGRAMA DO M1!:S DE ABRIL

OS PAIS ele, do moral, foi intocável. ABEHTURA DA TEMPORADA DE FESTAS DE 1.955

Ninguém poderá duvidar da Dia 10 _ DOMINGO _ Grandiosa Soirée de Aleluia

Os casais que discutem e sinceridade dos seus ideais, -=-Distl'ibuição de premios. tls 22 horas.

Jel'dem o domínio dee si Pai'a nós, l�aciona lismo é Dia 17 _ DOMINGO _ Tradicional Matinée lnfan

(Iesmos, dão triste exemplo provocar o progresso é es- til da Pascoa _;. Das 17 ás 21 horas. Distribuição de

"iaS .filhos pequenos. Os pais timuIar o bem-estar do povo ovinhos e ·bombons.

lue assim procedem causam pelos meios ·mais justos, ho- ,Dia 23 _ SABADO _ Elegante Soirée com a nota

;rande mal à criança que nestas e rápidos. Um "dono vcl orquestra do consagrado "Chiquinho". Reserva de

issiste a tais' espetáculos; de terreno possui uma árvo- mesas na joalheria Muller, a. partir de II rle Abril.
;eus filhos serão, mais tar- re frutífera pejada de fru- Dia :'1O _ SABADO - Soirée ás 22 horas.

1e, pessoas nervosas e can- tos. Mas não tem meios de

did.atas a doenças mentais. retirar o fruto. Chama o vi-
zinho para ajudá-lo e medi- �UAf:liiante um acôrdo honesto, r\ .. ���.,., .�

�§"�

to, chegam a bom termo pa- \.::J..V
ra gozarem o produto. E' '� ,

muito mais humano do que

G $10000' :i::": C,Jm ª·sfe va.lo� VoS.
deixar apodrecer os Íl'utos

.

r 9 :�� : ' ;,: �b,.i,,·6. ;;m�.".:!Ob. 9í.'�,
só para que seu vizinho não ,

.
�" 1'1,.", Ib�mdEf'�jwf'Ocom·

ponha. a mão neles. Mas se ,"
'
••• ' •. _

pen<l;ool;
um pa.rente do dono das ter- !

_=':::--. ..;;---=--_ I.
'1 ik lev.�r.;.-p,'>,." s:" I"fs;dên-

ras entrar em entendime�to, ,J I flr cid um lindo e LÍlil pl'eSêfir.:
'\.uxiJiar de escrI" to' .. autorizado, com o vizinho e umBELISfilMO eOFflEde AÇO tJROl'lMDO.

combinarem .escravizar'

�no, tirando-lhe htdo que
. Neo.A.. GP.Y'._c�)lch.�Jc·e_o).LNOV..AO_pu·der, deixar de ser honesto ,

it"� !íI
.

.

t b
I � <7'fr.2j.;;no 1�e JUS o para ser rou o. '

� FL.ORIANÓPOLIS _v SA�TA CATAFHi'U. _.l'.�,
Arthur Bernardes era. i

'

sas de cabeceira, um guarda
roupa grande e um eamlseí-
1'0 sapateiro.
Telefonar .; 622,'i
--------------- ........

CASA

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para 08 senhores V1ajantes .

e1' aque:� maravilha, é obri

;ação. Procure a AgênCia da

'?ea-l, Cons, Mafra, .6 e faça

Preceito do IS CLUBE

Evite; em presença de
§eeus filhos, discussões e

palaVras ásp.ei·ais, crian
do-os num ambiente de

•
•

carinho e amizade.
SNES.

'. 'PRECISA-SE

lo, com prática.
Tnformações na "A

MODELAR"
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GRANDE SHOW SURPREZAS EM, BENEFICIO DA CASA DO PEQUENO JORNALEIRO DIA 10 DE ABRI[ - DO � IN

PROMOVIDO PELOS UNIVERSITARIOS DESTA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DO ASTROlOGO E PRESTlGiDHADOR PROF. SATUR

NO. MUITAS SURPREZAS NO VETERANO DOZE DE AGOSTO.

O 'I ,- ,� L. 1{1
'lJJUIZO DE DIREITO DA ',)01' a competente ação de

ti'.: VARA DA COMARCA usucapião, com base no art.

DE FLORIANóPOLIS 552 do Código Civil, segun-

':dital de citação com o pra- do o processo estabelecido

zo de trinta (30) dias no art. 454 e seguintes do

O Doutor Manoel Barbo- C.P .C. Nestas condições, re

.a de Lacerda, Juiz de 'Di- quer a V. Excia. que, na

-aíto da 4a. Vara da Comar- forma do art. 455 e seguintes
.a de Florianópolis, Capital do C. P. C. se proceda em

Io Estado de Santa Catari- dia, hora e lugar designa

la, na forma da lei. etc. dos, com crência prévia do

FAZ SABER aos que o rir. Promotor Público, a jus
iresente edital de citação tif icação initio Iitis, com o

.om o prazo de trinta (30) depoimen to das testemunhas

lias virem ou dêle conheci- abaixo arroladas, feito o

mento tiverem, que, por par- que, julgue V. Excia. a jus-
...-----------

te de MANOEL SEBAS- tlf icação, mandando citar - I
TIÃO DA SILVA, na ação pessoalmente os menciona- e fls., em que é requerente I

de usucapião em que rcque-: dos confrontantes, rcsltlen- MANOEL SEBASTIÃO 'DA

'eu perante êste Juízo, lhe tes nas vizinhanças do írnó- SILVA, a fim de que pro

foi ,dirigido a petição do vel, o representante do Mi- dua os seus devidos e le-

teôr seguinte: Exmo. 81'. D1'. '.1 i�tério P.úblico. e por. edi- gais efeitos. Expeça-se man-

