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Vamos glosar, rápidamente, o artigo 'I'eímosía, inserto na

ontem.',
Gazeta,

*

* ;c.
,

No capítulo das perseguições as desculpas são teimosas. Ainda há poucos
dias o egrégio Tribunal reintegrou, em-Curitibanos, velho servidor arbitrária
mente demitido pelo sr. Bornhausen. Tão 10go seja assinado o acórdão, será
aqui. estampado" E -lá, no colendo Tribunal, está outro mandado, a ser julga
do, E por estes dias, dará entrada outro! Assim, seguidinho!

.

'* (
-

;c. 'x·

E há também a história de- as professoras catarinenses serem, em �O%,
pessedistas, segundo declarou o sr. Jorge Lacerda, em reunião recente, na

Faculdade de Direito. Será esse o motivo porque
\
300 delas estão sendo rou

badas na promoção a que têm direito desde 1952?,
A perseguição, aí, deixou o varejo para ser feita por atacado!

/
*

.

* *
I .

Alega o autor do artigo tripudiante que na relação dos perseguidos estão
correligionários do ex-gpvernader aproveitados em outros cargos' .

Exemplo: o prof. Wastrup, removido em 29-5-51, de Imaruí para Chapecó,
foi aproveitado, em 1950 para o cargo de candidato da U. D. N. à Prefeitura
imaruiense, depois de anulada a remoção e pagas as jndenizações!

*

* *

Teimoseia lá o da Gazeta: "Não afirmava o P. S.'D; que o candidato da
U. D. N. ao Govêrno do -Estado era grego?"

Não! Nunca! Os do P. S. D. limitaram-se a gravar os discursos do depu-
'

tado Wanderley Júnior, líder da U. D. N. na Câmara Federal, proferidos ao
microfone da Rádio Anita Garibaldi e deles fazer citações, aliás esporádicas,
As afirmações do líder! udenista é que punham dúvidas na nacionalidade do
candidato que o seu partido perfilhou, à mingua de candidato, e temeroso da,

derrota. Se o autor, do artigo quiser ouvir outra vez a voz do deputado Wan-
'derley Júnior, 'estamos à disposição para serví.,.lo!

.' .

*

.;.c. *

Fal'a fazer efeito, o autor do. Teimosia, assim como atribuiu ao P: S. D.
atitudes do líder da U. D .• N., criou uma série de perguntas com afirmativas
que 'não sairam da oposição, mas apenas da suá cachola, para garantir as
respostas! 'I'êcnica de quem não tem 'argumentos!

'*

'* *

'*

* *

Aludem, de lá, ao achegamento pessedista da Assembléia. Achégamento
pessedista pOH que? }{ão foi o deputado Luis de Souza, líder do govêrno; que
se achego�l ao P. S. 'D. ? Não' foi o P. R. P., partido do gove'rnador,- qUe se ache-
gou e pedIu um protocolo assinado? �

.* *

. .

AfLrmam,. de lá, que � governador g'anhou a eleição da Assembléia.' E',
'.,:o1S:, o responsável pela vitóI:ia ,da atual Mesa. Por que lhe não defende osatos? ,Está de acôrd<{.._.com os assaltos _ao erário, levados a efeito de corilêço?,

'*

'li- '*

Fazem refél'ência, ainda, ao episódio C�istiano Machado, no Estado. Quem
a estas alturas,'ig;nora que o' fenomeno Getúlio, �quele pleito, foi nacional? _

,
Em Minas, terra do candidato, não venceu Getúlio? Caso dificil de explicaré o da U. D, N. catarinense, na última eleição, com Juarez.

,
,

.

, '*' .

- * *

O epil;jódio Etelvino também é recente. O memorável discurso do sr. Nerê�
Ramos, ?� Senado, ficou sem·resposta. Apenas aqui, os seus desafetos, procu
rau: revIVe-lo para explorações descabidas, que repugnariam até ao ilustre pernambucano.

'*

* *
. �'Desafiamos que nos provem os,.'pejorativos atirados a Juscelino. In'trigui.

nha c-arrapichosa! I

-

-,r·o •
*-.

.
. �

Atitudes .divergentes há em todos os pa\·tid0s. Citar Leoberto Leal hoje é
lembrar Wanderley Júnior, João CoUin,' Aristil·iano Ramos, Adolfo Konder,Waldemar Rupp ontem. Aí não está, ainda quente, a divergência engolida do
deputado Luís ge Souza? Tais casos, para a U. D. N., são da economia interna
do partido, são prova de vitalidadedemocrática! Fora_da U:D. N.,são evidên-.

cias de desagregamento - com desculpas pelo trocadilho.
'

•

de

Cr$

NOVAS, DECLARAÇOES DO GEN. LOTT
RIO, 20

.

(V. -A.)' - O ge- mado ao. telefone em sua re

neral Teixeira, Lott, inter- sidencia, por alguns jorria
rogado hoje pelo "Diário da listas, tendo respondido, em

Noite", afirmou que ontem caráter' de simples conversa,
'não concedeu propciamen- duas ou tres perguntas. A
te uma entrevista 'quando firmou o titular da Guerra,
3e manifestou a respeito da depçis que tem direito de se

emenda parlamentarista. 'manifestar sobre assuntos
Disse que havia sido cha- de interesse nacional, não só

,

,

como cidadão, mas como .mi-
� O "t· I t p. nístro de Estado. E frisou

�. r.DS I'va 8· Ires que aos ministros incumbe,

I
. Por motivo, ontem, do 'leu tambem, a defesa da Cons
aniversárto natalício, foi vi- tituição.
vamente felicitadó o sr. dr. ,

.

Estivalet Pires, deputado à Respondendo a outra per-
Assembléia Legislativa, pe- _ gunta, .do vespertino cario
la legenda do P. S. D.. ca, disse o general Lott· que

ainda rião foi consultado so-

bre o caso, da exportação de
minérios atômicos., Acres-
centou que é de opinião que
as areias monaziticas devem
ser beneficiadas no Brasil,

. que ficaria com a parte que
interessasse e exportaria o

restante.

AÇOITADA BELÉM DO PARÁ Agradecimento 4e'Ei-
BELEM DO PARA', 20 impoi'�antes localidades' da senh0'Yer à Rússia

(V.A.) - A cidade de Monte bacia do rio Amazonas. De WASHINGTON, 20 (U. R'lO, 20 (V. A.) - Em IDorileles determina 'que as

Aleg-re f�i açoitada na noite acordo com as informações P.; - O presidente Eisenhc� .. irtude de ter o Brasil 'Itu-, gutorizações concedidas 1>(;' Ide ontem pela -pior tromba recebidas hoje em Belem, WH' m>anif�st()u, ontem S'13 [CImente um Par_que Moagei- 10 Serviço de Expansão do' �
.

fhouve elevado numero de fe- [l'aiidão por ter a 'Ru,�sia 1'0 <;uja .capaci�ade mecn.ni-ITri�o �ntes da vigenc�:: dsl�'de agua de que sé tem noti- ridos ficando de':ienas - de cç'!lcordado 'em colabor ',r C'l e mUlto malor do que o penaria 341, perderao ::l
cia nos últimos' anos. O vi0- pess;as sepultadas sob os

C( m os Estados Unidos"! 10_ consumo nacional de trig.), l:validade se sel!S portado:.:,�slento temporal causou a escombros da-s casas. Desde �ou�ras nações no esb.be'l�- ° ministro de Agricu!tl�Ja'lilão fizerem prova, junto ao
I

morte de pelo menos vinte, cimento de uma agencia in-. i"f�solveu limitar o prazo 'do ISET, dentro de sessenta dial" ipessoas e destruiu centenas' ontem, a cidade se acha sem t.ernaC-iqnal . para fome;1tO, ut:]ização das _autõriza,;5e3 do pedido de importaçãJ rle
de casas, especialmente as energia elétrica. O abasteci- (lOS usos' pacificos da ene!-' para instalar 0)1 aumentar Iraquinaria ou da sua' \!om- ,

localizadas nas zonas po- mento de genero alimentí,. J::a atomica. A reação. co e�tabeleCÍmentos do genE'�' pra no país. Da mesma 'fo,' Ibres d,l cidade.
'

,cios à população está,sendo p7:'�idente foi
. an-unc\,n:l ró. A móagem de novos ma, ficarão sem valor as at _

.

'feito com dificuldade.
-

Das' aos jornalistas por Jame� n.o·:nhos implica na redúçào tOJ::izllções 'posteriores 'à-IMonte Alegre está situada localidades vizinhas, já par_ W�, dsworth, representallte da sua capacidade de" tra- quela portaria caso não foI'
'entre Belem e Manaus e' tiram expedições com socor- 'I c',s Est:idos UnidQs Junto halho.· L'jta ideiiMca comprovac._ão I

t't
. I

1 N
-

U'deons I UlU-S3 numa das mais ros. ,cas açaes Dl as. O ato d.o general Erne9�o nc prazo de um ano� I

Por' último, o "Diário da
Noite" recolheu mais esta
declaração do ministro: "A

Constituição assegura aos

parlamentares o direito de
. � apresentar emendas. Modi-""

� Representando, no Legis- ficar o sistema vigente, po-

;- lativo, o município de Con- rém, ela não autoriza. Por

córdia, o deputado Estivalet isso, como 'defensor dos pre

Pires vem' tendo destacada ceitas constitucionais, en

atuação parlamentar, caben- tendo �u�_ devo e�t�rhar mi
do-lhe, por várias sessões nha opimao contr��'la ao que

legislativas: a liderança da I se pretende fazer
'.

bancada pes·sedista·__;. eu-Icargo a que deu brilhante -----------

desempenho, pelo seu talen- * * '" * * *

to de escol e pela sua pene-
'
':' No início, o eaneer é *

trante acuidade política. I
* uma doença local: eon- '!'

Associando-se,

emQor�-;:, suíte imediatamente o �,

com Involuntárío atrazo, às ':' seu médico ...

I homenagens
de apreço e es- '* Auxilie a canipanha ..

tiroa de, ontem O ESTADO, '., contrà o cancer da As- ..

t 'I -t t r' I , '

que em o, J. us 1'e n.ll ã)H!an- ,- sociaçãa . Catal'inense ..

:t;e. en,tl'e.
' -1):l.ef.i:�_jis4wfuÍ;<;:L... '

de "l\ileCl1CiH.i-· f .... ,'- ,':�'''-.

�b1�'�1;tL �lJr� ,:'�ruihl:tfoso�I'; � _
_

-

.

I -�
�bràço.�

j ';: ';
•

- I * * * *, 1(1 ..

Opero PersegUiu 1·
Herêu' ou Irineu 1

(continuação)
ATOS DE PERSEGUI'Ç.ÃO no ,SR. IR,INEU BOR
NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO

SEU GOVERNO

36 - MUNICIPIQ DE SÃO FRANCISCO DO SUL

754 - Ogê Truppel ,- Removido - 8-2·51.
755 - Mario da Costa Pereira Filho - Demi

tido � 8-3-51.
756 - Ernes�o' Fonille - Demitido - 8·3-51.
757 - 'l'iburcio Pereira Lin - Removido-

26-6-51.
758.- Profa. Nadir de Almeida Tavares - Re-

'

. movida -- 15-5-si.
759 � ,Rogênio Zattar.. -; Removido .- 16-4-51.
760 - fOs� Borges Cordeiro da Silva - Re

movIdo - 2-5-51. .

76i - Waldemar .Egídio da Silva - Removido
- 22-6-51.

762, - Profa. Marília Augusta de Carvalho
-Demitida - 25·6·51. (

763 - Profa. Geni de Oliveira
25-6-51.

�
Demitida -

'*

* *

" Sem, arrolarmos todos os municípios e sem
. ultrapassarmos os 6 priméiros meses do. Go
vêrllo lrineu Bornhausen"sustaremos está réla
ção ao atingir o número 1.000: E ficaremos
aguardando as listas prometidas pela imprensa
do Palácio.

'

RESTRIÇÕES À' INSTALAÇÃO DE
NOVOS MOINHOS

ADVERTE O MINISTÉRIO DA AGRI·
CULTURA CONTRA O "GOLPE DO

TRATORH

RIÓ, 20 (V. A.) --;- A Co- ngricultores de Mato Grns
missão Permanente de ge�· Si junto à Inspetoria R�
ver.da de Mat�rial do Minis> gronal de Fomento da Fl'J
�L: io de Agricultura f�3�i dução Animal, em Campo
alertando os.Iavradores CO,1- Grande.
tiaa ativ:idade ilícita de ir- i. ;,

d�viduos inescru�ulosos que, _ENTRADA ILEGAL
d izendo-se autortzados por '

� ,.

aquele orgão, vem perco,'-
I DE AUTOMOVEIS

j;e-rtdo o 'interior do país com I RIO, 20 (V. A.) - Na
{l intuito de receber ins-rrí- rr anhã de ontem havia m:l
<;('1"3 pará aquisição de ma- 'e duzentos e trinta auto.nc
quinas agrícolas mediante lvl'is armazenados no po'.o
p l.!l'amento de determinadas' desta capital. O numero ião
l1LUtntias. ' .......... 1 elevado deve-se às SUCtlS,;;�-
Esclarece a Comissão de "as chegadas de contraba-i

Icevenda que .as ínscrições
'

de de, carros nos ultimos
para a compra das maquinas I dias. Pela manhã, aliás, pil
revendidas pela mesma, H�' 't/"OU mais um cargueiro,

.

o

mente poderão ser fe�.bSII "Valencia", trazendo ma.is
junto �s secções de f'omeu- cento e quarenta e sete car
to agricola federal nos E,,-

.

1'OS, que serao descarrega âos
tados, bem como no caso dos \ durante o dia. '

.

,

; ,

. ""�:11i
VAI 1'ORNAR-SE REALIDADE A VfNÚA
DUM REATOR ATOMICO PARA'O BRASIL

WASHINGTON, 20 (U. tados Unidos, co�o parte do
P.) - A Embaixada do ',plano atomico pacifico -do
Brasil anunciou que a Co-' presidente Eisenhower. O
missão de Énerg ia Atómica 'embaixador' brasileiro, João
dos' Estados Unidos contrí-

i

Carlos Muniz, declarou que
bu irâ aproximadamente com I à Comissão de Energia Ato-

,

. Imica do Conselho Nacional
a soma de 350 mil dolares . de Pesquisas do Brasil, em

para a construção de um
I breve, firmará um contrato

reator 'atómico no Brasil. O com uma firma americana
reato}' será construido na' pai-a a construção de um
vigencia do acordo em 1955, reator no 'Instituto de Ener
firmado entre o Brasil e Es- gin Atomica.de São Paulo.

