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Ullraje à memória de Vargas
o quarto em qU'8 morreu,' transformado em
depósito. Falta de sentimento

RIO, 27 (V, A.) - O aca-, mo ele a deixou no momento. outros países, defende a idéia
demico Osvaldo Oríco, em em que também deixava a I' da transformação do antigo
discurso que pronunciou na vida". Palácio do Conde de Frtbur
Academia Brasileira de. Le- � o academieo Qsvaldo I' go, hoje

Palácio �o _catete,
tras, prçtestou contra o fa- Oríco, trazendo o exemplo de em museu da República.
to de ter sido transformado

Outra ouvirá seus correligionários
Hoje:, emenda parlam'entarista e sucessão,

.

serão os temas em tóco
RIO, 27 (V. A.) - O motí- vista comum sobre a ques- srs. Aloisio Castro, Armando otimista quanto à aprovação

vo da convocação dos "du- tão parlamentarista. Foi isso reunião, que terá lugar na Falcão, Ranieri Mazzili, Vi- da emenda parlamentarista.
tristas" para urna reumao o que informou o deputada presidencia do marechal Eu- torino Correia, Mario Gomes Explicou aos repórteres, por

possivelmente hoje é a ne- Lopo Coelho. Esse parlamen- rico Gaspar Dutra. da Silva, José Guíomard, Li- outro lado que na reunião

cessídades de fixar ponto de tal' fazendo convite para a I Já foram convidados 08 ma Figueiredo, Paulo Biquei·· será naturalmente debatido
ra de Castro, Sigfredo Pa� o problema', sucessório, mas

checo, Georgino Avelino e que não fie exigirá retomada
Gilberto Marinho. Outros, de posição dos dutrístas que
como os srs. Vitorino Freire, já se definiram a favor de
e Clóvis Pestana serão con- "A" ou "B". O mar-chal Du
vocados. tra irã apenas expor seus

O sr. Lopo Coelho está pontos de vista.

grama de comércio externo
do presidente. A emenda te
ria estabelecido uma quota
fixa para as importações do

petróleo. O secretário de Es
tado John Foster Dulles e ou

tras autoridades se opuse
ram enérgícamente a que
fossem fixadas as quotas por
lei. Isto é considerado que
êles como contrário ao espi
rito do programa de Eisenho

wer, que estipula um comér
cio livre com as nações ami
gas e redução gradual das
tarifas aduaneiras.
O acôrdo foi acertado en

tre uma maioria de senado
res da Comissão de finanças
para terminar com a luta

CIDADE DO VATICANO, sôbre o petróleo, advogada
27 ru. P.) - O papa Pio XII príncípalrnente pelos produ ..

criou hoj�, a diocese ele

],".a-/ tores de carvão dos Estados
tos, em Mmas, sob o arcebís - Unidos, como meio de ímpul
pado de Belo Horizonte. A síonar o programa presíden
nova diocese é Integrada pe-

'

cíal do comércio através do
lo territtório do .muntcípío ele ll'senado. A Câma'ra já' apre-
Uberaba. 'vou a medida.

- Em rentes parlamentares
bem 'ínrormadas se disse, ho
je, que a Comissão de finan

ças do Senado tinha concor

dado em pôr de lado o plano
para estabelecer um limite
fixo para as importações de

petróleo da Venezuela e de
outros países,

'

Uma pessoa informáda de
clarou que se tinha negocia
do um acôrdo para sol�cio
nar a controvérsia sôbrs a

projetada emenda ao pro-

WASHINGTON, 27 (U. P.)
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INCIDENTES EM JERUSAlEM
Acordo no sentido de impedi-los

JERUSALEM, 27 (U. P.) _. ao redor da estação ferrea de
O Q. G. das Nações Uhidas Jerusalém.
anunciou que um acordo Isto se refere tanto à no

verbal, entrou em vigor na va Jerusalém, dominada por
zona de Jerusalem, para ím- Israel, como à cidade velha
pedir ou suprimir todo o ti- e vizinhanças pela Jordania.
rateio ou atos hostis nas res- A 24 kms. de Jerusalem, uma
pectívas zonas de jurisdição, carga de dinamite destruiu
Ambos indicaram ao chefe uma resídencía israelita, per
do Estado Maior das Nações to da fronteira da Jordanta,
Unidas, major gal. E. Burns, ontem à noite,

.
sepultando

a intenção de aplicar o acor- temporariamente uma rami
do num trecho retangular lia de 6 pessoas.
de quase 10 metros de

. lar-,
Mas, todos, inclusive uma

gura e .,6 e meio de comprí- criança deü anos, se salva
mentos "que tem ,seu centro ram com 'vida,

-

.

o ESTADO DE ISRAEL E O 7° ANIVER
sÁRo DE SUA INDEPENDENCIA

o quarto em que morreu

Getúlio· Vargas, no Palácio

do Catete, .em depósito de

entulhos.
Disse textualmente àquele

academico em sua oração de

protesto contra o que cha '!'
- ANUNCIOU um dos órgãos oficiosos que' o díre-

mau de "combate post-rnor- tório regional da U, D. N., em reunião de 25 do corrente:
tem" ao ex-presidente: resolveu indicar o-nome do sr, Jorge Lacerda à prôxirna"Tenho agora mesmo in

convenção, como seu candidato ao govêrno. A noticia não
fornaações seguras de que o ,

mereceu destaque nem manchete. Diluiu-se entre as pia
seu quarto de dormir, no das de uma seção a elas destinadas,
Palacio do Catete,- o quar- ,. :_ A PALAVRA ortodoxo está servindo a embustes. J

i,- j••.,••••8•••� � ..
-to em que ele consumiu o O TEMPO H

·

1 h'
.,Os que agora vivem a proferi-Ia, trazem-na apenas na bo- .' 'iIfjt,

sacrifício para evitar que se

U In 1 a ç a oderramasse sangue em sa-
ca. No pleito de_ 1950: esses m�smos, o�s que se dizi�m. orto- Previsão do tempo até às

.

.

.

crifício inutil _ franqueado doxos, o eram tao so quanto a votação no seu proprio 110- 14 horas do dia 28. ',' .

algum tempo à visitação pu-
me, Um desses ortodoxos, na sua zona preferencial, levou, Tempo - Instável, com !ii·

sn
à

cat
em votos, mais do que o dôuro do candidato ortodoxo à. chuva.s e trovoadas. O � "t t· ti" ';'-8 ')"nca, passou a ca egoría de
Presidência. O outro ortodoxo acabou líder elo eleito, não S comUD.IS as en aram' em- ',,"._ er I-mdesvão, transformado' em 'I'ernperatura - Estável.

entulho de moveis, sem ser-
ortodoxo. Enquanto isso, aqui. no Estado, ortodoxos e não ,Ventos - Varláveís, pre-

.

!.'.
.

ventía". ortodoxos eram demitidos, r('movid�s, processados, presos. dominando os de Bul, com
'

. humilhar o chanceler AdeDauer
E prossegue: "O fato é

*
- EM MINAS, tena de eandídatos ortodoxos, (} SI'. rajadas frescas. .

-.
,

. . " <

chocante pe!º---contraste e Crfstíanu Ma.chl�dÕ Ch�gou e�r1 tel'Ceíl',?
. lugar. Po� tine?: ,<" TéllIplOr:atrúrâs' ,

..,-. Extr�-,,: ,13]B:R.r..UV1: �1. ,��. P.). -:;,;�on�'ad �Id�ena.uer disClJüa-,o, 'ú�t�ma gu._en'a. Oêjplheto�
importa numa írreverencta, [-porque �s m.nelt?ShMa;nte da COllf�sa� � menor u6 'lU<' I Inas de ontem: Tvlm.:'tara 25-;2. .Q.� �t��j.o.res �&111stas � aL1men±o -(Je .aJ�,élã.- econ6ml�-, diziam: "Q1Je Aden-auer va

que n.1e dispensaria comen-I a atual.
- preferIram salvar o Governo d� Estad.Ó. J. Mínima 22,0. I

"

. se. e.utrega:ám ho.1: a uma
I
ca para a cldad.e Pacotes e�.bol'a. Quel' a- guer·ra. lVI�-

ta-la se rião tivesse de lou- .
'

.
manlfestaçao em frente da de folhetos ca1ram de fo- lllfestemo-nos a 10 de malO

,

d'd t
. rI.......·.l'_-�.... .....__"""......_""'''V-ol''_�w="·_...:''.x.- .....- ....................�",....._....a_..__'''''''.,,....A·...... ,�...........�" �-__,.... _. Municipal.idade da zona 0-

I

guetes desfechados de di contra os tratados belicososvaI' a me 1 a 'omada poucas j
, - ......

'.
.

"

_. I
- . -

horas depois de haver ocupa- cldel1tal, onde o chanceler versos parques e ruínas da. de Paris". Os manifestan-
do interinamente a presiden- D r'amas da u.Jt-1 ti-m' a' guerr a-ocia da República o sr. Car-
los Luz. Um clarão de auto-

�����av��o ex��rte�����:: co� Rudolf' Hess procurou sUicidar,·se em

Spandau ingerindo inseficida
VACINA BERLIM, 27 (U. P.)

-I
hA vários dias, mas somen- abalado em suas condicões BERLIM, 27 (U. P,)-

Informou-se, esta noite, que te agora o público é infor-I mentais. Nas últimas s�ma- Várias centellas de "comu-
SElVIELHANTE Rudolf Hess, outro lugar- mado, ao completar Hess nas anda falando- que está nistas se reuniram esta noi-

FRANCFORT, 27 (U. P.) tenente de Hitler de alta I mais um aniversário. Nos atacado de câllce�, embora. o te, no setor norte-america.-
.- As autoridades municipais hierarquia nazista, tentou meios oficiais, não se co- seu estado de saúde seja no; para uma. manifestação
anunciaram, que uma vaci- 3uici,dar-se na prisão de i mentou o fato. E' de se no· muito bom. sem licença enquanto o

na contra a paralisia infan- Spandau. A pronta ação dos, tal' que a tentativa. suicidn chanceler Konrad/Adenauer
til, semelhante à descoberta médicos do Exército norte- ;:;e verificou poucos dias' an- S. JORGE CONPE-

tratava Com as autoridades
pelo dr. Jonas Salk, será ino- americano, entretanto, con- tes do 100 aniversário da de Berlim ocidental sôbre a
"culada em 150 mil crianças TINDO COM Sseguiu salvar-lhe a_ vida. queda do 30 Reich queHess' • questão de ajuda economica.
desta cidade, a partir de se- Hess, condenado à prisão contribuiu para transfor.. ANTONIO,

I
A Polícia os dispersou logo

gunda-feira. O tratamento f
.

d 60
.

..

.

perpetua como criminoso de mar no_açoite da Europa, RIO 27 (V, A.) _ Duzen-
e ez maIs e prIsões. FOI

será feito em crianças e jo- - ,

vens de menos de 18 anos,
guerra, ingeriu inseticida, I Os funcionários do presi- tos casamentos foram reali-

a segunda tentativa infruti-

com o consentimento dos
fornecido para tratar de dia e os' médi<,os assistehtes zados no dia de S, Jorge, n'es- z8S' ""'f��i. fera dos comunistas de iniio
uma horta nos terrenos da ,'não puderam esclarecer se

I
ta-capI·tal, ·�elldo 191 na pre- ciarem uma reunião públicapais. Será .gratuita para fa- .

�-

milias pobres. Mas, as que ti- pl'i;:;ão. Os médicos militares, Hess estava obcecado pela tarja e nove nas residências contra os tratados de Paris

verem recursos pagarão en- usaram de bombas estoma-, proximidade do aniversário dos noivos. Ontem, no regis- /'
que permitem o rearmamen.-

tre 4 marcos (95 cents de cais e antidotos para salvar.' da queda" do nazismo, Al- I
tro civil, foram celebrados 77 - Sim, meu JOl'IIinho, eu lhe darei minha mão pal'a

1
to da Alem�nha ocidental.

dolar) e 8, conforme as pos- a vi�a de Hess.
. .

I guns .informantes �izem qu� enlaces e nas casas do;; você ser 0_�overnador! ..

,. A primeira, faz u�� .se-
ses. A tentativa sUlcIda se deu ° emmente ex-naz�sta .

esta nubentes 6.
.. .. g _ _ _ _ _ _

.. :-: �_ �� ���nto e o dote, Dona C_ohgatma? '

I man�, no setor bnta11lco
r.!'. __a �5aW� _a.&--.. �--" • ·..........,...� ..,.... ·_a&y· ...........,.� - .....r_�_=---a or ,. - ..�_.� _ "" termInou da mesma forma,

A leitura de quatro livros de autol'es catarinenses, dos

U o� M'
A concepção do Universo, a orig'em e a finalidade dos

I A 'f t'
-

d h' t'
, .

l til
t" f

" ti"" b·t
ma11l es acao, e oJe l-

quais sI) um logrou atrave�§al' os prelos e veio a lume, d�l-

ma ra aesr"
mune o.s, as clt astro es cosnucas. e as e urlCa�, o SlI lO,

nha -sido. o;g'anizada para
xau-nos PI'ofunda. im.p·l'essao alvissal�eira em face do mUlto'·

.

