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Petrobrúc, r.:Oltf'l'U rau.rrus I de fabrlcaçâo do carro, Um

trancrorrnaçêes seu método
í

Iavantamento minucioso e;;

de arrecadação principal, i tá sendo feito nesse parti
mente no que se refere . à l eular. Por outro lado, já fo

contríbuiçâo paga pelas Pfe-I ram constatadas adultera

prietários de veículos, por 0- i ções e falsificações em vá

casíão da renovação da

li-I
rias guias, sendo esses ratos

cença. levados ao conhecímento da

Muitos motoristas pagam polícia,

1
I,
I
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DESASTRE FERROVIÁRIO
No México w 13 mortos - muitos feridos

Juarez não foi .1a�çQdo. Falou à imprensa.
Reunião dos dissidentes, .Notes.

RIO, 5 CV, A.) _ O gabl- Gomes, os generais Teixeira •

os últimos acontecimentos te, O PSD dissidente do Rio ta Cristão; e Artur Santos,

nete do general Juarez 'l'á- Lott, e Canrobert, almirante políticos e feita uma analise Grande do Sul, pela palavra pela UDN, ele que é presíden

vara, esteve movimentadíssi- Amorim do Vale, assim falou elas dir-etrizes que deveríam ela S1', Walter peracchi Bar- te, Assim, haverá nova reu-

mo ontem, O antigo diretor o general Juarez Távora: ser tomadas.. I'celos, manírestoú-se 'decidi- nião do estado maior anti-

da Escola superior de Guer- "Tratou-se ��enas dum as- Não se chegou, porém, a, damente por um nome pesse- jucelinista com a finalidade

ra recebeu numerosos polití- sunto: a posiçao elos chefes um acordo final quanto ao clista, sendo, assim contrário de examinar as propostas e

cos, entre os quais, o Monse- militares que subscreveram fi nom� do can�idato à presí- i à candírtatura Juàrez 'I'ávo- laboradas pelo tríunrato en

nhor Arruda Câmara, o go- earja ao sr, presidente da dencia da Repúbiíca. Ao Iínal .ra, carregado de sugerir os no-

vernador Cordeiro de Farias Repuplica em face elo atual �'�solveran� os_próce!'cs, pOlí:: I, -: referida, CO,missão ficou I mes,
-

_

e o deputado Carlos Lacerda, momento ,político nacional. tlCOS ela Umao Nacional assim constituída: Walter .O sr, Nerêu Ramos não

Tambem conferenciou com o Não tendo os partidos ouvido nomear urna comissão para Peracchí Barcelos, pelo PSD 1 compareceu, devido o faleci

general Juarez Távora o ma- o nosso apelo não obstante propor os nomes ql1e seriam, dissiclent�: Padl:e Ar,ruda Câ-I menta elo seu genro. dr, Au-

rechal Mascarenhas de Mo- os nossos esforços, assentou- então, examinados novamen- �ara, peio PartIdo Democrá- . gusto Feueira de Paula,

raís, se que os que subscreveram la >

Monsenhoi' Arruda Câma-" carta ficavam desobrigados ••••••e a•••o•••••••ecu .

ra, ao deixar o Palácio do do compromisso assumido",
/

Catete, depois, de longa con- "Quer dizer, _general, que C I I d VIII t' N L·ferencia 'com o general Jua- agora os chefes militares po- O n- ro e o le a-m' Ivre
rez Távora' ,eleclarou aos [or-. derão seguir ísoladamentê as

'. '.'
-- .

.

nalísbas: "O general Távora eli,retrizes polít.0�s que me- �--------,

solicitou ao Partído Demo- lhor julgarem, "Perfeitamen-
te - respondeu o general'
Juarez Távora, Todos os qUE'

subscreveram o documento

ficaram desobrigados do

compromísso que, esponta
neamente, haviam assumi
_do",
"E' verdade que, comei o

CARLOS LUZ apoio do sr, Jânio Quadros,

'RIO, 5 (V, A.) _ Um ves- o sr, saiu dessa reunião can-
,

d ,jl'ela,to a' s'ucessa-o pl'esl'den- nal livre,
,

pertino carioca que efende ' ' • -
.

o sr, Ademar ele Bal'l'ós e o daI1" perguntou nova- ,O� dirigentes <las selta� I
PSD, publica em destaque _11ente o reporter, dISSIdente; apresent a r a �11,

I"J' dO. '1 t· t
; imediatamente cutro "ulti, '.

'

que "a noticia mais' impor,- a l.sse la ,.que se la a- I '" O manlles(o do �1', <leplitado Wanderlev Junio!', }a'o- NOVA CLINICA DENTA'RIA
taúte do' dia é a atitude do, va --na réuniâo, De fato, en-I' matu,m:'

para que, o prm:é'l-- pu!\,nalldo ,.Im ,c.andidato udenista -à sucessa->o
, t'

.

. ,,1'0 mmlstro NQ'o Dmh D18U1 i ,(10 sr-,- rrincu

genérál Juarez Távora auto·' ,on ,reI-me com, o gover,na- ,'" Bornhausen acaba de -se!: -sullleyllenta(lo por �ma raH<t dl UI'
.

I d
,i1zancto�o sr, Etelvino Lins ít lar �_ânio. �l�a,d_ros, mas a

I renuncl,e" ,", _ i sr. Adolfo Konder, e'm1fres�and(}-Jhe,integral solidarieLl.uk '., m 'cons_u. 'tório es�.ec,-,ia iza o ,eDl<inos-
I .

"

• f'" t' e"lnl"o 11"'" 10un�l'a tI'at"l' o go:veIDo elo sr, D18,11, Cd', '" 1 '
- --", -' E!

c.omumcar as
.

orças ,:an 1- c � uv < p"'- ,'_� ,
_. '

Q "',, ,

hIltoOS ,,;sses l\OClllU-Clltos t�ve:rJtil! ...ennr-.;R1-l,,::l:cPerClll>;;{u,'
'. • -

" 'r'-

,',J'uscelinistãs Nue seu 110li1e do meu nome eomo cancil-, mo se' saDe, e sU�t,ntau{) pe.: U:;t .unin.içãff \)n.);lJiE<L �'
,

raln �"'jF "'lu�"o os-"--w...,.
'> ._� '��.',. r..

..$H-:
....ftl�.,,-�U�.F 4,,�ll'O" • J)::;;",'r'�:,� 1Z,',r1.:i O.ça' .5''" ,_ f __"" �,_,' , ..

' los_�arlolf".1:;'):1."lfdQ$·' 1-,< -�� ii: ,�F":. ,'; -<;' -:";:-��.':.-,,- ".�:
••,... per" .

,J-U � f:1"t; nu cri' a u t> tu -

nã-o deveria 'SÚVrl� de empe� -.;:<,0, .,_. "ai ef:l ,cto,) partld�B" -� l��-tS '1Wt'fet:btll'5, ê {\l,re -os tlU!J.lit lJahtnce le coeaf de

cUho aq encontl:P' duma:- SQ-
- E 'o sr, é 'éandidato'! J>aréce" pois, imiDel:�e U�:l:l I },:lonsieur ,Lacerda, clllli;l1rlato in petto-clesses dois parti(los

Dentro em breves dias Flo- 'ele. Esc<>lar dI). Prereitura do

,
'

"D ') D' batalha pelo contl'olc d,) 'I
_

, .,'"
.

< '"

r t' lTta;� I D'str'-to Fede '''1

'h1<)ão harmonios.fI, q\.re., pre-
e qt\em, e m1111 mes-

"
'

. ,

e ln
..
:lIS da ala udemsta qli� defende. como lenta o vencer U:c

nanopo IS C?l: ara com , L:) 1! L. ,

ferentemente, deveria ser no? Parâ mim, como para
J18tnam hVle batalh:J. qUJ eleicões, seja com quem f61', I

um consultOrIa completo ;: Fez curso.completo de Ha·

CiVil_para preservar a unida- :jualquel' brasileiro, julgo que
está se armando há rllui�o

I
", especiakéado de elinica e ci- efiodontia com o Prof, Aristl.,o

ele elas forças armadas, ,eTia uma honra subir à pre- tempo,
'� �'�

Anuueia--se, para breve, novo manifesto, de outros che- i rurgia �lentária, ora em lll?ll- Leite, da Universidade elo

Este" também _ frisa a ,idên(;ÍR da República, , ?S, r�beldes tem dfJ�:, L��r- i
fes da U,D,N" também solidários com os srs. Wanderley. tagem, � �ua F�lIpe SChmlrl,t, Brasil e da Pontificia Uili-

mesm_o vespertino é o Mas, a mim, pessoalmente, lnoes, com um total ele l.tíuJ., Junior e Adolf K 1 O I t
' no EdlflCW AmelIa Neto Dl' versidaele Católica, onde é

hOl1lens o� c uais se Eilril:rem I
" ,o onc er, novo (ocumen o, ao que corre, I ," ': " �ponto de vista dos militares, lão me interessaria candi- ' '�,1" ,"", I trara as assmaturas dos srs, Al'istiliano Ramos Walde'lllll' Illgl-Io-a o sr. dr, Orly M� Cursos de Espe-

l t 1 Para os SUDurblOs cCldentau; ."
- ,

.
, ,..

F -tad 'f's
'

n 1 '''' '
.

d F" II I
.

transmi,tido autorizadamente . a ar-me para ser simp es-
,

,
,'� ',_ i Rupp, li ernando Melo, Bayer Filho, Melqniades Fernai1cles e I ur 0, Pl,O I SlO a J'� llilll- ç ..o a acu c ae e ele

às fo!'ças anti-juscelinistas nente candidato, Veria fun- de Salgon, onde Ja estao en- outros,
to conheCido e conceituado Odontologia,

pelo governador de Pernam- _lamentalmente a possibili, trincheiradas outras forças .. 'i! 'i'
no Estado, pelo seu.tirocínio, Completou t;tinda o rnGis

buco, gal. Cordeiro de Farias, dade de poder .. realizar um
dissidente:;, Espera-se, dé Essas llefinÍções atingem clil'etamente I}S lideres situa-

de mais de 20 anos, O dr, 01'- completo curso de pontes mó-

A
"

' e' n e 1 "t b'et' um momento para outro, ft '

't A
' ly M Flll·tado te'11 CUI'SOS do "el's, com o Dr, JOl'g" 'V,

s prmcipals dificuldades pv
- r o r a m"n e o J lVO ClOms as na ssembleia-, rwmlo-os em posição insustentá-'

-' L,' oe ,

t
.

d
-

I ','ltI'1 ao pal's, que congl'eQ'asse
união entre as duas forças, I O I

•

1 d F aperfeic,oamento e e.speciali- Scharp, dil'et'or dos' Lpbol'a. t,"l-
quan o ao nome o genera �

VC. ( o g'ovel'no seu( o� o ',D,C" com sua atitude de pôsto
'

J T' 't '.S fOI'C,as l'ealll1ente l'nteI'es, Ainda ,não há indícios de A"

1 zac."ão em odonto-peeliatl,"R, rios Técn'. icos SCh�I'I),
uarez avora Sl u!;tm-se no

em sossego, Ja reso veu enlu{leccr; o da U.D,N" }lertencen-
..

,meio militar", :adas em levar o Brasil para que o g'overno do sr, Diem ito à corrente elo ctiretório de Lages, está em véslleras de pontes móveis e radiologia, O dr, Orly M, Furtado a-

O mesmo jornal, depois de ..t frente",
tenha tomado medidas para entrar na muela e parar de cant::tr,

tenderá apenas com horas

diversas outras in;formações O repo" 'er indagou ainda fazer frente aos insurgen- * '!' '!'
Acaba ele regressar elo Ric, marcadas, reservando parte

que já são do conhecimento e era ve dade qüe na reu-
teso •

Enqyal1to isso ,0_ P,S,P" vendo as coisas complicadas
ele Janeiro, onde frequento li do seu horário exclusivamen-

público, escreve: "Por incrí- :lião, decidiram os chefes mi- _,�

I
manobra nos bastidores para não atrelar nenhum com)Jro� 13,�tudando-as

sob todos o" 'te às crianças - o que, por

veI que pareça começa a ser :itares garantir inteiramen- O TEUPO misso ao que lhe parecin, um carro triunfal e já aparece s;�s, aspectos, ,as not�ve:� certo, vem satisfaze'r um

seriamente cogitado o nome te a posse do candidato elei- J 1..... desclassificado para a espécie de zorra _ veículo pesado sem I
Chmcas Infantls Esvecm]l-- enorme número de clientes,

do sr, 'CaI'los Luz, que é odas to, qualquer que fosse ele,' a Previsão do tempo, :.lté às

I
roelas, usando para pUX:lr pedras nas zona d 1 1" I

zadas dos doutores Jorgec Com o seu consultório, as-
s e e ec me, "

t'
,

'

preferências da dissidência ;ue o general Juarez Távora 14 horas do dia G, A atitude de réserva do P,S,P, se prende ainda a não
Kamtz e An ,amo lVIarml�o 3H11 completo, vem colaborar

do P,S,D, 1 ,'espondeu:
- "Não se cogi· , ,Tempo - Bom com nebu· criação, da Secretaria ela Saúde _ criação essa que não I Lago

e o se:'vlço O(!ontolog: _ '1.0 bem. estar de nossa gent.e

Pondera,-se 'que o nome áo ',ou disso, Mas, obviamente ( losidade, mais mteressa o Govêrno, que sómente via nelrl
co do Depr.u talllento ele San- e no progresso. da Capital.

sr, Carlos Luz é o unico ca- candidato eleito, será em

I
' Tempel'atura - Estável. um expediente para obter a suspirada maioria no Legis-

-- ----

paz de trazer o apoio do go- )ossado, pois assim detel'mi Ventos - De Norte a Leste, lat(vo,

vernador da Bahia, sr, Ànto- ,1a a Constituição, E os che-
.

frescos. I '!' *

ni0 Balbino,_ E tambem o res militares' saberão cum, Temperaturas extl'ema§ lie Es],alha-se ainda, cj)m insistência, que o Sl', .Jorge I.a-

unico que cinge a secã� do p1'i-la e respeitá-la", hoje: cerda, desgostoso com a ma1'cha dos acontecimentos esta-
VIENA, 5 C"?", P,) - Solda-

PSD de Minas, acres�entan- Máxima - 25,6, ria disposto à devolve1' ao P,D,C. o COmpl'Olnl'Ss d', ", elos russQs InvadIram um

do "se que esta' ,deéisão é OS DISSIDENTES DO P,S.D. Mínima - 20,3. l candidatura, 1)01' considerá-la }Jresente grego.

o a "ua

11íospital aust1'ía�o ':. sequ,es-
maior do que se imagina; e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••........ '

J tI'aram quatro cldadaos hun- da mesma família,

, .

d
\

, RIO, 5 (V, A.) - Em cas� .

.
-

..

.. ••••••••••U•••••• :
garos, dois dos quais san-

am a crescera com a explo- .lo médico Roberval Cordein
ração habil em torno da su- ReA,de Ferrovl-a' ri-a _ Fegera'l

grando e sem sentidos, qtic As autoridades acreseenta-

cessão presidencial",
.le Farias, irmão do genera, haviam atravessado um cam-- ram que um elós fugitivo.>
"':ordeiro ele Farias, governa, po ,ml'nae_lo q1lalldo' eln fu" 1 'd

,

- lmp orou aos me icos· au,;--

dor ele Pernambuco, reuni-
OS MILITARES

ga pala o mundo 'livre, AI- t1'íaco's que o matassem com

am-se ontem para escolhe;
.RIO, 5, (V, A.) _ Infeliz- E

gtunas das minas do 1'e1e1'iclo injeçÕes, ao mesmo tempo
'o candidato à presidênCia da

'

e t d ." -

N rimente, rieril todos os parti- m .. S U OS a sua· c-rlaçao, ome.8 a
campo expl.oclimm quando os que os soldados russos -03

República, os chefes dacor,' ..

dos, e l!.9menS" de influencia
fugitivos o atravessavam, arrastavarl1 como "suínos",

política nacional souberarn
['ente anti-_juscelinisb, C

..

· ...

E ·

I'
ou quiseram compreender ,a

Do, enç;ontro participou uma omlssao
.

spe(ua •
, tambéni o general Cordeiro
Importancia da tese da União .ie Farias, que se acha, no RIO,_ 5 CV, A,)

,

- ,para I b�sicos,: estruturaçao ac1mi-j dos patrimonios, fixação da AS VACAS NA"'"O SA-O SAGRADAS
Nacional, defendida pelos ,{io há dias, e durou cerca e�ectlçao da futura leI -:- i nlstratIvR elos serviçus,

1'egll-,
capital da- rede e s'uas subsi-

' .

..

.'

.

-

.' .' .

,

chefes militares que subs-:le quatro horas, dUB 17 às amela, sob exan:e ,da legisl:;ttl= lamentos, e.sta�utos, :evant�� eliária�, m�didas legais par>l. NOVA DELHI, 5 CU, P.) - ameaçou renunciar, se Uí1U

creveram a ca-rta enviada ao 21 horas, Foram examinado"
vo q:18 determma a trans menta econom1CO e fmanceJ- Çt efetIvaçao da organização, O primeiro ministro Nehl'u proposta ele lei tendente a

pJ::.esidente da República" _ f.orm,a.c"ao elas e,m_presas fe,r- 1'0 das estra.doas administr.a-I plano de. r'eeq'l'pa.r'nento,
f'
,-

c. proibir a matan�a ele vaCR3

a Irmou em-entrevista hOJ'e o
1'0Vlanas da Unmo em SOCIe- elas pela UnJao,' definiç�lo etc,

. .