'''!��!

tipo "Esgôto"

� ResistêntQs
.Inalteráveis
• Econômicos

5, A. TU B o S B RA S I LI'T
'.

filial: Av. Borges de Medeiros, 340 • Pôrfo Alegra
Distribuidores em rodo o Bro;il

>},

4 D. D. N. SEMPRE RANZINZA
RIO, 20 ÇV. A:) - O bus- l"Ízaram-se com a homen;;.,'

to do sr. Getúlio Vargas, gem prestada, Os seguint<:,s
colucàdo na Cinelândia, &on:' deputados: Vieira de lVIt.,I{l,
tinua sendo visitado por mi- em nóme do PSD; Rogê Fcr
lhal"-es de ,pessoas que per- reira, em nome do PSB; Rai
manecem ali durante horas mundo Brito, em nome t!o
seguidas. Numerosas coroas PRP; Ci!lso Peçatlh'à:. ern,
de flores natürais estão_ s'en- nome do PSP; e BrtJ_zzi
do colocadas ao pé do mo- Mendonça. em nome co
numento por vários sindica-' FRT.
tos de classe e pessoas ,li-
Ig'adas à política trabalhista.
A fim de evitar qualquer
manif.estação contrária, per
manecem no-local Iiumerosos
policiais.
RIO,20 (V. A.) - Duran

te o grande expediente na

sessão de' ontem, da Câma- BUENOS AIRES, 20 CLI.
ra Federal, o deputado ala- P.) - A policia está no eu

goano Ari Pitombo ocupou c:.
1

ço dos autores descor}K-
a tribuna a fim de prestar cidos que colocaram rj'Ú<3
uma homenagem à memória _petardos nas proximidades
do sr. Getúlio Vargas por da 'embaixada

-

paragu"tia.
ocasião do transcurso do Explodiram eles na made l-

'\

anj·versário de nascimento I'.ada de ontem, "sem danrJ':l
do extinto líder trabalhista. de impórtaÍlcia. Indica-�c

-

O orado,r émbora em peqúe- que tai's'bombas, teriam ::;i10
no discurso, discorreu sobre' aJÍ postas pe10s estudani-?s,
a obra do sr. Getúlio Var- (ille promovem manifo'4ta,
gas, mostrando que mu:to !jCes anti-para'guaiaS em vn.

deve O Brasil ao ex-presi-. tide 'dos incidentes da 1:,,

dente da, Repliblica. Sol ida- :_l!!âl.a passada em Assunç�í�'.

Explodiram, doi_s pe
tardos junto à Embai

�ada paraguaia

'o RISO DACIDADE

,

";; "\..-.� /.
'-.-.>,

r
,

'��_�_A�
---

__

'

__�_-_'__��'_'_:
_:_ E\.neste (�_il1emll qu'e estã_� exihindo "Os cOrt"uptos":.'
- Não!,E' à1i na Mesa da Assembléia!!!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO JlE DIREITO 'DA
COMARCA DE 'TIJUCAS.

Edital de citação, com o pra,
zo de trinta dias, de interes

sados incertos, ausentes e

desconhecidos.

o Doutor Francisco José
Rodvigues de Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca de

'I'ijucas, do Estado de Santa

Catarma, na forma' da lei,
, etc ...

-

Plorfanõpclís, Sábado, '21 de Abril de 1956

FAZ SABER aos que o

presente edital de interes

sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo
de +rinta dias, virem ou de,
le conhecimento tívérem..
que por parte de.João liáy-.
mundo 'Dias lhe foi diri�Üla·
a petição do teor seguin
te; _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Comarca de

Tijucàs.' João Raymundo
Dias, 'brasileiro, viuvo, la-'
vrador, residente é domici
liado nesta Cidade,' á rua

JoinvilIe s/n., por seu advo

gado e procurador infra-as
sinado, conforme instru-

'

mento procuratório anexo

(doc. n? 1), vem, com {unda
mento no art. 550 e na con

formidade da Lei nO 2.437,
de 7-IH-1955 (Federal)' e

454 e seguintes do C. P. C.,
expor e requerer o seguin
te; _ I _:.._ que no _ paga-
mento do quinhão" heredí

'tário feito á meação do re

querente e desistência dos
herdeiros coube-lhe, além de
outros bens, a posse de um

terreno urbano, sito nesta

Cidade, á rua Joinville s/n.,
'com 48,50 .metros de largu
ia até a altura dos 'duzentos
metros de pirof.�ndi'dade, on
de sofre uma deflexão para.

Leste, alargando mais 48,60
metros : com 97,10 metros
de largura nos fundos e

9.000 metros de 'profu'ndida
de, fazendo frente na Rua
Joinville e fundos com a Fa

,zenda Santa 'I'erezinha de
Aderbal Ramos da Silva;
extremando a Leste com Ma

noel Teixeira, Manoel Vi-Iríssimo e Constâncio ' Wi
tkow�ki e a Oeste com ter-

� ,

/

ras de propriedade do "pró-
prio requerente; _ II :
que no terreno acima des
crito exite uma casa-de ma

deira -coberta de telhas, em
regular estado de conserva

ção e onde reside o reque

rente; _ III _ que há

muito mais de vinte anos o

requerente vem ocupando o

referido imóvel, a princípio
com sua falecida espôsa e,

atualmente, exclusivamen

te por si, de acôrdo com o

formal de 'partilha anexo

(doc. n? 2); e como a posse
do requerente, juntada á

,

teri t
. ,

que an errorrnen e exerci-

tou com sua fa-lecida '€sposa
somam o prazo legal neces-

, sár io á prescrição aquisiti
va, do imóvel, e como a 'mes

ma posse se tenha proces-'
sado ininterruptamente e

pacificamente, vem REQUE
RKR. que, depois de proces
sada e ,julgada, a .Justífica
ção na forma "do' art. 454 e,

seguintes, do C. P. C., pre
sente ':u Representante do

Millistério Público e ouvi- $

das as -testemunha,s abaixo

-arroladas, ,',se digne' V.
Excia. marrdar citar os con

'finant�s do, imóvel; o Repre-
,

•

sentant., 'do Ministério PÚ

blico, o-domínie da União e,
, .'�

.

bem assim," por editais de

trjnta dias, os interessados

incertos, 'para contestarem,
110 praw' da lei, a presente
áçâo, �m'virtude da qual e

na forma, 'dos Artigos 550 e

552'do Cód'igo Ciyil' deverá signe o Sr. Escrivão dia -e verao ser 'publicados uma lalegar ignorancia, mandou r-eporto e dou fé.

o fser reconhecido 'e .declarado. hora, no local do .costume, vez no Diár!o Oficial e três expedir o presente edital que Data supra, O Ecrivão:'
r •

43o' domínio do requerente sO- para a justificação, feitas vezes no jornal "O Estado", lse'ri afixado na' sede deste Gercy dos Anjos. ra' leB
'

bre o' terreno acima descrí- '1S devidas intimações. Ti- de Florianópolis, com o pra- "Juízo, J10 lugar do costume, .................w_......·_-_-_-.·.....,.,......,.;..J>'

.

to, prossegutndo como de ju cas, 23-3-1956. (a) Fran- zo de trinta dias, na forma [e, por cópia, publicado UMA

A'BRll E- O ME;"S' DAS ",

',' � .

direito até final sentença, cisco José Rodrigues de' do art. 45,5 do C. P. C., os 'VEZ no Diário da Justiça e 1-\
_

qUe servirá de título hábil Oliveira � Juiz .de Dírei-. interessados incertos; e, fi- 1'RÊS VEZÉ� no jornal '''O
. T�m a h�nra de convidar os amigos e freguezes para

para transcrição no regis- to." SENTENÇA:,- "Vis- nalmente,' por precatória a Estado" de Florian6polis. HORTALICAS ,assJst�r�m a I.nauguração de seu modelar estabelecimento.

tro de imóveis.' Protesta-se tos, etc ... Julgo por seno" ser expedida para o Juizo Dado e -passado nesta cida-
�. r ,no proximo dia 21 às 16 horas, sito à Rua Trajano'n. 18.

por -todo gênero de provas, tença a justificação a;et.ro, de Direito' da 'la Vara da, de de Ti'juI'Rs, aos dez dias Se voce ainda nao prepa-' Aos. presentes será servido um Cock-Tail ofert d

_inclusive depoimento PE:lS- procedida nestes autos de, Comarca de Florianópolis, o do mês de abril do ano de rou a sua horta, aproveite o lRum Merino e Biscoitos Duchem -representado '

a

te
.' . ID' R �� t d S

'
'1 t

�

d b'l
...... I'

) , S nes a

soaI de qualquer interes- Ação de Usucapião requeri- .1'. epl'ese:",,�n.e o .e_r- ,nu �ovecen os e cinquenta �es e a rr que e a epoca"PJaça �e�aWIrmas Germano Stein e G. da Costa Pereira,

sado, inquirição de teste- da por João Raymundo

rVIÇO
do.Patrimônio da Umao' e seis. Eu, (�) Gercy dos Ideal para as sementeiras de l'espectrvamente. -

m h
.

tor i t DI'a"', para que surta todos e o confinante Dr. Aderbal ;AnJ'os, Escrivão, o datilo-. hortali"as. ----:---'�=-:-_:=��-:__----'uo-----
un as,. VIS OrIas, e c. .. >

".
,

Pará 5/ ,efeito de pagamento os seus efeito;'! legais e de Ramos da Silva. Custas afi-Ig.rafei, conferí'-e subscreví. Adquira as semebl'es ele LIRA TENIS CLUBE
da taxa, dá-se á pí'eserite o direito. Citem-se, _por mán- na!. P.R.1. Ti:iucas, ,9' de (a) Francis'co José Rodri- sua preferêntia nos Postos "

valor de Cr$ +0,000,00. So- dado, os �onfinantes do imó- abril de 1956. (3) Francisco gues de Oliveira _ Juiz de de Venda de "G. A. CARVA

bre os selos'devidos lia-se; vel residentes nesta Comar- José .RodI:igues ,de Oliveira Direito. Está conforme o LHO" - Rua Esteves Júnior,
-_ Tijucas, 21 de março de ca; pessoalmente.;, o Sr. Re- _ Juiz de 'Direito." E para original afi:x:ado na sede- 58 ou no Balcão instalado,

,\195(1. (a-) :José' Gall.otÜ ,Rei- p�en.tante,�Mini&,t�ri9_ qU�,�hel!',�� �9 conhec}men- dêste Juizo, no lugar do bem no êentro do Mercado
<

otv:;' DE� �ACH<?: -, .De�L Púb,li�o;::'per��ait�is, que d�-� toed s e nll1gu�m r�ssa 'cosli�·��8{U}�e,' o' érufl me Público.

,> ��(

I
....

,$ <" " �-
,

.

NlIhCél houve uma série'
lão complete; de 'óleos

(7ue <cooeenem 'omotor"!

'dal/78/s se obteve lâo
, c/;:ú1::9da prote.ç.ão pqré!J
Cf'L/a/quer carro e.!'1

'

qualquer leráperatvra
0'2 /uncionamenfo
60 motor!

o,

<

Exatamente! O Novo" Esso 'Extra Motor Oil, "Faixa Dou
rada", assegura ,maior proteção ao motor! 'Não importa a

marca do carro, tanto velho como .novo, o seu motor receberá
a maior proteção exclúsiva do No� Esso Extra Motor ou

"

"Faixa Dourada:'! Porque a lubrificação se faz instantânea

mente, logo ao arrancar, quer o motor esteja frio ou quente.

ÊsteNovo óleo reduz o desgaste, particularmente nos 'cilindros
e no momento do arranque, quando a lubrificação é mais'
crítica. Com o Novo Esso Extra Motor Oil, "Faixa Dourada",
.aproveita-se tôda a potência do motor. porque, êle garante

compressão perfeita e conserva o motor limpo, evitandó
a formação de resíduos que roubam fôrça e provocam
reparos dispendiosós,' ,

,

'

E por isso
-

V. também economizará gasolina, pois o motor

rende o máximo!

Reduz o desg�te!

Conserva o motor!

Resiste· ao calor!

.!,,'

Eno

Não espe,.elMude ./ogo!, À venda

no Seu

Revendedor
:
•• .Ó

<,-:.M!'

,
.

F�NTIL das'16: 'às, 20 horas.

pia 28 _ SÁBADO, _ "BOITE DA COLINA"

Magl1 ifi-ca uitada.-:-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M'e-sse
para o poeta MARIO QUINTANA

Por muito tempo, tu guardaste, artista,
Por entre as -brunas de uma vida obscura,
O coração mais triste, a fé mais pura
E a mais sublime e exótica conquista.

, ,

'Depois, num gesto largo em que se apura
Todo imenso valor de tu'alma altruista,
Uma messe dourada à nossa vista
Tu lançaste, riscando a noite escura.

, \

E hoje, na rua azul dos cataventos,
Onde bailam no ar teus sentimentos,
Deixo minh'alma triste debruçada;

• I

Como se consistisse minha vida
De tua própr-ia mágua resumida:
"Eu sei chorar, eu sei sofrer, mais nada! ... "

DILAMAR·MAGüADO

••••••••••••• •••••.-ei�

düàtrtal em Biguaçu
- sta. ,Marcia Gêvãerd

....................� .

PARTICIPACAO
, ,

Celso Ramos Filho e senhora têm (:) prazer de par
ticipar aos parentes e. pessoas das-suas relações, o nas

cimento de seu MARCELO, ocorrido' a 15, do 'corrente,
na Maternidade "Carlos Corrêa", nesta -Capital.

Florianópolis, 17 de abril de 1956.

Procura·se RM'PRROO
I' especialista em óleo ,crú, retificador e aj,ustador.
1 soldador elétrico e oxi-acetilenico.

,

1 torneir'o mecânico.
Tratar á rua Tenente Silveira 42, com sr. LAURILO

8EREMIM.

CINEMA
VENDE-SE um projetor de dnema, de 16 m/mo so

nóro, marca MOVIE MITE.
Aceita-se bar�anha. ,

Tratar na "CASA DAS NOIVAS" à 'Rua Julio Mou
ra 13 (antiga Major Costa).

EM BENEFICIO DO HOSPITAL INFANTIL
-

'O ,GRANDE DESFILE DE MAIO SERA'
ABRIii1HAN!fADO PELO CÔRO JUVENIL
no EDUCANbARIO DOs--inLHOS: ,DOS

LAZAROS TOMARÃO PARTE
MO:QELOS PAULISTAS

Um grande desfile de módas está programado para o

'mêf3 de Maie proxímo; As, mais notaveis criações para o

inverno 'serão exibidas, numa parada de graça e -elegan
ciâ que ficará famosa na vida social da Cidade.