'ii
apareCImento dos cometas, os

eCllPses,.
os

asterlsmo.s,
tudo ,

'd' .

-

"t B'-. . , . .•. 1
.

t
.

I t t' I d • t t'f' d b comCI II comaVISI aa er-
que podel'lamos produzu' nos domUllOS das ClenClas, ( a

• .
IS o 19ua men e es a ve a amence es 'ra r ma o no Sll S.-

l' 1
literatura e �a�_ artes em geral, se. houvera boá vontade e trato das lendas, das canções, das danças infantis, nas ma-

1m do chance er Adenauer

compreensão da pai'te dos poderes públicos. nifestações ela arte neolítica e nas inscrições rupestres... e de vários ministros para

São êles o "Manual de Música,í do maestro Alvaro Cor- MANCIO DA COSTA Os folclores hindú, finlandês, chinês, maia, incaico, tratarem do aumento d,a a�

coroca de Souza o "Praias" do IJOeta simbolista Juvêncio E' que no mistér deleitoso do garimpo liter'cÍl'io, os azteca e p�linésio l)l'Ôvam insofismavelmente o que leva··· .inda economica. à c.idade,
de Araújo Figue�êdo, o "Vida Salobra" do jornalis.ta Tito olhos ofuscados pelo esplendor da forma, brilho e vigo}' mos dito. Há, sabem9s, um mundo de ensinamentos as- circundada de território o

de Carvalho e·o "Cultura e Folclore" do clínico e historiá- das imÍtgells e do estilo, vêem I}O�ICO,
.'

tronómicos na lenda' do Lobo máu e o Chapeuzinho ver- cupado pelos russos. Quall
grafo, sr, Oswaldo Rodrigues Cabral. O autor, alJÓS citar e criticar as m'6ltiplas de.fillições de melho. E nos doze trabalhos de Hércules, da mitologia gl'e- do a reunião se estava reali-

Os três primeiros conservam ainda seu ineditismo em "folclor�", esmiuçando-lhes as ,�al'actecis,ticas claud;'can- ga, quantos há? E . _. Mas tornet;nos ao "Cultura e Fol- zando, no 'edificio da Muni:'

,có.pias datilografadas que mã.os generosas e amigas custo- tes, discorda, e dá .. nos a que lhe .pareceu mais exata, óbvia clore". cipalidade, os agitadores'
.dlam carinhosamente, -Mas -o último dêles ai está, para. e determinante. ' O SI'. Oswaldo Ca!>ral produziu um ü'abalho notavel. lsaram de foguetes para es

nosso gáUdio intelectual, nas- montras das livrarias, como " "Folclore", define sabiamente o a�tor, é um ramo da Estuda o fenómeno folclórico sob llova.s luzes, critica-lhe palhar folhetos pela cidade,
a atestar que somos alguem pela cultura e pelo pensamen- antl'Opolog'ia que es,tnda todas as manifestações e aplÍca-' as definições que lhe' p'areceram deficientes ou e1'l'ôneas; condenando os tratados de
to, nesta parte do Brasil sulino. ções coletivas da cultura vulgar, mantidas geralmente pe- joeÍl'a o trigo' candial nas vál'ias teorias, e, por fim, num Paris.

Ainda bem, Este' labor primoroso -(e mais logo diremos Ia tradiçã:o, paralelamente às oriundas do saber erudito, surto feliz de escritor experimentado estabelece as COOI'

o porque) do sr. Oswaldo Rodrigues Cabral não necessita entre grupos de cultura superior, quaisquer. que sejam as denadas na rota a seg'uirmos para o estudo capaz e efiei

de encômio, maior, e fôra sem dúvida ocioso pensarmos de modalidades sob as quais se apresentam", COllceituosa e ente do "folclore",
outra maneira, ,porque veio à luz a.broquelado com o pre- apreciavel definição, confessamos, Ao cOl1cluir�os esta apreciação su�inta do liVl'O dO- sr, VAI AO JAPÃO
fácio do sociólogo francês., sr. Roger Bastide, nome vanta- Assim, o 'folclore", "ramos da antropologia" enquadra- Oswaldo Cabral, lemb�a-nos sobremaneira o apótegma da- RIO, 26 (V. A.) _ A via-
josamente conhecido e citado nos estudos de antropologia se naquilo do prefaciador' eminente: 'Mais le sociologue quele mercador ambulante. de livros, silenciGSo- mas dili- gem do ministro do trapalho
filosófica dos dois hemisférios, .

-

aussi s' occupe de ce concept (a tradição), ét cela dês ses gente e arguto. ao Japão, anuncia-se oficial ..

Que poderíamos acrescentar agora de útil e proveitoso origines, dês Auguste Comte",.· Perguntando-se-Ihe, certa vez, a razão por que não mente, só se verificará depois
ii análise literária (lo trabalho do sr, Oswaldo Rodrigues Depois, com invulgar erudiçã.o e felicidade, dá Q autor fàzia o reclamo da mercadoria que sobraçava, respondeu a do regresso do preSidente da

Cabl'al, diante das palav�'as lúcidas t,lo prefaciadQI' insígne? as primícias hiel'árquicas à ciência do céu, na classifica- isto entre sério e jocoso: "A mudez sábia- dos livros fala República de sua viagem a

Pouco, muito pouco talvez, ção geral das inúmeras modalidades do fe,!,lomel1o folc!ó- mais alto que meu pregão estridente", Portugal. Adianta-se ainda

Entretanto, a satisfação, o prazer de sua le!tllra que rico.
.

. Assim, a. mesma atitude ocorre-nos agora.' Nessa pru- que o sr. Napoleão Alencas
ainda perdura, move-nos a ressaltarmos no entrecho co- De fato, após os e.stu�os mil1udentes de Emanue_l Veli- dente deliberação do mercador de livros nGS escudamos; e, tro Guimarães pretende em-

pioso algumas pepitas graúdas, que a garimpagem do pl'e- kqwsky,. em "Worlds ln CollisGil", a Astronomia fi'üou sen- a dentr� de sua e�periente sabedoria, �conselhamos a to .. l barcar na próxima quinzena
faciadol' não viu e dei:íwu ficaI' no acêrvo da bat,e:[a, do o campo mais vasto e ut.il para o estudo do "fol�!ol'e", dos a leitura da olua ma.estra do catal'mense ilustre. de maio.

N ótulas
JERUSALEM, setor de Is

rael, 27 (U. PJ - O presí
dente Izhak Ben-Zvi, adver
tiu, os israelitas jubilosos
que festejam o 7° aniversá
rio de SU9t independencia po
lítica e liberdade que "não
houve diminuição no' perigo
que nos cerca por parte dos
nossos vizinhos". Em decla

ração pelo radio, o .chere de
Estado de �srael, que conta

70 anos, disse ainda: "Ape
zar da nossa advertencia a

cêrca da perigosa situação
criada pela atitude provo
cante dos Estados

-

árabes

apezar de nossas repetidas
declarações de paz as con

. díções. não melhoraram. E'

com profundo. pezar que no

tamos não ter havido pro ..

gresso no caminho da
nesta parte do mundo",

paz,

tes, entretanto, desaparece
ram rápidamente ao inter
vir a Polícia. Não houveo Riso. da Cidade
prisões,

MAIS DE SESSENTA
PRISõES

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

INFORMAÇOES
.

UTEIS _

O leitor enc:;t��, nesta co-I'Representa çoes para S. P B
h���! informaçõea. que .

nec.•ita,.. Aceito representações de firma que queiram espandir
diàrtamente e de Imediato: \ / I d

• . -

I
.'

.

,TORNAIS Telefon. s vo ume e negocies em Sao Pau o. Disponho de loja, d.e:'
o Estado ........• , �. . . . • 3.022 I pósito e selecionada freguezia.

.

A. G�zeta .. :............. 2.656 Dou referencias comerciais e· bancarias
Diárf o da Tarde •........• 3.579 •

.
.

IA
Verdade............... 2.010 Cartas pi Luciano L. M. Colameo � Rua Camomil 137

Imprensa jficial ...•.••• ·2.688 SÃO PAULO
'

C. HOSPI'l'AIS .

. -.--

--__- ;ooc;.......... Caridade:
(Provedor) ••...•..••.•.• 2.114 FARMACIA D'E P·lANTAO

I ife���ar�����. : : : : : : : : : : : : �:�:� .

.

Militar I.Hi7 2 Sábado (tarde) ...:._ Farmácia Sto. Antônio - Hua Fe-

SãQ Sebostião (Casa de lipe Schmidt 43.
Saúde) ._, 1.151 3 Domíngo F '1 st A tõ

.

Maternidade Doutor Car-
- armac a o. n oruo -- Rua Feli.i_)e

los Corrêa 1.121 Schmidt 43.
CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de. Bombeiros .•.• l.all
Serviço Lus (Reclama-
ções) , •.......... õ • •.•• 2.404

Polícia (Sala Ccmíesãrio 2.038
Polícis (Gab, Delegado).. 2.ri9.
COMPANHIAS DEI
TRANSPORTlilS
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

________________��_,
Panair �. ·'l.: 1 •••••••

".11 '1v __

Varig .

Lóide Aéreo •.•..••..•••

Real ..................••
Scandínavas ..• ' .•.••.•••

HOTÉIS
Lux, .....•..............
Magestic , ..

MetropQl ...........•..••
La Porta ..............•

Cacique ." .,
.

Central .....•........ , ..

Estrela .

IIdeal
........••.•...•.•••

��s���I�� , ... � ...... , ....

MINISTÉRiO . Do\. AGRiCULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA I'LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVl.SO

A Delegacia. Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econêmicns e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Cúdigo Florestal

(Decr. 23.79.3 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O

Nenhum proprietário de terras o� lavrador podera
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, (,\ necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídedes,
REFLORES'l'AMENTO

Ano $ 170,00
Semestre ., .. ; Cr' 110,00

No Interior
Ano .......•. ...•.. Cr$ 2')0,00
Semestre ....•.....•.. Cr$110,OO
An úncio mediante «ontrãto.
Os or ig in vis, mesmo não pu

blicados, não serão de olvldos.
A direção não se. responsal iliza

pelos conceitos emitidos noa 11'

tigos assinado ••

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX�'
INlCIANDO AS SUA-S VENDAS OFERECE,

Gerente: DOMINGOS F. rii
AQUINO

Ilellreaentantel:
Representações A. 8. Lar••

Ltda.
Rua Senador Danta•• 'O - rio

andar..
Tel.: 22-5924 -- Rio d. Jansíro.
Rua' 16 de Novembro 228 6°

andar sala 1í12 - São Paulo.

--o-
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficina8, ii rua Con
selheíro Mafra, n. 160 Ti!l. &022
- Cx, Postal' UlI.
Diretor: RUBEN"! Á. RAMOS.

Urna casa de madeira, rec em construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos

quartos cosínha e instalações aanítarías, lugar para

construir garage, sito a rua J uca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em
,

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

com otíma 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 de

Jantar, cosinha 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 urna de materiel de 5 x lO, com seis

compartimentos, outra de -madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

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

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

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

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em frente a Caixa D'A&,ua.
Preço cada dr$ 1,0.000,00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons

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

330.000,00
uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

consbruida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 96.000,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frenteao Cine Gloria,

ASSINATURAS
Na Capital

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies fli)restais e de ornamentação, para Ior

nectmento aos agricultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para !,flflorestamento no Banco tio

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais,. para a obten
ção d'l.: maiores sclareclmentos e requererem autertsação
de Itcençapara queimada e derrubadas de mato, devera

dirigir-se às Agências Florestais· Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, sítuada à rua Santos Dumont na. 6
em Florianópolis.

Telefõl1e� 2.470 .;_._ Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Flo1'1anópolis, S.

Florianópolis - Itajaf - Jeinville - Ourítlbe
_.;.. ';'. _�"",."_'_"lIf.

� ic .

-

Age""ncía e
Kua Deodoro 8squina:da

• Rua Tenente ,Silveira

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ÓNIBUS DO

RAPIDO �(SnL-BR4SILBIRO»

M'
·

,O V e IS

!.021

2.2761I.U7
8.321
...411
2.694
1.871
l.llrii

1.700
2,600
S.III1I·
U2i
2.40l!
-U1i8
2.1í00

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

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de

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

camiseiro sapateiro.
Têlefollar 6.625

,08·1

lri-

tNDICADOR PROFISSIONALI DR.RO�fa�:A�TOS MÁRIO DE LARMO Dr. Vidal Outra Filho
�--.,

.
.

. MÉDICO' I CANTIÇÃO ESPECIALISTA EM D E
�:r.�F' '. "

Com prática no Hospital Sio

.

O NÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBArO DR. WALMOR ZOMER Francillco de Assis e na "'anta. Mi�DICO

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIR()

vi. MUSSI FILHO GARCIA Casa do. Rio de Janeiro I" PEDIATRIA NEO·NATAL· - DISTÚRBios DO RIICil

•
' Doençaa do aparelho feaplratõrlo Diplomadu pela Faculdade Na.

CLINICA MÉDICA CLíNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTI1:NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A�;
i TUBERCULOSE clonai de Medicina da Unlvlor- .