N Õ d for aprovada, Essa propostd

general J\lareZ Távora, no
elades por ações que tnte- . OVO - cor o

.

havia sido. feIta a títüLl

momento em que deixava sua Greve grarão a "Rede Ferroviaria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BONN, 5 CU, P,) - A Ale-
" em ISRAE

. pessoal pelo deputaelo Seth

reslCtencia, "nuno ao Cate te, Federal S, A,", foi cl'iacb pOl'
. LITAS MAT'At..,A EGIPCIOS manha ocidental e o Bra;;ll Govino Das,

D�sse depOis: S
-

Paulo
ato 110 presidente Café Filho, 1 J 1"1

ao
concordaram em substituir a O sr, Nehru salientou qu�

Não sei quando teremos .

ontem uma comissão espe- GAZA, Egito, 5 CU, PJ - II netrado i50 mertos em terr,i- base bilateral do seu acordo

outra oportunl'dade. de lI'vrar' RIO, 5 CV, A) _: Declara- cial incumbida ele elaborar') Pt· Tt
"

o governo era absolntamen-
ar 'a-voz mI I ,ar eglpclo fez tório egípcio, porém sendo comercial em multi-lateral, te 'contrário a tal projeto pOl"

o país do caso político em ram-se' em greve, na manhã plano da constit-üção da re.. a denúncia de que os israe- IIObri!radO a retirar--se pelo fo- segundo anunciou, ontem, o t'
,

�
mo lVOS econômicos,

qU,e vive, com suas fOI'ças VI' _ de ontem, numerosos funcio- feNda rede, litas abríram fogo conl l'�Ol'
.

g'o egl'pcI'o �".'
,

t
-,' dE' E

.

.

.

, �"-,' mll11S e1'13 e ' conOll1la, s" A proibição da matança d.'l _

taIS divididas e subvididas nários elo Hospital ele CÍini- Composta dt nove mem- teiro� e armas ��tomá�ic�s, I O :eferido porta-voz dis- te acol'do foi aeeí:tado - apa:,; vacas é um tema sistemàti-

em quase nada c'oopeI'ando' cas de São p,aulo, o maior bros, designados pelo pre- cO!1tra Uma poslCao eg'lpo a se a d E 't
�

I'
,

.

'. '
,,1' , ,

-

< m a que o gl o pro- conversaçoes pre lmmares camente abordado por certos

para o 'engranclecl'mento e o estabelecimento
.

hospitalar sidente da República e pre-' ao sul de Gaza matando llln
.

t te" f t t ·t t '.

_ "
i es ou por esses a os an'e a en re as -au Ol'llludes brasilei-

.

hindus ortodoxos, que consi-

progresso da N.cão, Aborda- da capital bandeirante, O sidida pelo ministro da Via:- soldado egípcio, Acresce"Íltotl Comiss;-"LQ Mista de Armlsti- ras e alemãs, realizlLdas ru,'
. "

d d
-

t d' t
- , -

d
'

- - � ,
-

aeram es,'>es ammals !lagTa ..

o epois a proposito dos movimen o pare IS a 131'en- çao, a conussao evera pr�- que o ataque causou úm ti- cio, da? Palestina, patrocina- semana passada, nesta capi- d

assuntos .que tenham sl'do de-se ao novo horario de oito parar dentro de 120 dias, a rateio de hora e meia ' da I)elas N c- U:d tlO:l f'
os,

.:�
, u,oes 111 as, e a- a, acorc o mal, con - Depois da intervenção do

ventilados na l'e1lnl'a-o de sa- horas estàbelecido pelo g,0- contar da data da sua ins- Ao mesmo temI)O o port" g' b d f'
"

t d I"'" ora o serva ores o ICIaiS en o os deta hes das futu- primeiro ministro, o parla-

bado, que partiCiparam entre vernador Jânio Quadros, talaç.ão o plano de organizE,- automovpl realizam -em ras trocas será I mento rejeitou o projeto de.

""""--outros, 0.l.lYi'g"ac1ei à F.tluarno- Palt'àm m-ainr88 ..detalhes, çªOoC�lY! os, se_g;l]iptes torno do 'lei por 95 votos contra 12,

..

COLIMA, México, 5 CU, P,' costa do Pacifico, perto da

_ ° número de mortos pelo localidade de Alsaba .O go -

acidente que sofreu um trem, vernador do Estado de Coll

em que cairarn 3 vagões de ma, Jesus GonzfLles Lugo, ele

passageiros no Estado de Co- clarou que 00 pessoas estão

lima, chega a 13, Nove pesoas feridas, mas sem gravidade,
morreram ínstantâneamente Os demais vagões elo trem,
no acidente, e outras 4 gru·

I

que se compunha ele .15 car

vernente feridas morreram' ros, ficaram na estrada se

no hospital. Os vagões cai-, gundo Intormou o governa
rarn por uma ponte numa' dor, e centenas de pessoas
estrada montanhosa ante-! que também viajavam na

ontem' à noite, a Bükm, da I composição saíram ilesas,

N, ótu I aos

OPERACÔE5 DE GUERRA
. ) .

TAIPEH, Formosa, 5 (U" primeiras que se, registraram
fi;) - A marinha de guerra no Estreito de Formosa des
nacionalista chínêsa deu fi

I
de quinta-feira passada,

.onhecer uma informação s<�-
,

. ---'

rundo a qual seus navios
Jombardearam duas canho-

crata Cristão que sustasse,

por ora, o lançamento de

sua candidatura", acrescen

tando monsenhor Câmara

que o governador Jânio Qua
dros terá, na tarde de hoje,
importantes encontros no

Rio,

Iminente -U�â h-atalha,
de lança como reforço.

SAIGON, Indochina, 5

(U'l
O �eneral Le Van Vien, que I' um novo apêlo ao "premíer"

P,) _ Uma ponta ele lança se diz comandante das for-, Nga Dihn Diem para que

de reforços rebeldes chegou, . ças antí-govemameritaís, fez I renuncie, '

.

a um tiro de canhão desta ·_·.-_-......J-��............-...h_..._,'·......W_....�....__..

capital do víetnam Merídio-

Uma ponta
Isenção

lhe causaram avarias. As RIO, 5 CV, A.) - O presí

op'er�ções ocorreram perto

I
dente �la República sancín

das Ilhas Matsu, nau lei do Congresso que
A informação diz que 0,-': concede isenção de direitos

navios ele guerra nacionalis-I de importação e demais ta

tas dispararam contra os co- xas aduaneiras à COFAP, pa
munístas, depois que estes ra importação de generos ali

lançaram 22 granadas ,
sobre mentícios de primeira ne

Quemoy, ilha que dista' 155 cessídade e dos artigos índls

Km, ao sul das Matsu, psnsavels ao consumo popu-
Ambas as operações são a� lar,

---

neiras comunistas chínêsas e

vrOLENCIA COMUNISTA
Ao dar' notícia, a poliCia

austríaca disse que os seqües
trados eram todos membros

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.,

I

)
Florianópolis, t)uarta-feira, 6 de Abril de 1955 o ESTADO

A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX"
'INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

A Delegacia Florestal Regional,
,

no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F. DII
,

1
.

'

d d f' d
. AQUINO

srvei, as queima as e derrubadas e mato, a rm e rmpe- Representantes s

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que I Representações A. S. L' ra,

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção LtRda. S d D t '0 <o
ua � ena or an as,.. - u

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

para a exigênola do cumprimento do Código Frcrestal Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
"" o ') ,

Rua 15 de Novembro 228 5°
(Decr. ;;:3.193 de ,,3-1-19 ..4) em todo o Estado. andar sala 612 - São Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder» AS��INATURAS

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, i' N 1 Canital

com antecedência, a necessária licença da autoridade flo- Ano, (k-$ 170,00
restal competente, conforme dispõe 9 Código Florest:i.1 em I,semestre , Cr$ 90,00
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores Nn Interior

"
, -

!'d
'

I Ano .- Cr$ .. ')0,00
sujeítos a pena J r�des. Semestre , ,. Cr$1l0,OO

REFLORESTAMENTO Anúncio ruediante rontráto.
Os orig inais, mesmo não pu

em b lí cados, não serão de -olvidos,
cooperação, que mantem no Estado, ilispõe de mudas e se- A di reçà o não se responsabi liza
mentes de espécies rIurestais e de ornamentação para for- r',elos ,·on.ceitos emitidos nos ar-

, t\gos assinados.
necímento aos agrtcultores em geral, interessados no reflo-j
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação1--'----'------técn�ca nccessár,ia .. Lembra, .atnda,

a possibilidade éla ou-

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do I INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. I UTEIS

OS interessados em assuntos norestais, para a ohten- -0- !cão de maiores sclarecímentos e --requererem aatortzaeão O leitor euco_ntrari, nesta ,co- C A S A• •

>
_

' luna, mformaçoes que nec alta"
de lteença::mra _quclm:1(,a, e derr�lbadas etc mato, devem diàriamente e de imediato: í PROCURA-SE, COIVI URGÊNCIA, CASA PARA
dirigir-se as Agc�c�as �lorcstai.s Mu_nicilJais ou diretamen- ,'OTOEsRNt'AdIS Tele:��� ALUGAR PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE�
te a esta Repart.ição, situada a'-_rua' Santos Dumont nv, 6)

a o :.
' ,

. , .

. ,A Gazeta 2.656 SIDENCIAL.
em Floríanépolls. I Diário da Tarde. .. .. .. 3.5791 T' t - L 1:1' t I \, ° 50"

Tdcl'ône: 2.470 Caixa Postal, :i95. lA'Verdnde .. ::........... 2.010.
la ar no ux ela e - j'PL o)

... dereco ueleerar
'

I Imprensa Oficial .•...••• 2.688, '

....n ereço te egl'afICo: Agrisilva - Florianópolis. �. C. i HO���T:a�:, I ,

'

__ .. _ .. _,.__ ,._... ,."� ..

(Provedor) 2.814 I FARMACIA [)E DLA""!TAO
',�!e�.��UA��-.��·:::::::::::: i:�i� I

' ,

I .Pt

"Milí tar .......•........ ,. 8.167.
2 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe-

I São Sebostião (Casa de lípe Schmidt 43,
: Saúde ) .• : ..• ,......... 8.163 ,3 Domingo - Farmácía sto. Antônio - Rua Fulíoe
"Mater-nidade Doutor Car-

Schmidt 43.los Corrêa ., ... '...... 8.121

r; C CHAMADOS UR-
1 GENTES
Corpo de Bombeiros .... 8.31l1
Serviço Luz (Reclama-
ções) .. , :...... 2.404

Polícia (Sala Comissário 2038
Polícia (Gab, Delegado).. 2,/í94
COM PANHLAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

'fAC : , ..

Cruzeiro elo Sul .

.Panair ........•.....•...
:Varig' ..

l Lô idé Aéreo .

i Real- .

i�C���iI�avas .

iLux , .....•. _ .

IMagestic .

Metropo\ ..............•.
,La Porta .

Cacique, '" , .

Central ,., .. ,.,' .. '

Estrdla , .

,Ideal , .....•...••.•

I ESTREITODisque , .............•.•.

M'N[:;l��!!�;:�Ê�:�:TUIlA IR,�':���:.�"".I Na�:�ot�!m�:�T�r� SE"GURANoePÇCAken"ACORDO" COM O ESTADO DE :selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
'V' t FLORI ANOPor IS RIO DE J'ANEIRO'SAN'fA CATARINA 1_ Cx Pustal' 133 v iagens en re .[ ,�"l .u /I

A V I S O Diret�r: RUBEN'; A. RAMOS. Escalas intermediárias em Itaja], Santos, São 's...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento dOI passageiros.

As escaLas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba niía

prejudicarão o liorârío de cheglIda no .Rlb (Idá) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

,..:,'"

Uma casa de madeira, recern construída, ainda não

habitada, com lima sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos casinha e instalações aanitarias, lugar para

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

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

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

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

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

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

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

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100.000.00

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
-corn luz, toda forrada e pintadas a oIeo, 'ambas localiza
das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas

oi sita a Rua Afonso Pena n. - 420 _:_ Estreito.
Pode ser' visitada a qualquer .hora
Preçp 01'.$ �20.000,Qo

-.

Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vira re

sidencial do 5 distr.ito Naval medindo 13 x 14

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

cidade �e São J'osé, ,em frente a Cai� D'Agua.
Pr:êço cada Cr$ 10.000,00.

,

,4 JQt'es no centro da cidade. Otimo ponto para cons-
truir urna casa no centro da cidade - valor Cr$ .

330.000,00
; uma C�:1 de.rnadoira a rua São José, Estreito recen

'-conS-rruidr'l ioda pin Ia da a oIeo. preço Cr$ %.000,00
• il�g-oci9 u rgen fé:

,
. ." Iu'fo :m::(Ç.õ�� a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

,

10 andar � E.útreito - Em frente ao Cine Gloria.

Raios X

'---------_

"pare Ihagem moderna e completa para qualquer exame

radiológteo,
Radiograna� e radioscopias.
Pulmões e 'coração (toraxj.,

Esta Reparttção, pela rêde de viveiros tlorestals,

Estomagn - inff>"tinos e fígado (cclecíatcgraría).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

ção das trompas' para diagnõxtlco da esterilidade. '

Radiografias de ossos em geraL
Medidas' exavas dos díame tros da bacia para orienta

ção do parto (Bádto-pclvtmetrta) ,

Dlàriamente na Maternidade Dr. .Carlos Corrêa,

•

Viagem

.

�(
-

Por 'motivo de

Agência':'
,..-

Kual>eodoro e8quina�da
Rua Tenente .Sílveíra

8 Sexta-feira ( dia santo) - Farmacla Cntarmense -

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna -- Rua Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - n.ll>-l, 'I'rniano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança --- RU:1 CO:l

selheiro Mafra.
,

O've I S"

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS

, 8APJOO ,,<SUL-BRASILEIRO)
,.Flor:h�nó'po1f8 - Italal -,Joinville -- Curitiba

e

17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafia.

.

I"� v.

8.700
2,600
3.6113
2.11211
2.402
2.368
2.600

21 Quinta-feira (feriado) � Farmácia Nelson --- Ruá Fe-

lipe Schmidt. ,

,

23, Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.�'.-- ,

vende-se ------�- -----------,,------

24 Domingo � Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
2.021 30 Sábado' (tarde) - Fa:'m:icia Sto, Antônio - FeJ:ne

2,2761' Schmidt 43 .'3.147 .

3.321 O serviço noturno será -efetuado pelas farmácias Bto,

32.4,4994 I Antôni'o' e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n, 4:3 e
,h I

T
'

3,371 ,I;o',lano.... ., .J,
"

,

1;61191 A presen\te tao�la nüo podel;,á' sel: alterada sem pré-
06 via autorização dês'te ITepartamento. ,

!'

�------�--------------------------------------------------------------------�---------, ,-----�------

L--;
,_,;;,

,

IN,DICADOR PROFISS. lONA l.,. 'I' DR. nO���:ASTOS MÁRIO DE LARMO Dr. Vida) Dulra Filho
MÉDICO CANTIÇÃO I ESPECIALlS1�A EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

Icom
prática no Hospital -São ! CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRODRA. W'LADYSLAVA DR. I. LOBATO I DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e 11a "':lnta • lU É D I C O I PEDL\TRIA NF:O-NATAL _: DISTúRBIOS

W MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Jaueiro ( N "SClDO
DO RECEM-

•
'

CLINIC CLíNICA DE CRIANÇAS -", - ASSISTÊNCIA TtCNICA ESPECIALIZADA AOS
• Dot'n<;3l1 do ftpa�elho, rPRplratt'rio DiplolI1adl' pela Faruldade Na- ,I, A MÉDICA Pltr�MATUROS ,_ TRATAMENTO DA INAPET:E:N<;;'lA INFANTIL

TUBERCULOSE cional de Medicina da Univ"r- �ARDIOLOGIA ADULTOS (FALTA DE APETlTE) - TRATAMENTO DA ENURESB NO-DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil Contultono: Rua Vit.ol' Mei- Doel1�as Internas TURNA Df ClUANÇAS E ,-\.DOLESCENTE:S _ DISTúRBIOS
MUSSI DOS PULMôES Ex-intPrno por conQurso de Ma- reles, 2� Te!. 267ó. I'SI< 'OLoCICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN-

_ MÉDICOS _ Cirurgia do 'l'orax ternidade-Escola Horál'1?s: Segundas, Qu"rtaa e CORAÇÃO __:__ FIGADO -

elA DE MANEIRA GERAL
'N Formado pela Faculdade Naclo- (ReJ'viço do Prof. ,Octávio Ko- Sexta feiras: RINS - INTESTINOS CONSULToHIO ,_ FELIPE SCI';V"-lDT, R8.CIRURGIA-CLI ICA

d
.

Li Das 16 a' s 18 h
1 " -

nal dt' Medicina, 'l'lslologlsta e rlgu'es ma) '"
oras.

d CONSULT \8 DAS 2 'S 5 HORASGERAL-PARTOS Ex-interno do Servi"o de CI'rur- "Resldencla: Rua Felipe S h Tratamf'nto moilerllo a I • r. -
.

A� , •.

Serviço �nmpleto e especiali- 'l'isiocirllrgiã_o do Hospital Ne- ...
d

c -

-

CONSULTAS C/ nORA MA RCAI'â: FONE !!l611
zado �as DOENÇAS DE SENHO- !

� reu Ram08 gia do Hospital·l. A. P. E. T C. :';1 t,. 23 - 2° andar, apto 1 - SIFILIS W��!DtNUA _ TE�(';::-.rTE SILVEIRA, 180 (FONE 1166)
RAS, com modernos método. de .CUTRO de especlallzllçiG pela do Rio de Janeiro

. leI. a.002. COllsultórill _ Rua Victor
I AT_F.:-;V),; CHAlIlADOS A DOMICILIO ... ",;

rliagnóstic(}!' e tratamento. S. N. T. Ex .. lnterno e Ex-•••hl' &tédico do Hospital d. '-- --_., . --
.

SULPOfWOPTA _ HIS1'ERO _ tente de Cirurgia do Prof. UIrO Caridade Dft HENRIQUE PRISCO l\'Ieirelles, 22.