,

Nesse desfile tomarão parte gentis senhoritas da
nossa alta sociedade, além de diatintiasimas modelos pau
listas cedidos, gentilmente, pelas grandes organizações
confeccionistas daquela Capital e cujos artigos são aqui
vendidosv-em earater de absoluta exclusividade, pel-a "A

Modelar".
A renda desse desfile será destinada, ao Hospital

Infantil, euja construção foi planejada pelo Líons Club
de Plorianôpclts. Aliás, é de justiça relembrar que a

renda de todos os desfiles organizados pelo' conhecidís
s imo magazin, foram sempre destinadas a fins benefici
entes.

Abrilhantará, -ainda, essa maravílhõsa ,'noitada de
'beleza e-fflantrêpria o já 'famosissimo cõro infantil do
-illdu-cani:l-ario dos Filhos dos Lazaros.

Cumpre mencionar, ainda, o fáto expressivo de com

plétar "A Modelar", no mês de Maio, o seu 32° aníversâ
rio, entrosando-se assim o desfile nas comemorações de
tão importante data.

(cNO teBdcU'lo»

(óm ii Biblia' na Mão,

pelos confortabilissimol-

/

voo DIRETO A JOAÇABA E

'VIDEIRA, às 12,.1.0 horas - 4as.

feiras e sábados.

ACESSO MAIS FÁCIL E DIRE
TO ao NORTÉ DO PARANÁ,
S. PÀULÓ, BAURU e RIBEIRÃO'

.

-PRETO.

•

CONVIT,E: Senhor passageiro da SADIA! Seia nosso convidado

para o almoço' que lhe oferecemos no próprió Aeroporto antes
,

do embarque

• Tran,port., Aéreo,
uWJe.��....N$.��$#R$$#$l#/$P.ew.w/�.?Jii)i/;/;))j/iíúmm� ';-;.,----

luente Im FLORIINÓPOLlS : MA;CHADO & CIA.

IlIa .leio Pinto, 12 • TIl. 3362

IMP••IAL

ó Deus, teu amado Filho eutregou a sua vida na

cruz para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em

abundância. Permite que sejamo,s contados entre aquêles
- ---- ..

cuja vida e salv.ação têm vindo atrltvés da 'obediência
pessoal às exigências da cruz de Cristo. Em nome do
�alvlldor. Amém. I

teso

, ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJF�:
SRTA. ESTHER IQUEZ - sra, Lúcia-de Carv-alho,

VIEIRA espôsa do sr, Alvaro de Car-
Transcorreu ontem o ani- valho, residente' erll Brus- SÁBADO, 21 DE ABRIL

varsarto natalício da Srta. que O Pai das luzes, em quem não pode existir variação,
ESTHER IQUEZ VIEIRA, - sr. José Boíteux Piazza ' ou sembra de �udança. (Tiago 1 :7). Ler 1':7). Ler Sal-
aluna do Curso Técnico de - sr. Artur do Livrâmen- mos 139:7-12 ou Tiago 1.12:17.
Contabilidade 'da Escola to O' ...RAPAZ Ê:ÉU estávamos conversando. 'Falávamos
Técnica Senna Pereira, e fi- - sr. Joaquim Jardine de sôbre matéria de: fé. Finalmente, eu disse t. "Sabe, Joe, é
lha de José Geraldo Vieira Oliveira Neto quando nós queremos resolver tudo por nós mesmos'

e Olga Souza Vieira, resí- - Viuva Elza Mancelos que temos -difíeuldedes.' ltle acrescentou: "Se Deus
"

dente no Estreitto. Moura olhassê para o lado; um minuto, haveria complicação."
Os cumprimentots de "O - sr. Beno Schaeffer Eu me alegrei em descobrir que Joe sabia que podemos

ESTADO".
-

- sr. Artur Ferrarezzi eonf'iarvem Deus:
- sr, Manoel dos Anjos, - sr. Jeaquím de Ol'íveí- Os j.sr�eli-tas sentiam-se fortalecidos pela certeza

proprietário do salão Mi- ra. da proteção de Deus na coluna de nuvem de día e na co-

nerva.
'

_.... sr. Júlio Voigt Neto· , luna de fogo à noite. Na solidão e nos perigos da realeza,
- sr. Otávio Reg i.s, f'un-

'

Davi sentia a presença .invisivel de Deus. Com fé serena,
- cionário da guarda-moria da FARÃO ANOS DEPOIS DE Tiago escreveu acêrca da miser-icórdia de um Pai que
Alfandega desta Capital AMANHÃ: não muda, Judas recomenda 'seus irmãos na fé Àquele
_ sr. Lênio Fortkamp, re- - Rev. Cônego Tomas que é capaz de livrá-los, da queda.

sidente em Criciuma Fontes Seja qual fôr a nossa situação de dia ou de noite,
�
_ Gualberto dos Santos - sr. Euclides Cunha, enfêrrno ou com saúde.jno sucesso ou no fracasso, na ale-

Sena, agente' postal telegrá- alto funcionario do Tribu- gria ou na tristeza, Deus ali está. Não há esfera de nossa

fico no Estreito nal de Justiça aposentado vida' tão insign if ieante qua.não mereça a sua atenção, Ter caráter cristão significa renunciar a tudo que é
- sr. Pedro Francisco - sr, Jorge Políbio Coe- nem necessidade ou tentação tão grande que seu poder incompatível,com a glória de Deus.

Colazano lho - 'WYBURN SKIDMORE (Arizona)nao possa, remover.
'_ sr. Luís Antônio Fer- - jovem Odair Silva --:0 :--

mínío - menina Elizabeth, fi- O R A ,Ç Ã O ..",- SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL
_ sr, José Ricardo Co· lha do dr. Dib Mussí, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,

melli, residente em Tuba· -sra. Edalgiza Pain .Nt>- Nosso Pai em humildade e.com grande gõz-o reivin- "ome a sua cruz e siga-me'. (Mat, 16:24). Ler Mat.
rão ves, esposa-do dr. Sebas.-t�o .., dicamos o teu,: amqr e .descansamas. em tuas_prowessas. 1,6,:24-28.

,

- sr. Marcos Vieira, ,Neves , .

,_ Uuia..l)os e fortalece-nos até a consüÍnaçã()_dos�- s{culos-'
.

·""-.DEPOIS de um programa religioso .nama Uníversí-
- stg. �vilásio Cabral, I - sra, Jorgelina' F. qne I!âra nos congregarmos em t�a. p'l'�se�ça �a�a com' c.:ade', o fotógrafo procurava tirar a fotogi-afia dos estu-

do 140 B. C. " Cunha, esposa do sr. Ruy alegria louvar o teu nome e magnificar tua. glorIOsa p_re_ flautes que dirâgiram a 'reunião e do orador. Colocou-os
- sra. Ivone D'Aquino Glavan Cunha. sença, Amém. 'f:O redor, de uma cruz de madeira/que tinha sido erigida

Avila, espôsa do sr. dr.] - sr, Albi Pereira no palco, Antes- de disparar a máquina. disse: "Procu-
Newton Linhares D'Avila," - sr. Augusto Pinto da PENSAMEJ'lfTO'PARA O DIA remajustar a cruz." O que êle queria é qUe a atenção do
conceituado clínico Luz -grupo se focalizasse na cruz.

FARÃO ANOS AMANHÃ: I - sr. Joaquim Alves Fer- Eu só sei que não posso vagar longe do"seu amor e: Corri aquelas palavras, êle, .sem o' querer, indicou a
- dr. Ivo Guilhon, ínte- reira Neto '

cuidado. Talha que tão seriamente enfraquec., nossa fé. Ê preci-
gro juiz de direito de Lajes l'

- sra, Maria da Glória, JESSIE DURYEA (Nova York) samente o que muitos tentam fazer: queremos "ajustar a
- sra. Maria Salun da: Buchele Alves. ' --:0 :__ cruz". Desejamos uma 'religião sem responsabilidades e

Silva, espôsa do sr. Fran=]: - viuva Paulo Ari Pai- DOMINGO, 22 DE ABRIL sacrifícios, Queremos aliviar o preço do nosso discipu-
cisco Roberto da Silva, in- xão O reino dos céus é semelhante a' um tesouro oculto lado.

no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. O princípio do sacrifício está escrito na estrutura

E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem moral do universo. A cruz é inevitável. O discipulado é

e compra aquêle campo, (Mat. 13:44). Ler Mat. 13:44·50. ,'ustoso, mas êste é o único caminho da vida.

,

URÂNIO é uma palavra mágica nos tempos presen-

Um jovem que possui um campo que tem urânio fa
lou-nos do conhecimento que é necessário, das aventu
l'as que o homem faz e das eXl?eriências duras que tem
oe, sofrer na mineração do nobre metal. Terminou ,dizen
(,o: "A mineração de urânio é formidável se .a gente não
se importa de passar sem dormir." Cêdo, às cin,co horas
esse moço está a caminho da mina antes de qualquer ou

tra pessoa na vila ter ouvido o' seu despertar. Muito de

rois de ·todos se terem recolhido e gozado da refeição da
);oite com seus familiares é que êle deixa o serviço para
ir para casa. l1':le paga um alto preço pelo tesouro que

I tem escondido no seu caniPo. ,

'

I O'reino dos céus é um tesouro que nem a traça, nem
f'. ferrug�m consomem. Que pena, que muitas vêzes não

I Queremos pagar o preço em sacrifício e disciplina .para
alcançar a profundidade das riquezas de Deus, em Ci'isto
Jesus! O reino de Deus virá àqueles que vendem tudo

que têm e aplicam o produto na aquisição das coisas do
(spírito.

ORAÇÃO

Cristo, tu és o alvo de nossos esforços, a luz para o

nosso cam'inho, a fonte de todo o poder. Ajuda.nos a pa-
f-

, 1
gar o preço' daquilo que tem valor eterno. Em teu nome

tiramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

ORAÇÃO

P�NSAMENTO PARA 'O DIA
I

Enquanto existir a necessidade humana, não pode--
mos eliminar da vida a cruz. I

CARL F. LUEG (Louisiana)
----- --------- --

TEATRO ALVARO DE CARVALHO

DIA 22 - DOMINGO - ÀS 20,00 HORAS
...

. Apresentação Popular da Orquestra
CASINO DE SEVILHA

Doze Notáveis Professores - Grande Show
Cantores: ALBERTO DEJ_{MONTE e JOSÉ M. MADRID.
Platéa: Cr$ 20,00-Balcão Cr$ 10,00-Camarote Cr$ 100,00
A Venda'na Secretaria do Doze e Domingo �o Teatro.

'AV'ENTURAS 0,0 ZE·MUTR�TA

APl"

/'

iart�'

!

Preceito do Dia
, ALVO A ATINGIR
São raras as pessoas com

saúde perfeita. A maior par
te apreseenta perturbações
visíveis ou invisíveis. Des
cobertos em tempo os ma

les ocultos e, em tempo,
combatidos, serão evitados

prejuízos muitas vêzes ir
remediáveis. Ê o que enseja
o exame mêdíco, repetido de
seis em seis meses.

Incorpore a seus hábi
tos o exame periódico
de saúde. _ SNES.

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO·

LOGIA

Consultório - Rua Nunes Ma
chado. 17 .

. Horário das Consultas - dali
17 às 19 horas (exceto aos sá
bados) •

.Kesldêllcia: Rua Visconde de
Juro Preto, 123 - Tel. 3559.

•••••••••••••••••••••

''t ,�

Você não a vê .. �

porém;aí egtá...

e�ga protecão extra
contra JS cárieg. , .

esga sensação extra
;kfrescor ...

, .. gracag à
exclu�iva '

espuma
de Acão'
Anti -Enzimalica
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ticos malabaristas da "re-

Brasil x TchecoslovaQuia, bOje, em Praga
MAIS UMA JORNADA ,NA 'EUROPA TER ÃO OS BRASILEIROS, HOJE, NA TCHECO SLUVÁQUIA, ENFRENTANDO, A SELE
çÃO DAQUELE PAÍS VENCEDORA DA ITÁLIA (2, x O), DA SUIÇA (3 x 1) E DA AUSTRIA (3 x 2'). UM COMPROMISSO
DOS MAIS DIFICEIS, NÃO RESTA DUVI DA. CONTUDO, OS NOSSOS SABERÃQ LUTAR DENODA:DAMENTE PARA CON
SERVAR O TITULO DE INVICTOS NESTA EMOCIONANTE EXCURSÃO PELO VELH o MUNDO.

-

�
. - "" -..,.- �

'"

-. - .

�; ,.,... - - -. r

"O Estado Esportivo"
..............� � .,i•••ce••••••••••

•

•••••r•••••�••••••••••••••�•••••M••••••••••••-•••••••••••0

o G. E. 'Olimpico nesta Capital
HOJE CONTRA O PAULA RAMOS E AMANHÃ CONTRA O AVAl, DOIS JOGOS QUE VÊM PRENDENDO AS ATENÇÕES DA

.

.

"H I N C H A D A"
/

, .

O Grêmio Esportivo OHm- nunca, constituído por todos' A expectativa na cidade pouparão esforços
I

pico, de Blumenau, acer- os seus elementos titulares, pelo choque Olimpico x var a melhor.

Paula Ramos jUstifica:se,,!tratando-s� de. dois conjun-. AMANHÃ CONTRA O

tos constituídos por autên- AVAl

tando com os dirigentes do "ases" renomados da' arte

Avaí e Paula Ramos dois da pelota,
"

jogos nesta Capital estará HOJE CONTRA O

hoje e amanhã no estádio PAULA RAMOS

táculos pebolísticos.
�

pital no corrente ano,

O famoso. conjunto blu- frentando o não menos
I

menauense, um dos mais po- loroso time do Paula Ramos,

derosos de Santa Catarina terceiro colocado no Cam-

vem disposto a brilhar como peonato cítadínode 55.

ESPORTE UNIVERSITÁRIO
r

Jorge Cherem
Estiveram reunidos segunda-feira, à noite, os diri

gentes 'da Federação Ca�aririense de Desportos,Universi
tários,

.

com o fito de' abordar detalhes referentes às dis

putas dos vindouros Jogos Universitários Cãtarinenses.
O sr, Ney Hubner apresentou Um esbôço de tabela, jul
gado -de muito boa elaboração, porque distribui racial
mente as várias modali'tlades esportivas.