CARDIOLOGIA ADULTOS
PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETI1:NCIA INFANTIl

DR. ANTONIO DI,B ; RADIOGRAFIA·E RADIOSCOPIA aldade do BralÍll Contultório: Rua Vítllr E.i·' (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA lilNURESB NO

MUSSI I DOS PULMôES Ex-Interno por conourlo ia Ma- reles, 22 Te!. 267õ. Doenças Internas TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTúRBI J

_ MÉDICOS _ Cirurgia do l'orax ternidade-Escola
Horários: Segundas, Quurtaa 8 CORAÇAO - FIGADO -

PSICOLoGICOS. DA INF ..\NCIA - ENFERMIDADES DA INF�
. Formado pel F ld d N· t (Serviço do Prof. Octávio Ko- Sexta feiras: \

RINS _ INTESTINOS
CIA DE MANEIRA GERAL

'

. CIRURGIA-'JLíNICÂ I a acu a e ae 0- Das 16 a's 18 horas. CONSULTo·RIO FELIPE SCH

GERAL-PARTOS nal de Medicina, TI.lolo&,llta. drigues Lima)
.

-,
. MIDT 18

I' TislocirurO'la·o do Bo."ltal N;'- Ex-Interno do Servipo de. Clrur- Residência: Rua Felipe Seh- Tratamento moderno da CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5.HORAS.'
.

Serviço completo e eapeeia l- .. p. Y 'dt 23 20 d CONSULTAS C/

lado das DOENÇAS DII.,SJlNHO- rên Ramos ,la do Hospital I. A. P. E. l' C. mI,
- an ar, apto 1 - SIF.ILIS

1 HORA MARCAl:'â: FONJI 1161

RAS, com mo�nnô. método. de Corso de especlallzaçle ,ela do Rio de Janeiro
• Te!. 3.002. ConsultóriC} _ Rua. Victor· RESI�ÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 110 (J'ONlií 11611)

diaeItóstic,oll e tratamento. S. N. T. Ex-Interno e :ix,ulIhj- lUédico do BOilplt&1 ti. DR. HENRIQU"" PRISCO
ATEI\jDE CHAMADOS À DOMICII.IO

'

SULPOSCQ!}IA _ HIs'ruo - tente de Clrurll1a do Prof I1i'o Caridade ... Meirelles, 22.

SALPINGOuRAFIA _ lI1if1'AEO- Gutmarie. (RIo),' DOENÇAS Dlll SENHORAS PARAISO HORARIO:
DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE

LISMO. BASAL Cons: Felipe Schmldt, 18 -
PARTOS - OPI!lRAÇÕ1iS MÉDICO

MUND C ._"
.

. : lladloterapla por onda. cllrta'M Fone 11801 Cons: Rua João Pinto n. 16, Operações _ Doençai de Se.
Das ,13 às, 16 horas. Formado p·ela Faculdad. N.d.

AR .. ALHO

Eletrocoairulação - R�10. Uitra Atende em hora marcada. .

das 16,00 �II 18,00 hor!;'s. nhorae _ Clínica de Achdt-OII. ! Tel.: Cons. - 3.415 - Res .. naol de Medicina Ulliveuldade

Violeta a ltib:a_ Vermelho. Res.: - Rua Estev.el Jllnior, F.ela ��nha aten�tI dlà-. Curso de Especialização no _ 2.276 _ Florianópolis. do Brasil Puericultura - Pediairla

Consultório.: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2395 nall_lente no HOip.-tal de Hospit!l1 dos Senidor'lIó do •• _ I RIO Dlii JANilIRO P�ericultôr do Departament

l0 andar - E'cUtício do Montepio. Caridade. tado

\. DR MARIO WEN Aperfeiçoamente na "Cua d.
NaCIOnal da Criança. lilx-Ani�

: Horário: Das.9 li 12 horas - DR. YLMAR CORR!A Resi�ência: (S�rviço do Prot. KariaDo de·' m, Sallde São li[i�uel"
tente do Prol. Martagão Gestei:

Dr. MUSSI. CLíl'\ICA MÉDICA •

Rua. General Bittellcourt n. Andrade) DHAUSEN" Prot. Fernando Paulino na, Universidade do Bra.n.•1

Das 16 às 18 hora. - Dra. CONSULTAS dsa 10 -- 111 ho. 10�elefo . 2692
Consultas - Peia manlli DO CLíNICA MÉDICA DliI ADUL'I'OS. Interno por I anos do Snviço M,edlc.o do Instituto Fernande

MUSSI .' raso
ne. . • Hospital de Caridade, E CRIANÇAS de Cirurgia Flguelrll.Rel'Vi.!'os doa Prob Ct

'po!:r:��::a: Avenida 'Iram- Rua 'firadente 9 -

Jil�" MHí DR. NEWTON te'\;a���5���rt!1I0 ,hRtI'�N�::;, t���38;!t�:\� i: 'l��.a ;'-010 Pin- Est,a2r�'olp�;e�1'°an�' !ou'��atar_ ��r'!tf:rdee�t:n:ir�á��-�J��!�''-
.-=-' .

,_ •• ' ' DR. JOSÉ: TAVARJ:S D'AVILA Machado 17 :::ilsQtlina d. Tir.. Co'nsultas:" Dai ,("b l.llo'l'l!s. nidade - lilscola" taglário do Serviço de PediatrJ

DR. J.y.orT TO DO-'- IRACEMA CIRURGIA Gl!!RAL
'

dentes. Te!. 2766 Residência1 < Rua- JiI.tev81 .:14- Prot. Otávio Rodri!!,u8IJ Lima do HQspital do lpaill (prof. Lu!
U.uJ. """' D d S h R'd' D 'd t uio 415 T I 2 81" Interno por ! �no do Pr"nto To.nes Barboza) no Rio d� 11

,VIEIRA MOLE'STIAS NJlRVOSAf!_ li oenças e en or.. - Procto- eSI enCla - rua �raal en II r,. e.
.

....
Socorro nelro.

•

'�"'DICO'
MENTAIS - CLINICA GJlíliAL logia - Eletricidade Médica Coutir'.�o 44.

DR ANT OPERA"OE P d' t d B
'.....

I
Con ult" R V't L< i CI !NICA • ONIO BAl'i'IlSTA '" 8 e la ra o ospital de Ca:r:

E'Q'P'E"'.IATISTA 11.... OLHOS
Dr Servi.ço Nacionlil ds DoeIl' S OrlO: ua lor ...e - � .& CLINICA DE AD d d Méd'

't" ,......... JIJ. • u t
�eles n. 28 _ Telefone: 1307. de JUNIOR

. ULT "'. a e. lCO escolar d·o Centl

OUVln,...S. NARIZ )I GARGAN'fA caa .lll.6tIl ali.
• . . . C lt D OLHOS OUVIDOS MÀnl� _.

.

,

/.

I
DOE�ÇAS DE SEN1WR.'-S ue Saúde de Florianópoli•• Pedia

TRA-TAldJNTO ?JlNObPJlRAQOES I' neC�!:t�i Ambulat�i o ,'HliH" dia:t��ll as: aa 16 haras em '

'i GARGAN;l'A
., a CLINICA.·

ESPE€lALIZAD.A DIi C�NSULTAS:. No lIo.pita! d. t:;a da Assisteucill ltádleo - S(

Infra.-Vlrmt<!ho - fi IIIiu.çao - Psiquiatra do II 'tal _
.Residência: Fone, IIAl!1I DO ,

CRiANÇA! . Candade, dlimamllnte dai IS à!i clal da Armada.

Vltra-SG� • . j
Qlp. Rua: Blumenau n. n. DR. GUERREIRO DA FONSl1CA Consultaa das II Iii 11 horil, 10. I Consultório: Rua Tidare.nt

(Tratamento ele .IDallh .1.'
Coloma Sant Anil DOENÇAS 110 APARELHO DI- Chefe dQ Serviço de OTORI- Res. II Conl. Padre ã1iuiUnÍlo. N,o conllultório, 1. Rua João 19,

operaçio) I COllvulilotllra_pla pelo
.

�letro·
GE"TIV li 1: 12.

,
Pl.nt? nr. 16 (1" andar) Consultas, diáriamente di

An&:10.retlnoic9pla _ Receita de choque e cardlazol. IUIlUhll era-
I' O - ULCERAS DO MS- NO do Hospital de "lorlan6po 11

,Diariamente
uall 10 1,. 12 li

da.I·15
horas em diante,

OC.lllol ... Moderno equipameaie pia. Malarioterapia. Pllicoterapia. TOM.\GO E DUODENO, .ALMR- Possue a CLINICA OI APARliI- ADVOGADOS 14 às 16 h��aa. _

Residência: R. Tte. Silveil

de, Õto.Klnola�D.olo.l. (*�c.
CONSULTAS: "'trça. Ii Qw"- \

GIA·DERMATOLOGIA 111 CU- LHOS MAIS MODERNOS PARA
DR JOS� MEDEIROS

RESIDENC1.I'-: - �._. Duarte S/No Esq. Padre Roma.

no Eatatlo)
ta. das 16 à. li hora•. Sabt NICA GERAL TRATAMENTO dali DOllNNOAS . � . Sbutel, 129 - Florlan6polill. Tel 2530

Horário daa, V �. 111 )lora. •
(manU) DR. JULIO PAUPI'l'Z da ESPECIA1:.mAl?1I VIEIRA

..

dali 111 à. 18 hOlal..
Rua Anita Garib1ildi, uqu._.. FILHO

Consultas - 'pela mlinlli 110
- ADVOGADO -

Consultório: _ Rua Vhor il.l.
de General Bitteneourt. . HOSPITAL. Caixa P t I 6

rele. 22 _ Fone. 26'li.
RESIDENCIA: Kua BoclildvII, Ex i�tel'no da 2011 .nf"nna�a Á TARD.I!l - �at I a. I -

" Santa Cat��iana,l O - lu;.f

139 Te1.2901 e Serviço de gastro-entlll'olOlla' no CONSULTORiO
Ru. - Rua Sio Jor,. iliI - da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Ru.

êOI,Fone. 2411. DR. ARMANDO VAlJI. I (Prof. W. Berardinelli). ILHEOS nO 2 .

#

DR. SAMUEL FONSII':CA RIO DE ASSIS I
Curso

.

de neurololria (Prof. RESIDENCIA - F.lipa 8ch-
- . Austl'egesllo). midt nO 113 Tel. 2&61í '

CUWRGIAO-DENTISTA Do. Se.rvlAçoi de CUnlca IIlfutU
.

Ex intel'no do HOlpitai mater-
•

Clínica - Cirurlia - Prote.1 da A.iilite�cla Municipal. l[0lI- mdade V. Amaral. •

DR. ANTON!O MONIZ
Dentária phaI de Caridade DOENÇAS INTEliNÁ8 A

Ralol x' II Infra-VerveUto CLíNICA
, M�DlC� _�� C&U,N- Coração. Estômalo, inttltlno, DE ARAG O

ConS!lltório e Reiidênc:ia: Kua OAB. ADUJ./J.'08 fígado e vias billlll'et. Rilla, ova- CIRURGIA TREUMATOLOGU

Fernando lIaehado i.
.

- Alup. - rio� e útero, Ortopedia
Telefone: 2i21 Conault6río: Rua Nuuu .a- Consultório' Vitor hlr@!oa Gonsultório: João Pinto, 18.

Consultas: dai 8,00 ii 11,10 chado, 7 - COII.ultal ,•• 11 i. 22. DlIs 16 às 17 diariamnt•.

e das 14,00 ih 18 hor�. 18 horaa IDas 16 às 18 borat, Menos aos' Sábado»

Exclusivamente com hora mar- RllIldência: Rua liilar.chal Gui- Residência: Rua BOlUliuva 110. Res: Bocaiuva 186.

calia. • lh!lrm., I - j'Que, 1'1811 Fone; 3458.
. Fone: - '2.'714.

Clinica Geral
EspeCialista em moléstias d.e Senhoras e vias urin

rias.

C,ura radical das infecções agudas e cronicas
aparelho genito-urinário em ambos os sexos.

.'

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema llervol
Horário! 10% ás 12 e 2� ás 5.
Consultório; R. Tira-dentes, 12 - l°. Andar - Fon

3246 --
I

Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Cháca
40 Espanha) - Fone: 3248.

----'------:-�--------------------� -------�--___J

�clMM.V...aQ$uaA8 .,.' -'<;�''f'1 .�.

.....�
----------,-------------;,.-------,-:.......-.-..J;..--.,·-�k,.• .:L.. _

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor lIIeirele., 60.
FON1il: .11.468

- Florian6poli. -

DR. ANTONIO GOMESDE
ALMEIDA

I ADVOGADO

\
Eaeritório e Residência:
Av. HereUio Luz, li
'Telefolle; &346..

I Navio-M'8lor «Carl'
.

Hoepcken
.

-I)
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS.e RIO DE JANEIRO
Escalas íntermediárias em Itaja!, Santos, Sio Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestas quatro últia
mos apenas para movimento d. pissag.iros.