,-DR-:-NEY PERRONE------DR. ALVARO DE--
SALl'INGOGRAFIA - MIiiTA.cO- Guimarães (Rio). DOENÇAS DE SENHORAS PARAISO HORARIO:

LISMO BASAL
.

ConR: Felipe Schmidt, 18 _

-. P�RTOS -:- OP�RAÇOjJS MÉDICO Das 13 às 16 horas.
'I Fnnnado pe�.aUF::Duldadt> Nac',' I CARVALHO

. ,Radioterapia por onda. curta.- Fone 3801 lJons. Rua JOIIO
.

Pmto n. 16,
I - Operações _ l.Ioenc;a8 d .. · Se-

�,

F:IE'trMnsgolação -:- Ralo.

Ultra,
Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 hor�s. I nhoras _ Clínica de Adultoa

Tel.: Cons. - 3.415 _:_ Res. naol de, Medicina Un:versid"de I Puericultura __ Pediatria
Violeta e Infra Vermelho. Res,: - RL1a Esteves .Tunior. P,ela �anha �ten�� ldl:- Curso de Especializacào' no 2.276 - Florianópolis. RIO �EB;.��krRO Puericultôr do Departamento
Consultório: Rua Trajano, n, 1, 80 - Fone: 2395 rCHII':'dende no OSpl a e Hospital dos Servidore. do lh- Nacional da Criança,. Ex-Assis-

l° andar - Edifícío do Montepio., ----------,�--, -"--

R 'd,art, a e. tado.'
I' DR. MARIO WEN- "perfe�ço�me�te na "Cass de tente do Prof. Martagão Gesteira

Horário: Das 9 às 12 horas _ DR. YLMAR CORRltA R��\ e���ae:ral Bittencourt n.
'(&erviço do Pro,!. Mllriano de

I DHAUSEN Pro!�"F�rnt�d�ig�=�;ino na, Universidad� do Brasil. Ex-
Dr. MUSSI. CLiNICA MÉDICA ! 101. Andrade)

, , Interno por 3 ano. do Serviço
Meellco do InstItuto Fernandes

M8�fll15 às 18 hOTIlS - Dra. CONSULTAS das 10 - 11 ho- Telefone: 2,692. '

Consultas - ,Pela manhll DO. CLrNICA MÉDICA DE ADULTOS I de Cirurg-ia ,Figueil'a-Serviços dos Profs. Ce-,
Avenida Trom-

raso
--------, -, '- _'___ E1o.spltal de CarIdade, I � .

CRIANÇAS
_ . I Prof. Pedro de Moura za1', Pemetta e Mário Olinto. -

Residência: Rija Tirad"'1te 9 - Fone MJ!) DR NEWTON A tal'de das �1í30 hs em dian- Ccnsultono - Rua Joa� PlD-
Estagio por 1 a:lO na "Mate r- no ,�l� de Janeir? Ex-médi�o el-

powsky, 84.
."_

•

'A
te no consultÓrIO 'Rua Nune. to, 10 - Tel. M. 769.

nidade _ Escola" taglano do SerVIço de Pedlatl'ia
DR. JOS1i! TAVARES D VILA Ma"hado 17 ;;:;sQuinl' d. 'fira-I Con_Sll,ltu�: Das 4 �8 II bon�. Prof. Otávio Rodrigues Lima ?o Hospital do Ipase (prof. Luiz

DR. J'OLIO DOIN IRACEMA
D CldRURsGIhA GEI{ALp dCR�tes'd Te�,27:

P 'd ni!es��e;;;r 2��: Esteve. Jú- Interno por 2 _no do ?:nnt .. I TO,rres Barbcza) no Rio' de Ja-

MOLE'STIAS NERVOSAS E oenças· e en oras -- rocto- eSl enela - rus reli ente .., .. . Socorro i nelro. ,

VIEIRA logia - Eletricidade Médica Coutir'to 44, I OPERAÇôES I Pediatra do Hospital de Cari-
MÉDICO MENTAIS. _ fL!NICA GERAL Consultório: Rua Vitor Mei-l _,

CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE ADULT j daue. ,Médico, eS,colar do Centro,
ESPECIALISTA EM OLHOS, I Dr Selv�ço Nac!onal de Doeo, -eles n. 28 - Telefone: 8;107., de I' JUNIOR DOENÇAS DE SENEOR '_,': I de Saude de FlOrIanópolis, Pedia-
OUVIDOS, NARIZ Jl GARGANTA I

ÇUR MentaIS.
, .., Consultas: DaR 15 horas em OLHOS - OUVIDOS NARIZ CLINICA ESPECIALIZADA Dl!; CONSULTAS: No Hóspii::l ue tra da Assistencia Médico - 80-

TRATAMENTO li! OPERAÇOl;�8' neC�!�t;r Ambulat ... l o de H1lpe- diante: _ .

E GARGANTA I CRIANÇAS Caridade, diariamente da. 8 i'3, elal da A�n;ada,
lnfra-Vermrtho - Nl.'bulluçio -, Psiquiatl'a do Hoapital _

Resl!lencla: Fone, 3.422
,

DO Con"uHas da� 9 b 1.1 .,r,��. 10. ! Consultono: Rua l'idarerites"
,

Ultra-So"n
Colônia Sant'Ana Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA Ra e Con. Padre Mi!!,uelinbo No -consultório, à Rua João, 9,

(rratamento de alnu.lte um C I t' I I t DOENÇAS DO 'APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTOR]- 1"
.3. ..

Pinto nr. 16 (1° andar) Consultas, diáriamente
operação) h

oonvu ao e��plal I��:l" e e �o: : GE3TIVO - ULCERAS DO ES- NO elo Ho'spital de Florianópolis I'
-,

Diariamente das lO àa 12 e, das 115 hOI'as em diante,
An,lo-J:,etlnoscopla - Re ..elt.a de �i:.q�al�r�:�e::�r8'. Psico\�r8;i�., TO'vL\GO E DUODENO, ALI!IR- Possue a CLINICA 08 A,f'ARE- ADVOGADOS 114 às 16 horas. I Residência: R. Tte.

dOeCUOIOt�:;ln��:��:!:lo:1:lp.::��:.: CONSULTAS: merçaa e Qllin- GIA-DERMATOLOGIA • CLI- LHOS MAIS :VIODERNOS PARA I DR JOSÉ MEDEIROS
RIj:SIDENCIA: - R' Il Duarte S/No Esq. Padre Rom�.

.... , tas das 16 às 111 horu, Sabado NTCA GERAL TRATAMENTO das DOIiINNÇAS

'I
. Shutel, 129 -

FIO, r,illnópnli.,
Tel. ;!i)ao

.

no Eltado) ('manhã) ! DR. JULIO PAUPI':tZ da ESPECIALIDADliI VIEIRA DR f N G L E T T ORorino das II li III hOTa. ·1 Rua Anita Garihaldi, uqulna FILHO
Consultas ,- pela manhi no

_ ADVOGADO _

das 16 às 1.8 horal. de General Bittenroul't, . HOSPITAL. Caixa P I I f
I •

ConsultórIO: - Ru. Vitor ..

leI-lI RESIDENCIA: Rua Bocaidva 'Ex interno dI' 20& enfermaria À TARDE - das li •• I - fi 't C tsta 160 - taja
DiagnósticO'-Trato. Clinico e Cirúrgico das Duenças ereles 22 - Fone �676. 139 Tel.2901

'
e Serviço de gaatro-enterologia no CONSULTORIO ,.�_�� _, _Res. - Rua Sao Jor,. 1'.0 -

, da Santa Casa do Rio de Janeiro

I
CONSULTORJO - Rua dOI

I
Afecções de Adultos e Cri;ll1ças.

Fone 2421.

I
DR. ARMANDO VAI.!- I (Prof. W. Berardinell!). ILHEOS nO 2 DR. CLARNO G. Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia

DR 'SAM"UEL' FONSECA RIO DE ASSIS I
Curso ,de neurologia (Prof. RESIDENCIA - Felipe Seh- GALLETTI Ginecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.• '"' Austregesllo). 'midt nO 113 Te!. 2365 '_ ADVOCADO _

CIllURGlÃO-DENTISTA 008 Serviços de Clínica InfautU Ex int.el'Do do Hospital rnat.r- RtlR Vitor ME'ireles, 50, Curas de emagrecimento e engorde.
Clinica - Cirurgia - Protese dli Assistência Municipal e HOII- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ FONE: '2.468 Doenças da velhice.

Dentária , I pital de Caridade DOENÇAS INTERNAS DE ARAGAO _ Florianõpoli. -,' A CIRURGIARains X I.' Infra-Vervelho CLiNICA MÉDICA D1I CRIAN- Coração. EstômaiO, inte.tino, AI,T
Co'nsultório e Residência: Rua ,ÇAS E ADULTOS fjgado e vias biliares. Rin., OV8- CIRURGIA TREUM,ATOLOGIA DR. ANTONIO GOMES DE . CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado i;
-

- Aler&,ia -, rios e útero. ,Ortopedia D \. C h ci
Telefone: 2226 Consultório: Rua Nune. lIa- Consultório' Vitor Xairel••

'

8onsuHório: João Pinto, 18. ALMEI .i onsultório: Rua Fernando Mac a o, 11, 6 -.10 andar.
Consultas: das 8;00 ia 11,80 chado,7 - Consulta. da. 16 l. 22.

I
Das 15' às 17, diAriamente. ADVOGAl.IO Telefone 22-27

e das 14-,00 is 18 horas 18 horas Das 16 às 18 horas. MeTJos aos Sábados Escritório e Residência: Horário: Da!' 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Exclusivamente com bora mar- Re�;dência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Bocaiuva 20. Res:, Bocailiva 136. Av. Rercilio Luz. Iii

t
cada. ' lhp.rme, II - Fóne: 1781 Fone: 3458, Fone: - 2.714. Telefone: 11346. Pela Manhã e aos Sábados a enderá somente com hora

-L-avando com Sabão

\iirgem Especialidade
da Cla-. IBTZIL INDUSTRIIL-J8fuvllle. (marca registrada)

'ecoO(lmiza-se:temIlO,,-e, -u "ro

marcada.
,---------._.._..,._-_.-_ .._-- ..._._-
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:cc
-

-p�;t-i�ip�ÇãO
I �ury Macllado�_�::.: I AlNAllO DE ,LIMA VEIGA

I ACONTI=CIMI=NTOS SOCIAIS
• ECILA GIL VEIGA A'Camp:mha Nacional de teressados que o Instituto

L L ..1 Pm-ticipam aos" seus parentes e pessõas de suas 1'0- A pcrfetçoamento de Pes- i de Neuro-Cirurgia, da Fa-

i l�c:.ões � _nascimento de se\� filho
_

ALVARO, ocorrido no I s.0:11 de Nível, Superi?l', culda de de C�ênci�s Médi�
dia 24-3-tJ5 na Casa de Saúde "Sao Sebastião", ,CAPES) comunica aos in- I.eas, da Un íveraidade de

•••••••••••••iIt�••••II••••• iIJ .. _.�••""{' ..,_ �-t'- _�Q ---.-..-"'_-_._...t"u-__ �y -..-�-d"-_--..v,,�d"';!"'-_., ....,.-".r-..��"J' Bu en os 4Jres es tá oferecen-
<,

- menma Mana de Lour- O' u" R do duas bôlsas de estudos

UI M
mente, formula os melhores des, filha do sr, Alvaro L..... �

iI-m da rotoa de felic'idades,' Pratts,
para médicos que desejem

.. I a o ��A,7,EM ANOS, HOJE: NASCIMENTO
i especializar-se em neuro-ci-

,

HORACIO NUNl:.�

I rurgía, naquêle Instituto.
sr, Cassemiro José JOSÉ HENRIQUE é o no- Múrmuvo e triste, o-mar, langue, desmaia, Os bolsistas terão direi-

Grans me ele um galante. e robus- - como n'um claustro a supplica de um monge, -
, U 'u' F

' to a alojamento, alimenta-
- menina vera -Lnarla e- to menino, nascido na Ma- na fria solidão da algente praia, I

,
. ,

f ilh d Edi 01 'I ção e 500 pesos mensais, por

I, ur igo,
I a o sr. ,,10 '_

tern idade "Dr. Carlos Cor- que vai, deserta, se perder ao longe ...
ti F d 'd

,.
; um período de seis meses.

.rga 'e rigo,
' o comercio rêa" alo do corrente, e que 1I 1 ' O.s, ln teressados deverão

oca veiu enriquecer o venturoso Cada suspiro que se parte d'alma
b t M tt

dirtgir-se ao Dr. Raul Ma-
_ sr. AI er o a os lnr do nosso prezado conter- do grancle mar - e' um gr-ito de saudade I

-

,tera, sub-diretor do Instítu-
_ sr. Álvaro Ramos da râneo sr, Djalma Ferrari, de um amôr louco, uma paixão incalma I

• ,

! 10 de Neuro-Cirurgia, Fa-
Silva Flores, alto funcIOna- Técnico de Maquinas IBM em que se agita a sua immensidade. Id I

culdade de Ciências Médicas
rio do Tesour,@ ,

do E�ta, o I do Departamento· de Esta- I da Univers idade de Buenos
sra, SIlVIa Ul isséa i tistíca, e de sua exma. espo- Passa uma vela-branca flôr do loto, I Ayres, Buenos Ayres - Re-

Baião

Isa
d. Nei Ferrari. I - garça boiando sobre o azul das aguas, pública Argentina,

_ sra, Ilca Sampaio Car- O ESTADO felicita aos I
- cysne paitando na solidão de um lago,.. � Rio de Janeiro, 29 de

doso de Almeida . dignos gen itores e se con-I ; marco de 1955
_ ssa, Ivalda Silva

I
grn tula com Josê-Henrique, e chega fi terra, - suspiroso afago, - I·

_ sta
... Va�da Merízto

.

almejando ínumeras felici- I
a voz saudosa de barqueiro ignoto " Anísio S. Teixeira

_ sta. SoÍ!a Berka da.les, I ri'uma cantiga -de sentidas maguas,.,. Secretário Geral
---, ------.--------------------------- ---_._._- -----------_.

Experimente hoie: I
.BUCHO GUIZADO COM:

Nos te!��sÔZ de hoje, Localizado na Bahia um autentico
, quando a alimentação se en- .

De acordo com o pa rá graf'o único do art. 45 dos es-

I contra. a ,pre�os .

tão alto�, SALVADOR, 4 (V, A.) _ que nasceu em 1644 produ-I
tatutos ,deste ,Clube, convoco os �_rs. mem?ros do Con�e-

esta receJta e Ideal p01S Esse violino tem pelo men ind té 1"37 H' t f
lho Deliberativo, para uma reuruao, na sede do referido

'" •

" .,
,lOS, 21n o a e -" , a ou ros 8;-, C

' .', ', �

além de muito fácil no pre- trezentos e quinze anos (r b'· t f I lube, a realizar-se no proxrmo sábado, dia 9 do mes em
.

.,,' ,
,

� I ' IS- ncan es a1110S03 COl1l0
., 17 I' f' d díf ica r <

paro, nutrttíva por exelen-, se o professor Cameríno Sa- Guarnerius etc, A lista seria
curso, as 1013S, a im e mo I icar o art. 39 dos mes-

'I'a ainda fica muito em I t· d
,.

té I ' mos estatutos. '

c , c .' - es, m.es le e mUSIca e ec- mluto extensa mas o que V('1:- ;

".' _,' r.:

eonta, nico no assunto, mustrancl0. cladeiramente interessa ago.,
Flouanopohs, 4 de ab!II de 1905.

Bôa Cjl:antidade de bu- ao erporter um "Magini" au· ['a é "Magini", ou melhor ês-

Eis um belo modêlo para os que gostam de exclll'- ,cho de bo: têntico, pertencente à famí- te violino, sua produção au-
João Eloi Mendes - Presidente do Conselho

sões, um traje ideal, composto de uma calça cinza e um I 1% cebola e temperos à lia Valença Soares, resiclen" têntica e que não sei por que ----O E
.

cômodo sueter tricotado â mão. I seu gôsto te nessa Capital. . capi'icho elos deuses veio pa- -r.. .Moen n I-eh--0--
1 ceno�ll'a, louro, salça, 1 O profes,sor CamerinD Sa-! rar na Bahia,

ANIVERSÁRIOS I Nesta data, entre as mui-
! tomate pIcado

.

les aproveIta a oportunidade A autenticidade do instru

I tas homenagens do grande I Y2 colher de sôpa de cou- e, com o entusiasmo de um mento foi por mim compro,

Prof. Luiz Trindade I número de amigos e admira-
I

serva I mestre apaixonado, declara: vada meticulosamente. Todas

Tr�n�corre, hoje, a data II dores, estão, prazerosameh- � 1 xí,cara ·,de arrôz
.

"E' iml?os�ivel s�bel' a �a�a as medidas são exatas e ê,le

natahcla do nosso prezado te, as de quantos labutam AzeIte exnta da mvençao do VlOl1- possui o formato grande, d�

conterrâneo e mui distinto I no O ESTADO, que formu- MANEIRA DE ,FAZER: no, Mas POSS? lh� dar os no·· elegante caixa coberta de mYl

amigo Prof, Luiz Sanches ·lam as melhores felicita.-' 1 - Lave mUlto bel� o i m�s �,os maIS, celebres "lu- verniz finissimo castanho es-

Bezerra da. Trindade; alto
I
cões. buxo, por dentro e por fora.