Contudo, sua aprovação dependerã<das consultas a

serem formuladas à Federação Catarinense de Futebol e

à FAC sôbre a disponibilidade de datas a serem conce

didas à FCDU, e também doparecer do Conselho .da en

tidade esportiva unfvers itár ia.
�:�

"

Depois de examinarem o projeto de tabela, ao- qual
se mostraram' acessíveis' sem poder, de imediato, ratificá
lo pelos motivos acima expostos, os mentores efedeuanos

I

decidiram indicar, desde já, a lista dos liomenágeados
nas diversas modalidades. Oportunamente divulgaremos
a rehição.

x x x

A grande,novidade dos Jogos Universitários Catarí
nenses de 19'56: sêrá a participação, praticamente asse

. gurada, da' Faculdade de Filosofia. A intervenção 'pela
pnimeira vez dos atletas da nóvel Faculdade virá dar
maior .colorido. às disputas universitárias.

x x x

O quadro de futebol da FGDU tinha, virtualmente
assentada sua ida a Joinville, sob o patrocínio do Amé

rica, para jogar hoje e amanhã. Todavia, a excursão dos

rapazes da Federação Catarinerise de 'Desportos Univer

sitários tornou-se impossivel, de vez que não poderão se

guir com sua força máxima, haja vista que Plácido, Be
tinho, Pacheco, Hélcio e outros emprestam seus concur-

80S ao Figueirense no Campeonato Estadual. Não' seria

interessante enviár a Joinville uma equipe que não fos

se a lídima repi'esentante da força máxima. do futebol

universitâr io de Santa Catarina. Mesmo como uma ho

menagem ao América, pelas gent.ilezas de que foi alvo,
a FCDU tinha o compromisso moral de enviar uma equi
pe que fosse a expressão maior do futebol universitário
barriga-verde. Daí, os dirigentes da FCDU terem lamen

tado profundamente a impossibilidade, de no momento,
enviar sua equipe ,futebolística a Joinville.

x x x

Conforme ficou demonstrado no jogo-treino frente

ao' Attas, em que 'foi derrotado por i)7 x 40, o quadro
universitário necessita de mais força de conjunto, pois,
formado recentemente, seus elementos ainda ,pão atuam

com o necessário entl'ozamento. Mas, uma coisa ficou pa

tenteada: o quinteto universitário possúe bons valores,
fato reconhecido pelo técnico Rubens Lange, qllando dei

xou claro estar preCisando o quadro de cestobol da FCDU
de uma série de exerc�ios, a fim de adquirir melhor for
ma. Neste ponto, confiamos em que o sr. Rubens Lange
passará- da teoria àprática, acertando' oútros jogOS dos

universitários com clubes da cidade.

.. , A HORA DO

TÔNICO ZENA

,-

J\.O PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA

........-",..,.,.....,..... '�-"'__.iI: SU:A MES:A !"",'�""'_""'-""""""""""_"""'-
...

, .;ér:<� -,'_;?

para le- possapte esquadrão do Avaí, rense mantivesse a corôa de

campeão. CINE SAO JOSE
U�a peleja que deverá I As 3 - 7,30hs.

revestir-se lle jogadas téc- M}.CHADO SANGRENTO
,

fechn icolor
nicas e emocionantes. Preços: 11,00 __ 5,50.

Censura até 10 anos.

As 10hs.
. UNICO DIA

OS CORRUPTOS
Preços: 11,00 - 5,50
Censura até 18 anos.

o que se dará amanhã, à tar
de no mesmo local.

Não percam os dois inter-

Vice-Campeão da cidade,
o Avaí espera' fazer uma boa

Após a luta desta tarde, "performance" que apague
I

municipais de hoje e ama-da, rua Bocaíuva I?l'oporcio. Na tarde de _llpje o G. E. donda". Vai ser um combate

nando aos arelçoados do ba- Olímpico fará sua primeira �le sensação e movimento, no [OS
blumenauenses descansa- suas últimas atuações, quan- nhã nÓ estádio da Praia de

Iípodo dois atraentes espê- apresentação 'em nossa Ca- qual os dois conjuntos não. rão pura o embate contra o. IdO permitiu que.. o Figuei- Fóra!
.

...

en-

Fiuuekense X Palmeiras e� Caxias x:Cruzeiro,
os jogos· de amanhã peln"Campeonato Estadual

.

o Campeonato Estadual l iesta ' Capital ás primei- O outro jogo da rodada

de Futebol de 1955 prosse

guirá amanhã com duas sen,

sacíonais pugnas, das quais
a mais importante terá lu- torcedores do alvi-negro que yal. O Caxias. é o favorito,' 11 -. ,
gar em Blumenau, sendo ma" mesmo assim os rapa- 1l�·,1 ;... !a ra.;

-,

vão incentivar os pupilos de '
. -

protagonistas Pigueirense, zes cruzeirfstas esperam dar As 2hs. '

Nelson Garcia á-conquista E CAPRIdesta Capital e Palmeiras, grande trabalho e se possí- O IMPERADOR D -

d
.

't I ATALHOS DO DESTINO
local, vencedores respecti- ,e um granae e espe acu ar vel levar a melhor nos' nu-

e triunfo. �,.v"Oi1ta minutos.'

I associação completará seu
./

.

BRASIL X TCHECOSLOVÁQUIA __ De Praga in-
primeiro decênio de fundaformam que já estão esgotados todos os 60 mil ingressos

para o choque de hoje entre as seleções do Brasil e da

Tchecoslováquia, no "Armady Strahove". Início do jogo:
] 1 'horas (hora do Brasil).

va-

i
vamente . do Comerciário

I Estiva.. .

O' bi-campeão da Capital
está preparado .e animado e

confiante nas possibilidades
do seu "onze", tudo indi-

can do que será bem sucedi

do frente aos esmeraldinos

do Vale do Itajaí,
O prélío 2 a grande sen

sação de amanhã.em Blume-

nau, esperando-se que venha

Gerson Demaria que dirí- a alcançar urna arrecadação
girá Figueirense x PaI- recórde.meiras

NOTICIAS DE TODA PARTE

* * *
.

A F�RROVI.ARIA NA PRIMEIRA DIVISÃO PAU
LISTA - O conjunto da Fetroviária, de Araraquara,
triunfando. sôbre o Botaf'ogo, de Ribeirão Preto, por 6 x 3,
lia tard'e de domingo, conseguiu ot.ítulo de campeã da 2a.
Divisão de Profissionais, devendo este ano disputar o

Campeonato da la. Divisão.
'

* * :'t-
SEGUE A SEGUNDA TURMA __ Deixa hoje o Rio,

rumo ao Perú, a segunda turma de remadores que defen-.
derão o bom nome do remo nacional no Sul-Americano
que será realizado dia 29. 'Da turma fazem' parte os nos

sos "rowers" Hamilton, Schmittão, E'ds,on e Sadi e o ti
moneiro A'lvaro Elpo. Bôa viagem!

* * *

PROFESSOR ESTEVE NAS COGITAÇÕES DO
GREMIO - O cronista gaucho Cid Pinheiro. Cabral, que
ácompanhou a delegação do Gremio Porto Alegrense na
sua excursão vitoriosa a Laguna, revela no seu' jornal,
"Correio do Povo", que o atacante� "colored" Professor,
do Imbituba e que integrou a seleção lagunenses deixou a

melhor impressão aos dirigentes do clube gaucho que che
garam a convidá-lo pára uma experiencia no Grêmio.
Mas nada ficou resolvido, devido o alto prêço do seu

passe. Parece que o Grêmio desistirá de levá-lo para
Porto Alegre.

*' * *
,..

TITULO PARANAENSE - Amanhã em Curitiba se

rá efetuada a terceira partida- da série de' trê'S entr.e Mon
te Alegre e Ferroviário. Na primeira partida houve em

]1ate, vencendo o Monte Alegre na segunda. Um marca

dor igual dará ao clube interiorano o cobiça.do título.
* * *

DJALMA SANTOS, O MELHOR ,CRAGK DO MUNDO
__ Esta fói a opinião do cronista britânico Bob Penning
ton, correspondente do "Daiby Express�', que viu os três
jogos dós brasileirQs na Europa. Elogia tambem De Sor
di que "é quasi invencivel no' ar" e Didi ·que '�búsidera 'a
m�iol' [1kação b�aB'ilei,ra:.

.día, onde a expectativa é As 2hs.
enorme pelo jogo do dia 10. FRANCIS, O DETETIVE

No programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços; 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 5 __ 7 - 9hs •

,A :CARGA DOS
LANCEIROS

,

Ç&O, pois surgiu pela primei- O Figueirense seguirá no

ra vez no eenário futebolís- dia 30, devendo chegar a'

"" �e Sant�'_Catarina no I Concórdia ás 13 horas. Após ;.dia 1 de MaIO de, 1946. o encontro F'ígueirense x

-

�.
�

.

I Sadia, no' Restaurante da
I

Segundo n�s revelou o sr. Estação Rod�viiria será e-
I

N��'al�o Ma�h�do: destacado I ferecido _à d'elegação., do'
procer alvi-negro, o trans- campeão da Capital um

porre da delegação para a-I gr�nde churrasco. fih'ff••-.iri!�ii!51·iií!liIr-i'-:!.W"

�iI,rI"·TAMBEM O MARTINELLI CONCORRERÁ
A REGATA DO JUBILEU DO UNiÃO

. Ap�rou a nóssa reporta-. quentenário do Uniib em
gem .lll11to ao jornalista .Tai- 'Porto Alegre hoje.
1'0 C�llad.o, presid�H1;e .do C.I A ;delegação. mart:llelina
N. FI ancIsCO Martmelh, que .segUIu com a denominaçãoo clube rubro-negro tambem 'de '''Caravana dr,' Paulo
concorrerá á regata do cin- :Kondel' Borl}hausen"

:'cl" horas de amanhã segui- será efetuado em Joaçaba e,
rilo em ônibus especiais e serão protagonistas Caxias

cru automóveis numerosos de Joinville e Cruzeiro, lo-

0. F!�GUEIRE�SE NAS ,FESTAS COMEMO
RATIVAS DO 100 ANIVERSARIO DA
-

S. E. R. SADIA, DE CONCORDIA
Viagem por avião dia 30 e jogo

. no dia seguinte
.

Chegaram ,a bom termo os quela eidade será feito nos

entendimentos processados confortáveis aviões da "Sa
entre as diretorias do Fi- dia" S. A., transportes' Aé-
gu eirense é Sociedade reos, gentilmente postos à

sua disposição: pois a dire

toria do clube faz questão

Es-

portíva e Recreativa "Sadia"

para uma exibição do alvi-

negro em Concórdia no dia que nada venha a faltar ao
'

1° de Maio do corrente ano, Figueirense nessa' sua pri-
quando aquela prestigiosa meíra exibição em Concór-

AGRADECIMENTO/'

Missa 7° dia
Filhos, no-ra, genro, netos e bisnetoil, de

JOSÉ BAPTISTA ROSA
,

-

e

ERNA PRESSER ROSA

a.gradecem" . emocionados, a todos que os confor
t�ra� p�lo ,duro golpe que sofreram, quer com sUa assis
l.:_ncIa, e�vIC? de flôres e corôas, homenagens, apresenta
çao �e pezames 'e ainda, aos que acompanharam os corposdestes se�s entes queridos,. até sua -última morada.

.

ConVIdam, ainda, para as santas Missas de 70 dia
�ueJ por ambos, serão celebradas segunda-feira, dia 23,
ati. 8 h.�ras, na Catedrál Metr, politana, confessando�sedesde Ja gratos, .� tOGas q'ue C(lInparecel;em.

L

CORRESPONDENTE
DAS ARÁBIAS
Notícia : O "Jornal", do

-

,J

Rio:

"O Grêmio, dê Porto Ale

gre, vem de realizar dois á- t
mistosos em Florianópolis,
abatendo um combinado PO'r

6 -x 1 e -levando de vencida

a seleção de Santa Catari

-na, por 3 x L",

1_.I�IfJ
.As 2 - 4,30 __ 8hs.

C I N E 1VI A S C O P E,
ROSE MARIE

technicolor
No programa:
O Poeta e o Campones
Preços: 18,00 __ 10,00

. Censura até 5 anos.

j

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

Af3 5 __ 8hs.
MADALENA

Preços: 10,00'__ 5,00
Censura até 18 anos.

1 ti·'.
As 4 __ 8hs.

- Sul em Foco. Nac.
UNHA DE FOGO.

O FANTASMA DOS
PRADOS

O CHtêOTE DO ZORRO
1 e 2.0 Episódios'

Preços: 8,00 __ 4,00
Censura até 10 anos.

.1

technicolor
No programa: ,

",

Cine Reporter. Nac.
Censura até 1üanos.

As 8hs.
Fatots em foco. Nac .

FRANCIS, O DETÉTIVE
O MACHADO
SANGRENTO

Pl'eços: 8,00 __ 4,00.
Cen�ul'a até 14 anos.
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.
/AS NOSSAS

LÁGÕAS
'

Pedro l\lUl� Vecchietti
. do Clube de Excursões
da ·Ilhà',

.

's-, 5 .

Dê-ihe o presente que ela: esperava •

uma Singer! E ela tem razão, pois ela,
como' a sua mãe- e suá vovó, sempre
tiveram tõda a confiança: nas máquinas
de 'costura Singer. Há mais de cem anos

a Sinzer é vendida em todo o mundo,'"

o que é uma inestimável garantia de

qualidade. Tôda a experiência custa algo.
Evite-a em se tratando de adquirir uma

máquina de costura. Quando se trata de '

�=�i�i-.i--�'�--�-����·i·-�-i···i··i·�-i���!����������!�����má�nu&oo�ur�onomeé�n�!
Agora à v�nda em tõda parte p'.,

,

Cr$ 9.100,00

..

.-

à vista ou em suaves prestações

Em número de cinco, são
as Lagôas que possue-a Ilha
de Santa Catarina, e neste
artigo, sôbre cada uma nos.

,;

ocuparemos com breves ano

tações, focalizando-as nos
\
seus 'principais aspectos.

.