A. escalas em S. Sebastião, Ilha B.la, Ubatuba nlo
prejudicarão o ho?'á:-io de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

x
áparelhagem moderna e completa para qua\quer aam.,

radiológico.
Radiog.r,afla& e radioscoplas.
Pulmõea e coração (toras) •

Estomago - intestinos e figado (colecjstografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Híateru-salpíngngrafla com Insufla

ção das trompas para âiagn6stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa�as dos diametros da ba-cia para oríenta-

.

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
.

Diariamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

8 Sexta-feira ( dia santo) - Farmácia Catarinense _

Rua Trajano.
'

9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - R.ua Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua con

selheiro Ma!ra.
17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro

Marra,
21 Quinta-feira (reríado) - Farmácia Nelson - Rua Fe

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

Pinto,
24 Domingo - Farmácia Moderna':"" Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Felipe

Schmidt -4:3. .

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Bta
Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 43 �
Trajano.

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
,v�a.autorização dêste Departamento.

Dr_. Lauro Daura

Lavando cO'm Sabão

Y'iraem &:SlJecialidade
da Glaa TI!ZIL INDlJSTBliL-Joiolllle. (marcl registrada)

ecoDolliiza-se felDPo e dinheiro.
-----�.....---�-��-----, ----.......-.-- ...._-------- --_._._�._...,... .._�-"._..�_.�_._--------_._--_.��.....,._.,.,----=-�-�--�---�....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'".""{Zury Macbad���� I

ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS I
........111......."...••tt ihtH .

JANTAR DANÇANTE:

Domingo no Lux Hotel, muitos casais moços e jo
vens da nossa sociedade. O Dr. Paulo Biasi jantava com

sua noiva; na mesa as senhoritas Emely e Rose Rupp, O

SI' 'Peris Velasco, sempre bem acompanhado. A mesa do

D;; -Castelo Branco estava ocupada pelos Srs. 'Dr. Paulo
•

Amaral e Dr. Argemiro Cama-rão.
O cronista jantava com o moço apaixonado:
Numa mesa alegre e elegante as senhoritas Joaquina

Blumelengue, Silvia Cunha moça de voz bonita e Nadir
Caríoni. Os simpaticos casais Sr. Nilton Djacuma e Wal
ter Delayti estavam animados. O sr. e Sra. Júlio Gon
calves. Sr. Júlio Gonçalves Sr. Fernando Farias o indus
trial Sr. Arlindo Senegaglia estavam no jantar, a senho
ra Gonçalves usava uma custosa Estola de pele. O Jo
vem M�uricio dos Reis, Jantava com o jovem Olimpio
Matarazo filho.

.--0--
Com prazer registro em minha coluna o aniversário

da senhorita Miriam Cabral, ocorrido no dia. 23, sábado.
A senhorita Miriam foi muito cumprimentada por pes
soas amigas.

--'O--
Bar: Sábado no "Sabino Bar" pouca gente, ambien

te' bom. O pianista como sempre, com infra tudo bem sem

assunto. Dino cantava. Numa mesa o cronista, com um

casa'! incognito e um moço apaixonado. O consul geral da
Grécia no Brasil, Sr. Dr. João Leon ldas 'em: companhia do
'Dr: 'Savees .Joanrdes, Dr. Onaldo Oliveira, Dr. Dib Che-
rem e Jorge Spanos,

.

--O-
Aniversário. de Teresa Maria Busch,

Foi sem duvida uma grande festa o aniversário de
Teresa Maria. Na resjdencia de seus pais, Sr. ti Sra. Dr.
Waldir Busch, Secretário da Educação em a noite de sa
hado reuniu a sociedade de Florianópolis, para cunpri
mental' o ilustre casal, e a encantadora Teresa Maria.
Nas amplas salas da bonita residência viam-se elegantes
casais; estavam o coronel Pinto da Luz e senhora, Sr. e
Sra. 'Dr. Antonio J. Nohrega Sr. e Sra. Walter Wander
ley,.Sr. e Sra. Walter Mussí, Sr. e Sra. Dario Tavares, a
Sra. Tavares num lindo vestido em renda palha, com for
ro rosn, Sr. e Sra. Dr. Dante de Pata, Sr. e Sra. Dr. Zul
mar Lins, Sr. e Sra. Jan Rui Coronel Trogilió Mello, Sr.
f> .Sra. Luiz Fernando Savino, Sr. e Sra, coronal João Car
loaGanzo, Deputado Waldimiro Silva e senhora Dr, Mi
guel N. Ferreira e senhora Dr. Espiras Demat;s, senho
ra Acácio Mello, Sr. e Sra Kosmos Apóstolo, Sr. e Sra.
Dr. Mário Laurindo, o pintor Martinho de Haro, senhora
Lia A. Ramos. senhora N€rina Côrte, Sr. e Sra. Jorge
Amim senhorinha Elza Pereira, Sr. Osní P. da Silva, Sr.

.
Lorival Garcia, Sr. e Sra. Arlindo Pinto da Luz. As ami
guinhas de Tereza Maria, Solange Comichóle, Maria Al
ba Melin, Riva Gomid,_ Raquel Mello, Helena Correa, Ve
.ra Lucia Nobrega, meninos Flávio Niton Busch Evan
dro Nóbrega, Luis Melin, Carlos R. da Luz:Carlo's Hum
berto Correa, Sergio Freitas, Leopoldo Saldanha, Nada
tinha deixou desejar o serviço de bar e copa. Dona Albà
muito atenciosa com, os convidados, a todos irradiou
simpatia.

--0-
Em a noite de Sexta-feira, na cidade de Tijucas,

houve uma elegante soiré, nos salões do Tijucas Clube.
Foi abrilhantada pela famosa orquesta da Rá"dio Nacio
nal do Rio de Janeiro (Chiquinho) Nesta noite mais uma
vez os associados do Tijucas Clube, reuniram-se com
muita elegancia e distinção.

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
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Umâ Flor
HORÁCIO NUN�S

Tenho uma flôr divinamente bela

.para mandar-te, oh! flôr da formosura,
puríssima qual és, - meiga e singela
e - como tú - toda perfume e alvura.

Si é doce encanto ver-te - encanto é vê-la,
si é ventura adorar-te, - essa ventura
ela possue também - e, vindo d'ela
é - como tu - serenamente pura.

Teus lábios divinais hão de beijá -Ia,
casando aos seus os tépidos olôres
brandos e divinais que ela trescala ...

E tú, senhora - meiga flôr das flôres,
em teu seio gentil has de guarda-la,
fremente o seio a estremecer de amôres ...

.� por SINHÁ CARNEiRO '�: /�

CONSU�TORA DE HiGiENE INFANTI� OA JOHNSOi'i & iOH,N,SON

"PEQUENOS' TRUQUES
DA MÃEZINHA OCU

PADA (II)"

de experimentar um velho
e simples brinquedo de cri

anças, Ela saia. do quarto
(lar algus segundos. e, logo
que a barulheira'Começava,
punha sua cabeça na por- Um velho "cavalo de ba-Ilômetros entre as capitais
ta e, sorrindo, diz i a: tãlha" da aviação comer- da Nicarágua e da Costa
"uhuuu ! ... ", Surpresa, a cial, estimulado por uma in-

.

Rica em uma hora e cinco
garotinha parava .de cho- jecão de vitamina mecânica,

I
minutos, baixando o tempo

rar e soltava gritinhos de 'voltou, recentemente, a que-
I de vôo em 25 minutos. A

alegr-ia, Aos poucos, a mãe- brar récordes. I etapa de 584 quilômetros de
.

h' a d Os récordes de vôo entre são José á Cidade do Pa-ZlJ1 a la esp çan o os
I

"uhuuus", até que era ca- Manágua, Nicarágua, e São, namá foi coberta em uma

[Jaz de se afastar do quar- José ela Costa R-ica, e entre' hora e 43 minutos, em vez

to durante bons períodos de São José e a Cidade do pa-I de duas h?ras e vinte mínu

tempo. Agora o bebê quase namá fôram quebrados por: tos normais, o que represen
:se esqueceu daquela mania

I
um Clipper Híper 'DC-3, pi-

.

ta uma economia de tempo
exasperadora. A mãezinha, lotado pelo Capitão Leslie de 31 minutos.

entretanto, ainda continua a C. Brissette. I O programa de modítíca
brincadeira sempre que seus O Hiper DC-3 é o velho e I ções dos Hiper DC�3, realí
trabalhos caseiros a tra- conhecido Douglas DC3 cu-

I
zado por engenheiros da

zem perto do quarto do be- jo par de motôres foi subs- � PAA, permite 1\ êsses avi
bê. tituido pelos outros .ma�s po-I ões dese�volver '·velo�i�ade
Bebês muitas vezes ficam derosos de seu irmao, o : de cruzen-o de 342 quílôme

com sêde e então podem se DC-4, e nos quais fô�'am in-I tros .por hora, com uma �a-,
transformar em verdadei- trodtrzrdas=atgtrmas modtft-: pi1-cid'a<de -âe' carga-" de...
ras "pestinhas". O filhinho cações para dar-lhes maior 12.227 quilos. Os antigos
de uma leitora, de 14 meses rendimento. DC-3 desenvolviam apenas
de idade, era eternamente O Hiper DC-3 pilotado, 288 quilômetros por hora e

sedento, mais foi suf icien- pelo Capitão Brissette reaIi-/' carregavam somente 11.450
emente esperto para resol- zou o percurso de 331 qui- quilos de carga.
ler seu problema sozinho.
Entre seus brinquedos ha
lia um copinho de matéria
)lástica. Orgulhosamente
tl'ouxe-o para sua mamãe

�, puxando-a pelo avental,
levou-a até à pia. Agora
ela sempre conserva o co-_
)inho à mão e sempre que o

;arotinho sente sêde, êle,

'ponta para o copo ou o

;raz para' ser enchido. Fá
·il para o bebê... ainda
nais fácil .pára a ocupada
nãezinha.
O espaÇo não permite dar

mais sugestões. No próximo
nês, e11Íretanto, nova co

luna gerá d�dicada ao as

sunto. Se você, querida leio'tora, tiver aprendido alguns

Idêstes pequenos truques
lue tanto facilitam a vida

,

:la mãezinha e do nenê, por
lavor, mande-os para mim,
',os cuidados da Caixa Pos
tal 3925, São Paulo.

Um vestido muito práti
co para qualquer hora do

dia, em tecido de côr lisa

todo enfeitado com debruns 'I'ôda mãezinha, ocasio-
nalmente, se vê confrontadade côr mais escura. A saia
com probelmas para osé bem rodada com duas pre-

h quais não se encontram so-
gas na frente. Corpo fec a-

do com uma golinha em pé. Iuções em livros de pueri
cultura, revistas ou arti-

Em clrcDl8�ão gos sôbre o assunto, Para
enfrentar essas questões, é

mais um numero necessário ter calma e íma-
Jinação - e a-lgumas solu-

da revistE ções que surgiram de expe-

'cMalrópole»
ríências pessoais são boas

..

� que vale a pena passá-las
METRóPOLE - a re- adiante. Os conselhos nesta

vista do Rio para todo o coluna foram enviados por,
Brasil - agora bimestral, mães de vários lugares do
acaba de sair á circulação país. Se você tiver 'qual
com mais um'bonito número. quer sugestão que possa a

São 64 páginas muitas das judar suas "coleguinhas de

quais a cores, com capa 'em profissão", não hesite em

policromia de Carmem Mi- enviá-las, pois serão rece

randa, trazendo reporta- bielas com entusiasmo e pu

gens. Como "Uma Voltinha: blícadas nesta coluna para
.ielo Brasil", "Orquestra de que tôda� as mãezinhas pos

I'ubos", "Balet, arte divina", sam delas tirar proveito.
'História do' Instituto de Tomemos, por exemplo, a

�ducação através dos De- a.llmentação. Os primeiros
eretos" e as secções . 1101'- passos no mundo "adulto"
na.is como Teatro, Cinema, dos alimentos sólidos sem

,\t1odas, Rádio, Utilidades, pre apresentam seus proble
�uriosida.des e projeto de .nas, Logo que o bebê se

,'esidência. A mais bras i- lcostumou a comer. o espi
,eh'a das revistas brasilei- nafre e as cenouras pas
,'as que obedece a direção iladas na peneira, lá vem a

le Alvarus de Oliveira e car'ne. Brrr... que ruim!