�-- -----
------.------.---,--

----,

Juiz de Direito da Comarca tais. de t�'ll1ta dias os ínte- dado de citação aos confi- C hIe Florianópolis (4a. Vara) ressados incertos, para_ con- nantes do imóv,el em ques-'
!1m p � n a

_ MANOEL SEBASTIÃO testarem a presente açao de., tão, bem "como ao Diretor do I li U

'�at .����AÉ::�a:��eÍl�O�I���'�� ���l:ag!!Os:�e����oao �:r'!�� t���i;Oe a�o ri:.�t��m;l�;;ot��
I

CLUBE DOlE DE AGOSTO
com 38 anos de idade, resi- no do prazo do edital, na Público, na qualidade de re-

dente e domiciliado no lu- qual se pede se declarado o presentante do Ministério' O C'.éI ro leitor é associado do CLUDE DOZE DE

gar Capivari, Distrito de domínio do Suplicante sôbre Público e -da Fazenda do Es- AGOSTO?

Ingleses do Rio Vermelho, os aludidos imóveis, pros- tado, para todos contesta- Deseja ve-Io numa SCGe própria, confortável, nova,

por seu advogado, conforme seguindo-se, como de direi- rem o pedido, querendo, no najestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU

procuração anexa, vem, res- to, até final sentença, para prazo da lei. Outrossim, ci- SES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,

oeitosamente, à presença de transcrição no registro de tem-se, por edital,. com o
em Curitiba, para não citar tantos outros?

V. Excià. expor o seguinte: imóveis. ROL DAS TES-' prazo de trinta (30) dias, Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi

r) Qlre, em 28 de novembro TEMUNHAS Valentim Fer-' os interessados incertos ci- IUC nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado

de 1886, seu avô João Fele- nando da Silva, José Pacífi-
I
tação essa que deverá' ser ou mesmo fóra dele?

dano da Silva adquiriu, de co da Silva, Higino Pacífico
I

feita na conformidade com Deseja ter- o orgulho de dizer que é associado do

Manoel Victorino Miranda, da Silva e Luiz Pacífico da : o art. 455, § 10 Cód. de Proc. DOZE e que frequentarú seus salões na nova sé de ?

uma área de terra situa- Silva. Dá-se a presente o Civil. Custas e final. FIo- Deseja que sua f'amilia tarnbem frequente e cornpar

.la no lugar chamado CAN- valor de Cr$ 2.500,00 para I rianópolis, 27 de janeiro de tilhe das recreações da nova séde, em seus salões de jo

ro DA RUFINA, distrito efeitos fiscais, N.T.P.D.!1955. (Assinado) _ Manoel gos, de Teitura:; de palestras, cinema, quando será insta

da freguezia de Rio Verme- (�ôbre estampilha� estadl�-IBarbosa de Lacerda _ Juiz lado aparelhagem para 3,1 mm.?

lho com uma casa de mora- ais no valor de tres cruzel-. de Direito da 4a Vara. E, Deseja privar do salutar convivio do que será "o

da dentro do mesmo ter- ros e cinquoenta centavos, I para que chegue ao conhe- maior centro de recreações soçiais de nossa terra?

ceno, coberta de telhas, inclusive a respectiva taxa cimento de todos, marudou Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilio Luz,

')aredes de ripa, em mui- de saúde pública estadual). expedir o presente edital fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente,

;0 mau estado, pela quan- Florianópolis, 1,1 de dezem- que será afixado no lugar
um edificio gr.mdíoso, com quatro enormes pavimentos?

ia de cento e sessenta mil bro de 1954. (Assinado) - de costume e publicado na Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este

:éis" - (docs. 2 e 3); b) Carlos Loureiro da Luz. Em forma da lei. Dado e pas-
.nseio se concretize?

1ue o referido terreno pos- a dita petição foi proferido sado nesta cidade de Floria-
É muito fácil :seja proprietário desta magnifica

iu i 39, 6 metros de frente, o seguinte despacho: A. A nópolis, aos trinta e um (3])
real izuçâo, desta obra suntuosa que ficará por séculos,

�, fundos com que se achar conclusão. Fpolis, 15/12/ dias do mês de Janeiro do
,triivés de ger:lções e gCl':lc:ões, fazendo com que os que

� tem as seguintes confron- 954. (Assinado) - Manoel ano de mil novecentos e cin-
vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de

;ações: frente na praia do . Barbosa de Lacerda. Subin- qüenta e cinco (1955). Eu,
10SSO leg:ldo .' .. E como se tOrJ1rtr proprietário deste em

VIar Grosso, fundos nas ver-
I do os autos à conclusão, re- Waldemiro Simões de Almei-

weell(limcnt6 que cst:Í C)11 frnllca campanha para a SU:1

entes do morro de Canas- ceberam o seguinte despa- da, Escrivãb designado, o
:oncretiz:lçilO? j,dqui!'inno UMA 'AÇj,,_O, "lag,n'cl em

fieiras, ao norte com pro- cho: Designe o·Sr. Escrivão subscrevi. (Assinndo) DEZ PRESTAçÜr�S DE CEM CIWZEllt08 .-011 si fue

;Jriedade de herdeiros de rlia e hora para a justifica- Manoel Barbosa de Lacer-
nais de uma, em prestações ele duzentos, trezentos cru

Ana Maria da. Silveira e ção, cientes as partes. da _ Juiz de Direito da 411 :eiros, tanl::l8 prestações qlL1.nt:ls forem as ações que o

'to sul, outrora com terras Fpolis. 21/12/54. (Assina- Vara. Confere Com o origi-
l.ssociado adquirir ...

de Luiz Lauriano Caetano do) _ Manoel Barbosa de na1. Data supra.
As ações são de 1.000 cruzeiros, pag:u\'eis em 10 mc-

3 hoje ,pertencentes a Luiz Lacerda. SENTENÇA Waldemiro Simões de Al- ses.

i!R
Pacífico da Silva; c) Que, Vistos, etc. JULGO por sen- meida.

'Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS

t MI's'sa de 30
_ .. -

Diil..ta:.Es;�' ��r���a,v��d��ãO a�e���a�� tença a justificação de fls. Escrivão designa,do. �l��t��õe��derão descontar a joia (Cr$ 3,000,0°) em dez

. .licante, também chama-
------.-----.---------.-.-.--.---- Ningllem, am:1nh."i poderá dizer, vendo a magnifica

lo João Feliciano da Silva, _�'__-�_----_---------

\édc. em pleno f!!licionamento, em plena atividade ,;0-

MARIZA ESPEZIM LAUS'
.-

doc. 4), os imóveis acima

P.�5.1 0.1
111. - "Porque C�l n:'ro aproveitei e não entrei ele sócio,

NILO LAUS e familia, convidam aos parentes e pes- ,jencionados, sem que desta ,.r""""':· C
'wllldo todas DS facilid�Hjes me foram favoráveis?" ...

soas amiga.s, para assisLil'ell1 a missa de 30 dias, que essão exista qualquer do- ,$
'ppnis, ndlll'almente. na no',rt séde, <PoJOJA SERÁ ELE�

mandam celebrar dia 6 (qu:1rta-feira) na Catedral Me- 'llmento; d) Que, contra es-
'ADA E' as facilirhdcs não :lerão como agora.

tropolitana as 7 horas no altar de São José, por alma de ;a posse, datada de mais de
"'- l/fII

.

'.

As açõc,! qlH� neste momento si'io-de 1.000 cada, futu

sna inesquecível filha Mariza. _ I t I'{�' trinta anos, jamais houve *
.

"-

..mente serão de muito mai:;, valorizadas Como serão na

A todos que compal'ecel'em a esse áto de fé, anteci-' qualquer protesto, ocupan-
' -

. OU/lAl'fTE TODD DIA 0\':\ Brde social, d:lndo ótimos dividendos ...

pam agredecimentos. 1 ..\t :lo o pai do Suplicante man- / "\... nos I/IITlFJOtí:.
PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,

;a e pacificamente, sem ,in- 1" �_...."_,,," �fil<L J 'OOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA

Dr. Louro Doura. :�:�iJ:O't,�::.:oOP:'�:'OdiO�
.�.•

'"

. DJ"" �>ft�,-=::_ ,It'
'.mSXI�A�i�:�HA PARA O EDIFICIO ONDE FUN-

Clínica Geral llantando e obtendo, des- s _

.. ..' - _

3IONARÁ O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JÁ FOI INI-

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná- cartes seus meios de subsis- -.:;; i4.
'" 4' � �

!l\DA. ,. INSCREVA ITO,TE MESMO SEU NOME NA

rias. tência; e) Que, falecendo � �I !!I'
- ,ECRETARIA DO CLUBE, ABEnTA DIARIAlVIENTE

eura radical das infecções agudas e cronicas, du ,eu pai, no ano de 1944, o '

.

..J iAS 8 ÁS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ

aparelho genilo-urinário em ambos os sexos.

'

Suplicante continua na pos-

� 3EJA TAUDE 'DEJY.:AIS E O ARREPENDIMENTO SEM-

Doença., do ft'parelho Digestivo e do sistema nervoso. se do terreno, nas mesmas

O JAE M h
2R:E CHEGA QUANDO NADA MAIS É POSSIVT:L

Horário! 10Y2 ás 12 e 2% ás 5. condições, isto é, sem qual- J r oe nn I"c
. FAZER ...

Cúfl::lultóriú: R. Tin,dentes, 12 - 10. Andar - Fone: . quer oposição, e, para re- .f' .•;;..
3246 -

'

, I gularizar os seus direitos .L "..
----------'-----------------.-,-

Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (ChácRI'R sôbre os referidos imóveis,
Cirurg. - Dent.

.

<10 Espanha) - Fone: 3248.
.

Iquer perante V. Excia., pro-
(com vários e recente;:; cu'rsos de especialização) ·t MI'�s� de Soiimn OI·UOperações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí- a II ii I� u

ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piorréia,

Semana Santa
na Catedral Metropolitana
Devic1amente autorizados por· Sua Excia. Revma, faze

mos público que nos dlas 3 a 10 ele abril serao celebtadar

na Catedral Metropolitana às cerimônias da Semana San

ta. obedecendo ao seguinte programa:
,

Dia 6 _ QUARTA-FEIRA SANTA - Confissões duran

te o dia (o que se poderá fazer desde os dias precedentes)

e para o que haverá na Catedral e outra_:; igrejas núme!,(
suficiente de Confessores, em preparaçao da Comunhac

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

fissão e Comunhão, fio menos uma vez por ano, Sabem

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

nhão durante o período pascal). Às IBhs. Ofício de 'I'revas,

findo o qual continuarão' as Confissões.