,
- A maior, a mais famo

sa de tôdas pela sua situa
ção e beleza natural, é a La
gôa da Conceição. Com 16
mil metros de comprimento
no sentido norte-sul, vari
ando a largura até mais de
2 mil, está situada na parte
leste da Ilha, ocupando me
tade da superfície do .Dís
trito do mesmo nome. Suas
águas são muito piscosas, e
não há quem deixe de apre
ciar seu conhecidíssimo ca

marão, pescado com ,mais
frequência no lugarejo Re
tiro, como também seu pro
curado sirí, 'suas ovadas
tainhas, suas corvinas, suas

pescadinhas, e mais uma in
finidade de outros peixes
que em suas próprias águas
'se procuram. As alvíssimas
dunas ou cõmoros, em dire
ção ao mar grosso, tendo
guasi 2 mil metros de exten= It

. �.
'.

são, constitúem oponto mais ___; ........ �.......-----..;------__::_�"---
;t����.s�e�osg;:��s:ata��� EIUTAL DE CONVOCAÇÃO

lI' S 'A _ -M D
com o Oceano, pelo rio da BEN. AUG. RESP. SÚBL.' LOJ.' CAP: "REGENERArÇAOLagôa, que banha os luga- CATARINENSE" ORo DE FLORIANóPOLIS
rejos de Fortaleza ; Barra
da Lagôa; a barra -dêste rio -,

.

"II d Q d I
se encontra constantemente De Ordem doResp. Mest., 'convoco os r. o ua.,

obtul�a,da . pe_Ia �ç:ão d� 'mo- ncgozo da plenltj.Maçv e.dos seus" �gir_eit., para _a Sess. de ;
Eleiç. da nova .Adffi.' dó período de 1956/1957 da E. V., à '

vimento do mar, motivando', ,

h I< , 'realizar-se no dia, 2.Ldo, córrénte, às 15 (quinze) oras,.

grandes prejuizos aos pesca- C IDO "seu 'I'ernpl., à rua Vidal Ramos número 80, nesta- aO;
.

dores. Como já vimos ,em ar"
pitaI. Itigo anterior.. a Lagõa da. .

V '

ti
01'. de Fpolís. 19/4/1956 da E. . -,Conceição tem a forma", e .'D. _g.um número 8, havendo no

Secr.
encontro dos dois.' círculos,
uma pequena ponte, que es,
tá no- momento, sofrendo de
uma reforma, havia muito
era "preciso, Inúmeras outras

atrações turísticas encon

tramos alí: o nascer .do sol
tão cantado pelos poetas; a,

ampla visão panorâmica que
se temdo alto do Morro que
a cerca pelo lado oeste; a

Igreja centenária; �e_",o;;.s'e\Jt;.
próprio habitante

�

com ca

racterístico-s modos de vida.
- Ao sul do Morro das

Pedras, no Distrito de Ri
beirão da Ilha - o maior do
n0830- Município, vamos en"

centrar. � Lagôa do Perí.
Sua denominação vem da

planta "perí", êsse junco
com - o qual se fabricam es

teiras, e que abundam em

toda a sua margem. A água
salobra; não influi ne cres

cimento da tainha que alí

consegua chegar a um bom
tamanho. O cará é entre os

outros peixes o mais comu

mente pescado. Formando
um círculo de 9.000" metros

quadrados, aproximados, -éS
ta Lagôa recebe águas do
rio Perí, onde em sua fqz
habitam Jacarés, atingindo
alguns 2 metros de comprí
do. O rio Sangrador faz de
sembocar' suas águas n'O
Atlântico. Chama-se San
grador por nascer em- seu

leito uma relva que em cer

tas épocas do imo, 'tinge a"
água de uma côr de sangue.
De uma profundidade até
hoje desconhecida, a Lagôa
do Perí nos lembra trágicos

_ desastres, onde perderam a

vida inúmeras pessoas, tra
gadas por suas traiçoeiras
águas.
- A Lagoinha do Leste;-

no extremo leste-sul da Ilha, Resistindo bem às
-ta�lbéin no, Distrito de Ri- _temperaturas, o bacilo tifico
beirão, mede uns 300 metros tem sido encontrado até 'no
de comprido por 1UO de 1aT- sorvete. Para o preparo-d�s
gura. Suas águàs são movi- te, torna-sç necessário, pois,
mentadas somente nos meses usar água fervida.
em que estando a maré Use no sorvete smnen-
r- heia, o mar avança pelo seu te água fervida, con-
desembocadouro e vai ocu- tri.Quindo, assim, para
par aqu'êle pequeno poço, evitar a febre tífica. _ I

Quando isto acontece, en- SNES. •

;;;;[�;ij'�lt�i�t�l��tl'ãm também, muitos peixes i
os .(j_uais são pesc�dos com vamo E' cerca,da por eleva
as mã-os, sem o uso de qual- ções (lue fOl'mam o histórico I
quer instrunlento, na época Morro do Matadeiro, e Mor-I'
'em qne a maré baixa. .Á 1'0 do Pantano, e o trajeto
água, que fica então parada, pela íngreme picada, leva Igl'ánde parte 'do a1).o, faz a-. quasi duas horas. A beleza i

podrecel' as raiz-es das plan- de que é dotado aquêle l'e

tlls e' torna-se infecciosa. canto, porém) compensa a

Banhamo-nos alí, certa oca- todos os esforços. Uma pe

sião, e .fomos vitimas de uma_ qlJ�na praia parece estar es-
,

forte' sonolência e dores de I premida entre enormes

, cabe5�',A ,COnquista. "desta "fjords", � o aci,dentado .pe
-

Lagpa e pen!,>sa, sendo pou- daço de costa possue mUltas
cos os que a )8S0 -se afre-' >

(continúa na 6a. pá�.)

o NOME GARANTE O PRODUTO I

I O MODERNtSSIMO
MODf:LO 71

I ELÉTRICO
- c.om 'mesinhas

I de luxo ---

·1 Cr$ 12.800,00
à vista ou el!!- suaves

./
-prestações.

Visite a nossa Agência

SINGER SEWING MACHINE COMPANY

Bua Fel4le Schmidt, 32, F�ori.llópollo
•

u
TEIJEFONL� DO SAMDU

Gabinete do Delegado .. __ .,."""

.Chofe da Administração ""."".
Prontó Socorro ... ", .. " .. , .. ",.,

_'

6.281
"6,284
6.282
6,283

i ,••••••••••••••••,•••••••••••' ...
· ".

.

;'.' "'.'�'. ,- .
· " - .
• •

: -' :

r D! � Dmu �� I· 01
'

I
• »< /. •
• " I

•
• •

:" Fumo tostado, é aquele que passa por um. processo especial de tratamento.. durar{te o qual o tabaco fica:
•

•

•

:isento de toda a nicotina e do gosto ardido. i: .

: Ê essa a razão por que os cigarros fabricados çom fumos tostados são mais suaves, mais aromatícos e não:
· , :
iirritam a garganta.� \\ i

I .,'''.$$8 i
• •
• •

: O maximo em cigarros de classe, é .fabrlcado :
• •

:
-

com fu.mos tostados de fina qualidade. , I: .
•• •

:.............•..�.e.o _ 0••••••••••••••••••••••:

··································,········1·,.

l OFICINA MECÂNICA I
• •
· ,.

:1..
CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE-

I·. LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E-

i.
TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE;

IRUA -- TEREZA' CRISTINA N° 398 -'ESTREITO'
•

, I1 r

.

!
,

r
j

1"
Toda dona de casa sobe que êsses inse- -,

tos espalham doenças, qucndo sugam o

sangue de pessoas doentes, trãrismiti-ndo
os micróbios para as pessoas sadías, por
ocasião de nova picodo. Por 'isto, ela com
bate com NEOClD� LIQUIDO os mosquitos

. que ameaçam a saúde da família.

Pulveriaor NEOCID LíQUIDO
nas paredes e outros lugares .

preferidos pelos mosquitos, '\ j'
.

NEOCID LíQUIDO- mota rà
pidamente os mosquitos pre
sen'tes ou quando entrarem
em contato com a, camada
invisível nas superfícies.

'.
, OSSo -'- A :bireção do SAMDU solicita aos interessados,

que, em caso de qualquer írregularldade com

respeito aos chamados para atendimentos, seja
levado ao, conhecimento do Delegado pelos te-

L�;:" ;:�í:M·{1uhe -,
�����MP��� Pt���9�r2L EDI�AL DE CONV�CÁ�A�

,

. t· MOS(JItITOS .

SÁBADO - Dia 28 de Abril -'- Grande Soirée (A .;�. •
.

cargo do Bloco dos "Acanhados"), I De ordem do Senhor. Presidente, .�icam convocados
i "1f"aMS/M'�bMl jAA�/!/J�

-------------------�-_.- 'todos os sócios quites, maiores de vinte: e um (21) an.?s J "'. '�I '"."fiI"� ""IíI'.r"� .

_
,

.

I (artigo 36 dos Bstatutos) , para .a sessão de Assembléia ..

DR. DJALM� D� COSTL\ lVIOELLMANN j G.el'al a �eal�z�r�se, 11,0 últill10 domi�go do corrente mês, l
./ \

.

' !c;Ja 29, com yl1clO,:as _�e-Z}lo�·a.s, a fim de eleger os mem-Ii": :tA'�i%n:.Íí.i�" clt! Dr.:,; Dfahlla "da 'g\,sta Moellrnann, l'bre, do CC!l-lselh}'J-�(lt,b{)l'�.\1;o�e..$el!-S suplentes; de con- r

na impossihilidade de agradecer, pessoalmente, a If�.o;nid�dc Go�n 'o�,que preçel.t�a �' arinea !>rlmelr� ?o ar-

quantos se manifestaram, por qualquer forma, na Il'lgO 37 combmads com o artIgo-39' e paragrafo umco do
ocasião dó fálécimento de -seu inesquecível DJALMA, I'

Estatuto, do Clube.' l" -

'

expressa a todos, por meio- dêste, a sua imensa gra- F'lcrienópolis, 17 de abI'H - de, 1956
'

tidão. João Batístà Gonçálves, i:fecr�tárjo Ge:al

NEOCID LÍQUIDO mantém a

ação mortífera durante mui
tas semanas.

COM NEOCID EM, CASA,
H.ÃVERÁ TRANQUILIDADE E SAÚDE

NEOCID
,um produlo '�garantido p�la Ill\1
marco sUlça �-

--iL_
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Florianópolis, Sábado, 21 de Abril de 199.6
-------------------------------------

o ESTADO

Ao- ."blloO
o loteamento �e Canasviaira
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLlS COMUNI
CA AOS INTERESSADOS QUE JÁ ESTAO ABERTAS AS INS
CRICÕES PARA RESERVA DE TERRE NO NO LOTEAMENTO

,
.

,

DE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPÕS no DE os 2.000,00
(DOIS MIL CRUZEIROS). - "TODAS AS INFORMACÕES SE-

, ,

RAO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO D,E FAZENDA DA
PREFEITURA MUNICl:PAl DE FlORIAN OPOllS,. DE ACÔRDO
COM O DECRETO QUE REGULAMENTO U O MENCIONADO

LOTEAMENTO.

a Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil

LIVROS

- o Snr. não os encontrr
a sua livraria? Pois peça

11:;, quaisquer que sejam
)ara:

.

uaixa Postal - 511. FIo
rianópolis ___! Santa Catar i-SOCIEDADE MÚTUA DE'

SEGUROS GERAIS
ASSEMBLÉILt�GERAL,
EXTRAORDINÁRIA

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
SÃO CONVIDADOS OS SENHORES SEGURADOS
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Lembre-se desta obrigação da sua fé, lembre-se que * -sv ep Ja3U'l:l3 o '!lJ�U03 *

sua alma, bôa e generosa, precisa de Nosso Senhor, que '" 'BqU'l:ldW'l:l3 'e amxnV *

está a sua espera na Santa Eucaristia.

Venha, sem falta, receber a Sagrada Comunhão no dia ,�

�7 de Abril, Festa de Santa Zita, PADROEIRA DAS EM- ,�

PREGADAS DOMÉSTICAS na Catedral Metropolitana, ao ,�

lado de suas companheiras de TRABALHO.
. Todas as empre,gadas domésticas estão convidadas pa-

ra as grande testas:
/ SOLIDARIEDADE

DIA 24 - às 7 da noite na Catedral, Preparação para HUMANA
Pascoa (nésta noite mordomas serão todas as Muitas vêzes, o doente de Hertape
associadas de Santa Zita e empregos domésticos. gripe, prfvado de qualquer (solução concentrada de sulfa)

DIA 25 _:_ às 7 da noite na Catedral, preparação para J a assistência ou ajuda, tem
"

Indicada nas afecções ,r

Páscoa (mordomos. Os Patrões).

j
que preparar sua alimenta- das aves em geral.

.

DIA 26 --' às '7 da noite na Catedral, preparação para a ção ou fazer outros servi- Outros produtos Hertape
Páscoa mordomos: Todo os filhos das Donas ços domésticos para si e. os para aves: Corizave

de Casa.
-

seus; sair à procura de re-
e Espiroquetol.

DIA 27 - às 6 horas da manhã, na Catedral, Missa e ','Co- médios; trabalhar para té)'
munhâo-Páscal da' Empregada Doméstica". o que comer etc. São ativí-

às 7 da noite, na Catedral -- Benção e entrega da fita ás .dades que'�agravam .a doen-
novas associadas de Santa Zita (Mordomos; ITo- 'ça, determinam complica- H••oe .
dos os chefes de repartições e comerciários. ções que a prolongam e con-

às 8 da noite, Festa no Salão Paroquial, homenagem a San- duzem à morte.
.

'

VE•DE -SEta Zita Procure levar auxilio
• REPR, NO PARANÁ E STA. CATARINA

Dia 1° de Maio - _?assel0. aos doentes- de gripe, Enio Rosas & Cia. t.tda. '

-:000:- principalmente aos que Bungalow na melhor zona do Estreito, situado
Praça Barão do Garauna, 67 t d G J'" B it d d'Empregada Doméstica não deixes passar o teu dia sem se acham privados de per 'o o rupo ase OI eux e o merca o, a rua 3

, C. P. 320- Tel. 208- Ponta Grossa 11M' 280 T t FI" l i "

neceberes em teu coração o teu maior amigo: Jesús na

I
assistência ou ajuda., '" Estado do Paraná �

(e. aro, . ra ar em orianopo IS, na fabrica de

�agrada Comunhão. - SNES. I ... : �iscoitos Hickel, lt rua Almirante Lamego, 25.

'"

DIA DA EMPREGADA DOMÉSTICA
27 deAbril- Sta. ZITA - Padroeira E.

, Doméstica .

Comunhão Pascal das emnregadas domésticas
DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
�. sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex

tas-feiras das 19 horas às
21,30 horas. I

Exclusivamente com hora
marcada.

.

FLORIAN-ÓPOL'IS
27 DE ABRIL

EMPREGADAS DOMÉSTICAS:
Você que trabalha dias a fio, para o sustento da vida

rl'ópria e dos seus; você que talvez guarde no coração lin
dos ideais; você que procura a felicidade, , .

.

Já pensou em sua alma?

Já Pensou que só Jesús é o verdadeiro amigo, alegria e*
-

--",-,--*--*-.--",--",
consolação?