Leônidas Bastos, e conta Uma mãezinha, cujo reben

com a direção artística de �o infalivelmente cuspia a

:Jarcy Saba e redação de �arne tão bem feita, .seguiu
roão Guimarães, Paulo Pôr- ) seguinte plano: primeiro,
�o, Bricio de Abreu, Lopes ;la misturou a carne Com

da :Silva, oferece varieda- Jm dos legumes. Por algum
de de entretenimentos, é :empo tudo. foi bem, até q�e
;mpressa num bom papel e

o pequenmo esperta�hao
;ó custa em todo o país

I percebeu o truque e deIXOU
,.,

10 legume ·com a carne de ,la-_1'$ 5,00! ,
do, comendo somente os ou-

r-_- -----.. 'tros alimentos no prato.. ,
O

_, • FI .r I próximo passo, então foi

11111 tlfllITIII 'd�r-lhe a carn:, �ura e

4'�' .... .., I Simples, no começo da re-

...,,"" T."", feição, quando a fome ainda
estava mais aguda ... e até

3 pimentas corfadinhas e agora tudo está às mil ma-
Jutros temperos si quizer ravilhas.' O bebê devora a

carné àvidamente, levado
pela promessa de papinha
mais gostosa depois - e

tanto a mamãe como o fi
lhinho estão felizes.
Outra mãezinha estava

ficando desesperada com

sua filhinha' de 6 meses,
que abria em 'violento ber
i'eiro sempre que a mãe
saia do quarto. Tentou tu
do o que foi posivel e já
estava seriamente preocu
pada., quando se lembrou

EXPLOSÃO ADIADA
LAS VEGAS, (Nevada), 25

m. P.) - A explosio atômi
ca que deveIia se realizar
'lmanhã no deserto de- Neva
da foi adiada, em razão dos
ventos que sopram do deser
to. Realizar-se -á até quarta
feira, se o tempo o permi
tir.

--o---

Experimente hoje:- sra. Maria Luiza Car- I I
doso de Souza, esposa do sr. 'GALINHA' À ESPANHOLAAbelardo Souza, sub-diretor I No mundo inteiro, galinhado Departamento de Educa-, é um prato de domingo.ção .

I, Também aquí, galinha
.

-

s,ta. Lizete' Olinger,
I assada ou ao môlho pardo,fmo olnamento de nossa so- 'etc. são os pratos favoritosciedade e diléta filha do I
de muita gente. Hoje' pornosso conterrâneo sr. Olim- exemplo, damos uma receita-

pio Olinger, alto comerei- à moda espanhola que é re-l'
ante; almente uma delícia! MANEIRA DE FAZER:
- sr. Waldir da Luz 'Ma- INGREDIENTES

I
.cuco, coletor estadual da, lk v d I' h

.,

I' 1. Corte a galmha em pe-
• 72 e ga m a Ja Im-

- Capital; pa quenos pedaços. Esquente o
- sra. Emília Mesquita 1/3 de xícara de azei- i1zeite n�lma gl'and.e panel,aFerreü:a, esposa do sr. Ma- te ,funda e .lllllte a gall11ha, del-

noel Marinho Ferreira. 1 xícara das 'grandes de 'xando tonta r e:n todos �s la-- sr. João Antunes Fi- cebôla picadinha IdOS .. Junt: enta? a cebola .elho, residente em São Pau- 1 xícara de pimentão i- o plmentao, delxand� COZi-
lo

cado
p

nh8r ,durante 5 mmutos.
jovem Ayrton Luiz 2 dentes de alho Adicione os outros ing-redi-

Gonzaga de Linhares, fi- Um pouquinho de pimen- entes i,nclusive o� toma�es e
lho do sr. Jurandyr Linha- ta do reino à gosto urna xlcara e mela de agu.ares e sua exma. esposa d. 1 xícara das grandes d

.

fervendo. Cubra bem e del
Georgina Gonzaga Linha- arrôz

e
xe cozinhar à fôgo lento,

res Bastente salça picadinha mais ou menoS' uns 30 minu-
- menino Daus Walter 1 ou 2 fôlhas de louro tos até que o arrôz fique

Steppat, filho do casal 5 colherinha de sal hem cozido.
João-Helena Steppí1t '

1 xjcarll de tomates pica- Caso a água ferven-
jovens Ayr Vicente e

-

dinh"o do seja pouca, vá adicio-:
Acyr Afonso, filhos do sr. 4V2' xícaras d' f

nando mais 'um �ouqu!nho, "Bruno Schaeffer, alto fun- 7� e agua er-
para o que o arroz nao sevendo

Icionário do Banco INCO qu�ime.. ..\!.

Completa hoje, o seu 100 �. Derrame no prato ou I

anivers�rio, l'! \ !lenina Maria'
CA'S'A travessa à servir, enfeitan-"

Eugênia, filha do sr. An- do em seglüda com as so-

tônio Nunes Pires, oficial Aluga-se para pequena bras. do pimentão e salça
da Policia Miiitar do Esta- família. que sobraram, salpicando
do e de sLJa exma. esposa, Ver e tratar à rua Duarte ainda Com queijo ralado por
d. Vanda Nunes Pires. Schutel. na 82. cim&. (APLA).

CENTRO EXCURSIONISTA ''ARNQbDO.......BAMll�"'
•

-�eEOIÇ'QNARlQ-
FUNDADO EM 16-'9·54

CAT�RINENSE !JOVEM
• •

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE, fERAS t

MAiORES OPORTUNIDADES DE CONHECE R A

TERRA CATARINEN5E, NÃO PERCA TfMI"O. EN =

VíA- NOS HOIlE MESMO, rsu NOiVIE ( €Nl)Ê'RÊ �

ço A CAIXA POSTAl.. 489= FLOí1iANÓPOLiS�S<C.

Recordes quebrados por
Clipper Híper DC ..3

um

GRÃO MESTRE I CASA MISc.LANIA dntd.
CIDADE DO VATICANO" b\J\dora dN Rádio. a.C.A.

26 (U, P') - A eleição do' Vitor, Valvulu • m.ta.
marquês Ernesto PaternJ \Castello ,di Carcati, como

íiiiijjiijiiigrão- mestre da Soberana'
"

Ordem Militar de Malta, pó.:;
fim a uma controvérsia de
três anos, entre essa institui

r;ão e a Sacra Congregação'
jos Ritos,

a c I T E

mosa.

A ordem é uma das maLs

antigas do mundo, tendo-sfl
rormado durante as Cruzft
das e, inicialmente, preten
deu-se combinar o militar
com o religioso, ainda hoj�.

:Agência
de

Pu blicidade
WASHINGTON, 26 (U. P,)

O senador democrata

John Sparkman, membro da

Comissão de Assuntos Es',

trangeiros
-

do Senado, decla
rou que estava inteiramente

de acôrdo com a teSê do De

partamento de Estado, se:,
gundo a' qual os Estados Un:
dos deveriam insistir para

que a China n�ciQnaJjsta

participasse, em pé de igual
dade de fJu�lquel' di,scuss§o
a respeito da região de For-

DE ACÔRDO

.............
..........
............

COBRADOR
Precisa-se de um co.bra,

dor, que seja ativo e enér
gico.
Tratar na "A MODE

LAR".
---------------------'�--------�------------�--------.--------------------�--------------------

AVENTURAS DO

--_
..

-

ZE-MUTRETA •••

)
.�.,._ .... ': ..........- ....- ... --�.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
'r�����

o Santos r. :c�"r��iier· i()üã�r nesta Capital !�i��!���:�:
o EXCELENTE' PLAYER CATARINEN.SE IVAN;: DI�16IU AO SR. DrRCEU GOMES;,UM CABOGRAMA PROPONDO: U�A '��:-���e P:t��g�����s ���(
TEMPORADA DO VALOROSO ESQUADRÃO DO SANTOV. C., EM NOSSA CAPITAL NOS DIAS 8 E 10 DE MAIO ,PRO'- Fc::Ei:::':�::::,::XIMO. DADA A ELEVADA SOMA EXIGIDA PELO SIMRP\ TICO GREMIO Df VILA BELMIRO, A PROPOSTA ESTA SEN-; Até domingo passado o to

DO ESTUDADA POR UMA CONTRA�PROPOSTA QUE SERA' ENVIAD.A-AINDA HOJ[
.

�:lios:�:iad�e�,d��h�e��re�
,-

mil, 227 cruzeiros e 80 ce:

tavos. Na liderança dos a

tilheíros estão Dino (Botaf

go) e Edmur (Port. de De

portos), com 5 tentos, s

guindo-se Baltazar CCorin1
ans) e Vavá CVasco)c,- co

4 gols,
x�x

Novo campeão brttâní
de futebol - Londres,
CU. P.) - O Chelsen é o n

vo campeão britânico de fl

teboi da la. Divisão, pois ní

poderá mais ser alcançar
pelos seus concorrentes :

1

classificação final.
xxx

Decisão do certame mine
ro - Domingo próximo sei

disputado entre Cruzeiro
Atlético o título máximo (

Realizou-se l�S dias 16 e 17 de abril corrente, nos ��'��*"" Vasco, o vencedor
Troféu do Campeonato Brasileiro de Vela - 1945: Rea-

salões do Clube·12 de Agosto, 0 match em duas rodadas NOVO· YORK, 25 (U. P.) [f'eliz". "Parece um sonho", Vasco continua absoluto 1

lizou-se em 1945, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasí-
Cl b d �. O campeão mundial do acrescentou. "Sai ontem à remo gaúcho, tendo, domh

Ieíro de Vela, onde Santa Catarina pela vez primeira sa-
entre as equipes dêste u e do Club de Xadrez e

Blumenau, com li assistência permanente de grande nú- salto tniplice, .Ademar Fer- noite do Galeão e acordei go, triunfado na competíçí
grou-se vencedora, das classes sharpie e snipe.

1 d "d b
'A

C titui ta I . reira da Silva, chegou ho- aqui algumas horas depois. de estreantes. A cclocaçi
A equipe vencedora da classe sharpíe, era composta mero (e ama ores o no re Jogo. ons I UlU

.

encon-

t b d dú id b I f t ti je à tarde a esta cidade, por Estou muito contente por dosclubes foi a seguínte r.t
dos seguintes velejadores: 1'0, sem som ra e UVl a, uma e a

.

es a espor iva e
.

_ Vasco com tres vitória
Adernar Nunes -Píres e 08- social, num ambiente de harmonia, compreensão e to- via aérea, e imediatamente visitar os Estados Unidos e

waldo Nunes, Orlando Coelho lerâncía, e o resultado, embora favorável à equipe 10- segiu para Washington. Da espero manter o elevado

e Felíx SchaeHer, Rafael cal, demonstrou não obstante o equilíbrio havido entre capital· norte-amertcana, o pôsto do nome do atletismo
Linhares e Haroldo Barbato as duas fortíssimas representações. - Talvez possa pa-

famoso atleta' brasileiro brasileiro".

e Rafael Línhares Filho, o recer estranho o fato de exaltarmos a harmonia exísten- iniciará uma excursão de O atleta brasileiro trazia
,

p�pulai' "BiÜttótl'" e Estanis- te entre as duas turmas, pois sendo o Xadrez o esporte 45 dias pelos Estados Uni- sob o braço o livro de Emil

lau Grams. A tripulação cam- da inteligência, onde só devem prevalecer as boas ma- dos, devendo tomar parte Ludwig "Abraham Lincoln",
peã brasileira da classe Bnípe neiras e o respeito ao adversário, não seria nada de ex-

.

em provas· atléticas e co- em inglês, idioma que fala
foi a seguinte: Orlando Coe- traordinárro o fato de uma competição enxadrística de.' nhecér o país. O popular fluentemente. Saudou em

lho e Felix Schaeffer. senrolar-se sem -incidentes, sem complicações, sem mal atléta ,fol recebido no aero- inglês aos que o esperavam,
Acontece,' porém, que o entendidos. Entretanto, nêstes últimos tempos, não têm .pôrto- internacional de Idle- e com o correspondente da

troféu que a Federacão de Vela e Motor de Santa Cata- id é ta t d Unít d P f I
I lícít t:" elejadores que fizeram parte. sido poucos os sérios incidentes surgidos surpreenden-

Wl por r presen .n es o l1l e ress a ou em es-

qua so ICI amos a Ouos os v· c . . -

t t,
" ,

• • • A . . Deparfamento de Estado, panhol.
rína fez [ús não se encontra na Federação, motivo pelo emen�e em torneios de I esponsabil idade em âmbito 111-

DisseI t I t �ujo programa íntemacio- à United Press :
da delegação, mais o President: e t�soureiro da mesm��, -er�a(;]Ona, como acon eceu secentemente no e�c?ntro nal de intercâmbio estudan- "Não venho bater records.
respectivamente, senhores: Raulmo Horn Ferro e 'Aldo Ll- entre a URS.S x EST.A.DOS UNIDOS, quando o JUlZ da

f I til patrocina a visita de Já é alta minha' marca de
nhares Sobrinho os devidos esclarecimentos sôbre o pa- pugna se VIU em di ICU dades para resolver a questão .

.

.,

radeíro do referido troféu: tão significativo para a Vela surgida Com o mal funcionamento do relógio, no tabu- Adernar a êste país. 16,56 metros, estabelecida B. D., em disputa da, Tal

Catarinense. leiro de Reschwsky e Smysloy J Mais grave e estraordi- 'Ad.emal' ,Ferreira d� Sil- no Mexico. Participarei de "Rivadavia Corrêa MeYeJ
va disse a a ti 'to .

d d em junho próximo. Por tel
JOSE' MORFIM E OSNI RAFFS) OS NOVOS VENCEDO-. nário ainda foi o que aconteceu no Campeonato Argen-

. .,. sua p ssage� provas a e icas anima o e
.