Dia 7 _- QUINTA-FEIRA SANTA _ às 5,30hs, da ma-

nhá. Comunhão Geral em que tomarão parte todas as 11'

ma�dades e Associações H.eligiosas da Capital. Os demals

fiéis, qualquer que seja a categoria soetal, são ínsístente-

'",' mente convidados a tomar parte nessa belísslma parada dê

. fé. e piedade 'crístã, depoís das Associações. As 8,30hs. Miss.

Pontifícal, intercalada pelos belissimos e imponentes ato.

da Sa.gração dos Óleos, e exposição do SS. Sacramento {'

.

t seguirá a desnudação dos altares, Às 18hs. Ofici,o de Trevas

ao que seguirá'a cerimônia do Lava-Pés, coroada pelo Ser-

mão do Mandato que será proferidO por Sua Excia, Revma

o si'. 'Arcebispo MettOpolitano. 1'i'ar-se-á durante o dia e :;:

noite AllorfLçfio 110 SS. Sacramento no Santo Sepulcro.

, Dia 8 _ SEXTA-FEIRKSANTA - às 9hs. da manhã,

Missà dos Pl'css:milficados, com assistência de Sua Excia,

Revma. Canto da' Paixão e Sermão Comemorativo da Pai

xão e Morte de Nosso Senhor, por Sua Excia, Revma. o sr

Arcebispo Metropolitano. Durante a Missa Adoração da

;Cmz. Das 14 às 1511s. Hora Santa. com Via-Sacra e Come

moracão das Sete Palavras de Nosso Senhor na Cruz, com

a toc�nte cerimônia da Descida da Cruz. As 19,30hs, Pro

cissão do Enterro, indo o esquife e Sua Excia. Revma. sot

o palio, e obedecendo ao itinerário seguinte:' Praça 15, Ruas

Felipe Schmitlt, Álvaro de Carvalho, 'Conselheiro Mafra.

Praça 15, Rua João Pinto, Av. Hercílio Luz, Rua Til;adentes

"Praça 15, Catedral. Terminada a procissão haverá o Ser

mão da Soledade.
Dia 9 _ SÁBADO DE ALELUIA ou VIGIL1A PASCAL

,_ às 22,30hs. Benção do fogo novo, do Círio Pascal e da

Fonte batismal. Recitação das Profecias. Canto do Exultet

e Renovação das Promessas do Batismo. Em seguida Míssr

da Vig'ilia Pascal c Procissão {lo SS. Sacramento, em torne>

da Praça 15.
<

Dia 10 - DOMINGO DA RESSURE1ÇAO ou PASCOA

_ às 10h8. Solene Missa Pontifical. Sermão da .Ressurei·

ção. Publicação das Inclulgêricias e Benção Papal. As 1911s.

COl'oação da Imagem de Nossa Senhora, e sermâo alusivo

Para todos e cada um desses atos, em que se come

moram os principai:; n'Íistérios de Bossa Redenção, são con·

vidados, mesmo independentemente de convite especial.

ás meretissÍÍnas- Alitoridacles civis e militares, ColégiOS e

Institutos -católiCOS e os fiéis em geral.
.

Florianópolis, 28 de Março de 1955.

(Ass.) Mons, Frederico Hobold

Vigário Geral e Cura da Catedral.

José Renato de Souza

Provedor ela Irmandade do SS. Sacramento.

-

FILIAL: CURITInA

COM'VIAGENS DIRETAS E PEltMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

TORNEIROS

Telefônes: 2.266 e 2.212.

.....

Expresso Florianópolis Lida.
"'�.,_c

Transporte de cargas em geral entre

FLORIA'NÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO,

(AgêncIa no Rio de Janeiro e ·em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

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

'lA1'lUZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua ConseUleiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2,535

Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
SandracJ.,e e Transpolis

--0-

Visconde do RIo Branco

(9S2/36)

�e]etone 1230

Endereço Telegrátlc:l
Santldra e TranspoUs

-o-

_por operaçfto sem dôI'

PesquizRs 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 9ateriológico e contrôle ra,ijodóntico

Dentaduras: Magnetizadas e sem abo'bada J t'• , pa tt ma,

quando' anatomícamente indicadas.
Pontes: móveis e fIxas

RADIODONTIA - DIAT-ERMIA - FISIOTEllAPIA
Atenue só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

----------------,-�-�---

Avenida do Estado 1666/76

Precisa-seTelefone: 37-30-91

São Paulo - Capital - St".

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

-0-
No . Estaleiro

MF!CANICOS
Arafaca

SERRALHEIROS

a
r

Rádios, TranSformadores. Ampl íf ica-toto=. Motores

Elétricos, Gazolina, 01eo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Ra dio las. Máquinas de Costura, etc, etc.

Bombas El ótricas, Motores para Biciclc! ,"o T'oca

Dtscos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Mater ia l
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Forca

Instala dor licenciado pr'h n.O.p. - 'I'écn iro forma

do na Europa

PHOPRIETÁRIO: OTOi\!AR GEORGES 130EIlM

Registro: Inscr ic ão 211
-

FonE' :

Rua CeI. Pedro Demoro, lG5í
� Est.reito -- Florl::lTII'Jp:,!is - Estado riE' Santa

Catarina - Brasil
VENDA À VISTA E A LONGO Pf:.AZO

para a nova Séôedo

As famílias EUGÊNIO EZPOGANICZ, MARIO

)LINGER E EGON OLINGER, convidam sues parentes
� :lmi os para assistirem fi missa do 7° dL:., que mandam

'ez'11' pela '8lma de sua inesquecível mãe, sogra, avó e

Jisavó
VVA. MARGARIDA OLTNGER

no dia 5 de abril (terça-feira), às 7 horas, no Altar do

'.ag'rn,do COl'S ção de jesus, da Catedral-Metropolitana.
A n tecipgm i\grJ,decim eu tos.