I
thlers , e as epocas em qUil curo. Ainda não posso a ver-

funcionário do .Depnrtamen-
-

Sr. Dionisio DamianÍ I Dep?is
de virá�lo, ferva-o der::_m a I�elhor �le sl�as p:o- elaele, comprovar a sua sono-

to de Educação, já em gozo O sr, Dionisio Damiani, em ag'ua e sal, Jl1l1tando 1/21 duçoes, Sao eles, Dmffoplll- ridade que de acordo com as

de merecida aposentadoria. do alto comércio local e I cebôla, cenoura
.

e louro. g'ear - 1514-1570.; �asp!l1'O caracteristicas conhecidas

No exércicio de vários e pessô�l. muito relacionada I Uma vez bem COZIdo o bu-, da Sal�, �542-1609; GlO 1":1,0- deve se.r___forte com timbre um

importantes cargos no ma- nesta Capital, .vê transcor-I cho, corte-os em toras e de- I? MagmI,_ ,1590�1640, époC'� pouco velado que clá -as inter

gistério o ilustre aniversa- reI', hoje, a data de seu ani- pois em pedaços pequenos. ae produ<�ao, NI:-ola AmatJ pl:etações dele, tiradas de um

Iriante sempre se destacou versário natalício.
' 2 - A part� prep.are. um. 1596.--1684, r:r�duçao ,e �eu caráter ele melancolia emo-

pelas suas elevadas qualida- Nesta oportunidade mui- môIho da se�Ulnte ma�ell'�: pupIlo. Ant0l1lo StradlvarlUs, eionante,

des de educa<lOl' zeloso e tas serão, por certo, as ho- Frite c.m az�Jte, 1 cebola PI-
. .

..

O "Magini" que vem sendo

compenetrado de sua eleva- menagens de que ver-se-á enda, JI1l1ta�do-Ihe o

toma-,
% hora �ntes d� serVIr, JU�- tratado pelo professor Came, jda missão, pi:incipalmente alvo por parte de seus inú- te também pICado, salça, sal te o arroz'A delx,al:do �OZl- t'ino Sales com um carinho -

como Diretor da Instrução meros amigos e admirado- pimenta e a conser�a. Uma nhar em fogo medJO ate es- �mocionante, foi reparado

Pública e mesmo como Di- res, às quais,' com satisfa- vez preparado o molho, c�- I pes�ar. Caso o �uCho tenh.a ,em 1847; conforme etiqueta·

retor do Deportamento, ção, os de O ESTA'DO se as-
1 oq l1e no mesm,o os peda�I-· mUlta llordura, pode-se tI- no interior de sua caixa har-

funcões nas quais reve- sociam. nhos de bucho, Jlllltando am-I 1'ar um pouco da mesma. mônica, na cidade de Stra�l-

lou-se pedagogo de méritos, Sra. Cap. João Cancio da um pouquinho do caldo, Sirva bem quentl3, (APLA) bourg, pelo famoso Schwart,z.

�rnand�e ��mais W�MSOOIT� nad$
----

�- --------------------------��---------=---

autorizados em sendo pro- de hoje, o aniversarJO de AVENTUR l: S DO ·ZE-M·UTRETA
fundo conhecedor da moder- sua natividade, a exma.

,-

n:l ciência do ensino. S11ra, d. Celina de Souza Si-
Embóra aposentado mere- queira, esposa do sr. Capi

cidamente não se entregou tão João Câncio de Siqueira,
.
o Prof, Trindade ao ostra- funcionário público estadu
cismo, pois, atualmente vem aI, aposentado.
se dedicando nas atividades Dama de méritos, a dis
de Secretário da Mesa Admj- tinta aniversariante goza

nistrativa da Irmandade dos de merecido destaque na

Passos e Hospital de Cari- sociedade local, razões l?e
dade e, ainda, nO Jardim las quais, na data de hoje,
da Infancia "Murilo Bra- ver-se-á cercada de curi

ga", onde sua personalida- nhosas manifestações de
·dedicando-se nas atividades apreço e regosijo.
cipal incentivador. O ESTADO, respeitosa-

"

..

.____ ......

Florianópolis,

BÔLSÀ DE ESTUDOS
Para neuro-ciruréões

• .... • IIeXpeflenCICI que exp Ita a

Este homem é Willy Franke, Há 22 anos colaborá

com os plantadores, aconselhando-os e instruindo-os

sôbre lã maneira de conseguir os melhores tipos

de fumo para a fabricação dos cigarros Continental.

Esta experiência é mais uma razão

entre as muitas que levam

1 em cada & fumantes a preferir

Continentol
IUM PKODUYO SOUZA CRUZ J

Coqueiros Praia Clube
CONSELHO DELIBERATIVO

UM "MAGINI" DE 300 ANOS

Cirurg. - Dent.
(com varJos e recentes cursos de especialização)

Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - cientes inclúsos Tratamento atual da Piorréia,

por opel'ação sem. dóI'
Pesquj.zas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof. Badan) - tratamento eficiente }'ápido e com

teste baterfQlógico e contrôle ra.-liodóntico
Dentadüras: Magnetizadas e sem abóbada pahitina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis oe fixas

I:ADlODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

.

Rua Nel'êu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

CASA
CASAL COM UM FILHO PEQHENO-PREC'IS .. DE

CASA. FAVOR AVISAR NA LOJA RENER A RUA FE-'
LTPPE SCHMIDT 7.

•••
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,

massa de torcedores que a

fuírâo à velha praça Intebo

Iístíca em razão da enorme

expectativa reinante.

Imbituba e Figueirense se

rão os protagonistas da ba

talha monumental de logn

deixando-nos em suspenso. O nato. Contra o Imbituba, o

quadro foi reforçado com' esquadrão formou com As

cinco novas conquistas, tu- druhal, Cídonio e Geraldo;
:1os aptos a demonstrnr su-is Almiro, Ney e Laudares: Plá

qualidades. ! ciclo, Hélc_io (Raul), Trilha,
O Figueirense domingo fez' Betinho e Pacheco.

bonito. Agora sob as ordens: O esquadrão, segundo nos

mais. Domingo, os dois

gantes estiveram em

fronto nos domínios do
COl'-

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

quadrâo de Hem-ique Lage,
tendo o placard se eonserva

do mudo. Foi uma IUL:l Ih,

v maís atraentes e sensacio

nais eis o que nos informa

ram quantos presenciaram
na.

.

Campeão e vice-campeão
da Capital, Figueirense e

Imbítuba esperam e confi

am em que não decepciona
rão ao grande público que

lotará as dependencias do es- LONDRES, 4 (U.. P.) -

tádio da F. C. F. Em partida internacional de

No time interiorano, todos futebol realizada hoje, à

já conhecem e admiram so- tarde, no estádio de Wim

bremodo a classe de um Ger- bledon, a Inglaterra ven

S011, um Oscar, um Miltinho, ceu a Escócia pela contagem
um Ernaní, um Mário, um de 7-2.

CRONiSTA IRRESPONSÁVEL
.ívulgadas por individuas'

rrespcnsáveis que. se di
em jornalistas ou cronis

as, fazendo chegar ao co

.hecirnen to da massa popu
,H absurdos e leviandades.
iai a razão de o povo em

ertas circunstâncias, desa
reditar dos verdaireiros
'atos divulgados por esses

ueios de publicidade, obri
.ando os esportistas a dizer
im voz geral que "o que eles
lizem não tem furrdamen
.o." Isto citamos para justi

.

icar a atitude de um cro-

ista sem responsabilidade
; qual, através desta coluna
'ez eheegar ao conhecimento
.e nossos ouvintes. a repor
.agem intitulada ';Hamilton
'ordeiro Deixará o Remo
'emporariamente", Disse
quela esportesta, no come

o de sua reportagem, que
Iamilton não vinha parti
ipando dos treinos por mo
Ivo de afazeres partícula
es, Solicitado pera nossa re
ortagem o grande remador

As crôriidas escritas e

.a ladas são muitas vêzes
. eicu los de sérias calúnias

INGLATERRA 7 X
ESCÓCIA 2

: '

HISTORIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

'1en. M. Gomes
--�.rtt1-�i '

Z"'���J�'
CAPI'l'ULO XXXIII

] S:7l TOTINETO COMANDANTE BRENNO

NETTA - PROVA CLASSICA TIRADENTES

NEIO INTERNO TIRADENTES

PER
TOR-'

,

A RONDA
DOS DUELOS

Pelo Faixa Branca,
Falam por aí que o meu

ingênuo primo Faixa Azul

qual' chamar a FESC pas fa

las. Mas primo, você é ami

go da esgrima ou é amigo
da onça?
Porque falar lem Fesc? Você

ainda não sabe que não se

deve botar na língua elo' po
vo que a FESC desmilinauiu

se? Ora, .. O Presidente, CeI.
Lara, mudou-se; o Více-Pra
sidente, Bruno Schelempe�',
êsse volatíltsou-se, pois nem

siquer na inauguração do a

parelhamento elétric.o da es

pada que foi sua arma, ele

dignou-se comparecer; o Di

retor Técnico, o homem que
eleve elaborar o calendário, o

seu Nelíto, dia a dia se tor

na, cada vez mais mergu
lhado em seus negócios.cuma
figurinha difícil; Secretárib?
se não estou enganado é ou

era Mestre Maneca que tam
bém não tem tempo para

gastá-lo com a FESC. A,<;-

!ni'�rmoll � professor Bar�o i e�tá ameaçado, de não atual'

l
entre os dois

sera mantido para a peleja I
Visto ter-se contundido. onze que tudo

de hoje. Somente Cldo'ilio Vamos aguardar a batalha pela vitória"

categorfzados
empregarão

CHEGOU SANFORD

Acompanhado de sua ex

ma. espôsa e três filhinhos,

chegou ante-ôntem a esta'

Capital, procedente de Curi

tiba, onde se encontra radi

cado há anos, o nosso esti

mado conterrâneo José Abí

lio Machado, o Sanfortl das

canchas futebolísticas.
Em Curitiba, pelas suas

estupendas qualidades de

crack-gentlemall, tanto que

irá receber o Prêmio "Belfort

Duàrte", Saní'ord- gosa do

maior conceito, sendo um dos

�steios do Clube Atlétjco Pa-

'tauaense, que dOI;li11g0 en·

Irentou o Flamengo, tendo

sido no prélio em referência

fig'ura destacada.
Veio ele a passeio, em vi

�ita á SU�t genitora com ::l

qual passará as festas de

Páscoa.
Ao Sanford que é irmão ao

nosso diretor esportivo, jor
nalista Pedro Paulo Macha-

do, enviamos os nossos res·

peitosos cumprimentos fa

zendo votos de felicirlatle

em sua e�tada na ilha.

QUATRO NOVOS
RECORDE.S

SERA' RIGOROSO O C. N. O,

IMBITUBA E fiGUEiRENSE CONFiANTE.S NAS SUAS POSSIBllIDt\D ,5 TtCNICAS E FISICAS
�,,�I��C('�;:7�ç?;;.::;,·-:-���
O jogo desta noite, no es-j

Oséas, um Laudo e outros, I do professor José Barão, c

tádio da Praia de Fóra irá que tantas 'vezes propol'e�o-, alvi-negro prepara-se ati

ser do agrado da grande naram momentos de emoçao, 'vamente para o bt-campeo-

ssim se espressou quanto
Perante seleta assistência e sob o patrocínio da Pre- L esta pergunta. "O cronís

feitura e Câmara Municipais, foram realizadas nos dias; ,a tem razão, pois não ye-

11, 12 e 13 de mal'ço, na sala d'armas da Polícia Militar,' lho participando dos trei

as provas do - tOl'l1eio de esgrima COMANDANTE lOS por não me restar tem

BRENNO PERNETTA, em que se defrontaram para- lO para dedicar-me à práti
naenses (PaI. Mil. Paraná) e catarinense (PaI. Mil. e a, devido os afazeres parti
Assc. AtI. Barriga Verde). ulares". E .continuou Ha-

Na primeira prova,que foi de florete, sairam vence- nilton: "O que me fez des

dores 08 p::\ranaenses, defendidos por cap. Washington nentir aquela publicação
H. Moura Brasil, cap. Orlando Xavier Pombo, ten. Hei- :oi o que afirmou mais

tal' Moreira e aspirante Clarimundo Moreira. ,baixo aquele individuo, di-
Na prova de espadn foram vencedores os representan- �endo que tinha procurado

tes da Associaçüo AtléLicü Bnnig-a Verde, com ten. Caro neu pai e declarado que eu

los IIugo de Souzn, s1's. Leonel' Pereira e Milton Aran tes ,ão poderia participar da

N2 prova de sabre, última do torneio, foi vitoriosa- egata internacional, bem

fi equipe'dá nossa Polícia Militar, integrada por cap. Rúi o contrál'io, posso assegu

S. de Souza, tenentes Carlos H. de Souza e Léo Meyer urnr que meu progenitor
Coutinho. ão foi procurado por pes-

Disputadíssinios foram os assaltos deste torneio, que Ja alguma não podendo ter NEW HAVEN, Connecti-

a assistência aplaudiu com verdadeiro delírio. Na prova sito as áfil'nlaçoes divulga- 5ut, 4 (U. P.) - ° nadador

do florete os pl1l'ânaenses venceram brilhantemente. as. Faço ain,da chegar ao 10l;te-americano Ford Konyo

Duas vezes batidos pelos nossos 110 anO anterior, a vitó.. onhecimento dos esportis- ;stabeleceu, à noite pas-'

. ria agOl'a alcançada lhes deverá ter sido bastante signi- as que estou juntamente ,ada, um novo "record"

ficativa. Notável foi o progresso realizado. om os diretores do clube, ,nundial para a prova de 220

Deste encon tro e con vívio entre c::t tal'inenses e para-
'studando um meio afim de

.

ardas, nado livre, e Robert

naenses surgiu algo útil pois auspiciosa notícia foi a d< oder m:1is uma vez, junta- Gawboy, estabeleceu nova

que o sr. ceI. Duarte Pites, Comandanté Geral da nossa lente com meus coleegas, narca mundial para as 220

Polícia Militar, iria em Ll'eYe instituir na corporação um
lefender o grande conceito jardas, nado de peito, no

curso de esgrima, idênlico ao já existente na corporação [ue gozam o "four" e o
.omeio de natação da União

cô-irmã do Paraná. Este curso visa a preparação dos ins- 'eiglrt" ,deste nOS50 clube AtiléVica �madora ,celebra-lt t 't d'
. '0 Est,aclo, no BI'asl'l e no

_lo nesta CIdade. Konno fêz o
l'U ores e 11101110reS e cllgnma, para maior dessimina- •

ção do nobi'e desporto em Santa Catarina. !xterior, participando desta tempo de '24", rompendo sua

* oÍnpetição de tamanha en- própria marca de 2.04 7/10,
'* * lergadura. Adianto ainda !stabelecida em fevereiro de

A 17 de abril, a Federação de Esgrima de Santa Ca- que já estamos trabalhando .954. Gawboy fêz o.tempo de

t· I 3.tiva.mente no sentI'do de 2,38", quebrando a marCa
arma rea izou mais uma l'od:tda na Prova Classica Tiru-
:l

' . ;onseguir licença em ml'nha .ie 2.38 8/10, que pertencia
L entes, com a p�lrtJclpaçho da Ass. AtI. Barriga Verde

/

'D A
'

,

'enartil"ão, podendo assl'm lO dinamarquês Knud Gleie.
oze de gosto e LirR Tênis Clube. . '"

N
. ,altar a treinar e confirmar Gawboy venceu por 6 J'ar-

1 a eompetição do florete foi vencedora a equipe ·do d
B

.

V
' minha presança nesta pro-

as a Robert Mattson. O ar-
'

.

arnga erele, com o mujo Rúi S. de Souza ten. Carlos
II d S F

_. ,
va a qual espero que cami- gentino Hectar' Dominguez

.

ugo e 'ouza e 'ernando M. de Souza. N'lhe para um êxito' final". Imo chegou em terceiro
Na prova de espada, venceu a equipe Barriga Verde I

.

t d
' . :';omo vimos aproveitou-se ugar.

".

I'
m 'egra a por Leonel Pereira, Ronald Fetzgerard e ten. I NEW
Carlos Hugo de Souza; e, finalmente, na de sabre, ven-

lquele cronista de qualquer
' HAVEN 4 (U. P.)

. Joato surgido ou mesmo por
- ° escocês Jack Wardrop i

ceu a eqUlpe do Barriga Verde, com Leouel Pereira, maj:
núi S. de Souza e ten� Carlos H. de Souza.

,1e criado para lançar o no-I
venceu o campeonato dos'

� ne do genital' deste grande Estados Unidos das 400 jar-
* * Ioga naquela reportagem das, quatro nados, e melho-

.

. . ,em fundamento. Esperamos rou com 4 minutos, 36 se-
i

Ainda no mês de aLril foram realizadas as provas do d
t -lue fique registrada a pa-

gun ,os e 9/10, o récorde do
orneio interno Tiradentes, instituido pela Polícia Mlli- lavra deste grande remador, mundo que lhe pertencia, i

tal', paLl oficiais, cujos resultados, neste ano, foram os 4
.

seguinteR:
%'lória de Sa�ta Catarina e I'

com mll1utos, 4� segundos

em florete _ 10 � t C, 'I H' .'
lo BrasH, para que quando I

e 7/10. Tambera Yoshi

m�' R"S í S . '.)0 er d�.OS • d� Souza; 2�.- ') citado. cronista desejar eS_IO,r:',kawa, de Honolulu, ven-

t
J. CVU:I) . (e �uza, ú - en. A 11101' Jose Ruthes; 4° -I :rever a 19o com respeito ceu o campeonato das 100

6�n. ta! oSp AllclCles Lauth; 5° - ten. Manoel Gomes; procure as pessoas e conver� i j.:üeL'ls, nado de costas em
- en. au o Cardoso' 7° - cap Gl·lbnl·tO d S'l I 57 '.

d 10
" ",. ., a I va.

. se realmente com elas, fi- segundos e 2/10, diante'

.

em es�a a -

:;; ma]. RUl S. de Souza; 2° - ten. c::tndo assim apto a regis- dr� AILert Wiggins, Com 57

Almo�' Jose Ruthes;.J - ipl1. Ca:rlos H. de Souza; 4° - traI' o que foi dito pelo �n- ,segundos e 7/10, dê Charles
ten. Manoel Gomes; 5° - cap. GIlberto da Silva,

.

trevistado. 'K;;erp, com 57 segundos e
em sabre - 1° - maj. Rúi S. de Souza; 20 - ten. 19/10, e Fl;ancy Mokinney,

ado ,H. Gle..SGUZfl,.) 3°.� ten .. Al.inor José Ruthes. l\1, :a�rges com 58" e 8;.'10.