I
por Nova York que havia um espirito desportivo far- grama, o enviado da Conf

RES 'DA "CO'PA D"S AME'RICAS" tmo de Xadrez de 1954! Por considerar-se .prejudicado,.. .' j,. deração cientificou-se de ql
Realizou-se domingo último, dia 24, na raia oficial do o enxadrista Martin agrediu fisicamente o juiz do certa- ,feito uma VIagem mUlto terna!.

foram concluidos os entend
Iate Clube a tradicionãl regata "Cópa- das Américas", em me no próprio salão onde jogavam as partidas do Cam-

I
mentes com o campeão lus

disputa. de. uma belís�i�a taça. A referid� regata que es··lpeonat�, p.rovocando tr�n:ellda_ confusão. Diante de ati- FUNDADO O INTERNACIONAL tano, que virá ao Brasil p:
tava programada para as 9,30 horas, deVIdo a falta total I tude tao fora de proposlto, tao anti-esportiva os diri- ra a realização de oito, part
de vento foi t�'ansferida para ás 14,00 horas. A's. 14,00 �oras gentes da F. A ..X. eliminaram imediatamente � jogador FUTEBOL CLUBE das fixas, no Torneio ou f,
foi dada a salda com 7 barcos da classe shal'ple. Sal na Martin da competi cão com o que lla-o se c f·'

.

ra dêle, à razão de <ii! 3 n
, .,

A b t- G
. , on Olmaram 'li'

frente o barco Bruma, segmdo do PIOneIro, ra u a, a·· outI'os J'og'adores que se sol' 'a
.

pOl' l)artl·da .

. _ .,..
' , IG1< nzaram com o agressor.

vJao, _cauu, Itaglba � Taubate. Ao ser completada a la. voI· Em consequência, o Cam eonato Ar entin d X.d' '

Recebel110s comunicação de
I 2.0 Secretário Wilso.I1

x x x

ta, alnda permaneCIa na frente o Super-Bruma, acossado de 19/':4 f
.

1 d
� g o e. a tez

que acaba de ser fundada Coelho Austria x Hungria ._ Vi
de perto pelo Cadilac-Pioneiro e nesta posição completa· ·t t

01 anu a

dO e os .Jo�·adores suspensos .por um nesta Capital, bairro do Bal· 1.0 Tesoureiro - Marledo

ram a 2a. volta e na última bordada para a, chegada o �n.o, an o o causa 01' do 111cId,ente c�mo também os que neano, mais uma agremiaçii'J Muller na, 26 CU. P.) _ Em parti(
.

.. . Injustamente tomaram o seu .nartido E
A

t internacional de,_futebOl,
barco PIOneIro passou espetacularmente o Bruma e aSSliTl

'

. .

". como es es, esportiva, o Internacional 2.0 Tesoureiro - Naib Fa-

venceu de fórma admirável a Regata, chegando em 2.0 lu· quantos outros :ncIdentes nã9 têm surgido inesperada- �utebol ClUbe, cuja primeir,'\ rias
.'

�aun�tr��retxH�.ngria empat:

gar o Bruma. Foram as seguintes as colocações de chegada:
mente em torneIOS, campeonatos é matchs, não obstan- diretoria ficou assim consti-! Guarda Esportes - Joe]

x x x :

1.0 lug'ar: Barco "Pioneiro" - José Mor,fim e Osni Raffs t.e a.s .l'eegras e os regulamentos rigorosos? Portanto, tuida: Castro
t Estréia desastrada da Po

2.0 lugar: BUirco "Bruma" - Luiz Carlos 'de Oliveira e Dr. ll1SIS Imos em salientar a simpatia, a tolerância e a ama- Presidente de Honra
bTd

.

I
. tuguesa na Turquia _ I

Felix SCl1aefer .1 '. a( e remante no encontro - entre as duas turmas, Maximiniano Almeida TécniCO - Gilberto Nahas.
t d tamb�n, 26 _ U.P.) _ O qu

3.0 lugar: Barco "Gavião" - Lauro Battístotti e Sebastião ll1 egra as do que de mais representativo há no Xadrez Presidente - Maurino A- Agradecendo a comunica- dro da Portuguesa, do Rio I

Bonnassis de Blumenau e da capital. Devemos ainda observar o
morim ção, auguramos a nova agre·· Janeiro, foi derrotado p

4.0 lugar: Barco "Cairú" - Lauro José de Oliveira e Cal'- admirável nível técnico das partidas, cujas decisões só Vice-Presidente - Silvio

Imiação
longa e proveitos;, quatro a um na partida di

los AlbeI·to CaI'doso foram consegllI'das apo's I t h·d· . Santos
'

existeAncia para honra e gló·uma u a ren I a e emoclOnan- putada com o Fenerbarce, (
5.0 lug'ar:'·.Barco "Taubaté" - Alvaro Freitas e Jacy Pereira te causando a' .

tA
. 1.0 Secretário _ Alceu Al- ria do futebol catarinense e, < numerosa aSS1S enCla momentos de gran- I;iga Turca de Futebol, an

Os Barcos "Arabutã" e "Itagiba", por deficiência de de se s
-

O t lt meida brasileiro.� �çao. pon o a o {lo encontro, porém, foi abri: 25 mil espectadores reunid
pêso, tiveram que abandonar a prÇlva, pois encontravam-se lhantIsslma aÍlla

-

d
.

--------.

t' i' .

,

çao os Jovens en�adristas Luiz Veiga .ClUB·E DE CACADORE'S E ATIRADORE,S tneOmepsoaodsololOcCaaI'Sl. No primei
cheios d'água. e Ad�uto Nobrega, estreantes em competições de- tal venciam p

Pita:el�ci;:i%O�: f�����S v:������·��e:. esperamos que -1'e-

magf'�ltdudeCe qdue souberam honrar a tarefa que lhes foi

DA ILHA D'E SANTA CATARINA tum
a zero.

BARLAVENTO
con. la a. on uziram-se com desellvoltul'a, sangue frio 1
� grande capacida,de de luta, numa pugna onde os demiasl

-----------

O' d I A V I S O maio vindouro, no lugar

dC-1Jo.,:,a ores er.a.m t.odos veteranos e pOl' isso ,J'á com apre-
'I .,

. nominado "Palmital",' dis- o itinerário de costume e l'Clave expenenCla de torneios e matchs dessa naturéza
N d d'

.

_

De acôrdo com a delibera- trito de Paulo Lopes, Muni- gressará �s 16,00 horas.a a ISSO, entretal�to�� p,erburbou os dois> jovens re- çao tomada pela Diretoria, cípio de Palhoça, saindo a OutrossIm, de conformid
presentan�e.s do Club Doze, aps quais podemos desde em reunião ,de 14 próximo condução às 2,00 horas; da I de com o disposto na letra
a�'ora vatIcll1ar um belo,futuro no nosso mundo enxadrís- passado, êste Clube fará sua séde do Cruzeiro do. Sul Es- do art. 5.0 dos Estatutos, ttJco. De nosso velho Amigo, o Campeão do -Estado de primeira excursão Ccaçrada) porte Clube, à rua Delminda dos.os associados deverão

gos com a renuncia, em ca- 1954, Sr. Demétrio Schead, c�ef.e· da delegação blume- do !,!orrente ano, -dia 1.0 de Silveira n. 240, percorrendo presentar-se munidos
-

d
rateI' irrevogaveI, apresen- . I· \ d tnauense., ouvlmos �a avras as íIllais lisonjeiras a respei.to

ocumen os que regulam
tada pelos srs. Thomaz Cha- , -

.

t dCta posItava atuaçao daqueles jovens jogl'!-dores, cuja ' espor e a caça, porte de a
ves Cabral e Heitor Ferra.ri, -

nla e d nd
.

dvocaçao para o nobre ·jôgo o impressionoú vivamente. eve o, am a, apr
Pelo presente, nos termos respectivamente. Sobretudo Adauto Nóbrega, jovem de 16 anos, e que ven- Karl Lemm 1/2 x José P. Garcia. 1/2 sentar quitação com a tesol

do art. 55 dos Estatutos con- Esclareço aos senhores Ceu há pouco o Campeonato da II Divisão, agradou pe-
H. Wickern O x Jorge Kotzias '1 l'aria, ato o corrente mês.

voco os senhores Membros Membros do Conselho que, 1 h b'l F
.

C
.

t O L' \T' 1 i'aria, até o corrente nleA�.a
.

a I idade com que conduziu as partidas, não se dei- reI apIS rano x UlZ elga �

do Conselho Deliberativo do de acôrdo com' o art. 57· dos A K'd/sentadas novas propo txando vencer por um veteran.o da fôrça, d'a experiência ,,. 111 erma:nn 1 2 x Adauto Nóbrega 1/2· s as (

·Figueirense Futebol Clube, Estatutos, a sessão só po- d sócios, convoca-se uma rel

para uma reunião extraor- derá ser iniciada, em la. � a ��paçidad; I�\ Alf1'ed? Kin.ermann! Aproveitamos
11/2 pts. 31/2 pts.

nião da Diretoria para
dinária que será realiz.ada

-
a ocas!a') para e lCl ar a DIretOl'la. do Club 12 de Agôs- I próxim,o dia 29, sexta-feirs.conv?c�çaod comt � prese�- to, em paTticulal' o· seu pl;esirlente. Sr. Gal Vieira da SEGUNDA RODADA

a!l 16 horas do dia 30 do ça mdll11mac a

mlhe � e e mfatl.s l1:oS:.1; poLI 1'2,,1izae;10 dessa autêntica festa. �sportiva e
Demélrio Schead 1 x João Ribeiro Neto O

corrente mês (sabado) na, um os onse eIros e e ·1-
-

.

Karl Lemm 1/2 x José P. Garcia 1/2sede da Associação Comer- vos, e
....
em 2a. convocação, ii s�qU���H .so a,qua no:padsap aS:l(;ua:pTI OFl?i. anb '['B!;J�S H. Wickern 1 José·Martinelli

daI de Florianópolis, sita a 'a h . d' I
da, be'.d Rlle de Capablanca.. Damos em segliIda o mOVl-·

..

x O
lY\eI Ola epOlS, com qua -

. I Frei CapIstrano O
.

x Luiz Veiga \ 1
rua Trajano (sobrado, nes- quer l1ú�ero de Conselhei� I n:ento d .. s ,1cI.;s l'oct1d;\s. :1 rrimeira jogada na noite de ' A.' Kindermann 1/2 x Adauto Nóbrega 1/2ta capital. 1'os' efetivos presentes., ,sabado, dIa '16 do corrente, i.l a segunda' na manhã de __

Gomo Ordem Qo',Dia fii'u- Florianópolis, 22 de

abril,. domingo,
dia 17: "

.

;
1'8 a eleição do Presidenfe e de 1955'· 'PRIMEIRA RODÀ'DA··

..

,,_...._....vI""·c...e-presidente do' Clube, Charles Edgard Motitz - BLUMENAU FLORIANóPOLIS
que Si tÕrnaràm· va- Presidente .

Dt!1hétJrio Schead 1/2 x João Ribeilo Neto' 11'2

�•••"8••••••0••
·
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TRATA-SE DO G .: E. BRASIl, DE PELOTA, VICEaCAMPEAO DO RIO GRANDE' DQ SUl!

Nossa reportagem, palestrando, ôntem, à tarde, com pe gaúcha do GR.€MIO ESPORTIVO BRASIL, da cida

o desportista Dirceu Gomes, foi informada que vão bem I
de de Pelotas, que no momento ostenta o titulo de vice

adiantadas as demarehes . no sentido de se exibir em
I
campeã do Rio Grande do Sul.

nosso Estado, no proximo mês de maio, a valorosa equi- I Adiantou-nos mais o referido desportista,

BRASIL efetuará duas partidas nesta Capital, estando
entaboladas negociações para o mesmo jogar em Joín
vile, Blumenau, Brusque.: Críciúma, Tubarão, Lajes,

que o
t Canoinh�s, Mafra, Joaçaba e Imbituba,

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

,-
i

PELO ESPORTE DA VELA I NOS ESTADOS UNIDOS O·"CAMPEO�
NISSIMO ADEMAR.FERREIRA DA SILVAXA-DIREZ.BORDEJANDO

Figueirense Futebol Clube
r�:·
CONSELHO DELIBE

RATIVO .;

CONVOCAÇÃO

. 3 pts. 2 pts.
Total de pontos pró Club 12 de Agosto: 51 /2 pontos.

.
Total de pontos pró Club Xadrez Blumenau: 4 1/2 Leia na 6a. pagina, o

.. ponto"S. , ,tras. noticias ]1�spol'tiva-s•.
.