Café e Bar
FAÇA seu alJeritivo diáriamente no BAR e CAFE' NO,

TURNO no (Estreito).
Rua Coronel Í'edl'o Demoro N. 155i

PROPRIEDAD!': DE:

Filipe -lmmé rle Andrade e José OUvio Custa (Tljuil:u

CASA
CASAL COM UM Fi LHO pr'�'HrENO PRECIS, i DF.'

'':;ASA. FAVOR AnSAIl NA LOJA RENER A RUA FE-)
LIPPE SCHMIDT 7.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 5 de Abril de 1955

NOTICIAS DO ESTREITO
MENORES NA FILA DO LEITE

Muitas vezes, ou quasi sempre, o leite não se destina

todo à família, e sim, uni litro para o vízmão da direita,
que paga pelo trabalho um ou dois cruzeiros; outro para o

da esquerda que, preguiçoso, não se atreve a sair elo leito,
madrugada afóra, e entrar no "cordão do sacrifício" ...

A existência de crtancínnas na fila elo leite, está a exi

gir providências elo meritissimo sr. Juiz de Menores, e es

tamos certos de que s. exa. ao ler esta, determinará aos srs.

fiscais elo Juizado, dêem uma volta pelos Postos de Leite
do Estreito, nestas friorentas madrugadas, anuncladoras do
Inverno que já vem chegando.

(Oorresponden te)

Expresso Florianópolis _ LIda.
àComunicação Praça

Avisamos aos srs, embarcadores e clientes em geral qUf
a partir de IOde abril estamos obedecendo novas t:u;Ha:
-de fretes, acatando as instruções do nosso stndtcato em

São Paulo, oficializando o aumento aprovacio em agósto do
ano passado e que nunca fôra aplicado, Rendo agora for

çada sua aplicação em virtucle�de aumlmtos constant€� cio
materi8.1 rodante, chassis e acessórios, e ainda :llttmameri
te a gasolina.

A nova tabela aprovada é a seguinte:
São Paulo a Florianópolis - Cr$ 2,00 por quilo
Curitiba a Florianópolis' - Cr$ 1,00 por quilo

(Cargas leves'e volumosas - preço a combinar).
Florianópolis, 4 de abril de 1955.

A Gerência

RUINAS DO PALACIO DE HERÓDES
Encontrado por uma expedição

arqueológica
.

JERUSALEM, 4 (U. P.) - para (Í norte, isto é, para o

Uma expedição arqueológica mar.

israelense anunciou ter des- Herodes reinou na Judéia
coberto em Masada, perto do de 37 A. C .. Os membros da
mar Vermelho, as ruinas do expedição declararam que
palácio do Rei Herodes, o todas as descrições do histo
Grande, que datam de dois riador José Flávio, que deta
mil anos. lham a magnificiencia do
Michael Avi Yona, do De- palácio e do parque que o

partamento de Arqueologia cercava, foram confirmadéis
do govêrno de Israel, ao dar pelos arqueólogos.
a noticia, declareu que o an-

tiquissimo palácio foi desco
berto durhnte uma explora-
ção de doze dias, pela expé- Previsão do- tempo
dição que regressou à noite- 14 horas do dia 5,
passada a Jerusalém. . Tempo - Bom.
Acrescentou que o palácio- Temperatura. - Estável.

fortaleza está na borda de Ventos - De Nordeste a

uma meseta de 297 metros de I Sueste, moderados.
altura. Tem o assoalho de Temperaturas - Extremas
mosaico e na frente um ter-I de ontem: Máxima 24,2. Mí-·
raça com colunas, voltado I nlma 18,2.

Sr. Presidente do Centro

....
-

pr

o TEMPO
até às sastl'e automobilistico, ocor

rido ante-ontem à Avenida

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 da Faculdade de Direito, às 20 horas, as

conferências que serão proferidas pelo' eminente magistra
do e escritor Dr, Osny DLlaJ'te Pere.im.

Hercílio Luz, faleceu naquele
mesmo dia, por ter sofrido
fratura do Cl'âlleO, '0. nosso

prezado e clistinto amigo sr,

José Cordeiro, dedicado fun
cionário do D. C. '1'. nesta

Capital.
O extinto, que desapal'cce

aos 51 auos de idade, era

muito estimado ])01' suas qua

lidades' scndo relacionado na

sociedade local, comprovada
pelo grande número de pes
sôas, inclusive cnlcgas, que

acompanharam o féretro, on
tem, às 17 horas.
Deixou ViÚV,l c seis fiH!u,;.
O ESTADO âlll'êSenta COII

dolência.s à exma. família
enlutada.