Já pensou em sua Comunhão Pascal?

* oa!p�w nas

o aluaju'B1U!paw! anns;
-uoo q'Baol 'B;\uaop 'BlUn

� aaoueo o 'o!a!u! ON:
*, '" * '"

VENDE-SE,
Vende-se um alambique

com capacete de cobre em

perfeito estado, com a capa
cidade de 165 litros de cal
do. Preço de ocasião; tra
com João Gualberto em Rio
Vermelho.

'"

Laboratório

HERTAPE Ltda.

6

" PROTEJ'A "#�;, .<

_",
" 8it� '.ãVOru.US :��i� �I

"

c�nira as geadas 1 )':1

-o "cobertor térmico" das plantas!
Não é o fato de gear, prôpricrnente dito,
que causa os piores males à lavoura mas,
e sobretl!do,--a rapidez- das 'mudanças
de tem"erat'!ra do ar e das. plantas.
A fumaça denso e frio de FUMEX
(25 quilos produz cêrco- de 3"600,OOOm3
de fumaça) impéde justamente que- ·isso
dcolÍteça, 'permitindo o rhfriamento e

o reaquecimento lento das células
fazen�o as vêzes de verdadeiro
"cobértor térmico"!

PRQDUlO
AL_EMAo

�!.
... ""'"

ATENÇÃO CAÇADORES 4s Nossas
LagoasAviso n. 1, da Diretoria de Fiscalização de Armas e

Munições, aos senhores caçadores:
O TRÂNSITO ,DE ARMA, SEM A DE;VIDA LICEN

ÇA, "IMPORTA NA PRISÃO SIMPLES, DE QUINZE
DIAS A SEIS MESES OU MULTA DE DUZENTOS CRU
ZE1ROS A TRÊS MIL CRUZEIROS, OU AMBAS CUMU
LATIVAMENTE". (Art. 19 da Lei de Contravenções Pe
nais).

J!. partir do dia IOde maio, (abertura da temporada
de caça) a Diretoria de Armas e Munições, promoverá em

r,odo o Estado, rigorosa campanha de fiscalização apreen
dendo e punindo nos têrmos da fiscalização em vigor todo
aquele que. fôr encontrado com arma de caça, sem a de
vida licença.

F'Iorfanópolis, em 16 de abril de 1956.
Alcides Bastos de Aráújo - Díretor..

.

de?omil1ações, servindo de
oI'lentaç.ão aos pescadores.
Para idéia dos leitores, se
guem os inúmeros nomes da
quelas reentrâncias e sali
ências: Pontas do Quebre
Remo, do Arlequim, do Gra
vatá, do Facão, das 'Torres,do Norte, do Sul, do Açucar
da Felicidade, do Riguei�ão'
do Sorubá, do Fuzil, da An
dorinha, do Marisco, do Ca
beça, e ainda, Saco da Ca
choeira. Destacam-se nestes
costões, ap.j'ofundados e in
teressantes diques de basal
to - essa pedra escura que
encontramos em .corredores
por entre o granito, e tendo
todos êles uma mesma dire
ção.

.

- Entre a da Conceição
e a do Perí, há a Lagôa do
Mato de 'Dentro, ou Lagôa
Pequena, nas proximidades
do lugarejo Canto da Lagôa.
Rodeada de pastos e no meio
das dunas, é formada pelo

. baixo nível do terreno. Tem
as dimensões da Lagoinha
do Leste, e dela se distin
gue por não possuir desem- .

bocadouro, isto é, um rio'
SUHS traiçoeirás águas infil�
trarn-sr, pela areia, Encon
tramos em suas imediações

it "
'

mUI as marrequinhas".
/

- Finalmente, no extre
mo norte da Ilha, entre as'
Pontas das Canas e do Ra
pa, situa-se a Lagoinha. Um
pequeno rio leva suas águas
até a praia. Assemelha-se
co�n as duas últimas em ta
manho .e não deixa, também,
de apresentar belas paisa
gens.
Ass im, vimos em rápidos

traços, as Lagôas da Ilha de
Santa Catarina, onde em ca
da uma inéditas aventuras
nos são proporcionadas,
quando cumprimos a finali
dade .do nosso Clube, que é
"conhecer para' fazer conhe
cida" esta nossa atraente
JÜl'imémirim.

'1ocê sabia que ...

APtA 'l107 A

Lavando com. Sabão

·'Viraem Especielldede
t. darCla. IIIZlt IIDOSIBIAL-Jolnlllle. (1II,cafreUlltrada)
[�" Ir!: ��'-'ecoDomlza-se jempo�e diobelro

� J

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--:O:-r- JUIZO DE DIREITO DA perfazendo a área de 39.531 *

23 DE ABRIL COMARCA DE TIJUCAS. metros quadrados, avaliado ':'

A data de hoje recorda-nos que: por Cr$ 20.000,06 (vinte mil '::

em 1500, os navios de Pedro Alvares "CABRAL" Edital de praça com o pra- cruzeiros). Registrado sob �

aproximando-se de terra fundearam junto a' zo de trinta dias. na i.486, .no Registro de *

costa, havendo o Capitão Nicolau Coelho troca- Imóveis dêsta Comarca."

do presentes com os indígenas; O Doutor Francisco José Um imóvel rural sito em
,�

em 1616, em Straford, na Inglaterra, onde nas- Rodrigues de Oliv-eira, Juiz Itinga, nêste municipio, ]11e- * * * *

cera em 1654, faleceu o grande' poeta dramático de Direitó da éo'marca de dindo 77 metros de <frentes --------*-'--'-'--

Guilherme Shakespeare. Depois de haver escri- Tijucas, do Estado de San: ao norte com a ,e' trada com
DR. YLMAR CORRtA

.

'

, CLfNICA MÉDICA

to g-randes 'tragédias, dramas e poemas os mais ta Catarina, ria forma da lei, 380 ditos de fundosao sul e, CONSULT'AS ó-!... das 10

brilhantes, morreu pobre e/foi enterrado sem etc...
,

daí com 44 metros de fi'eJi- às 12 e das 14 às 16 horas.

pompas na Igreja Straford, onde' mais tarde lhe FAZ SABER aos que o tes, ao leste com João Cus- Rua Nunes Machado 17,

ergueram um grande monumento; � presente edital virem ou dê- tódio dos Santos -e 330 di- Fone 2911.

em 1636, em São Lourenço de Mata '(Pernambu- le conhecimento tiverem, tos de fundos com Ernesto

co), travou-se um combate entre 450 brasileiros expedido nos autos de In- Alexandre Pereira, ao norte

comandados por Francisco Rebelo e uma divi- ventár ío dos- bens que o fi- com José Dalprá e outros,
são de 1200 holandeses comandados por Jacob, caram por morte de José ao Sul' com Braz Carlota e

Stachower, cabendo a vitória a estes; Éelletti e Angela Busnardo outros e oeste o comprá
em 1815, em Lísbõa, faleceu o explorador e na- Belletti, que se processam dor. Área de 48.264 m. q.

turalísta brasileiro dr. Alexandre Rodrigues perante êste' Juizo e Cartó- Registrado sob na' 3.347, no

Fel}'eira, nascido na Bahia em 27 de abril de rio dos Feitos da Fazenda, registro de Imóveis' dêsta

.1756: que atendendo ao que -foí Comarca, e, avaliado por'
em 1829, depois do tratado preliminar de paz requerido e tendo em vista Cr$ 20.000,00 (vinte mil

embarcou em Montevideu regressando com as ao mais que dos autos cons- cruzeiros). E, para que che

tropas brasileiras, o general Andréia, que ainda I ta, autorizou a venda, em gue ao conhecimento de to-

ocupava aquela cidade; 'leilão público, por ;despacho

I
dos e n inguem possa alegar

Iem 1933, no Rio de Janeiro, em frente à 'Galeria proferido aos 10
I

de março ignorância, mandou expedir
Cruzeiro," registrava-se um conflito entre par- de 1956, do imóvel abaixo o presente edital que' será

ceiros de Jogos dos élübes "Pierrots da Caver-
.

descrito, com sua respectiva afixado 'ná�'séde dêstê Jui

na" e "Centro dos Proprietários", tendo a polí-
I

avaliação, pertencente ao zo, n-o lugar de costume e,

cía empregado gás lacrimogênio para restabele- "de-cujus" supra menciona- por cópia, publicado UMA

cer a ordem., do, a quem' 'mais der e VEZ no jornal /'0 Esta-

ANDRÉ NILO TADASCO maior lanço oferecer, pelo do", de Florianópolis. Dado

porteiro 'dos auditórios, ou e passado nésta cidade di>

quem suas vezes fizer, no Tijucas, aos doze dias do

'dia 21 de maio p. vindouro, mês de abril do ano de mil

às 10- (dez). horas, no local novecentos e cinquenta e

onde se realizam as vendas seis. Eu .( (ass.) José Báyer,
em hasta p-ública determina- Filho" Escrivão que o dati

das por êste Juizo, à porta lografei e o subscreví.
elo edificio do "Forum" (As.) Francisco José Ro

désta Descrição e avaliação_ drigues de Oliveira, Juiz
dos-imóveis que serão leva- de Direito. Está-conforme o

dos a público leilão: - "Um origina� afixado ll'l séde
imóvel rural sito em Itin- deste Juizo, no lugar fie cos

ga, nêste municipio e Co- tume, §ôbre o qual 11ll' re

marca, medindo 99 metros e porto e dou fé. Data 'suvra.
30 centimetros de frentes' José Bay,er Filho

"

que fazem na estrada, com Escrivão '

\

os fundos que se acharem t ��"II'!••

em tel'i.'as de Nilo de Olivei- O E S T A D O
ra, ·éxtremando ao Norte1
com ditas fIe Ni!o de Oli
vieira e ao Sul com ditas de
José Agostinho de Oliveira,

OJE .E AMANHÃ
NO PASSADO

21 DE ABRIL
.

A data de hoje recorda-nos que:

1-�0 o navegador português Pedro Alvares

Gem � 'm camiriho da India, afastando-se da
ouvea e .

h
.

dí d
rota, encontra plantas marrn as, in reio a pro-

ximidade �e terr�s;
em .1638, o nosso rorte de Monte-Serrate, na

Bahia fendeu-se às forças holandesas de Mauri-

cio Nassau :

m 1648 Olinda é evacuada pelos Holandeses e

�cupada' pelas tropas de Henrique Dias;

m 1792 no Campo da Lampadosa, NO Rio, é en

;orcado'José Joaquim da Silva Xavier, príncí
paI c�n.illrado de 1789, na inconfidência Mi-

neira; I

em 1857, em Lagarto (Sergipe), nasceu o ,en-
sa ista Sílvio Vasconcelos da Silva Ramos Rome

ro, que veiu a falecer no Rio de Janeiro em

Julho de 1914;
em 1867,.0 coronel Carlos de Moraes Camisão,

com sua coluna,' invade o Paraguai, após atra

'vessar o rio Apá, em Bela Vista;

em 1879, o deputado pernambucano José Maria-

-

no apresentou um projeto para que fosse consí-'

de�'ado de luto nacional o dia 21 de abril, em

homenagem a memória de Tiradentes;

em 1905, em São Paulo, foi inaugurado o Insti

tuto Teológico, que já vinha funcionando desde

21 de abrfl de 1904. Foram seus fundadores e

constituiram a primeira diretoria:

Rev. Eduardo Carlos Pereira - Presidente

Dr. Silva Rodrigues - Vice-dito ,

Rev. Benedito Ferraz de Campos - Secretário

Nicolau Soares de Couto - Tesoureiro

a datá de hoje, com justificadas razões e com

o maior júbilo cívico dos brasílêíres conscien

tes, voltou a ser feriado nacional, restabelecido,

pela lei n, '1266 de 3 de d,ezembro de 1950. Saiba

mos cultivar a memória de Tiradentes e prezar

-u seu magnífico exemp lo.
-:0:-

22 DE ABRIL
\

-

A data de hoje recorda-nos quee
_ em 1500, pela manhã o almirante Pedro Alvares

de Gouvêa 'avistou ervas marinhas e pássaros, e

----pela tarde um Monte a 'que deu o -nome de Pas

coai;
em 1821, foi 'erganizado o Ministério da Fa-

zen da;
em l821, assumiu a pastl}; da Guerra' o Mai-echa}.

.

Carlos Frederico Cunha;
ém 1822, no Rio de Janeiro faleeeu o Marechal

Marques 'ele .Souza, nascido no Rio Grande do

Sul em 27 de fevereiro de 1743;
em 1836, 'o bravo catarinense Capitão Bandeira

a frente de 400 legalistas foi derrotado em Mos

tardas (Rio Grande do 'Sul) por Onofre Pires da

Silveira Canto;
,

em 1854, a livraria de Pedro, d'Angelis foi ad

quirida pelo governo Imperial, pela quantia .de

21 :120$000, para aumentar a Bíblióteca, Públi-

ca Nacional ; __ , � �

em 1866, :0' general paraguaio Brugu'éz; cum-

prindo -orríens do ditador Solano Lopes evacuou

o entrinc-heiramento do Passo da Pátria em vir

tude ido bombardeamento por parte de nossa es

quadra que tornava aquele reduto insustentável;
- em 1924" e{1l Santos, falec.eu o poeta Y�cente

Augusto de Carvalho, nascido na mesma. CIdade,
em 5 de abril de 1866.

r

__ .-

-

PRISAO DE'-VENTRE
'ESTOMACO - FIGADO - INTESTINOS

P 11 U l A 5 O O A 8 8 ADl ,M 0_5 5
)Agem directamente sobre o ap·

parelho cllgesuvo, eVitando a pri'

sõo-de ventre. Proporcionam bem

estar g�ral. laclhtam a digestão.

dêscongestionam o,HGADO. re,

gularlzam as tunc�ões digesuvao,

e lazem desapparecer as enter·

Il'Ildad"s 'do E S T b M A G O ,

FIG.ADO e IN TESTlNO_S,

�':-.
.. ..

_ ,-,,� -
_. ..,

-,

Para completar ambientes

com o máximo de '/loITnqnta e

com a nova e

exclusiva côr

Conjuntos sanitários _!:m
ROSA OI1QUíOEA

A alta qualidade dos conjuntos Celite é acrescida

ag )Ia máis uma caractenístíca: côr ROSA ORQuIDEA
-

- "-
- uma tonalidade suave, especialmente indicada

para completar ° born-gôsto de um ambiente.

�.rl. li s.

e tcmbérn n :.5 côres

• AZUL.HORTÊNS'A
-

II MA ,FIM
,_

• AZUL-PASTEL
• VERj)E·JADE

, ."