\

futebol mineiro.
xxx

Novo presidente do C. N. 1

- Acaba de ser empossa<
no cargo de presidente . (

Conselho Nacional de De

portos, o desportista Fáb
Carneiro de Mendonça, nl

meado pelo ministro da Edl

cação.
xxx

dois segundos e 3 terceír.

lugares; 2,0 Icaraí com qu:
tro víórías, um segui.do
dois terceiros lugares; �

Botafogo com duas vitóría
dois segundos _e um tercei

lugares; 4,0 Flamengo' co

tres segundos e um tercei

lugares; 5.0 Guanabara co

um segundo e dois terceir

lugares e 6.0 Boqueirão, co
um segundo lugar.

xxx

O Benfica na taça Riv:
davia" - Virá o Benfica :

Torneio Internacional ela

Otávio Teixeira
Presidente

José A. Ferreira.
Secretário

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Agora. também em

a "deliciosa"

FLORIANÕPOLIS

BOTUCATú CENTENÁRIA Escolilllta".,...��.
mais cresce no mundo in
teiro.
Fundada pelo Capitão Jo

sé Gomes Pinheiro, Botuca
tú é chamada cidade dos

"bons ares" por colocar-se
sôbre a serra do mesmo no

me; possuidora de clima

salubérrimo, é propícia ao

turismo e ao veraneio, sen

do um centro cultural, co

mercial, industrial, fer
roviarro e agrícola, ponto
chave da média Sorocabana,

Curso rápido

-#��

Uma cidade mais comple
tou seu centenário: - Bo

tucatú. O município pau
lista postado a mais de

1.000 metros acima do nível

do mar, está colocado na

linha das cidades bandei
rantes que acompanham o

desenvolvimento geral do

Estado, quer comercial, quer
industrial, quer cultural- AULAS --1

.

DO . Clube Doze
de Aaosto

Raa· Joãt·�loto,�6

mente.
das mais importantes zonas

É uma cidade moderna, da alta Sorocaba, Noroeste

que se esparrama para os e norte e sul do Paraná.

lados e cresce também para Partindo da Fazenda

cima, com edifícios altos, Monte Alegre, residência do.

demonstração visível de evo- Capitão fundador da cida

Iução, De traçado hodierno de, foi o futuro município
com ruas retas cortando paulista desmembrado de

ruas retas, posue 50.000 ha- Capão Bonito, e a fundação
bitantes e vem crescendo da nova freguesia invocou

muito com sinais eviden- Santana, em homenagem á

tes de tornar-se breve das senhora do doador' das ter

primeiras metrópole do in- rãs que foi o tronco da im

terior paulista. portante família Pinheiro

Com inprensa própria, Machado tradicional na

cinco jornais dos. quais dois política e na administração
são diários, possuidor de brasileira.
uma esplêndida estação de I As festas do Centenário
rádio a Emissora de Botu- de Botucatú, tiveram realce

catú, distante de São Paulo justificável. É uma cidade

apenas 250 quilômetros, ser- que orgulha não só aos-pau
vido por boa estrada de 1'0- listas, mas a todos os bra

dagem, por ótima ferrovia, sileiros. Por isso a Metrô
tendo serviço aéreo também. pole, em seu- diário, anotou

Botucatú está a' dois pas- o acontecimento. E por ela

sos da capital bandeirante
I
e pelo Brasil, leva um abra

e recebe direto o bafejo de
I ço

á sua irmã bandeirante!

progresso da metrópole que. Salve Botucatú!

Dna, GUIOMAR S,�NT""NNA.
famosa autrlcíonista que

d .. râ as aulas da. Escoltnha
Walita em nossa cidade.

A partir do proximo dia 2 estará
em nossa- cidade a famosa Escolinha Walita l .

Inscreva-se hoje mesmo! O curso é rápido,
inteiramente grátis e está a cargo da famosa
nutricionista Dna. GUIOMAR SANT'ANNA
de São Paulo. Você aprenderá inúmeras
receitas deliciosas e ainda receberá
um sugestivo diploma!
• CenhwCI!I da novas reçait·.:Is <

• Segr•.dcui da cozinha modilwCI
• Manejo dos üptlfalhcs WGllit ..

Tudo isso você aprenderá nas aulas agradáveis,
sem formalidades, da Escolinha Walita, que
estão entusiasmando milhares de Donas de Casa
de todo o Brasil! Durante o curso, serão
exibidos interessantes filmes sóbre alimentação
moderna, inteiramente falados em português,

Atenção I o número. de cagas p limitcd>. Não perca. tempo !

Convide suas amiaas e lln depres...."O [azer sua inscriçú o num dêstes endereços:
- Machado e Cia. S. A. - Rua Saldanha Marinho

"

- Oscar Ammon _: Rua Tiradentes, 12
Sil veíra, 24 - Instala�Ol·a. de Fpolis - Rua Trajano, 11

Pereira Oliveira e Cia. - Rua Cons. Mafra, 6

Carlos Hoepcke S. A. - Rua Felipe Schmidt
Eletro Técnica Instaladora S. A. - Rua Tenente

Casa .Bletroníca - Rua Felipe Schmidt, 38

OUÇA PELA PRF:-B RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, T6DAS AS 6a8. FEIRAS DAS 21,33 ÁS
22,30 O MUSICAL ':_QUANDO OS MAESTROS SE ENCONTRAM" : ;':i'.&JI;Jj\
et_ A4� �-it�_' , � :�

-- -

;�.;�.�
A ESCOLlNHA WALlTA É UMA INICIATIVA DOS REVENDEDORES V/ALIJA DESTA CIDADE

aU8f DOlf Df AGOSTO Ciclistica
�"

. . Rosa Nelo
GRANDE SOIRÉE, COM BRILHANTES NOVIDADES

SÁBADO, DIA 30. ESPECIAL HOMENAGEM À RE. Rua 24 de Maio 906 (Ela
PRESENTANTES DO VE'fERANO NO CONCURSO treíto)
MISS SANTA CATARINA, SENHORINHA ARLETTE À' Ciclistica Rosa Neto

. _GONÇALVES. .,(Antiga '"Oficina -dl -Bíeí-
.

PROGRAMA: -;- DESFILE DE MODAS 'DE IN- cletas Nely tem a Ira:'a sa- '

VERNO, PATROCINADO'"" PELA CONCEITUADA _QA- tísfação de comunicar ao

SA "A MODELAR". I público, que conta. atual-

CONJUNTO DE ACORDEON DA ACADEMIA 'DE mente com uma equipe de

ACORDEON STA CECILIA..
' \14 mecânicos especíalísados

ORQUESTRA Da VETERANO, COM DANÇAS A

I·em:
reformas e consêrtos

SEGUIR.
.

de bicicletas de passeio, cor-

ATENÇÃO: - RESERVAS DE MESAS A CR$ 5000 ridas (meia corrida, cor

_ INGRESSOS Cr$ 15.00.
' I

rida especíal Triciclos, tíco-
OS INGRESSOS A NÃO SóCIOS Só SERÃO FOR- ticos: c.arrlllhos berços en

NECIDOS MEDIANTE PEDIDOS DE SóCIOS NA FOR- de ciclismo.

MA DO COSTUME. .

Possue um grande e va-

A DIRETORIA RESERVA-SE O DIREITO DE VE-
ríado esto�ue.de peças .des

DAR A ENTRADA A PESSO S CUJ!\ PRESENCA NÃO
de uma .slmples

. �orracha
J

A.. -

�

1
para rodas de trícícloa até

CONVENHA AO CLUBE. S bicicletas de eorrídas .es-

peciais.
Seus mecânico. atendem

com, presteza e perfeição 08

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade -de fer-
ramentas especializadas
bem como maquinâríoa,

.

Serviço de Solda, Forno

Vulcanização, Mec8,nica,
Pintura Ralações e breve
mente Pintura à FÔlo•.
Atendemos às :cidades do

Interior pelo. serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo- telefone

6230.

A U. D. N. aceita
RIO, 26 (V. A.) - A Convenção Nacional da UDN que

se instala depois de amanhã, quinta-feira, deve se definir,
por unanimidade, pela candidatura do sr. Etelvino Lins à

presidência da República. Até o momento não se confir

mam as informações de resistências em alguns setores e a

seção mineira, apontada como a mais rebelde, realizou do

mingo a sua convenção, que concluiu pela aceitação, sem

voto discrepante, do ex-governador de Pernambuco.

Com o integral apoio do partido está também prática
mente resolvido o problema da presídêncía udenísta. O sr.

Milton Campos rendeu-se aos apelos da seção mineira e

aceitou a sua candídatura, abrindo caminho a uma solu ..

çâo realmente alta.

(xpres'so Florianópolis Ltdat
,� '�""I

� Transporte de caraas em geral entre
FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAUlll
COM VIAGENS Dffif:TAS E PERMANENTES EM CARROS PBóPIROS

J'ILlAL: CURITIBAMATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. U!S

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

�O-

FILIAL: SAO PAULO

Vlsconde do Rio Branco
(i32/31)

Avenida. do Estado 1866/76

•

Telef('ne 1280
São Paulo·_ Capital - SP.

EndereÇo Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-:-

Endereço Telegráilc�
Santidra e TranspoUs

-o-

(A&,êncja DO Rio de Janeiro e em Belo Bor1zonte com tráfego mútuo atj
.

São Paulo com a ElUprês. de l'ransportes Minas Geram 8/A.)

28 DE ABRIL
A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE:

- em 1.625, os holandeses que se achavam sitiados

na Bahia- fizeram os primeiros entendimentos

para uma capitulação, que veiu a ser assinada em

30 do mesmo mês e que nos' ocuparemos nesta

data;
,

em 1.1338, um destacamento holandes foi derrota
do em Itapoã, na. Bahia, por tropas comandadas

pos Francisco Rebêlo;

em 1.811, mais quatro companhias do Regímen- tugal.

to de Linha. da Ilha' de Santa Catarina, os cele- A recepção foi alegre e cor-

dial.Rio
O chefe do executivo bra-

sileiro, foi recepcionado por

uma guarda de honra de ca

detes navais, recebendo cum

primentos do Presidente Ge ..

neral Craveiro Lopes e do l°

Ministro Oliveira Salazar.

Na grande Praça de Pom

em 1842, nasceu, 110 Castelo Neully-sur-Seine, em. baline e nas ruas vízínhasse

França, LUIZ FELIPPE MARIA FERNANDO achava formada uma guarda
GASTÃO D'ORLEANS, Conde d'Eu, Principe de de honra, composta de 10 mil

França e Marechal do Brasil, vindo a falecer em homens, e dezenas de milha-

28 de Agôsto de 1.922 quando em viagem para o
. res de portuguêses que com

Brasil onde vinha tomar parte "com col égas e pareceram ao cáís para dar

amigos do Instituto Histórico Brasileiro na cele- as boas vindas ao ilustre vi-,
bração do Centenário da Independencia Pátria". sitante: . A '

Consorciou-se em 15 de Outubro de 1.864 com a I
Os ceus de LIsboa também

Princeza Izabel :
se engalanaram.

,

Dezenas de aviões a jacto,
da Fôrça Aérea de Portugal,

HOJE NO Aconteceu •••

'ti,?::" <,w\li< ''''''''�,
Ac,y Cabral Teive Mais tarde, ante a Assem-

Aconteceu na histórica e bléia Nacional, o Presidente

romântica cidade de Lisbôa. Café Filho proferiu impor
Eram 11 horas e 37 mínu- tante discurso, terminando

PASSA,DO

tos, quando o Presidente Ca

fé Filho desembarcou ante o

Cáis das Colunas elo famoso

Terreiro do Paço, na velha

capital portuguêsa .para uma

visita oficial de 6 dias a Por-

bres "Barrãga-verdes", embarcaram para o

Grande do Sul;
em 1.826, a fragata "Imperatriz" surta no porto
de Montevidéu, resistiu valorosamente o ataque
�ito por sete navios argentinos do Almirante

Brown, que recuaram com a aproximação de ou

tros vapores brasileiros;

em 1.8.47, no Rio de Janeiro, faleceu o historia
dor José Vieira Fazenda, falecido na mesma ci
dade em 18 de Fevereiro de 1.917;
em 1.877, a cidade do Rio de Janeiro recepcio
nou entusiasticamente ao General Manuel Luiz
Osório, Marques de Erval, que- foi tomar posse
de sua Cadeira no Senado.

André Nilo 'I'adasco

ERNESTO TREMEL

VIDA NOVA SEM TEMOR
PARA OS HOMENS
Hoje todo homem pode

ser 100% viril e pode ser

pai, mesmo sofrendo de dís
turbios de origem nervosa,
fisiológica, de nascença e

de idade.
rugiam os motores em evo-

luçôes pela cidade,
Esses disturbios são ago-

Na Praça do Rossio se
ra completa e cientifica-

o I t izíd
viam arvoradas mais de 800 men e corrrgi os por novos

bandeiras, emblemas e ga� médicos. Peça GRATUITA

Ihardetes. MENTE, mais informacões

O chefe do governo brasi- à Caix-a Postal ,8536 _.São
leiro, foi, em seguida, con-:

duzido ao palácio de Queluz,
local onde viveu e morreu D.

Pedro IV, Imperador do Bra

sil, cuja estátua localizada

na Praça do Rosário, se a

chava envolta com bandei
ras brasileiras.
As casas comerciais fecha

ram suas portas.
O govêrno decretara feria

do nacional. f

Na qualidade de Vice-Pre
sidente da República, o sr.

Café Filho já visi.tára Por

tugal, em 1951.

Mas, desde 1910, quando o

Marechal Hermes da Fonse

ca governava o Brasil, ne

nhum. õutro Presidente da

República havia visitaclo ,o
ficialmente, o grande pais
irmão.
Após os cumprimentos de

praxe, ao desembarcar, o sr.

Café Filho dirigiu-se a Tri·
buna de Honra, sendo então
saudado pelo Patriarca de
Lisbôa, cardeal Manuel Ce

rejeira.