RIO, 5 (V. A.) - Estão disposto 110 parágrafo único,
lendo advertidas as entida- do art. 13, do decreto-lei
ies esportivas, das medidas '),34.2. A expedição do alvará
jue o CND tomará para o é livre de qualquer despesa
.umprimento dos dispositi- que possa onerar a associa
·os legais que regulam o ção e o processo de habil i-

sim.,.

'uncioriamento dos clubes, tação para obtê-lo condicio-
... TIRADENTES vem por

.ederacõss, lizas e confede-
aí -e na esgrima duas gran-

- � na-se a simples pedido, des provas são dedicadas ,w
'ações, funcionamento êsse subscrito pele presidente da
:.ep-enden te do Alvará con-

'.
.

protomártír ela nossa índe-
- _. associação interessada e

.edido pela CND. 'I'ermínan-
' pendência. O TORNEIO IN-
acompanhado de nota in for-

.o a 31 do corrente o prazo
TERNO TIRADENTES, pro-

mativa, constante
.

do Edita va individual, nas tres ftl'-.
.onced ído para a solicitação "1.54. mas, entre os oficiais ela Po-
.o AIvará, acaba de ser en-

i As confederações, federa- licia Militar e sob o po.tro-'
ia da às entidades uma 110- '. ções e ligas não permitirão cíno exclusivo da Corpora-
l da Secretaria advertindo exercicio de qualquer atívi- ção, deverá ser levado a ereí
,ue. "extinto o prazo referi- dade esportiva de associacão to por êstes dias. O outro é a
:0 e expedidos os alvarás, na que não possuir alvará· de PROVA CLA'SSICA TIRA
'orrna desta Cteliberação, o funcionamento, sob pena de DENTES, promovida pela ..

�ND, no Distrito Federal, e ser declarada pelo CNI a FESC em homenagem à Po
) respectivo CRD, no Esta- nulidade dos atos resultan- lícia Militar. Prova inter
Ia, ou 'I'err itório; remete- tes, em que tenha ela inter- clubes, por equipes, nas tres
ão à autoridade policial da vido e de ser determinado, armas, em disputa ao belo
urisdição uma relação das pelo mesmo órgão, o cancela- troféu oferecido pelo Coman

ssociações esportivas que menta do registro dos fatos elo da Polícia Militar, ao que
iverem obtido licença para que possam determinar a t!as tres armas, fôr vencedor

:un�ionar, a fim de que seja aquisição de direitos conce- em tres vezes consecutivas ou

.fetivada, quanto às demais, elidas com fundamento em cinco alternadas. O Barrtza
t suspensão da� atividades lei. ou regu.lamento das re-I verde já vencedor desde �.
rrópr-ias, de acordo com o feridas entidades". 1953, se continuar invicto po-

I derá conquistar deftnttívà
mente o troféu.

TQNY DE.MARCar NOVO CAMPEAO
MUNDIAL DOS MEIOS-MEDiOS

PORTO ALEGRE. Em um�
víagem que dura apenas DJ

minutos, a Real Aerovías,
BOSTON, 4 (U. P.) - ° por nocaute técnico, a transpmtará você à bela cu-

violento Tony de Marco, de" : Johnny Saxton, aos 2 minu- pita! gaúcha. Venda de pas
bil itado e sangrante, porém' tos e 20 segundos do 14j sagens, Conselheiro Mafra, 6.
valente atê o final, ofereceu, I ,.--.-

..

.

,

à noite passada, uma das I �3salto, conquistando, as- 1 CASA MISCELANIA dlllJltl"1.

uElÍores surpresas pugilís-' sim, o campeonato' mundial. b.,\dora dos RAdlo8 R.C.Á.
sicQS do ano, no derrotar,

I
de pêso-meio-médio.

.

l Vitor. VaJvulaA e Dlt'ícoa.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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JOSE' BONIFACIO_ I
Estátua ao «Pai da lndependencla» I

em Nova Iorque ..

NOVA IOR(,"!UE, 4 (U. P.) leiro Otávio Correia Lima,
_ O sr. James S. Carson, será inaugurada a 22 de abril

p1'e�idente da ASSO?i�ção da i na eSCjllÍlla noroeste de niv
Avenid::< ,elas �\mencas, el�- i ant P rk, anele .se, unem fi

clarou que o leva rtamento ! f:.\JCl ,[:.. P a AVê111UJ. dns A
.

'p
.

d I 1 I ..

da est,<ttuSt lia ai « 3. 11

'-'1
nierrr-ns.

venc1éncia uo Brasil, J'oséBo- Os tl''l.b�1110; ilél., b�se 1):-11':\

nífúcío de Andrade e SJlv:l., [1. cclocacüo Ui), EsbLu;-" J o

forjará "novo vinculo ele a- rnm renlízndcs sob o j)f1.t.l'Orí
mízade entre os opvos elo nio [1:1. Munlcípalídnrlc ele

Brasil e dos Estados Unidos". Nova Iorque, i qual o DJ':1Si

A estátua ele José Bonifá- entregou fi. soma ele üO.OOl

cio, obra do escultor brasí- dólares para cobrir o custe

Em 1954, ultrapassando o movimento anual dos exercicios precedentes,

a Sul Ameriea registr.ou um total superior a

da instalacão. A estátua foi

'.ambém presente do Brasil a ,

rídade de Nova Iorque. I"Com a colocnçâo da está-

1lf1. - disse o sr. Car8011 -

se dará um passo mais, mui-
1;0 eficaz, para que os nova

iorquinos e os que visit,:1111
-sta cidade conheçam e ad

nírem as grandes figuras da

\_mérica Latina.

Algumas dessas ríguras -

como George Washington -

lutaram com â espada; Boli
var e San Martin, entre o 11 •

�ros, José Bonifácio, como

1enjamin Franklin e Patrick

Henry, combateram com pa

'avras".
O ato da inauguração será

_)residido pela diretoria <la

Coimssão' encarregnrla do

=aroue de Nova Iorque, com

ses, círo de Freitas Vale, de

legado do Brasil ante. as Na

.ões Unidas; o sr. Mário ela

Câmara, chefe ela Delegacia
elo Tesouro do Brasil em No·

va Iorque; o sr. Francisco

Medaglia, do Escritório Co

mercial elo Brasil em Nova

Iorque, e sr. Hugo Gouthier,
consul geral elo Brasil.
A entrega da estátua será

feita oficialmente pelo em

baixador do Brasil nos Est:l·

dos Unidos, sr. João Carlos

Muniz, ao prefeito ele Nova

Iorque, sr. Robert Wagner. A

bênção do monumento a José

Bonifácio será feita pelo car

dial Francis Spellman.
O sr. J. T. Wilson, presi

dente da Comissão para a es

tátua de .José Bonifácio, de

clarou que a cerimonia cujo
início está marcada para às

II horas ela manhã, durará
uma hora.
O 'cheque no valor ele nO.ODO

dólares que foram gastos na'

alocação da estátua lJO Par

que Bryant foi entregue em

.evereiro de 1953, ao prefeito
tcebrt Wagner pelo então
.onsul geral do Brasil Haste;

.idade, sr . .:[acome Baggi dr,

i3erengller Casar.

..

de pagamentos a segurados e· beneficiários, desde a sua fundação.
demonstração - que todos os anos se

repete - da pontualidade e correção
com que atende aos seus compro
missos, conquistando, assim, pela se

gurança que suas atitudes inspiram e

pela solidez de seu patrimônio, a

confiança irrestrita de tôdas as cama

das sociais do país. ,

o Balanço de uma instituição como

a SUL AMERICA encerra dados de pro
fundo sentido humano. Ali -os alga
rismos falam diretamente aos nossos

sentimentos de amor e de solidariedade.
Em 1954, por exemplo, a SUL .l.MERICA

pagou mais de Cr$ 201.383.58::l,20
.

a segurados e beneficiários, numa

SANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
'fONICO DOS DESNUTRIDOS

Em Cr$
7.71 d.073 688,00

25.086�130.236,00

Os novos seguros aceitos, com os respectivos
primeiros prêmios pagos, otiaqirorn a quantia de

O total de seguros em vigor aumentou para.

Os pcqcmsntos aos próprios segurados e aos

beneficiários dos segurados falecidos (sinistros,
liquidações e lucros) somaram .

Os pagamentos de lucros ctribuídos às apólices
de Seguros em Grupo, importaram em .

O total de pcqornc ntos, inclusive .Iucras sóbre

Seguros em Grupo, desde a fundação .

O ativo elevou-se em 31 de dezembro de 1954

à importância de .

'

.

Ir.

Resumo do

59.0 balanço da

Sul Amafica

referente

a_ó ano de

1954

201.383.583,20

20.763.613,80

2.082.168.504,50

2.660.940.078,70

Oin�ernas
(Toughest Man In Arizona) . obra sem nenhuma atração,
Direção de R. G. Spr i- e de cunho unicamente

gsteen - Elenco: Vaughn quantita tivo.
Monroe, Joan Leslic, Jean

Parker, Edgar Buchannan,
Ian MacDonald, Vitor Jorv
e ou trcs, Rapubl ic.

307.566.406,60
124.500.588,41)
413.305.775,20

Demonstração
de alguns

valores do ativo,
no Brasil

Títulos Públicos de Rendas

Ações, Debêntu:es e outros Títulos

Imóveis para U30 próprio

Empréstimos 51 Hipotecas, Apólices de Seguros
e Outras Garantias .

',> ••••

690.468.747,10
.

o EXPRESSO, DE

. _ ,BOMBAIM
1A-27SJ

à
.

SUL IIMERICI • caixa fiO =m, 971 • RIO DE JINEIRO
Desejando conhecer outros detalhes da organizaçl!o
"SUL AMERICAn, peço envia"-me publicações sóbre o assunto.

No m e
,- ..

Data.do Nasc: dia" mês ano _

Profissão Casado? Tem fHhos? .

(Last Train from Bombay)

Direção de Fred F. Sears.

Produção de Sam Katzman

Fotografia de Henri Freu
lich,
Elenco: J 011.. Hall, Christi

ne Larson, Douglas . Ken

neddy, Lisa Ferraday e ou

tros. Colúmbia.

xxx

'Decididamente; anda a

Republic mal orientada.

Seus "westerns" mais pre

tancíosos, dirigidos por J 0-

seph Kane não vão lá das

pernas. Os outros, como este

CHAMAS DE AMBIÇÃO,
, Iinha e 110

Da mesma forma que Ray
vão na mesma .

monotonos, Nazzai'o, o diretor Fred F.
mesmo padrão:

. desinteres- Sears é outro que teve sua
convenciona is e

fase de treiamento.vrazendo
sante. "westerns" de Charles Star-
Um bom Cantor, cartaz do PROGRAMA DO M1':S DE ABRIL

. ret, da série Durango Kid, BERTUR D
.

Radio americano, e conheci- \_' A A TEMPORADA DE FESTAS DE 1.955
Recentemente foi-elevado a

- 'I)I__ �·. JJ_ AlIIAn1l.''" 1L /'UIIJIlnAdo no Brasil através das Dia 10 - DOMINGO - Grandiosa Soirée de Aleluia W1llL ue " lf'tI(, .J UMe VLI,CIHndiretor de Produção A, na D' ibgravações da RCA e de uma - ístrí uição de premies. ás 22_horas. I;Columhia, e realizou OS D' 17 DOMINGO T di IM'" f sas de cabeceira, um guardaaparição, com sua orques- MAL ENCARADOS (Am-
la - - rar icionai atin ée 111 .an- O MÁGICO E O PREÇO dejesava, convicto da

sua,' roupa grande e um eamlsei-
tra , no filme CARNEGIE ii da Pascoa - Das 17 {Is 21 horas. Distribuição de f DA GASOLINA vitória no final.
fIALI VAUGHN MON bus at 'I'omahawk Cap) tam- .vinhos e bombons. .

I 1 • dor
I

Ma � t ......,- d
. ro sapateiro.

. ---',
-

bém um "western" que se- .
. ,

As c asses conserva DIas ccS es e aumemo a ga- T I fti 6?25
ROE fOI' contr'atado pela 'DIa 23 - SABADO - Elegante SOlree com a nota� d "!]' f' ' t

_

e e nar - ,.
. ", 0'11l1do a opinião da crítica ' . esL:LO alarma as com a C11-, so ma, rancamen e nao en-

Ei'publica e, do dia para noi-
'"

tr d' ,t, f' d
' ,

I
vel orquestra ·do consagrado "Chlqumho". Reserva d�. '" qLle o Br'asl'l a,trávessa' tendemos. --------------

es it o II e or.em ase e as- .

Ih
.

M 11 t' d 11 ' Ab'l
.,� L ,

te, transformado em moci-
:' '

"

O EX
mesas na Joa

.

ena u er, a par Ir e oe 1'1 • ! a+iuo-indo gravidade peri- I Estamos como naquela,cerrsao e proglesso.. • -

D' "O S \.BADO S"" 22 h jL" �, •nho de '\vestern", PRESSO DE BOMBAIM não I la <> - 1 - ouee as oras.
gosa. história do papagaio que

Como Cantor, que é a sua I' E
'

a t 'abalha a com m mági
f'l chega fi ser um filme intere-

__
'nquanto procur m reu- r v u <-

especialiLlade, neste 1 me
t 'nir-se a indústria, o comér- co. Acostumara-se a sair

. . san e.
Iele não tem a mmlma op�r-I Além de algumas lutas ,I ció e a agropecuária para '1.
bem de tôdas as atrapalha-

tunidude, pois as canço_es I beln b d estl'lo assentar planos, passaram das. Viajava num navio que
t

.. fira a as e com Iem número de duas res, I
( t" t �!. rmgll.stioso telegr.am.a ao

I
foi á pique e foi s.ubindo pa�-

, "t nas de ouca ex- ,o CIl'Ol per encera aos I1ff}!lfj)Qiw -sao mono o .' p Commanc1os, durante a guer- ! ti!!Jrt1!I�(f{/: I'resldente da RepublIca so- ra os pontos maIs alto, ate
pressão e n�o conseguem ra), o filme oferece apenas

I d,,-de
licitando que seja feito !atingir o mastro. Vendo que 1.-- _

despertar o mteresse,. nem
alguns bons" close ups" e: \;�,' "�"��' reexame no probléma dos o navio ia submergir sem I

mesmo para os amantes da
d t I f t í f'

· ..A.""
.

, � créditos à produção. que o mágico o salvasse, no "4'�4 OU SALAmusica americana do o�st�; I ;��;;�� l'�:��e�:i P;;eul�c�� I e lCle'n'Cla' I.E realmente vamos ca- �illzinho: .

gritou n,�rvoso;, I
U t.l,

como atol' acha-se com.p .eta-, cujo melhor trabalho conti- i I
mll1hando para um ponto de

. Que magIca besta! Rapazes: Recem chegados
mente tonto, sendo vlslvel-,

d t I

I deSeS'l)êro coletivo, com fal- O mesmo dizemos nós do Rio necessita alugar umanua sen o o que apresen ou f Imente supera.do pela turma
em CENTELHA (Thunder-

no,.

'd ta de confian ça nos homens itgora com esta história do casa ou sala, preferencia
de b?l1s coadJl.1Va_nt�s o qJue ho f) de Phil Karlson. tra ,ição e nos sistemas. E por mfl.is preço alto da gasoliria que

I
centro comercial.

rodela: a veteramSSlma e-
O"

.

t" d f'l t'
. que se procure, por mais não entendemos. "Que má- Fineza procurar snrs.

) 1 scnp ,o 1 me es a
an I al"ker em pape esque- "ep�eto \d ·t t," que se tenha boa vontade, ;dca besta!" ADAUTO Hotel Estrela.

. .

f'
.

1 I' "r
e momen os lpl- Desde 1927, .e empenha amatlco e super lCIa; a em

d 'f'l .

d
. Varig em oferecer. aGl núblico !li'iO se pode voltar a ter con-

", , h
cos e 1 me sena o; lmpre- ,-

do efIcIente Edgar Buc a-
1 d f 1 'd d

. o melhor serviço, adolando ai, fiança nos atuais homens dognac o e a SI a e e lnver- mais modernas inovações na
nan, aparecem, como irmãos, ,

'lh
' técnica do transporle aéreo. mundo.Slml ança, e, ISSO mesmo

. e como vilões, dos bons a-
não pode ser levado a sério. ,. .... O último aumento nos

tores, desperdiçados: Ian
Aliás, a presença do incor- V� IIIG preços ·da gasolina foi o cli-

Mac Donald, um dos assasi-

� max para o descrédito derigível Sam Katzman, como '-".nos de Matar Ou Morrer, é
. ���� um govêrno que desejavaprodutor, já fazia pen�ar,Victor Jory, .

um ótimo tipo, . acel'tar, cUJo o acêrto está de-apnoristicamente, no fra-
que atualmente anda sem

casso do filme. Não desem- morando a vil' com visíveis
sorte no cinema e que já foi pl'eJ'uizos para o povo quepenhas a ressaltar, com ex-
mocinho de seriados famo- cflda vez paga mais caro pe-ceRsão talvez, do convincen-
sos, como A SOMBRA DO ,. las utilidades. Depois dá

�ER����i��o Sh��;�Ee ��:��:lL�:ll�:I�:���;�i�, ��� l: .....:!:::�:�:i:[ii:i::í::�í
,-

��e;�:ofi�,:,u�:�en�oel�l�l���Ç�
(Green Archer). lywood; vice-presidente da COFAP.,

O diretor R. G. Springs- que fez desabar sôbre o,Darci Costa.
país tempestade de discus-
sões. .. o preço foi aumen

tado. Isto de dizer-se que
não afetará tanto o nível de
vida, não se pode crer, pois
o Brfl.�ll anda tocado pelo
óleo negro que é o sangue
que nos vivifica.
Fomos dos que aplaudi

ram a idéia firme do Minis
tro da Fazenda e estáva
mos de acôrdo com as suas

teorias financeiras. Pelo me

nos êle sabia lufar pelo que

Sul ADleriea
COMPANHIA NACtONAL DE SEGUROS DE Vt.DA

,
No. 40.0 Anlv.rsárlo de, lua Fundaç.1!o

Rua
__ " n.o, Bairro ..