• AM,ARElO,CA��ARIO"

' ..

Conheça nos revendedores de sanitários os conjuntos

;" :-t�elite em sua nova e exclusiva côr ROSA ORQUÍDEA, .-
,

C�Alfrh·irA;_ ·P-O-Rct l fTE'
I

GONDIN & elA.
R�pre-sentGintes em Florianópolis:

,C�ERÂMI(A
.UA.ITA�URA,626· Ta. 9·11&3- C.P. 2618 ·,END. TElfG."PORCELITE"· SÃO PA_ULO Rua Cqns. Mafra, 33 - 1.0 andar

... >I< * * * *
I

Banco do Brasil S. A.
:1: No início, o eáncerê *

uma daença.Iocal: con- '.'

suíte imediatamente o ..,

seu médico :�,

Auxilie a campanha "

contra o cancer da As- *

soeíação Catarinense •

de Medicina. 'i' , :

CONCURSO PARA FISCAIS-VISITADORES

(Exclusivamente "para AGRôNOMOS, ENGENHEIROS·
AGRóNOMOS e TÉCNICOS AGRICOLAS)

,

' I

O BANCO DO BRASIL SIA torna público -que, vi-

sr.ndo .a permitir o aproveitamento de Técnicos Agrí
colas, resolveu reabrir, até 31-5-56, das 13 às 16 horas,
nos dias úteis (excluído o sábado), em sua agência nes

ta cidade, à Praça XV de Novembro n'O 3, as inseri
cões para o concurso acima, encerradas a 29-2-56, cuja

I realização, que será levadá a efeito no Distrito Federal

" nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Para

ná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e

Ceará, fica transferida para o decorrer de agôsto pró-
ximo vindouro, em horário 'e l-ocal a serem oportuna
mente anunciados.

O edital respectivo está puhlicado no Diário Ofi

cial da' União, de 22-12-55, e se encontra afixado.c tam

bém, em tôdas as agências do Banco do Brasil S. A., as

fluais se acham autorizadas a presta); maiores esclare

cimentos e fazer' a inscrição. Visa êsse certame a sele

cionar candidatos para o preenchimento de vagas: EX
CLUSIVAMENTE NA.S AGí!:NCIAS DO INTER10R.

pelo Banco do Brasil S. A. - Florianópolis (S.C.)
Nestor Angelo Aríoli

-

José de Brito Nogueira
Gerente Contador'

...............................f!A ·.·.�..••• awa •.._. ••• ·�·...
• I

I

Otima Oporluoid,ade'

'O mais antigo Diário, dé i
.�anta Catarina lei� e ás-,,I {' (;.

tl '
. da �1

�� Famos� marca 1�

�1 "TH ER'MEX" ll. .
Exce(ent� residência, Gom um gl:apde pomar. frutífe-

:
' :l 10 ao lado, sltu,ado no centro da prosper� locahdade 'de

: ,
. d' Santo Ama-ro 'da Imperatriz, está para ser vendida. Dis-

�: VIDRO REFRATARIO

';}
r tando, apenas alguns quilômetros da famosa água termal

fi ESPECIAL
•

. ,. ·i· ,rádioativa "Caldas da Imperatriz", é lugar ideal paraI

: DE GRUDE RE$.ISTdCII ':; se passar, as fé'rüts. i". __

-

. *' 'I
-

: •

. _' : Os interessados- queiram se dirigir à rua Deodoro

: JA ESTAO A ,vENDA <,: nr. 16; etn F l'oJ;Í'anõpolis.

·i e� todos a:b_oas 'ca!as :,l�'
.

v.::��o�o:o�CI;rl:::�:.n�:�III.,. : A.uxiliar de Costura
, GARRAFAS 'rbMICAS : Pl'Oétl:r�-se moças de 14 a 16 anos de idade, de pre-

t!�!!!!!.�::..t fruêW���::3,��i!;,�:��i:·M�,.��:u��. 129.

-,
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R1-0, 20 (V. A.) - Flôres, lheres, que, entoaram cântl,
·0 homem das novidades metade do PSD, com a tota- bandeiras, velas e inúmeras cos, sendo 'depositada aos

falou, falou e, depois de sua lidâde de P�.:: " I,corôas no grande desfile, po- pés do busto, a mascara mor,
longa exposrçao, eu ainda - Maquiavélico! Incri- pular em memória ao presi- tuária dó extinto presiden,
duvidava. vel ! Não será tudo intriga dente Getúlio Vargas: Du- te e a bandeira que Getúlio
- Impossível! da oposição? 'rante a noite., foi o busto, deu a Barreto Pinto.
- Então o amigo ainda - Quer mais uma provaS, guardado por Homens e mu-

não compreendeu? A_ prín- Ipoméia voltou ao seu mu- I' ----

cípio havia apenas os elas- nicípio de origem lá 'por ju- EXCELENTES RESULTA- HOMENAGEM DO
sicos PSD e UDN. Com.' o l lho ou agôsto de 1955. -Por II

' ,DOS qBTIDOS
tempo surgiram desconten- quê não foi logo incorpora-

. LONDRES (E. N. S.) ---, P. T. B.
teso de ambos os partidos. do a Caçador? i O dr .. G. Maddock, cientista Dia 19, 'reuniram-se os

Mais:"que de pressa os ra- Po'r quê a incorporação só britânico que real.izou re- �l'abalhistas, à noite, sob a
DA 'RÁDIO ANITA posos da UDN

,

destacaram, se efetuou' após as eleí- centemente uma série de piesmencia do deputauo
GARIBALDI pessoas da sua inteira con- cões ? .. Simplesmente por- 'I conferências na Un iversida- .dr::tz Joaquim Alves, VI!;,,-

,Pelo que pudemos obser- ':<

d C id t d D' tó ER b
.

t fiança TIara formarem novos .que Ipoméia era um clássi- e de oncepción, no' Chile, pre'lI en e to Ire QrIO
'

a,
var, Ciro' Marques, Nunes ece emos a segum e l'

C uníca a·o··' partidos que, no fundo e 'co reduto da UDN ortodoxa, sôbre os isótopos radioati-1tadual
do PTE. '

está satisfeito com os resul- om I ç •

tados preliminares do con- À Rádio Anita Garibaldi ocultamente, , continuariam e não convinha pôr nas
í
vos e a composi�ão, q�jm'Í.ca "

Nessa ocasião, foi pres- ,;
e..' particularmente, por, "A 'Ltda., 'comunica que foi r'e- sempre UDN. mãos do Kurtz um triunfo I

dos eleme,ntos Cmd-lVels., fez ,Il,ad,a hom,enage,m ao, funda-N "d Bl b curso que, em boa hora, (JS t C b dze.Td d P t d Tação oe umenau, so o estruturada a direção desta - Como r qUe o tornaria exigente e es a semana em am ri ge, 001' e gura ,o ar 1 o ra-
Diários Associados lhe colo- I d '1 -

ôb b 'h' t B 'I'patrocínio, ainda, do� Teci-
caram nas mãos, pois o ,co'- Emissora, que á partir des- - Fundaram o' PTB e, o' pretensioso. " _:c araçoes so re o �êxi!o I

aJ �s a rasi e�r?
- o ex-

dos Organdí Paramount. t d t
.

tá tí PSP. Ambos engazupavam '- Como você : está bem desses. cursos e a e.xcelencla IPl'e,sIdent.e G:t.ulIo Var�a,s,'

nhecido homem de ímpren- a a a,
.

aSSIm es a cons l- 't .. ,Procurado' pela reporta- tuida : togo os descontentes da informado!,'
,

Idos resulta�os obtIdos.. Os 11.:,'c,IJo arnversarro natalício
.

I' I' sa, já tem a experiência do • f d d tgem, o jorna ísta e radia IS- Direção Geral _ Dr. Tu- UDN, os inconformados do - Pois olhe que ainda cursos oram organiza, os transcorreu na a a.
'

t C' grande concurso Miss San- '-

d
' -

I O d T I Ribeí ta Iro Marques' Nunes nos
pyBarreto PS'D, e mesmo alguns getu- não é tudo. Outro dia lhe P,01' ocasiao a inauguraçao r. e mo 1 erro ra-

di b ta Catarina, "promovido o '

d I b atórí
..

d ti ta Jantou que Os tra alhos,
I T DireçãoArtístlca _ Os- listas e ademarístas da gê- contarei o .resto. Passe bem. e um novo l!_ ora 01'10 na çou o panegrrico o ex m o

'ano passado pe a ' ranspcr-para a eleição da mais bela
tA' C' tari i waldo Rubim ma. E lá se foi o homem das mencionada Universidade. líder e o deputado Miranda

flortanópolitana (embora es ereos a arrnense, ,( a O 't' d di 1: b I dP
. Isso seria enfraq novidades com seus passos s perr os os IverSOS carnes, so os ap ausos e

qual êle foi um ótimo e efl- Direção de redução e
-

( uecer
seja � caso dificílimo) já

ciente colaborador. Departamento de Notícias a UDN. rápidos e' miudinhos e fi- ramos - medicinã, indús- todos, cuja' assistência per-
estão bem adiantados, con- '_ Jose' Mauro - Engana-se', enfraque- queí matutando,' matutan- tria, etc. - que assistiram maneceu de pé, leu a carta

Mais informações sôbre I) u, '

tando êle com a adesão, en- d E cia apenas os outros. do,.. Afinal de contas' os às conferências, retornaram mensagem de Getúlio Var-
andamento. do' concurso se- Departamento e spor-tre outros, do Clube XII de .

tes _ Souza Junior - De que fórma? da UDN são engenhosos. às suas atividades levando gas, testamento político de
, rão divulgadas na Imprensa .'

h" .

bal hiAgôsto, Lira Tenis Clube, Gerencía _ Bruno F - .Lemhre-se de que as ?&a.s o fato é que inventa- consigo um, con ecimento que Os tra Ista não se

XV O b e no rádio, oportunamente.. 'I t' d' l�' d J' tde utu 1'0, XV de No-
(Colaboração 'do Servi,." Germann presidentes do PTB e do ram o mQnjolo e não sabem comp e o a exce enCla o alas amo

ve�bro, VI de Janeiro e As-
de Imprensa do Depart:l- Florianópolis, 20 de Ahril PSP nada mars eram que mais fazê-lo parar.. . equipamento oferecido atu-' Em seguida, o getuiista 'é

soclação Atlética Barriga-
de 1956. udenistas disfarçados com G. Ga-ertner almerÍte pela Grã-Bretanha. révolucionário de 1930, Hi-

U dE"
.

d t mento de' Relações PúblicRfl .. Como exem'p'lo, o d'r. Maddo- 1,'I!ito do Vale Pel'e�·r',i., emv·er e. spera,- am a, con ar
A' C Bruno, F. Germann peles de ovelhinhas. Assim, ti

da Transportes ereos a-
k

' 'd' f' 1" •com o apôio dos clubes es- quando chegava o tempo -e- c 'c, itou Q' rapI o aper elçoa- l"lDrante ImprOVISO, r�pisou ,tal'Ínense - TAC.). (Gerente)portivos da capital, lançan- leitoral, faziam "acôrdos mento dos computadores,

I
a trajetória política de Ge-

do, daqui, já, um apêlo aos municipais" com a UDN. VISITAS Ge'iger britânicos, utilizados tiíiio Vargàs� a partir da ra-

,mesmos, para que o procu- _ .E os riscos? Os pseu- Em visita aos novas es- na pesquisa de minerais ra- Gil,sa manhã de 3 de,outu-bro
rem na Rádio Diário da Ma- MATEMATICO FRANCÊS REALIZARÁ dos partidos poderiam tor- critórios' da Transportes dioativos e para os quais e-

I
de 1930, como chefe dg mais

"nhã, afim-de entrar em con- -

'FE nar-se muito consistentes e AÚ'eos Catarinense, estive- xiste um bom mercado na I genuino movimento popular
tacto ,com o�dinâmico ho- ,UM CURSO EM R�CI os seus chefes, muito embo- rUin em dias desta semana, América do Sul. I

de nossa Pátria. '

mem da imprensa falada e O Cônselho Deliberativo localmente compactos e as ra pessoas da confiança da entre outras persqnalidades, O dr. Maddock pôde' ob- I Por fim, ocupou 'a tribuna
escrita,

'

do Conselho_.,..--Nacional de' integ..rais de Feurier, ,além UDN, teriam a natural ten- Cil desembargadores Ferrei- servar que suscitou especial 'o :íder pl'C!letârio Norberto
IAdia,ntou-nos Marques Pesquisas aprovou parecer

I

de uma série de conferên- tação de rebelar-se contra o 1''1 Bastos, respeitável pre- interêsse a combinação do Souza, que exaltou aJobra
Nunes, também, que já exis-, do Setor 'de Pesquisas Mate.- 'cias de nível de iniciação à ,cabresto, fazendo política sidente do Tribunal ,de Jus- computador Geiger a um a- úl�:ial d� Getúlio Vargas 'e
te uma comissão formad�' máticas favorável à conces- 'pesquisa, vi!'lando os esta- própria em vez de serem t,(;a do,..Estado, e desembar� nalizador de pulso, aparelho' () sentido na.cionalista· de
para tratar do, Concurso são de um auxílio ao Insti-! giários e bolsistas do Insti-japenas satélites caudatá- gador José do Patrocínio que atraiu especial atenção ! !�ua p6lítica. '

Miss, Florianópolis, e �que tuto -de/ Matemática e Físi-; tuto. O Professor Gàdement rios.
e ,

(,aJotti, brilhante compo- da classe médica. Outro apa- Ao encerrar os trabalhos,
faz expediente na séde do ca, da Universidade de Reci� é um especialista de grande - Isso aconteceu parcial- n€ll.te daquela Alta Côrte, e relho que despertou vivo Q rler{utado Braz Joaquim
Clube XII de Agôs�o: com- fe, destinad? a promover a-I projeção int�rJ_Iacioilal ?� mente em 1950. Mas o peií- o rir. Armando Ferreira Li- interêsse foi o e�carificador, AI i't's relembrou a alta sig-

. 'po�ta do general VIeIra. da vinda � �epfe do�destacado, I
campo da AnalIse . FunclO- go é mí!!_imo, porque os ra- ma, ,diretor da Defesa Sani� que emprega válvulas com- ); ificação d� Getúlio Vargas