____, ......--_..._----�---

.�

Gonzaga. em carta aos academicos
elequenle documento.

des vivas, valores ínsof isma- nova geração compeuetrar- onde pulsa um amôr víbrnn.
veis, levantando um Prasll se das responsabilldades do te pela Pátria.
melhor, 11m Brasil que, de fa- momento, tornando concreta Terminando, peço-vos -que
to, sejaia expressão síncêi a a nO:3<'1 Sobelania, não con- me reserveis, em vossa cívka
e legitima de si mesmo. Cóns- sentindo jámais 11'1' VOl.tUll0S campanha, o direito de abrir
tituis as sentinelas' avança- aos tempos do Brasil colônta. :l lista das assínaturas. •

das na defesa dos interêsses Releveis êstes desabafos ele I (Ass.) Sáívío de ;3:i Gonza .

de nossa Pátria, pois sabe a I um coração de 90 anos, 'G1aS] ga".

cõõiiã·
..

ã·PõUõôiiiüie-·K
.

Serão vaci.Darlos�t280 míl escolares
Será utilizada a vacina 'Salk' vac,inados êste mês com a va- legram and Sun" disse on
_ A Fundaçâo Nacional para cína "Salk" contra a polio- I tem que, em, em casos isola
a Paraltsía Infantil admínís- mielite. dos em todo o país, aparece
trará a vacina g'ratuitamen- Cada criança deve apre- ram sintomas ele poliomielite
te, com a fiscalização do De- sentar permissão escrita de em crianças cujos pais acre
partamentu de Saúde da Ci- seus pais para receber as in- ditavam que haviam sido va

dade - Autortsação escrita jecões num período de cinco cinados com a "Salk" o ano

dos pais semanas. passado. Sem embargo, a-

A Fundação Nacional para crescentou o diário, soube-sr
NOVA IORQUE, 4 (U. P.) a Paralisia Infantil admínís- .que essas crianças não foram

_ Uns 280.000 escolares da trará a vacina gratuítamen- inoculadas com a vacina

cidade de Nova Iorque serão te e toda a operação será Iis- Salk, mas só com uma subs
_______.____________________ calizada pelo Departamento fâncía ínrete, Os que não re-

de Saúde da cidade de Nova ceberam a vacina verdadeí
Iorque. ra serviram 'somente para
Num laboratório de Nova conseguir informações esta

Jersey estão sendo f'abrtcadas tística e uma prova mais ela-
50.000 seringas hipodérmicas ra, da positividade da Salk.
que serão usadas para vaci- Os pais, sem embargo, não
nar as éríancas. O custo das foram notificados de que seus

seringas é de 60.000 dólares. . filhos não haviam recebidos
O "New Yorque Worlcl Te-

-

a vacina.

Salvío
desse

O problema do fornecimento de leite ao público nos

Postos do Estreito, nunca se apresentou tão decepcionante
como nos últimos dias. Nem sempre atinge a uma centena
o número dos litros remetidos pela Usina de Beneríctamen

to, aos Postos principais, como o do Canto.

Domingo último, para atender a 240 pessoas existentes
na fila do Pôs to 6, foram remetidos 96 litros, ficando quasí
duzentas pessoas "a ver navios" ...

Entretanto, a Usina vende' diàriamente, para as que lá
vão comprar, quasí um milhar de litros. Pessoas há que P,c!- Acadêmico "XI de Feverei-

quírern seis ou mais litros, comprando dois de cada vez. 1'0".

Com relação à fila do leite nos Postos do Estreito, pro- Cordiais saudações.
videncia benemérita está a requerer,' por parte do Exmo. Tendo em meu testamen-

Sr. Dr. Juiz de Menores, o fato. de serem encontradas elas to cerrado feito há seis anos

3 ou quatro horas da madrugada, em diante, criancinhas e inutilizado pela morte de

de 3, 4, 5 ou 6 anos, nas referidas filas, sós ou acompanha- minha santa espôsa, Ievan

das das respectivas mães ou pessoas da vizinhança, en- tado a �.c\éia ela ereção de

quanto os pais, sonolentos, deixam-se ficar na cama, dor-
uma estatua a um grande ca

mindo a bom dormir, o sôno bemfazejo dessas madrugadas II ��rinens�; o. �r. Ce.! Vidal Jo
friorentas! se ele Oliveír a Ramos, que

Não conhecemos o Código de Menores, mas, a nosso
vós conhecestes e também,

fraco entendimento nos deixe compreender que tal não é
.

n�turalmente, .ad:nir�s�es e,

direito, pois não se deve sacrificar a saúde dessas pobres
I nao podendo,. d.eVl?� a Idade

Crianças, roubando-lhes o sôno da madrugada, e trazendo-I a,vanç_ada .e a Insidiosa mo

as para um meio nem sempre recomendável, pois as filas Iéstía cardíaca, que n�e .p�'e�
são compostas de gente de toda a espécie, não sendo in- de ao la.r, tomar as mlcl�tI
comum o palavrlado pouco escrupuloso de pessoas mal edu- vas p.re�Isas para. concretizar
cadas, e as conversas inconvenientes muitas vezes acompa- e�sa ICleI�, angananelo �o�a
nhadas de gestos e expressões que não (levem ser observa- tívos, orientando

. provídên
das ou percebidas por menores.

cias varras, como professor

Com a ganancia de obter 4 ou 5 litros ele leite, em pre-
catedrático dessa Fac.uld.ade,

juizo de outros, a mãe de família tóca da cama para fóra, amigo que sem�re fUI de

às 2 ou 3 horas da madrugada, os filhos menores, o que faz meus aluno�, hOJe. colegas,
muito cautelosamente para não acordar o brutamontes elo venho, por .êste meio, legar

marido, que ressôna na quentura do leito, e munidos do va-
vos esta iniciativa.

silhame necessário, seguem todos para a fila do leite, uns Peço-vos que não vos ne-

bocejando, outros tiritando ele frio. gueis a apoiá-la e com fé e

eficiência consigais, elen tro
em breve, tornar realidade a ..

quilo que é o desejo de VOSS()

velho professor. Entregando
vos êste legado, estou certe
de que não haveis de esmo

recer e em breve Santa Ca
tarina prstará ao seu grande
filho, morto há um ano, a

homenagem que mereceu.