Cidaàe,.· " Estado : u

Quartode casalLtRA TENIS CLUBE
Vende-se por ótimo PCtWU

um belíssimo conjunto �ara

quarto de casal de imhula

composto de cama, duas me-

-
..."l!I._"",__,\-,�__

s. M. Amor a Arte
Recebemos e agradecemos, a seguinte comunicação:

Ilmo. Sr.

Presidente da Sociedade M. Amar a Al'te
Nesta
Cumpre-me o prazer de comunicar a V. Excia, que

:lesb data foi empossada a nova diretoria desta sociedade,
que ficou assim constituida:

Presidente - Hipolíto do Vale Pereira
10 Vice - Lidio Cardoso

-

tcen, dirige mecânica e au

tomaticamente, um "script"
repleto de implausibilidade
e convencionalismo; faltan
do-lhe a entusiasmo e classe

que caracterisam o verda
deiro cineasta que contorna
as falhas {lo "scl'ipt", e tor
na o filme aceitavel.

.
Com uma história interes

sante, um cenari� mal reali

zado, uma direção sem ins

piração, o resultado só pode
ser um filme insípido, uma

I..tQ·uro DaurafIlIO r tRefIQarm,

flIBO CRfOSDUDO
20 Vice - Osni Lisboa
Secretário Geral - José Minelli
10 SecretiÍriQ - Oswaldo Hipolíto da Silva
2? SelÔretario - Eug'enio B. Hass
1 ° Tesoureiro - Marciano' G. da Silva

Clínica Geral
I
I •

nas.

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-(IILVIII")
GRANDe TÔNIOO

Cura radical das infecções agudas e cronicas, do
NORTE DO PARANA. O El- aparelho geni-to-urinário em ambos os sexos.

lorado Blll.sileiro, está a seu Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

alcance, a "frol;à da bôa vh- " Horár·io! ·10% ás 12 e 2% ás 5.
gem" ela Real Aerovias, serve Coi,su,ltório: R. Tiradentes, 12 - 1 o� Andar - Fone:
a todo o norte do Paraná

13246 --:., " c '. •R.eservas R. Conselheiro l\la Re.,tdencu. R. LaceI da Coutinho, 13 - (Chácara
fl'a, 6. <\0 Espanha) - Fone: 3248.

20 Tesoureiro - Alípio Vieira
Comissão de Rindicancia: Antonio Agenor Pereira -

Joel Martins - Aristides A. Ouriques
Aproveito a oportunidade para apresentar a V,

Excia., os nossos protestos de elevada consideração.
Oswaldo Hipolito da Silva

10 S6cretário
•
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QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL

Pai, se queres, passa de mim êste cálice; contudo,
não se faça a minha vontade e, sim, a tua. (Lucas 22:42).
Ler Lucas 22: 39-46.

O Getsemane tem sido chamado "o maior campo de

batalha do mundo." As lutas morais e espirituais são

sempre mais intensas e mais duras do que as lutas tí
sica s.' A agonia do espírito pode ser muito real. Para Je
sus ela foi intensa. "g estalido em agonia orava mais in-'
tensamente. E aconteceu que Seu suor se hrnou como .oras,

gotas de sangue, caindo sôbre a terra." Flortanópolis, 2 de abril de 1955

Jesus não somente se submeteu à vontade de Deus, José Tolentíno de Souza
se consagrou, de olhos abertos, a fazer a vontade do Pai.

"

Tal consagração exige fé ·e coragem. No caso de Jesus,
ela trouxe sôbre Êle o poder divino para suportar a ver

gonha e o sofrimento (];:1 execução sôbre a cruz. Jesus
aceitou a vergonha e a morte, confiante de que o Pai, ti- LÁZARO GONÇALVES DE LIMA

raria dêste seu ato de consagração, algo para. a glória de
.

E

seu nome. I ��RIA DO CARMO RUSSI DE
A

LI�A
Em todos os tempos e lugares aquêles que se consa- i . Participam aos seus parentes e pessoas de suas re-

gram a Deus, estão certos de seu auxílio e da vitória pé- :-!ações, que está em festa o seu lar com o nascimento de

lo seu pod=r. Não há sacr-ifício por êles feito que seja' um robusto garoto, que na pia batismal receberá o nome

vão, qua n elo estes são fi expressão da vontade de Deus.' I de Marcos An_tôni�, ocorrido a 30 de março último.

O R A ç Ã O . Rua Rulcao Viana, R7.

Querido Deus, nós também oramos: "Não se faça a,'
--------------------'-.

nossa vontade, mas sim a tua." Dá-nos fé e coragem, fôr-,ça e sabedoria para cumprir em nós a tua palavra. Em ECONOMIA absoluta
nome de Cristo, que 110S ensinou a orar, dizendo: "Pai I
nosso, que estás nos céus Amém." .

I
Grande CONFORTO

PENSAMENTO DARA O ·DIA
Nenhum sacrifício é vão, se fôr a expressão da von

tade de Deus.

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço.
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas El étricas, Motores para Bicíc.letas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PHOPHIETAIHO: OTO:.\1AR GEORGES BOEHl\I
Reg istro : Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis � Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA A ViSTA E A LONGO PRAZO

-

----/�--�--------------------�----------- ----

Com a Bibíla na Mão
S_'�':":"'::_",} ",!,'i'lif.�����. �

«No t.enecuío» .

F. THEODORO MINER (New York)

t Missa de 30 Dias
MARIZA ESPEZIM LAUS

NILO LAUS e familia, COHvidam aos parentes e pes-
i

soas- amigas, para assistirem a missa de 30 dias, que �
mandam celebrar dia 6 (quarta-feira) na Catedral Me-' ftropolitana as 7 horas no altar de São José, por alma dei'
sua inesquecivel filha Maríza,

A todos que comparecerem a esse áto de fé; anteci-·
pam agredecimentos.:

. /, ; j

.

: . '''::' -

'

.. -
- ,. ..

,." ,
.�

Restaurante NaDOU
RUA Marechal Deodoro CiO.
Em Lages, no sul do Bras1l, o melhorl

I,.Desconto especial para os senhores vlajantes.
I

Convite
o Centro Acadêmico XI ele Fevereiro da Faculdade

de Direito, convida, ·por €'ste 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

Iconferências que serão profN'idas pelo eminente magistra-
do e escritor Dr. Osny Duarte Pereira. I

Plorlnnépolís, Quarta-feira, G de Abril de 195tí O ESTADO

H OJ E NO PASSADO lCASA
I) DE ABRIL

Casal de tratamento pro
c ti ra casa para alugar, no

cen tI'O ou imediações, que
seja nova ou bem conserva

da. Qualquer informação na
"A Modelar".

A data de hoje recorda-nos que:
orn U'J2G, o Úlg'O entre as baterias espanholas,'
portuguesas e napolitanas, dos sitiantes catoli

tOS, e os canhões, dos holandeses protestantes,
faz-se mais forte, continuando a desembarcar

tropas das frotas aliadas.. que bloqueavam a CINr: SAO JOSE'
J Báia, sob o comando ele D. F'radique de Toledo �, ..

As 3 - 8 horas.
Osor io :

em 1.718, pequenas minas de ouro fôram desco- John Payne - Evelyn ]

hortas em 'Mato Grosso, junto do Coxipó-mirim, Ke�sMehll�TE RONDA O
por Paschoal Moreira Cabral, Jfntônio' Pires

CAIS
de Campos e outros paulistas; Na Téla panorâmica

- em 1.773, travou-se o combate de artilharia en
No Programa :

tre os fortes portugueses do Ri'o Grande, na en-

baterí
Cine Noticia.rio, Nac.

trarla da Lagoa dos Patos, e as ater-ias espan-
I Preços: 10,00 - 5,00.

I
......-_..._-

no las da margem direita, episoelio marcante (fi
Censura até 18 anos. Vende-se um lote de 10x

conquista do litoral do Rio Grande do Sul para As 5 horas. i ;30 á Rua Ped�o Ivo. ao lado
o territorio do Brasil; Luis Aguilar - Carmelita

p -{ d 0"'1'
do nO 17. Tratar na Rua

em 1.821, a Província do Maranhão aderiu à re- Gonzales - em:
. recel O O a Tte. Silveira 72.

volucão constitucional Ide Portugal, movimento NÃO ÉS MEU FILHO
I
.' Ique I'evou D. João VI a concentrar todos os cuida- B 'NHOS DE SOLNo Programa: ,1:1. . ,..-,__

.

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

dos de seu governo nõ velho reino, deixando ao Cine Noticiario. Nac. I I IMPUREZAS DO SANGUE',
filho a administração do Brasil, o que apressou Preços: 10,00 _ 5,00. O banho de sol é particu-

�'IVIR D;:HntU�I{:t8Aa forma porque se processou nossa independeu- Censura Livre. Ilal'll1ente benéfico: estimula LU n L UU L li
cia política; a nutrição geral, porque

- em 1.827, o Almirante inglês Brown, criador da

I ,•..• _:J
Iativa a circulação superfi-

marinha argentina, sai do ancoradouro de Bue- __ .. I cial do sangue e excita o

nos Aires á noite, á frente de quatro navios, afim I sistema nervoso, transfor- i
.... - _.-

Iele tentar furar o bloqueio de nossa esquadra, FINALMENTE HOJE ÀS Ima o ergosterol da pele em' Automove
mas é descoberto pela corveta "Maceio", que 10- 8 HORAS 1 vitamina D, cuja função é

go previne o almirante Pinto Guedes; INICIANDO A NOVA ERA fixar o cálcio no organismo, Compra-Se - pequeno
I Procurar o Sr. Agenor Al-

- em 1.838, eem Niteroi, faleceu o Conselheiro José D.O CINBMA I' a�sim melhorando as condi-
.

1\""'
.

t
- ves, no Clube 12 de Agosto.

Bonifácio de Andrada e Silva, o grande 'Ül1lS 1'0 Victor Mature _ Jean çoes dos ossos, 'dentes, san-
__ "' _.....

_

da In dependencia, nascido em Santos a. 13 de Simmon s � Richard Burton
I gue e nervos, e, pelo robus-

Junho ele 1.763. A nossa História consagrou-o co-
_ Michãel Rennie _ em: I tecimento físico, dá ao in di-

mo "O Patriarca da Independencia"; O MANTO SAGRADO I
víduo alegria e sensação de

-- em 1.866, teve inicio o combate de artilharia entre (Technicolol'J hem-eqstar.
,

o banco de Itapírú, artilhado pelos brasileiros,: A maior história de amor : Incorpore aos seus há-

e o forte paraguaí do mesmo nome, prosseguindo filmada até hoje. bítos o banho de sol

o duelo dos canhões por varlos dias, preparando I Censura até 14 anos. diário, mas evite exces-

nossas baterias a travessia do rio Paraná pelo .

sos que transformem _o

�:;:::to, qU',.:::�
invadi, as toma de Solano l!UlI�'l111J b,::�Hf�:p::I:::JU".o.

André Nilo Tadasco As 8 horas. Raff Valone - Elena Var-
.

. Ricardo Montalban _
zi em:

Irmandade do Senhor Jesus dos Píer Angeli - Vitt�rio

Passos e Hospital de Caridade I��a�::co:; ;;;�'"
FUNDADO EM 1765

- '4

AMORES
EDITAL

CASA
Aluga-se para pequena

família.

I Ver e tratar à rua Duarte
Schutel. nO 82.

I
Terreno

AUX. TRAT. SIli'ILlS

PRECISA-SE
Auxiliar de eseritô ..

rio, com prática.'
Informações na"A

MODELAR"
._----.. -

FOZ DO IGUAÇU. Conhe-
cer aquela maravilha, é obri

gação, Procure a Agência da

Real, Cons. Marra, 6 e faça.
uma bôa viagem, na ".frota

da bôa. viagem".
------- _-

CRISTO PROIBIDO
No Programa:
Noticiaria Guaiba. Nac,
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 18 anos.

(Teclmicolor)
De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os 11'

(ba-
No Programa:
Reporter Na Tela.,N°. 24.

. Nac.

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

ORGANISMO
é_
EDITADO
PO�

V(jlIÁLml(j�g(J4J;[g
gElXA8t1KTTtJ

.

FLORIANOPOuS_SANTA CATARINA

Deus,

As 8 horas.
10) Fatos em

_

Revista.
Nac. .

. W'
A::; 8 horas. 20) NÃÓ ÉS MEU FILHO �',/
Betty Grable John Com; Luiz Agui lar

l_Garrol - Dale Robertson 30) ATALHOS .DO DES-
,em: - ,TINO Com John Wayne
'A VIDA E UMA CANÇÃO Preços: 7,00 - 3,50.

, (Techn icolor) Censura até 14 anos.

. No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac .

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

Secretário

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

Rua Coronel Pedro Demoro N. 1551
PROPRIEDADE DE:

Ftlípe Jozué de Andrade e José OBvio Costa (Tijuca):

P A R T I C I P A CA O
•

Café e Bar'Nnlurne

:US?B
As 8 horas.

CONFORTO absoluto
1

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAI:.

Capacidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fmn-�4.
IMERSÃO (3

--':f.�

j
J�'
-r'

Capactdede 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.
-i-

Fabricado5 nos tipos
horizontoJ e v.rti,oJ.

• Játc abundante r. tampe
ratura desejada� ,

(- ••
, • Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Reslstência do tipo tubular. inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por: TfRMOSTATO. �

que proporciona grinde ECONOM.IA.

. P6ko � O QUE"fABRI;.-;f-
..
_._

--, -- ...w,,,,,�_.;Iiiiii, ,....

�O MISTURADOR DÁKO •. de regu

IQg�m instantanea. permite· Q

maior escola de g,odu9ções de

TEMPERATURA,

.--

._

_. ��.--:: �:-'4
4
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Florianópolis, Quarta-feira, 6 de Abril de 1955

GRANDE -SHOW SURPREZAS EM BENEFICIO DA CASA DO ,PE�UENO JORNALEIRO DIA 10 DE ABRil � DO MI·NGO 'DA PÁSCOA
PROMOVIDO PELOS UNIVERSITARIOS DESTA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DO ASTROlOGO E PRESnGIDITADOR PROF. SATUR-

NO.' MUITAS SURPREZAS NO VETERANO DOZE DE AGÔSTO.
.

�'(A partir de hoje, mesas na Secretaria do Cube Doze de Agôsfo).

JUIZO DE DIªEITO DA Wiescoscki, Manoel Antonio I
COMARCA DE TIJUCAS. Machado e João Raimundo I.

i Dias, residentes nesta Cida- I
EDITAL DE CITAÇÃO DE de, no local do imóvel, -

INTERESSADOS' AUSEN- bem como dos interessados I Devidamente autorizados por Sua Excla. Revma. faze

TES INCERTOS E DES-': incertos e desconhecidos! mos público que nos dias 3 a 10 de abril serão celebradas

CO,NHECIDOS, COM O' por �dital de trinta dias., na Catedral Metropolit�na as cerimônias da

S,
emana 8an-

PRAZO DE TRINTA DIAS. Deverão tambem ser citados ta, ob.edecenclo ao segum�e programa:
. _

lo representante do Domínio I DI.a 6 - QUARTA-F�I�A SANTA - C�nflssoes duran-

O Doutor Clovis Ayres da União, por precatória, te o dia (o que se poderá fazer desde os dl�S p:eced�ntes)
G Juiz .de Direitê da em Florianópolis e o repre- ! e para o que haverá na Catedral c outras igrejas num!"l'o MATRIZ: FLORIANÓPOLISama, 1 •.

t
-

d C h-
C . a de Tijucas do Es- 'sentante do Ministério PÚ- SUflC18n e de Confessores, em preparaçao a omun ao Escritório:ornar c .,

� 1 1 l'
.

t ( '1" f'
,.

b da Ieí d C

tad,o de Santa Catarina, na ,blico nesta Cidade. Protes- g;er� c o c la

se,g,Ul�
e. L-,. iUS, os ieis sa em ,a er � on-

j
'Rua· Padre Roma 50 - Terrro Visconde do Rio Branco Avenida do Estado 1666/76

forma da lei, etc...
'

I ta-se provar o alegado Com f�ssao. oe COm�1l1hao,.�o menos uma.,;��z, .por ,ano. oaben� 1 Deposito:
.

í932/36)

, 'itestemunhas, e vistoria, se tan_lbell1 .do dever �,oIlelato da de_sobl'b�' lS�? .e, da �Oll1U Rua Conselheiro Mafra n.ras '\ Telefone: 37-30-91

FAZ SABER aos que o ,necessúrio. Dá-se a presente ! r:�ao durante o �elIO�� pascal). �S,_18hS. OLCiO dc 'I'revas, Fones: 2534 - 2.535 Telefone 1230

resente edital de citação o valor de Cr$ 6.000,00, para
frndo o qual continuarão as conflssoes., ' Caixa Postal, 435

Jl
. t f" f'

.

O
. I Dia 7 - QUINTA-FEIRA SANTA - as 5,30hs. da ma- E d T 1 ." r' .

de lllteressados ausen es, os efeitos r iscais. assis- _ _. ,.._ snn. e egra lCO,

d hecid t t t' tinha, Comunhão Geral em que tornarão parte todas as Ir- Sandrade e Transpolisincertos e escon eCI os, en e que es .a, assma em ,
,-'.,.'. .

I'
c .

"

j t· t di
,.

idê
."

sts Cid
.rnandades e Assocíacões Rellgíosas da Caprtal. Os demais

-0-com o prazo ce 1'111 a IaS, sua reSlcenCla nes a 1 a-
'f'" "I ' ,,-. t . " ,

.