Rosa e ArnaJdo Dutra, x:omo matematIco frances Profes-' nal. posões da UDN tomaram t:í;:ia Vegetal, órgão do Mi- putadoras bekatron. Este T;aJ. a o povo brasileiro e a-

orieritadores; A u g u s t o SOl' Roger Godement, do Ins- certas cautelas . .rá' reparou nistéri'Ü da Agricultura, no também interes�ou espeéial- gr:l deceu a presença de to-
Wolff, como secretário; An- tituto Elie Cartan da Uni- O Instituto de Física e que nem o PTB nem o PSP RlO de Janeiro: mente o mundo médico. ,i02.
-tônio Sbissa e. Ilmar Carva- versidàde de Nancy, Fran- Matemátiéa foi, igualmente, têm diretórios 'organIzados . Estas personalidades, de
lht>, publicidade eo as senho- ça. O referido cientista, sob favorecido com um auxílio nos distritos?' Isso evitou rois de percorrer tôdas as
ritas: Tel'ezinha Spoganicz os âUSPIClOS do Conselho IdO Conselho Nacional. dé que essesfpartidos tomassem rnoóernas dependências on�
e Isa Vieira rla Rosa, como Naciónal de Pesquisas, rea- Pesquisas destinado à am-. muito. co'ntato com o eleito- d�, se' encontram inst�dosauxi1i�res. 'lizará no Instituto defísi- pliação de seus recursos bi- rado do interior, e garantiu os escritórios centrais. da
A reje;rid:,t comissão já se ca e Matemática pernambu- bliográficos, bem como à à UDN a, i'iderança majori- Transpoi'tes Aéreos Catari

encontra 'eU! francà\ ativida- cano, de agôsto a p.ovembro concessã,o de spas bolsas de tária por ocasião dt>s con- fiense, em companhia do dr.
de, desenvolvendo um.traba- de 1��6, ulit cu-rso"destinado estudo no s;etpr da Análise chavos denominados "união ,IDão David Ferreira Lima,
lho de contacto com os clu- a professores �ni�versitário�, ,Funcio�a� ,p.�r!icularm�nte muriícipar', "frente popu- exp-ressaram des-van,ecedo
bes da capital, afim de \ in:.. o. qual v,e:,s�ra·sobl'E! a ana-

I
da teorIa. da m�egraçao, e 'lar", �:frent/:l democrática", rus refer�ncias "sôore o que

tegr4-los 'p.o concurso, apre- IIse harmol1lca nos grupos dos espaços de Hilbert. '

etc. '.-iram e observaram na men-
sentando suas respectivas

- '_

- E'lltretanto ãg"ora foi demada compa:nhia aérea
candid'ataÉ" p�ra dar maior � e.leito um prefeito do PSP. cal arinensé.
realCe a êsse empo'lgante - Ah; meu amigo! Tem-
pleito.

'

",I.M O "C A
llora m�âantur; .. Esse foi
bem esperto. Inteirou-se da

Dia 22: Apresentação no situação e tramou os pãusi-
XII de. Agôsto I l1chos. Provou, numa eleição

. , de verea,uores, ser' ,adversá-
Afirmou-nos, ain�a Mar-

I ':. Cr$· 5.000,00 rio temível, -e ameaçou esfa- LONDRES (E. N. S.)ques Nunes, que ,dIa 22 do <

, ,\, • celar a frente e' apoiar um
corrente, serão apresenta- i Produtos Nestle ?eces�Ita oe uma moça, para serVI-

"outro".
Foi iniciada a remessa de

das ,à sociêdade "- as gentis ços de ,?ropaganda nesta CIdade.
,

' . A turma teve que capitu-
prata, aos Estados Unidos,

d'd' ta d' t CI I MaIores detalhes tratar na Rua Nunes Machado, em cumprimento da obriga-can I a sove erano u- , ,
" h co,m' 'o lar e, engulir as ambiçõesb XII d A

�

t 1-' }'lo. 7, ,das 9 as 12 horas e das 14 as 18 oras" ção de devolver os. 88 mi-
.

e e gos o, nos, sa oes
'

em sê'co. Depois que êle é '

d I 't'd d
.

I SR DIAS lhões de onças (q,uase 40.000aque a en 1 ao e socla , em
. .

prefeito - onde o prestígio
I t

., . I toneladas) dêsse metal em-e egan e sOlree" promOVIda dos chefes da. UDN ,ortodo- '
,

prestados pelo'govê-r,no ame-pelõ Bloco dos Acanhados, I xa? - onde 'a fMca do PSP
e com a participação da fa-

I

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO caudatário? Kos poucos es- ����� �u;::t: �eg:�;�:t��m_os,a orgue,stra CASINO
I

tá minando, J'unto ao eleito'- '

,

mos e arrendamentos.DE SEVILHA. Pela expec- I D' t" M
..

I d' FI
.

"

I' rado, o prestigo�o dos velhos 'Divulgando a notícia. otativ� reinante, essa noita- Ire orlO
, únlclpa e. orIanopo IS morubixabas ,da, séde: Emdi Ministério da Fazenda daa promete grandes surpre- ,compensação lisongeia a

I I A
'

CONVO'CAÇ
-

O Grã-Bretanha esclareceuzas, sendo revestida de um . ED T L DE. A va'idade dos politicotes dis-
brilho social inexcedível. tritais. Presta' ainda uma

que o total da prata empres-
31 d E t �

- tada deve ser devolvido den_' ,De acôrdo com- o disposto nos arts. 26 e os s a- certa ',consldel"'àção ao PTB, ' ,

.
, tI'O de cinco anos a contarFesta de encerramento tu tos, convoco a CONVENÇÃO MUNICIPAL do Partido a quem cedeu generosamen-,

'1" M
.,.

d FI'
,

l' do término oficial do estadoTrabalhista BrasI elro - UlllCIPIQ e onanopo IS, te a presidência da câmara.-

C ·t I
' .

I 'R F I' dê gllerra nos· Estados Uni-A festá de encerramento, -para l'eunir-se nesta apI a , na sede socla ,a ua e Ipe Mas isto é provisório e cal- '

,

dos, isto é, antes de abril deqUe marcará à ansiada ho- Schmidt n. 42, nos d·ias 5 e 6 de maio próximo vindouro, culado. Logo mais, se tudo
ra da escôlha da· mais bela para deliberarem 'sôbre a seguinte" , continuar assim, contará

1957.
\ O d d D' Segundo os' preços atuais.florianópolitana, será leva- r em o la: com dois terços da UDN,

da a' efeito nos salões dó a) Eleição do Diretório M,unicipal; -o valor dos 88 milhões de

Clube XII de Agôsto, no dia b) Eleição do Conselho Fiscal; onças se eleva a 29 milhões �

'de libras esterlinas.5 de maio próximo, com o c) Assuntos gerais. ....

provável,comparecimeIito da Outrossim, de acôrdo com o art..28, § 2°, dOf! Esta- Caderno ,de,: assert,_ta- , DE ITUPORANGAlinda atriz do cinema nado- tutos, convoco o Diretório MuniCipal, para re!lríir-s'e' no t t
nal, FADA SANTORO, :com local e datas.-supra, para deliberar sôbre o seguinte:

men O para . ransaçoes Com à' instalacão da Co-
a qual já estão send{) feitos 'a) Eleição da Comissão Executiva; com erva-mate marca, a realiza�-se hoje,
entendimentos. .b) Assuntos gerais. RIO, 20 (V. A.) ,- O Ins- está em festas o povo de
Adiantou-nos, a respeito, Florianópolis, 20 de abril de. 1956. tituto Nacional do Mate re- Ituporanga, de vez que rea-

o coordenador Marques Nu- VITóRIO CECHETO - Presidente em exercíçio. solveu instituir um cader- liza assim antiga e justa fli'1-

nes, que em palestra eom o o no de assentamento das 0- piração. '_

jornalista Aô'r Ribeiro; de perações de compra e venda Por outro lado, 'notícÍ't,;
"O Mundo Nustrado", da ca- de erva cancheada e bene- � 'lui 'chegadas, ip.forman'
pital federal, ficou acertado FALECIMENTO firiada, para fins de levan- (jue o sr. José Domingos
em principio a vinda, por tamento est�tístico da pro- l'�glioli, ex-candidato a -de-
seu intermédio, dessa consa- EXMA. SRA. CLARA LANGE HOFFMANN dução nos Estados ervatei- putado estadual· pelo PSD .•

grada estrela, e, bem assim, ros, O' caderno será de uso' ]'e('�ntemente eleito presi.-
a possibiHdade de outros Em sua residência, na cidade de Brusque, veio a fa- obrigatório entre. oS indus- rl'mte da Câmara, vai assu-
grandes do cinema nacional . A I

' triais" exportadores, federa- mil' o cargo de Prefeito MlI-, .

'I
lecel' em dIaS do mes f uente a exma. sra. CLARA ,LAN- - .

d
' .

comparecerem a d� edganlhte GE HOFFMANN, espôs.a do nosso conterrâneo sr. Hen- çao, e cooperatIvas e ma-, lllclpal.. A presidência da
reunião sodal, an 0- e. H- ff .•

d d' W 1 te. Câmara passará então 'ao
d' 'd b "Ih

- nquc o mann, e uma o nosso preza o amIgo sr.' a-
sem ' UVI, a, um rI o ex-

t L
.

, Destina-se o caderno, ex- Vice-presidente,
'

vereador
cepcional, constituindo-se

€1' ange.. , ..' clusivamente ao, registro Joaquim Boing, eleito peloDama de excelsas vntudes, gozava de grande con- ,

numa atração à parte e nU-'t .

d d b C 't I diariQ em ordem cronologi- P. S. D ..ceIO na socle a e' rusquense e em nossa apl a •

CmI'ea'dSaU'dl'eP.rêsa agradável a' so- Sua morte veio ,consternar ))rofundamente tôd�s a-
ca de todas as compras e Não só a instalação da
vendas que forem realiza- Com,arca, como essas sub�queles que tiveram o énsêjo de conhecê-Ja,. \

'

Os funerais realizaram�se no dia 19 <lo corrente, com'
das. O exti'ato das opera- titllições no setor adminis-

g-rande acompanhamento.
' ções' cada mes se-rá remeti-ltI'ativo, estão sendo- aguar-

A f '1' I qo trirnestralmente� à sede dadas com viva espectativaanu la en utada as I;lossas sinceras condolências. ., ,

do Instituta Nacional, do jpelo povo de Ituporangá.
Ma�. I

,"GRANDE ANIMAÇÃO E EXPECTATIVA
5 DE -MAIO: ENCERRÁMENTO CON-
CURSO MISS FLORIANÓPOLIS _'

PItESENTE FADA SANTORO '_

Crônica de Caçador
•

-";":1:'
�

Reina grande expectativa
e mesmo nervosismo em tõ
da Santa Catarina pela és
côlha da mais bela catarí
nense, que irá representar
o Estado no Concurso Miss
Santa Catarina, que está- li
gado ao Concurso Miss' Bra
sil e êste, por sua vez, ao

pleito' Miss Universo.
Em nossa capital, Miss

Ftorianôpolis será organi
zado pelo produtor e locutor
Ciro .Marques Nunes, a con

vite d�s 'Diários A�sociados

NA ASSEMBLÉIA
O deputado Braz Joaquim

Alves apresentou.Ina sessã�
-ue ontem, um projeto de lei,
autorizando o Poder Execu
tivo do E�tado a afiançar

para o concurso não serão', um empréstimo de .

vendidos, sob. pretexto al-
I Cr$ 1.000.000,00 à Prefeitu

gum, de . conformidade. com, .ra de [Jruasanga, Destina

o que expressa .o próprio 1'C- se êsse empréstimo a aqui
gularnento do pleito, que sição de máquinas rodoviá

prevê a eleição por votação rias, veículos automotores,
de umjurl. peças e acessórios para os

Fez. referência, ainda, o mesmos.
,

entrevistado, a questão do' Parab,ens, Urussanga!
limite da idade, que é de lis
a 23 anos.

VIVISSE,CÇÃO

PAGAMENTO BRITÁNICO
DE EMPRÉSTIMO DE

GUERRA

Outras notas

Na ocaSIaO, frizou Ciro
Marques Ntines que os votos

; ,

DESFILE 'POPULAR EM' HOMENAGEM
-.

A, GETÚLIO

FIorian�polis, Sábado, 21 de Abril de 1956

FV0GQsnão
Certà vez, há três anos, um jornaldo situacio

nismo" anunciando uma ex_çursãozinha política do
sr. lrineu Bornhausen, saiu-se com esta, em saboI'r)
sa manchete: "Pela primeira vez, em 300. anos, um,
Governador visita o Grotão dos Esquecidos".

Agora, lá na Laguna,' segundo anunciou ontem
A Gazeta, um humilde operário declarou:

"Esse homem - Jorge Lacerda - é o primeiro
Governador a conviver conosco". .

o

Quando uma fôlha, hoje palaciana, fez para o'
sr. Bornhaqsen o prato do "colono e gàrçon", o' ex
governador papou-o com o mais justificado dos ape
tites, exploràndo-o à farta: era de fato, humilde e

gostava do convivio dos pequenos, dos colonos, dos
operários. '. '

'
'-

O sr. _Jorge Lacerda, agora, procura passá-lo
para.trás ...

Não será o caso de a nossa estimada confi'eira,
para evitar birutismo, tomar cuidado e ,pôr prudên
cia nessas inéditas governamentais? ,Não lhe será
possivel fazer o Governador que é, sem desfazer· o'
que foi? Não é por nada, não! E' só para a gen,te
não ter que estar a glo�a:r os ventos. A solução, aliás,
gramaticalmente se torna singela. Basta pluralizar:
"Os Governadores Jorge Lacerda (em.10 lugal;) e
Irineu Bornhausen, os, maiores -de quantos Santa
Catarina já teve, foram os primeiros a conviver com
os humildes, com os colonos, com os operár'ios, -

etc.
�tc."

E' .clar_9, pelo menos quanto ao sr. Bornhausen,
que essa convivência não foi só de saliva mas real
e objetiva. Quem .construiu, Colónias para"�s hanse-,
neanos 'e para os ,enfermos mentais?

Maternidades para as parturientes/pobres? Cen
tros de saúd�, e postos, em funcio,namento?, Grupos.
e mais grupos? E, a sopa escolar? E o Abrigo' de
Menores? E o Hospital Nerêll Ramos?

Por falar nele, não foi êle que, ao _contrário
dessa administração voltada para os pequenos e

humildes, deixou o projeto do, Palácio da Agronô-,,'
mica?

'

Em todo o caso, aí fica o palpite para' a presti-
giosa 'confreira: a pluralização!

'

Em vez de o MAIOR, exclusivista, singular e·
birútico, o elogio duplo, simultâneo e parelho dos
'DOIS ,MAIS...

.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