Foi êle o reformador da

instrução, reforma essa qUE'
trouxe para seu Estaelo, lu-.
gar de destaque na Un tão e

preparou os alicerces para o

grande desenvolvimento in
telectual dos catartnenses.

Reconheço na mocidade
ma urbano ... Hoje as ca

bras e seus semelhantes es-'
elementos de força e saber, tão dentro de cercados. A
prmcípalmente, 'naqueles que
_________ .________ í'íscallzacâo da Prefeitura

andava tropeçando nos bi- rnorím', com seu calçamento
chos que se achavam I1U1'.' em derredor, bem como do

paraíso verdadeiro, invadindo Ilado frontei�·o ... ,

Adiante a

DR. AUGUSTO DE jardins e quintais... I
rua UruguaI esta sendo cal-

PAULA Pr03seguin�o na sua o?ra-' çada, bem como a T�'a."essa
. . de causar mveja a mUltos Urussanga ... Uma atlvldane

Na CapItal Federal a rua . . . t t· h
.

.�. . .,' 'n

"
.•

l'
admlmstradores que os anos que a gen e nunca Ih q VIS·

::la. Fellella, 188, onde leslella, levaram nem bem tomou to em outras eras...
-

velO a falecer ante-ontem '. I .'

, , conta dos destmos elo mul'll- I A rua UruguaI tambem
pelas 21 horas, o sr. dr. Au"

cípio, o dr. Osmar Cunha uma lástima nos dias de chu-
gusto F. de Paula, abalizado

d 1 1 t· va e assl'm a zona anele 1110-. man ou ca çar aque e an 19O - ,

médico, muito conhecido e
caminho lamacento e esbu

estimaelo nesta Capital, 011-
['acado que tinha o nome de

de residiu por vários anos.
José Jacques, hoje rua José

O extinto era casado com

1 R :l 1 Jacques. . .
resultado de poucos meses.

a sra. O ga amos (e Pau a
_ Quem como nós, que há jl Quando se festejar o pri

e deixa três filhas menores.
mais de 35 anos que transi-

.

meil'o aniversário elo Govel'-
O seu

.

passamento, muito támos por alí, quase que clh- : no de Osmar Cunha, muita �
embora as últimas notícias Iriamente, sabe bem o marti-

.

muita coisa já estará feita
do seu estado de saúde fos-

rio que neste longo período! em nossa querida cidade.,�
sem alarmantes, consternou' I

.

da vida tivemos nos dias ele Até lá o plano' de obras te-
profundamente nossa Capi- chuva e nos outros dias tam- ; rá tido um grande desenvol ..

tal, onde trabalhou por la1'- Ibém. . . I vimento e os citadinos senti-
gos anos, inclusive como di-

Parece incl'ivel que uma rão que em boa hora elege-
retor do Hospital de Carida- I
I

via pública a pouco pass03 ram um homem que surgiu
c eo' t. t' da Praça prinCipal, fosse o

I
no cenário político da canital

ex m o que era g'enro . I..
•

.

' , terror dos que cammham a. barnga-verde para honrar
do sr. Nereu Ramos desapa- , .

t ·t
I

d f' d !'
pe, monnen e nas nOI es es- as gran es Iguras o passa-

rece aos 48 anos. t t Q
.I
d b '1

_

f T 1 t d
curas e ormen osas. uan-

I
o e se om real' com as I us-

A anUdIa en u a a, as ex- tas vezes caimos dentro no' tres figuras do presente ...
pressões o nosso profundo no

I
PETERgrandes poças, chegando

pezar.

Iniciativa do Des,
de Direito. Integra

Damos, a seguir, a ínte-'

gra ela belíssima carta que o

venerando Professor Sálvio
de Sá Gonzaga endereçou ao

.

Presidente do Centro Acadê
mico XI de Fevereiro, na

qual levanta a iniciativa da

ereção de uma estátua ao

saudoso estadista catarinen

se, CeI. Vidal Ramos:
"Florianópolis, 15 de j anet-

1'0 de 1955.

.

1.
AFETANDO PROPRIEDADES NO BRASIL

Sr. José Uord8trO NOVA IORQUE, 4 (U. P.)
.
em Nova Iorque, Suiça e Ho

Vítima de lamentável de- - A Suprema Côrte de Jus- : landa, como por ações das

tiç.a de Nova Iorque proferiu � companhias Viação e Cima,
uma sentença, que afeta pi'o- : duas sociedades anommas

priedades no Brasil. 'Trata-se
I
brasileiras, proprietárias de

de uma ação proposta por! grandes cxtensões de terras

Thomas Bata Jr. na qual êste ! em São Paulo e Mato Grosso,
pede a posse de certos valo-I e da Fábrica de sapatos Ba

res, como herdeiro do indl13- , tatuba, do Brasil. Na senten
trial Tcheco, Thomas Bata, ça de hoje, a Côrte Suprema
que faleceu em 1932. recomendou que Jan A. Bata

Jan A. Bata, primo do fi- deposite 2.270.000 cruzeiros

nado, interveio tanto na i
na sucursal Novaiorquina de

questão suscitada em NOV ..l i um Banco brasileiro, e11 ..