1
- ..

t t
h' to . d

.

R C I B h I 1 reis, qua quer que sej a a ca egona socsai, sao 111S1S en e-

v,.irem. ou dele con, eCl�len o, oe, a ua or,'one l�C e_ e, 'mente convidados a tomar parte nessa belissima parada de It ' a ,·t de TI 4 onde recebe citação (Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
1 ver em que, pOI pc r e . , c ' •

f'
.

d d
.

t- d is d A
. -

A- 8 30h 1\1'
. .., . .' e e pie a e cris a, epois as ssociaçoes, s, S. n' rssa S- PIE

-

d'r t M' G i S/A) "

Manoel Antonio _Vll:l�sl.mo e Nest,�.termos P. deferimen-
Porrtif'ical, intercalada pelos belissimos e i�ponentes atos l

__a�_����om a_ mpresa, e ranspQr es mas eras.

s/I�u�her, lhe foi dl�'lglda a to. 1: ijucas, 28 de �arço de da Sagração dos Óleos, e exposição do SS. Sacramento e
.

petição do teor seguinte: - 11955. (as) Claudio Cara- sezuírá a desnudação dos altares i\.s 18hs Oficio de Trevas

C h S
'

d d"Exrno. Sr. Dr. Juiz de Di- 11.1ll1'Ú .d: Gan:pos.': Em di� ao que seguirá a cerimôn,ia elo ���a�Pés, �oroad� pelo Se�- !

ampao a l1ara a nova e e orcito da Comarca. Manoel ta .petlçao fOI exar ado o se
mao do Mandato que sera preterido por Sua Excia. Revma, $ fS�lf�l�nn I P,. _

Antonio Viríssimo e sua l'ul11te, despacho: - '3A.; o sr. Arcebispo Metropolitano. Far-se-á durante o dia e a

'(LUBE DOZE Df AGOSTOmulher Maria da Silva Vi- .orno pedem. Tijl�cas, 28-; noite Adoração do SS, Sacrument.o no Santo Sepulcro; I .

r-issímo, o primeiro lavra- �-1955. (as) ClOVIS Ayres I Dia 8 � SEXTA-,FEIRA SANTA _ às 911s. da manhã --.....-----��........

dor e fi segunda de pro- Gama - Juiz de Direito."
I Missa dos, Prcssantífícados, com assistência de Sua Excía. I

f'issão doméstica, ambos ria- Feita a justificação foi. exa- 'Revma. Canto ela Paixão e Sermão Comemoratfvo da Pai
turaís dêste Estacio, residen- 'ado o seguinte despacho: xâo e Morte de Nosso Senhor, por Sua Excia. Revma. o sr.

tes e domiciliados na cida- - "Façam-se as citações re- Arcebispo Metropolitano. Durante- a Missa Adoração da
de de Itajaí, dêste 'Estado, Iueridas na inicial. Tijucas, Cruz. Das 14 às 15hs. Hora Santa com Via-Sacra e Come
por seu assistente adeante 11-3-1955. (as) Clovis Ayres 'moracão das Sete Palavras de Nosso Senhor na Cruz com

assinado, querem mover a '}ama - Juiz de 'Direito." .a tocante cerimônia ela Descida .da Cruz. As 19,30hs.' Pr�
presente ação de usucapião E para que chegue ao Co-

I
eissâo do Enterro, inelo o esquife e Sua Excia. Revma. ;ob

c'm. que expõem e requerem 'hecimento de todos e nin- lo palio, e obedecendo ao itinerário seguinte: Praça 15, Ruas i
,a V. 'Excia.' o <;leguinte: - �'uem possa, alegar ig:norân� ! Felipe Schmidt, Álvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra,
-1 ° - Ds su'plicantes são ;ia, mandou expedir o pre-l Praça 15, Rua João Pinto, Av. Hercílio Luz, Rua Tiradente�, I'.l)osseiros' de um terreno si- 3ente edital que será afi-, Praça 15, Catedral. Terminada.a procissão haverá o Ser-
tuado .no lugar "Joaia", xado, na sede dêste Juizo,' mão da Soledade. '

desta .Çidade,' com 19 me- 10' lugar �o costume, e, por I Dla 9 - SÁBADO DE ALELUIA ou VIGILIA PASCAL
tros de frentes por 200 ditos �ópia, 'publicado um vêz -. às 22,30hs. Benção do fogo nGvo, do Cirio Pascal e da

'

de fundos. O mesmo terreno êO Diário Oficial do Esta- I Fonte bati�maI. Hecitação das Prof.ecias. Canto do Exultet 1 L�
a 66 metros da Rua, Join- :10 e três vezes no' Jornal e ReI'lOVaçaO das, PrOl1!essas do Batismo. Em seguida Missa' I

.

ville, alarga para Oeste" fi- O ESTADO" de Florianó- l t1� Vigilia Pascal e Procissão do SS. Sacramento, em torno ( O Centro de Irradiaçãc
Êâ1idu. com 5"2'::meti9S2;d'e:�a-r- 101is. Baclo e passado Resta �;•.er.ª&ª".,)Ji... .'.." _ '< < • _, '

_, Menta] "Amor e Luz" realiz;i
gura, correndo daí com 134 �ic1ade de Tijucas, aos pri-I ,Dia 10 -' DOIVm�GO DA ��SSUREIÇ�O óll'j:>lsco�- ,sesSões Eil?teri�as, todas �s-7"se.
metros ,de frent�s digo 'me- meiro elia do mês de abril do � as lO�s. �olene M1ssa �on�lflcaI. Ser:nao da ReSSUl'el- gundas felfas, as 20,30 a rua

tros para os fundos, _:_ fa- 'no de miJ"novecentos e cin- çao. Pl:_bllcaçao das IndulgencIas e Bençao Papal. As 19hs. Conse]heiro Mafra, 33 _ 20
zendo frentes ao sur á Rua [uenta e cinco. Eu, (as) ,Coroaçao da Imagem de Nossa Senhora, e sermão alusivo, andar.
Joinville e fun.dos ao Norte "iercy dos Anjos, Escrivão, i

,

Para tod_os ,e �ada. U:11. desses atos, em q�e se_ come- n ENTRADA FRANCA
em terras de João Raimun- d t'l f' f'

moram os prmClpalS mlstenos ele nossa Redencao sao COl1-
) a logra el, con en e ,. ,. ,

elo Dias', extremando a Les- b
•

( ) CI
.

A vldados, mesmo mdependentemente de convite especial I '

3U sCrevl. as , OVIS yres .
. .

"
. , . . ..', -

fe em terras de Constftncio ", '.,
- J

"

,d D"t
as merebSS1l11aS AutorIdades CIVIS e mIlItares, ColeglOs e!

OCE'5Jama UlZ e lrelO.
I t't t t'l'

.

f'" , DWiescoscki e a Oeste em di- '" t' f
..

I
ns 1 U os ca o lCOS e os leIS em geral. '

·'.S a con arme o ong'm3, ,

,

tas de Manoe� AntoI;_io Ma-" lfixad'o na sede dêste Juizo, 1 Florianópolis, 28 de Março de 1955. Aceitam-se encomendas d�
chado e Joao Ralmlmdo' no lugar do costume, sobré; - (Ass.) Mons. Frederico Hobold docinhos em grande varie-
Dias. 2° - o dito imóvel .) qual me reporto e dou fé. Vigário "Geral e Cura da Catedral. elade; Tor-tas e Bolo de Noi-
foi adquirido, pelos supli- Data supra. O Escrivão:, José Renato de Souza va, Salgadinhos para Batiza·,
cantes, de Nilo de Oliveira, Gercy dos Anjos Provedor da Irmandade do SS. Sacramento. dos - Aniversários e Casa-

pela quantia -de Cr$...... mentos.
6.000,00, para em 11 de ou-, " __._,_, ' '_' , __ '_.,_. , . __ .. .__

Rua SeI. Melo e Alvin 17.
tubro de 1949 (data da Te!. 3.416
compra) aO vendedor, e co-'
mo se tratava apenas de
uma posse de terras, ficá
ra combinado que Nilo iria

requerer o usucapião do
mesmo imóvel pnra, em se

guida, transferir tambem o

domínio aos suplicantes,
mas houve a respeito um
descuido de ambos - ven

dedor e cOIl1prador -- até
que Nilo faleceu inespera
damente sem fel' podi.do
realizar êsse compromisso.
3° -- A referida posse foi
adquirida em 1926 por Nilo
de Oliveira, de Cristina M[\
nerick que, por sua vez, já
a posstlia há mais de 30
anos; e tanto a posse atual

d?s requerentes, com as de
seus ailtecessores, sempre
foram pacíficas, contínuas
e ininterruptas. Querem,
pois, os suplicantes, regula-'
rizar a sua posse sobre o re

ferido imóvel, de ,conforini- -,

dude com o disposto no arti- I

go 550 e 552 do Código Ci- i

vil. E para êsse fim reque-!,
rem a designação do dia, lu-

I

gar e hora para a justifica:"
ção exigida pelo artigo 455
do Código de Processo Ci
vil, - na qual deverão ser

ouvidas as testemunhas Ma
noel José Peixer, João Rai
mundo Dias e Batuel de Oli
veira, - aqueles lavradores
e êste funcionário público e

todos residentes e domici
liados nesta Cidade os quais
comparecerão em Juizo in
dependentemente de cita-!ção. Requerem mais que, de�
pois de justificação, seja
feita a éitação dos atuais
:G,onfrontante,s, Constância

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-

I ramentas especializadas

I,
bem como maquinários.

, ,Serviço de Solda, Forno
i Vulcanização, Mecânica,
,Pintura Raiações e breve- Excelente Oporlu,nl"dade: mente Pintura à Fôgo.
! Atendemos às cidades do

IInterior pelo serviço de I

Ifim tudo referente ao ramo O Departamento de Vendas da Toddy do Brasil S. A.
; Heembôlso. oferece ótima oportunillac;c a dols rapazes, solteiros, ele

I �'. Cielist�c� Rosa Neto â 128 a 35 anos de Idade, que estej:1111 dispostos a viajar por
,

(flCma OfICial da la Volta todo o Brasil. Cartas enviando fotografias, dando refe

; do Atlântico. :, I rências e capacitação bem como salário desejado, para a

I A tendemos pelo telefone Todcly do Brasll S. A. - Rua dos Inválidos, 143,

,6230. l-RIO DE JANElrflO -
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EOIT'AL. Semana Santa
na Catedral MetropOlitana

E�presso FlOrianópolis LIda.
,
Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO
COM VIAGF.NS �IR�TAS E PERMANENTES EM CARROS PROPRIOS

FILIAL: CURITIBA FILIAI,: SAO PAULO

Endereço Telegrâríca
Santidra e Transpol1B'

S[Q, Paulo .; Capital - SP.

'Endereço Telegráfico:
Bandrade e Transpolls

-0-

DE
,

do CLUBEO caro leitor é associado
AGOSTO?

DOZE

'Deseja ve-lo numa séde própria, confortável, nova,

majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU
BES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,
em Cur-itiba, para não citar tantos, outros?

Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi

que nivelado entre os mais inlponentes de nossa Estado
ou mesmo fóra dele?

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

Deseja que sua familia tambem frequente e compar.

tilhe, das recreações da nova séde, em seus salõe� de jo.
gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta
lado apnrelhagem para 34 mm.?

Deseja privar do salutar conVlVIO do que será "o
maior centro de recreações sociais de nossa terra?

Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilio Luz,
fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente,
tiro 'ec1Hiciõ granC1iosrçcony quatro �norllles,..pavimentos?

Deseja mesmo, consócio 'do CLUBE DOZE, que este
lnseio se concretize?

É muito fácil :seja proprietário desta magnifica
eealização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,
:triJ.vés de gerações e gerações, fazendo Com que os que
vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de
nosso legado ... E como se tornar proprietário deste em

pre,endimento que está em franca camp:mha para a sua

concretizaç·ão? Adquirindo UNIA AÇÃO, '1agavel em

DEZ PRESTAÇÕES DE CEM CRUZEIROS ou' si for
mais de uma, em prefltnções de duzentos, trezentos cru

zeiros, tantas prestações quantas' forem as ações que o

associado adquirir ...
As ações süo de 1.000 cruzeiros, -pagaveis em 10 me-

I �es. Os sócios �ovos qt;e adquirirem UMA OU MAIS
i AÇõES, poderão descqntar a joia (Cr$ 3.000,00) em dez

------------- prestações.
6) ... I '

N'inguem, aman�ã poderá dizer, vendo a magnifica

ClcllS'lCa Is:de, en:;, pleno funcl�namento,. el_ll pl:na ati�idade �oI

I
Cla!. - Porque eu nao aproveIteI e nao entreI de SÓCIO,

R N.& quando todas as facilidades me foram favoráveis?" ...
osa... e ,iO Depois, naturalmente, na nova sé'de, a JOIA SERA ELE

Rua 24 de Maio 906 (Es- i VADA e as facilidades não serão como agora.

treit.o) I As açÕ2� que nes�e mon:ento sã� de 1.000 cada, futu"
A Ciclistica Rosa Neto I r"ment� serao de mUlto mms, valonzadas Como serão na

(Antiga Oficina de Bici- non séde social, dando ótimos dividendos . ;-.
cJetas Nely tem a grata sa-

. PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,
tisfação de comunicar ao COOPERANDO PARA O LE.:VANTAMENTO DESTA

público, que conta atual- IMESMA' SÉDE: '

Imen�e com uma equipe de I � C�MPANHA PA;A O EDIFICIO O�DE FU�-

1.4 mecânicos especializados, CIONARA O CLUBE DCZE DE AGOSTO, JA FOI INI

lem: reformas e consêrtos ,CIADA ... INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA

Ide bicicletas de passeio, cor-I, SECRET.ARIA DOu CLUBE; ABERTA DIA_!lIAMENTE
ridas (mei3 corrida, cor i �T�S 8 AS 11 HOhAS, PORQUE ,AMANI-I� TA�VEZ
(rida especial Triciclos, Hco- Sl,-"IA TARDE DEIv.:AIS E O ARREPENDIMENTO SElVI

ticQ,s, carrinhos berços en-
prm CHEGA QUANDO NADA MAIS É POSSIVEL

de ciclismo. FAZER ...
.,'-----"--�-------,----- .----------

Possue um grande e va-

I
riado estoque de 'peças des
de ,uma simples borraeha

para rodas de triciclos até
s bicicletas de corridas es- Precisa-se
peciais.
Seus mecânicos atendem

Com' pr-estêza e' perpeição os Esfaleiro, AratacaNo
l\-lECANICOS

SERRALIIEIROS
TORNEIROS,

Telefôues: 2.266 e 2.212.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sucessão Estadual

Florianópolis, Quarta-feira, 6 de Abril de '1955

Visitas ao 'Prefeito
Osmar Cunha

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

DEl,EGACJA EM SANTA CATARINA

A V I S o

Comunico aos Interessados que a realização das provas
do coneurso em epígrafe, que estava marcada para os dias

16, 17 e 18 do corrente mês, foi adiada para os dias 28, 29
e 30 do mês de maio vindouro, conforme determinação da

Administração Central do Instituto, constante do TDDC-72
- Circulár, de 4 do corrente.

Florianópolis, 5 de abril de 1955.
Francisco Câmara Neto - Delegado.

Na Assemblêi'a
Na manhã de ontem

este-,
Assembléia para assistir a

ve no Gabinete da Presidên- conferência a ser proferida,
cia da Assembléia Legislati- ontem, às 20 horas, na Fa

va, em palestra com o depu· culdade ue Direito, pelo jui7:
tado Braz Joaquim Alves, Osny Duarte'Pereira, filho d'\

presidente do Legislativo, ° cidade de Itajaí e uma <!f\S
ilustre dr. Edmundo Accácio fulgurantes expressões da

Moreira, n:embro do Tribunal Magistratur'a Brasileira, no

Regional Eleitoral e advoga- Distrito FederaL
do de larga projeção. INa oportunidade, o visitan- O convite foi extensivo aos

te convidou o presidente da. senhores Deputados.
�-_._----

HORA DO UNIVERSITÁRIO
No próximo dia' sete (7), quinta-feira, às vinte e

quatro (24) horas, na Catedral Metropolitana, em pre
paração ao Congresso Eucarístico InternacionaL

Expresso Florianópo,lis LIda.
,

Comunicação à Praça
Avisamos aos srs. embarcadores e clientes em geral qUf

a partir de IOde abril estamos obedecendo, novas tarifa�i
de fretes, acatando as instruções do ;on08SO Sindicatc em

São Paulo, oficializando o aumento aprovacio em agosto do I
ano passado e que nunca fôra aplicado, sendo agora for

çada sua· aplicação em virtude de aumentos .:!oDstante., cio
material rodante, chassis e acessórios, e ainda '6ltimumen
te a gasolina.

A nova tabela aprovada é a seguinte:
São Paulo a Florianópolis - Cr$ 2,00 por quilo
Curitiba a Fl·orianópolis - Cr$ 1,00 por quilo

(Cargas leves e volumosàs - preço a combinar).
Florianópolis, 4 de abril de 1955.

"À Gerência

·UNIVERSITÁRIO
Tu não podes deixar de co- sas (Cr$ 150,00) e na venda

laborar nesta Campanha qU�'1 �e convites (Cr$ 30,00 par'i),
é tua tamoém a CONSTRU- estudantes).

_

ÇAO DA CASA DO PEQUE- J As grandes iniciativas qua
NO JORNALEIRO.