Iorque como em outras rno- 'I quanto
se decide o litigio,

vidas por Thomas Bata J1'.,
I
Jan Bata foi declarado COl1-

na Holanda e Suiça,
, I

tumaz e em desacato do tri-
, bunal, por haver violado uma

Os tribunais de Nova 101'- ! ordem de nio dispor de ne

qúe e da Suiça sentenciaram nhum das propriedades das
cril favor do filho, porém os companh::->.s brasileiras, sem

da. Holanda decidiram a que -I! ser sJ.jeito a certas c�ndiçõe8
rela em ·favor do primo. e ao depósito rio proluto da
A d€m�nda é por aç?ê!': d�s I venda e�l1, um banco, enquan

g----',.-;•.-iiin••.j companhias que pOE'.:lUlEt Bata t tos deCIdia a causa.

ora ocupam os bancos aca

dêmicos e uma ambição de

límpida honestidade, uma

ânsia de se tornarem entida-

Realizações Municipais
I

fim da jornada rogando pra-

gas aos governantes que só

andam de automóvel e que

Por muitos e muitos anos. deviam cair também naquele
que a nossa terra não tinha

à frente dos destinos muni

cipais, um governante tão

dinâmico como o dr. Osmar

Cunha ...
Não fazemos favor dizen

do isto. Assim procedemos
porque esta é a pura verdade

e quem disser o contrário es

tará mentindo. Os fatos aí es

tão para comprovar o que a

firmamos.
Nem bem assumiu a gover

nança dos negócios da Edi

lidade, 'seu primeiro cuida

dó, foi mandar limpar as

ruas da cidade destes imen

sos rebanhos de cabras, ca

britos e outros bichos, que
tanto enfeiavam o panora-

CALÇAMENTO A PARALE
LEPIPEDOS

A propósito da fórmula sui generís que o deputado
Jorge Lacerda, candidato ao govêrno, encontrou para
situar-se - fórmula essa pela qual p favorável ao Pla
no e contrário ao aumento do imposto nele previsto
para poder ser Plano _. alguém mi) contou velha his
tórra, que aqui vai romanceada.

Num dos seculares conventos (!e Portugal vigora
varn duas tradições: pela primeira, c' sino histórico do
convento, dedicado ao padroeiro monástico, bimbalha
va festivamente apenas uma vez ao ano em sua ho
menagem; pela segunda, nenhum sino to�aria no con

vento, quando nele falecesse algum monge.
Ambas as tradições vinham dos séculos e eram

respeitadas com a maior devoção. Aconteceu, por azar,
que em determinado ano, justamente no dia em que fi

célebre sino deveria tanger, morresse um mong·e. E daí?'
Tocar o sino seria desrespeitar a tradição e menospre
zar o morto; não tocá-Ia, seria igualmente desc�nsi
elerar a tradição e desdenhar elo santo padroeiro.' A
entaladela era perfeita. O cabido foi convocado para
dar-lhe solução. Por várias horas O;" monges eliscuti
ramo E chegaram, afinal, à seguinte decisão:

10 - O sino histórico seria tocado.
20 - Antes, porém, lhe tirariam o badalo.

Solução, como se vê, perfeitamEnte lacerdeana.

Recebemos mais esta:

"Florianópolis, 2 de abril de 1955
•

Meu caro amigo, distinto colega, incorrigível aclvê:'
Sálio político e brilhante jornalista, Dr. Rubens ele
Arruda Ramos.

Antes de máis nada, o meu "muito obrigado'.' P�la.
publicação de ôntem.

Quanto à discussão sôbre arte culinária, ensopado,
cozido, "filé mignon" e carne de pescoço, eu só dese
jaria saber como é que o "monolítico" P.S.D. vai dige
rir o "osso" representado pela candidatura Saulo Ra
mos ao Governo do Estado, já anunciada em seu con
ceituado jornal?

Acho que, desta vez,. nem a panela de pressão
Cordial abraço

charco, para ver o que era

bom ...
Osmar Cunha fez esta coi

sa magnifica e esplendida
que foi calçar a rua José Jac .

ques, passagem obrigatória,
ele todos os que moram na

quele trecho da cidade... E

foi mais acima, calçando ::t

Araújo Figueiredo ...
Sua obra em tão pOUCü

tempo é invejável e a ir no

geito que vai, ele estará ao

lado do grande e saudoso

Hercílio Luz, que a morte le
vou tão prematuramente pa
ra nossa infelicidade; quan
do ele prometia fazer tinta
coisa pela nossa terra e si

nais não fez, deixou este le

Lado gigantesco que é a Pon
se que tem o seu nome ...

No momento atual está em

obras o
'

Jardim "Olívio A-

Cm'melo Mário Faraco".

Lá vai a resposta: depois que o candidato pede
cista sair de dentro da autoclave em que está metido
darei audiência especial ao dr. Carmelo. Antes diss�
êle que vá recebendo os manifestos dos srs. Wanderley,
Adolfo Konder, João Collin, Bayer Filho, Waldemar
Rupp, Aristiliano Ramos, etc. etc., contra o seu can
didato. Com esses chefes, vão-se os votos. E sem eles
o Carmelo verá que o Jorge ainda não encontrou a Sl;�

,

Estrada de Damasco!

ramos, está sendo beneficia
da com este surto promissor
de atividades. Mas isto é o
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