.

se sempre couberam aos es-

Êste movimento foi inicia-
I
tudantes. Se deres um pouco

do entre os universitários 8 de teus r.sfol'ços estarás ca

todos demonstraram grande laborando para que a nossa

interêsse e a maior boa von- Terra possa dar, a exemplú
tade, angarÍando sócios, 01'- das outras capitais, o mere

ganizando festas, etc. ciclo teto aos inocentes e

Agora, no próximo domir..- desprotegidos vendedores di'

go, dia da Páscoa, haverá jornaL
uma grande festa que COl1S- E lembra-te, enfim, que "O
tará de animada sOil'ée, h- pequeno Jornaleiro de hoie
presentação do conjunto será amanhã o homem que
Darcy Frota, e muitas outrciS a tua bondade quizer que êlo�

seja: Um grande Brasileiro

.:' " gasolina e de outros com
oustívcís liquidos começou a

surtir os efeitos esperados.
Embora a repercussão do
discutido ato que teve no mi

nistro ela F!izenda o seu mais
estrênuo defensor, se faça
sentir de momento, no sector
dos transportes coletivos, a

decorrencia de mais alguns,
dias, apenas, nos haverá de

trazer muito pano pura man ..

Juizes na

Assembléia

�'Dia Mundial
da Saúde"

7 de Abril é o dia consagrado à saúde, na pessoa
humilde quão abnegada da: Enfermeira, constituindo
se em ativa sentinela.

E' uma justa medida e uma grande homenagem à

memória' imortal de Flore.nce Nightingale, à inspira
dora do grande movimento que culminou com a En

fermagem profissional, cujos méritos e cujas obras o

mundo inteiro admira, respeita e acata, porque é de

grande alcance sociaL
,

A FIOl'ence Nig'htingale devemos os principios fun

damentais em que está baseada a Enfermagem mo

derna.
"Nos horrendos hospitais militares da Criméia, ao

passar por en_tre os morimbundos, Florence Nighting'ale
compreendeu que hão bastava ao seu trabalho o cora

ção dedicado. A arte de cuidar do doente, o conheci
mento das leis da vida e da morte, disse Ela um século
atrás, são cousas "de importância e dificuldade tais

que exigem o aprendizado pela experiênCia e pela pes

quisa cuidadosa, como qualquer outra arte". Ela deu
ao mundo um conceito inteiramente novo do poder e

dõ lugar que deveria ocupar, na sociedade a mulher
instruida e educada. Êste conceito vemo-lo hoje con

cretizado na profissão moderna da enfermagem que,
aos atributos de compaixão, essenciais à Enfermeira,
incorpora a habilidade serena conferida pela disciplina
da educação e do 'adestramento.

A Enfermeira de hoje, quer à cabeceira do doente,
quer no teatro de operações, na clínica, na escola ou no

lar, é a amiga e conselheii:a de todos e a professora
benvinda ela saúde.

Nesta oportunidade, pois, nada mais justo e signi
ficativo, que este legado venha "inspirar nas jovens
mulheres ele caráter, em toda parte, o desejo ina,balá
vel de abraçar a profissão humanitãriH e plena de re

compensas que é a enfermagem".
Muita gente existe que ainda pensa ter sido, na

época de. Flol'cnce Nighting'alc a profi.ssão de enferma
gem, consa para pioneiras. Mas, hoje, preCisamente na

época contm'bada que vivemos, quando a Saúde Pú
blica està 1': I .ada à pl:-mos secundários, é que se f H ..

zem necess{a'ios os serviços, abnegados, altruistas, de

sinteressados, das Enfermeiras, as sentinelas impavi
das da saúde!

Prestamos, pois, neste dia, nossas mais calorosas
manifesta(;ões ;de apreço às Enfel'l' eIras do Bl'a�n!

Do meu observatório polilico.otômico
Sétle:4a,,\ntigo Morro do Pau' da Bandeira

Observa�ões de A. ,. S. (4 olho DÓ)•••Começaram as "consultas" nome. Quero acompanha-lo Muita grana. Muitos cabos
mal sairam a público minhas .ium só golpe ele vista. Mei- eleitorais em ação.
primeiras observações. o dificeL O radar está mar- Dia 7, lua cheia às 4 h,36
Que, ninguém se engane a eando uma velocidade incri- mln. Os lunáticos estarão no

respeito, pois, não respondo vel.Paro, Medito. Aquela COl'- auge! De.;larações ímportán
aos curiosos que querem sa- feria toda. Simbolismo. As teso
bel' muito. Dentre as cartas
recebidas por intermédio des
ta Redação, pergunta-me al

guem que se assina "Tanaju
ra", qual a minha opinião
sôbre os tão discutidos "dis
cos voadores". Confesso que
guardo a respeito minha opi
nião pessoal e' que o assunto
não me compete. Apenas pos
so afirmar, que, para ver

"discos voadores" não é ne

cessário cheirar nuvens, Bas
ta pôr os olhos por aqui mes
mo, bem rente ao pó da ter
ra. Eles andam por toda a

parte com os seus mistérios,
,com seus pilotos e toda a tri
pulação. Ponto de aterrissa
gem prediléto: - rua Felipe
Schmidt. Vejo-os cá do morro
e posso ler suas intenções e

pensamentos ocultos.
Pois é seu "Tanajura". Von

mandar você entender-se
com Tantalo, o célebre rei da
Lydia, aquele que recebeu a

decantada visita' dos deuses
e que por sinal foi precipita
do por Jupiter no' Tartaro.
Que não lhe aconteca o mes

mo, com aquelas insinuações
maléficas com que trata do
"assunto reservado".,. Não
.óla ...

Ontem, mui apezar de cer

tas nuvens baixas, as obser
vações estiveram a contento.
Aproveitei a entrada de Ve
nus em Písces, As forças do

mal, estavam adormecidas.
São como bruxas, que às pri
meiras claridades, montam
na sua vassoura e em largo
vôo pelo espaço penetram em

suas tócas imundas.
A movimentação do mundo

político começa sempre pela
manhã. São interpretações
de conversas de vespera" lei
tura de jornais do dia, co

mentários que se vão ,aoomu
lândo e depois saem à baih,
marcando o bate-papo.
Os homens influenciados

pelo domínio lunar e regidos
por Jupiter. Um deles, muito
ativo mas de estomago ainda

vasio, parecendo não ter feito
o dejejum, estava visivelmen
te agitado. E' um líder ou coi

sa que o valh?,. Em sua m.en
te povoada de tricas políticas,
havia um ,pensamento pei'
sistente, dominante, único.
Antenas armadas para cap

tações extras, de quando ém
vez aproximava-se de um c

outro "amigo" para repetir a

mesma frase: - "sabes?A
Cjuela história sôbre o que te

ria dito o candidato está des
manchada" . .. tudo menti
ra. '. ele vai mesmo".

Do outro lado. da calçad;:
elo Ponto-Chic, alguem fala'ln,

com muita cautela à concha
ela orelha de um outro: --;

"Começa a futricação" ...
Passa no momento um

ilustre senador. Olha uma

"rodinha". Faz que não vê.

Alguem, porém, o chama.

Veio, então, o diálogo.
_ E' verdade o que dizem?
_ Ora bolas.... verdade o

1 que?
Dizem o que? . Pois a

Cidade anda cheia .de boa
tos ...
_ Bem. Refiro-me ao novo

candidato .. ,

- De que partido? Quem
é? Desembuche logo.

- Bem, não disseram o

nome. Um novo candidato
dos partidos coligados .

- Não me interessa Vo-

cê anda sempre descarregan
do boatos. Já no outro dia,
saiu-se com uma que ,me dei
xou aborrecido.,
Não posso perder tempo,

Tchaü.
.

O outro ficou ensimesmet-Ido, depois riu para dentro e

esbarrou-se com o líder ca

mareiro. E foi dizendo:
"O homem fechou-se em có·
pas. Nada de nada" ...
E o outro: - "Também.

você entra de peito estj.lfado.
parece atÉ: o "nosso" candi
dato, vai dizendo que é, que

I
tem de ser e de quando

i vez, espeta-se ... " '

I Fim de conversa.

CARTA DO SR.'ADOLFO KONDERHá dias publicamos o ma- I como solução sítuactonístn : manifestar-se o sr, dr. Adol- "WANDERLEY. Estou in-
nifesto com o qual o sr. A-:" para o problema sucessório. ! fo Konder, também catego- teiramente de acôrdo com o�
fonso Wanderley Junior, de- I Esse documento calou pro- i rizado e tradicional líder têrmos do seu manítesto-ad
putado fe.deral e, sen� duví- .fu.ndamen.te na opinião. Pí�-I u�enista � membro (10 ,�ire- vertência relativamente ao

da, o mais voluntartoso e blica, mormente no mero tol'io Nacíonal do Partldu, caso da sucessão ,governa-
autorizado chefe udenísta do udenísta, Através de uma carta, o mental do Estado,
Estado, se insurgia contra a Solidário com o deputado ilustre politico expressou ao Não há um só exemplo, na
candidatura .Jol'g·e I.acerda, Wanderley Junior acaba de seu velho companheiro o vida pclittca nacional, dê

seu integral apolo, São os um partirlo situacionista ali
seguintes os termos dessa ar-se com outro, para entre-
carta: gar, a êsse outro, o Govêrrio.
"Wanderley, As alianças dão aos alia-
••••�................ dos direitos e vantagens. O
" "O aumento do preço da

partrdo líder é que oferece
as posições aos que lhe vão

ajudar no pleito e. que, iso

lados, não teriam possibili
dade de obte-Ias.
Minha Integral solídarle

dade,
(ass.) Adolllho Konder"

ga, nessa matéria ele eleva- Na tarde de ontem; esteve
Ainda pai' motivo do ací- ções, El'nani do Amaral Peí- cão do custo da vida. em visita à Assembléia Le-

dente sofrido pelo dr. Osmar xoto". Assim como as empresas gtslatíva o Juiz do Distrito
Cunha, recebeu o Prefeito Do ilustre catarinense, eh'. que exploram os transportes Federal, dr. Osny Duarte Pe
Munícípal de Florianópolis Adolfo Konder, recebeu o se- coletivos em nossa capital já . reira, magistrado de larga
mais o seguinte telegrama: guínte: pleiteiam aumento no preç,o projeção.
"Sabedúr, acidente sofrido "Visito excelente amigo .las passagens, havendo, ate, O ilustre visitante, nosso

prezado correligionário, ViSi-1 formulando
votos pronto res- casos ele ameaça de suspen- coestaduano,'nascido na pro

to-o com votos pronto resta- tabelecímento. Abraços. Kon- são de serviços, se não rore.n gressista cidade de Itajaí, é
belecimento. Cordiais sauda- .der". '�ltendidas em suas reiv.indi- autor de várias obras juridi-

cacões, é claro que todos os cas e de cultura geral, desta
demais transportadores .hào cando-se o "Direito Florestal
de seguir o mesmo caminho. Brasileiro", o "Vademecum
Quer se trate de transportes Forense", os "Ju-izes Brasilei
em onibus, camionetas 'Q'..l ros por trás da Cortina de
carros-lotação, quer em au- Ferro".
tomóveis de praça, a onda Na visita, fazia-se acom
altista se espraiará por todo panhar do ilustre e integr .

° Estado, para já não falar- Juiz catarmense' de. José (i,�
mos no resto do país. Patrocínio Gallotti. Em pa
Junto ao aumento das pas - lestra com o presidente Braz

CONCfJRSO púBLICO PAltA ESCRITURÁRIO CI,ASSE "E" sagens, qualquer que seja a Joaquim Aives, no Gabinete
condução, virá, fatalmente, da Presidência, abordaram :"
o aumento dos fretes de mel" importância da justiça elei
zadorías. que, aílás, não se torai e a necessidade de ser

restringirá aos veículos que concedido o direito de voto
queimam gasolina ou óleo. aos analfabetos, tendo em
Não só o preço dos trans- vista a realidade atual.

portes, entretanto, influirá
no aumento do custo da vi- R.-l-

-

da, que incidirá sôbre a pro- a I Icaçao
Llução, nas suas próprias fon.. BRUXELAS, 5 (U. PJ - O

tes, -por via da alimenta.ç·:\o Senado da Bélgica e a Câ ..

:ias motores e máquinas em, ·mara única do Luxemburgo,
pregados nos t'rabaltios agri- deverão ideiar hoje, os ele

colas. bates sobre a ratificação do,

Embora \linda não se pos - acordos á.e Paris. Em Bruxe

sa calcular, exatamente, o las, o Senado efetuará deba
montante do aumento que f)S tes especiais sobre os acôr�
novos preços elos combustí � dos e poderá efetuar-se a

veis liquidos acarretarão pa- votação na quarta ou quinta
ra o· custo da vida, o certo é feira. No LuxemburgO', espe

:(ue o otimismo do ministro ra-se para quarta-feira o vo-

3udin, que o estimava ern to. A Câmara da Belgica ::1,

;õísa ele 0,3%, apenas, tel'rt provou a ratificação dos a

de ceder lugar a previsões I
cOl'dos de Paris, 110 dia 20 de

,11ais severas". . janeiro último.

coisas não vão bem. A turma. . Revelações sôbre bombas
do Rio está mesmo decidida. atômicas.
Li ontem um teelgrama a Uma grande decepção poli
respeito. Menino, é de arde!'. tica, Surge um novo partido,
Caluda. Nem mais um pio, que se aprestará para as lutas.
Pio. Associação de idéias. O petroleo que' é nosso

Já vi tudo! Segue para o bel- mesmo dará margem a novas
ja-rnão material. Certo! A!- conjeturas.
guem com ironia pergunta E a vida contínua. Os ho-
a um ilustre militar conter
râneo: "Que tal hein?
"Ele é o Plínio?" O outro

.
disse uma coisa. Não posso
repetir.
As variações astrológicas as

vezes, pelo comando dos pró
prios astros, interceptam
certos pensamentos. Mas,
que "êle" ia pensando na

res para com Deus, disse ele.
mesma coisa, ia mesmo. . . As palavras do grande vulto
Estamos agora muito pró- da politica nacional encon

ximos a grandes acontecí tram-se estampadas em todos
mentos.

os- jornais do Rio e São Paulo.Até dia 10 do mês de abril, Causaram espanto ,e alguns te
vamos ter bombas. Cabecr

rnens esquecem seus deveres

maiores. A lição do velho Ar
tur Bernardes, consubstanciá
da nas suas últimas' palavras
sôbre nossos deveres para com

a Vida, que não é bem esta e

xistência transitória', deve 'ser
conhecida de todos. Principal
mente dos politicas, Os deve-

mores nas conseiencias ador
de negro. Estouros. Daquela: mecidas.
que chegam a descompassai Va dese i
o rítimo do coracão. "

mos '.eselar paz, me�s
V lt

-

h
amigos, pois, sombras. pezadasamos consu ar os c a- I '

, d "f' "d b .;>
e plúmbeas nuvens, descem!

ma os enomenos e a 1.(.
P

.

f' h
.

. _
' Dr aqlll 'lCO por Ole.A posicao dos planetas e

1\1[' h" ibilid d" f.

.

In a sensi 1 1 a e so reluminares, marcam excelen- . .'"
,

t
.

b
-

Iití
um hiato. Vou Imantar os -po-es o servaçoes po I icas. los.

.

ótima conjunção astronô
mica. Netuno a 10 de abril,
embora considerado "retro- ços ...

gado" na linguagem astroló - -N---O-R-T-E-D-O-p-A-n-A-N-_t-\'-,O-E-'J--
grea, estará a 27 graus. e 41 dorado Brasileiro, está a seu
minutos de Libra. alcance, a "frota da bôa via-
Começará a correr dínheí- gem" da Real Aerovias, serve

1'0 eleitoral. a todo o norte do Paraná
Mudanças no sistema fi- Reservas R. Conselheiro Ma

nanceiro dos capltalístas Ira, 6.-

Não tentemos mais esíor-

Rasg'uei, ontem ·pela manhã, um' soboroso servico
secreto sôbre uma festinha, muy aleg'l'e, efetuada de'
sabado para domingo e da qual foram partícipes vá
rias eminências. Nada tenho com a vida privada de
,quem quer que seja, embora a minha não saia das co
lunas dos jornais elessa gente. Fique, aindá uma vez,
a lição.

x x

x

Indaguei ao meu velho e cordial adversário,
Clodorico Moreira:

- "Entâo, a candidatura do sucessor não vai mes
mo nascer na maternidade do P.D.C.?"

O ilustre deputado riu o seu sorriso, coçou o quei
xo, pensou e respondeu:

- "A U.D.N. não é reacionária, mas conservadora.
• E, 'por isso, elará a luz em casa mesmo!"

dr.

x x

x

O deputado Mac Donald têm saídas dignas de no

ta. Domingo último abordei-o sôbre a sucessão esta
dual e recebi esta 'resposta:

- Não há nada no front! O Irtneu e' o Jorge estf�o
co!,npletamente no ar!

- Não diga?
- E' verdade. O Governador está voando do Rio

para Florianópolis e o Jorge está voando ele Florianó-.
polis para o Rio!!!

_
x x

x

O problema de luz e energia, que era um dos pon
tos básicos da plataforma do sr. Bornhausen, esteve
parado até ,agora. O primeiro movimento verificou-se
domingo: queimaram um transformador de 1,000 KVA!
Depois de quase cinco anos, o primeiro pulo foi ... par"
trás.

x x

x

Já acabaram com o leite! Dedicam-se,
luz! Será que a água se salva?

agora, à

x x

x

Há, entre o povo, generalizadas esperanças de qué
o govêrno não acabe com a água. O leite, de fato, já
se foL A luz está indo. Mas também a U.D.N. caminh:t
para o fim. Se não houver golpe, por aqui, a água tem

-

oportunidade de se livrar ela U.D:N, E' só resistir mais
um pouco!

x x

x

Lavoisier não vale para o nosso governo. "Nada se

perde, nada se cl'ia, tudo se tral1;;fol'ma", proclamou
êle. Aqui, o Govêrno perde tempo, não cria nada e
tl'ansforma"até os transfonnadores ... em nada!

em

I
I

Lá vae" ele "

, o homem,
do dia., Melhor,,? homem da i-'-�--_,�""·,....."'...'"""..... ,

semana. ...'1.) se f.a a no seu J
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