TREMEL participam aos parentes e amigos, o nasci

mento de sua filha Irene, ocorrido na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa no dia 23 do corrente.

Rea'��a�meDlo .

moral

Participação'
E SULAMITA BONNASSIS

(SNA) - Um grupo da

Igreja' da inglaterra tem cri

ticado o "Movimento de
Rearmamento Moral", como

sendo um "estado psicoló
gico perigoso, gravemente
defeituoso no seu julgamen
to social, e com possibilida
de de tornar-se heresia
cristã".

O ataque foi feito através
de um relatório preparado
pelo Conselho Social e In
dustrial da Igreja, a fim de
ser submetido à apreciação
da Assemhléia Anglicana
em Londres.
Falha êsse movimento,

disse o Conselho, em ex

primir os quatro padrões
morais: honestidade, pureza,
altruísmo, e amor - na

Jlrática [da vida social de
cada dia. Admoesta ainda o

relatório que o cristianismo
não conduz o homem a uma

simples expectação de uto

pia. O Conselho adverte 0.5

pastôres 'e leigos a estarem
atentos ao fato que o ponto
de vista de mudança espiri
tual através do rearmamen

to moral é. de menor impor
tância que o ponto de vista
cristão de con versão.

AUX. TRAT. SlflLlS

VENDE-SE
Um armazém de secos e

molhados sito a Rua Rui

J. Barbosa 10 (Frente a Praia

�'

\
de Peixe).

sua oração com as seguintes
palavras:
"Sou particularmente re

conhecido. pela oportunidade
de usar tão alta e tradicio
nal tribuna para as primei
ras saudações que em meu

nome e no de meu país diri
jo às autoridades e ao povo
da. hospitaleira e formosa
terra lusitana.
No simbolismo dêste con

tato solene, Portugal' e o.

Brasil trocam um abraço de
vibracão e ternura.

Faç·amos votos, ;enhores,
para que esta aproximação
3e torpe cada vez mais ínti
ma e fecunda, pelo bem cres

cente dos dois' povos que re

presentamos".

ADIADA, "UMA . EX
PLOSÃO EM NE-

,

V�DA
SURVIVAL CITY, Nevada,

26 (U. P.) - Os fortes ven

tos dominantes no deserto de

Nevada, hoje obrigaram a

uma 'protelacão pelo menos

por 24 horas, de uma grande
detonação atômica relacio
nada com a defesa civil. A
comunicacão foi feita, hoje
de manhã, para os observa
dores pelo dr. Alvin Graves,
cientista-em-chefe das ex

pel'iencias. Isto significa que
a expl.osão nuclear não será
realizada (antes da pr��ima
quarta-feira.

CASA
CaiaI de tratamento pro

cura 'casa para alular••0
centro ou imediações, que
seja nova ou bem conserva

da. Qualquer informação na
HA Modelar".

, ---- J
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TAUBATE' 3 X
MARTE 1

F. XAVIER

JUlINHO E SEU INGRESSO NO
FUTEBOL FRANCES

MARSELHA, França, 26 novos regulamentos sôbre
(U. P.) - O sr. Pierre os .jogadores estrangeiros,
Volle, secretário do C. F. !regulamentos êsses que es

Olympique, desta cidade,; tão . sendo debatidos na

confi.rmou que esse Clube. França.
está negociando, desde o I "Nosso presidente, o sr.

o ano passado, a transf'eren- Jean Rodin, regressará de
da do famoso crack bras i- París depois de amanhã, 4a.
leiro Julínho, ora pertencen- feira, então saberemos o

te a Portuguêsa de Despor- que iremos fazer", disse o

tos, de São Paulo. sr, Volle.
"Iniciando as negocia- f\cl'edita-se que ó Olym-

liões corri Julinho - disse o pique teria grande satisfá
sr. Volle - durante a dís- ção em contratar Julinho
puta da Taça do Mundo, nã' mas, ao mesmo tempo, terá
:-luíça, em junho último. Es- que pensar um pouco pois
sas negociações estão bas- nestes momentos está na ba
cante adiantadas". lança a sorte dos jogadores
Monsieur Volle se recu- de futebol estrangeiros na

sou a dizer se o Olympique França.. A SOCIEDADE FLORIANOPOLITANA ELEGERÁ .A
estava prestes a chegar a A comissão executiva da "lVIIS� CHA�ME DE 1955 ,o::.,�,::"
um acôrdo em virtude do Associação Francesa de FU-l- . '.' "SHOW" SUR[ual Julinho passaria .da tebol debaterá brevemente, MARAVILHOSO DESFILE DE MODAS, ,'-

?ortuguêsa para o clube uma proposta para proibir a PRESAS, APRESENTAÇÃO DAS MAIS ENCANTADO-

.ocal ou se o O1ympique re- participação de todo joga- RAS REPRESENTANTES D� JUVENTUDE
iunciaria a contratar o fa- dor de futebol estrangeiro CATARINENSE

.noso crack, em vista dos nas esqulpes francesas.

CAMPEONATO
VARZEANO DO
PALMEIRAS·

Excurssíónando, domingo
último, à'. vísinha localidade
de Biguaçú, o 'I'aubatê E.
C. abateu espetacularmente
o Marte F. C. pela conta
gem de 3 a 1. Foi uma vitó
ria justa, pois o Taubaté
apresentou-se melhor entro
sado, apezar de não contar
com sua força maxima. No
primeiro half-time o Tau
baté entrou em campo um

pouco indeciso, indo se fir
mando aos poucos, passan
do a dominar as ações no

reatante do primeiro tempo
chegando a pressionar for
temente o ultimo reduto ad
versário, inclusive num lan
ce em que o arqueiro ja
vencido; a bola chocou-se
com o travessão, termínan-

.
do sem abertura de conta
gem, aliás um' score injus
to para o Taubaté

.

pois foi
o melhor quadro em campo.
No segundo, � hafl-time, 1
minuto após a saida, numa

confusão na área o beck do
Marte marcou contra seu

proprio arco.

Aos 3 minutos, numa boa
trama de Nenen e Jaime
centrando o primeiro para a

área adversária, Vidomar
finalizou de cabeça ani-
nhando a. redonda nas re- Terminou, domingo último,
des, Um bonito .fento sur- o primeiro turno do Cam -

_

gido de inteligente jogada. peonato Varzeano do

paI-I CINE SAO JOSE'Apezar de sofrer 2 tentos meiras, ficando empatados
relampagos, o Marte con- em 1.0 lugar Universal e o

I A's 3 - 8 horas.tinuou lutando muito, mas clube promotor. I
a defeza do Taubaté muito Eis a classificação: I

Virginia Mayo - Dale

firme no segundo tempo, 1.0 lugar - Palmeiras e I
Roberlson

não dava tréguas rebaten- Universal, com 4 jogos, 2 vi. MAIS FORTE QUE A LEI

do e anulando diversas car- tórias e 2 empates, I (Technícolor)
2.0 lugar - Palmeírtnhas, No Programa:gas cerradas .do Marte.

C com 4 jogos, 1 vitória e 3 Cine Noticiarío, Nac.om algumas jogadas
.

isnid f
. empates. Preços: 10,00 - 5,00mais rispi as, 01 se esco-

3,0 lugar - Curitibanos, Imp. até 18 anos.ando o tempo, sempre com O'

Taubaté no comando das
com.4 [ogos, 2 derrotas, 1

.

empate e 1 vitória, I [ ;I j-ações. Aos 18 minutos, Vi- ... • Ir4.0 lu.gar - Ferroviário" :;domar muito impetuoso re- _ __ I , __

cebendo uma bola no furo
com 4 Jogos e 4 derrotas. I ,

Domingo próximo será.Inl- A's 5 - 8 horas.finalisou com exito assina- cíado o returno' com os se- UI
. . �

rimas Exiblçoeslando o terceiro e ultimo guíntes prélíos: James Mason - Janettento do Taubaté. A's 8 horas - Uníversa.. l � L"... eigh - Sterling Hayden
.
Dai em diante a turma Ferroviário,

- Debra Paget em:do Taubaté procurou man- A's 10 horas - Palmeiras O PRINCIPE VALENTEter o score, pois pratica- x Curitibanos.
(Technicolor de Luxo emmente ja estava decidida a

CINEMASCOPE)sorte da partida. Faltando
d CONGRESSO EUCARIS- Preços: 18,00 - 10,00

,

ez minutos para o termino, Censura até 10 anos.

G
·

C· S�:��������::�ii.��:�� r:�::�:;��1:��g�1::���!� I[k!! PJ i��
remlo ruzelro do ui

tento de honra dos locais, tíco, Nao deixe para ultima �--- - -_� Recre8tivo-Guttoral.�sportivonão tendo chance neste lan- hora, faça desde já sua re-

ce o goleiro Marreco, tarn- serva.

bem grande figura do Tau-
baté. Dentro de poucos ins-
tantes o juiz trilava o apí
to dando por encerrado o

match. Nos vencidos gosta
mos mais do goleiro, Nenen
e Telê.. Os demais razoa
veis. No quadro vencedor
não há homens a destacar,
portanto estiveram quasi
todos 'num mesmo plano. Vi
tória justa e merecida do
Taubaté, pois foi mais har
mon ioso em suas diversas
linhas e tambem mais obje
tivo. De parabens por mais
esta vitoria, a diretoria,
associados, e os jogadores
que tão bem honram o pa
vilhão do Taubaté E. C.

O Taubaté formou com a

seguinte constituição:
Marreco, .Liberty e Pedro; ,

.

Elisvaldo, Demostenes, Car- ,n Centro de' ::JrradiaÇão
linhos e Nenen; Ramon, Jai-j Mental "Amor e L14'i�\realiza
me, Pido, Vidomar e

Odi-I·leSSÕes Esotéricas, todas as se
lio. gundas feiras, às 20,30 à rua

Segundos quadros: o Tau- Conselheiro Mafra, 33 _ 20
baté venceu tambem por 2 landar.
a 1. J. ENTRADA FRANGA

*f�Dlf�I�O

P A R T I ct'P A ç A O
ARCI ANTUNES DA CRUZ e RUTH KIMMEL DA CRUZ

Participam aos parentes e amigos, o nascimento
de seu filho UDO, ocorrido em sua residência à rua

Rio Grande .do Sul n. 27, no dia 22 do corrente.
'

Dale
A's 8,30 horas.
Virgina Mayo

Robertson em:

MAIS FORTE QUE' A LEI
(Technicolor)

No Programa:
Cine Noticiado. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 18 anos.

A's 8 horas.
Elena Varzi - em:

'CRISTO P-ROIBIDO
. No Programa:·

.'
, Fatos em Revi�t�. Nac.
r ,p;reços: 7,00 -"- 3,50.
l In}Jl. até 18 anos.

A's 8 horas.'
Encerramento do -festival

da M. G. M. t» Apresenta
ção
Fernando Lamas - Lana

TU1'1"ier - em:

A VIUVA ALEGRE
• (Technicilor)

No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

. Par'licipação.
OSVALDO CARPES E SENHORA

Participam aos. parentes e pessôas de suas relações
nascimento de sua filha HELENA MARIA ocorrido r

de ,a'bril. ..I

A's 8 heras.
Maurícs Chevalier

"2\:)uHe Ducaux - em
�?". ;'!.,V," O IcEI
No Pl'o;!,'nmi'i:
AtuaL Atlantida. Nac.
Preço!;!: 7,00 - 3,50.
Imp .. até l8 anos.

.L
,t.__ • , -

Apenas pouco mais de uma semana nos separa do
gran de a con tecimen to.

, Sim. No próximo dia sete (sábado) teremos, no Lux.
Teremos, sim. E cousa muito ao gôsto da nossa so

ciedade.
Além do costumeiro jantar-dansante, haverá (va

mos descansar o acontecerá ") a apresentação de en

cantadoras senhoritas, dentre as quais será escolhida a

"lVIISS CIIARME".
Vocês gostaram da mistura de "miss" e "charme"?
Pois é! fica menos vulgar. "Mademoíselle Char

me" ... "Glamour Girl" é o comum.

Pois é! teremos a nossa "MISS CHARME".
E para proclamá-la tudo está sendo feito: desfile de

modas, "show" intitulado "UM BOf:MIO SONHA", sor

teio de uma surpresa entre os presentes, além da boa
mágica da "Lux Conjunto".

São apenas trinta. e 'cinco mesas.

Convem fazer a reserva, desde já. Ou, então, não te
rá muita gente a chance de aplaudir "MISS CHARME".

Cada mesa dará direito a um voto. Assim, democrá
ticamente, "MISS CHARME;' será escolhida.

Na edição de' domingo, em minha coluna, apontarei'
as dez candidatas ao título, por mim escolhidas. Aguar
dem os nomes das encantadoras' representantes do en-

canto da capital.
.

Trata-se, porem de uma opinião (aliás abalisada) ,

mas qualquer outra senhor-ita presente à festa poderá
arrebatar para si o ambicionado título e a jo ia que lhe
será oferecida, como prêmio. E não faltarão muitas e
muitas garotas bonitaa e alinhadas •

Um sucesso social será a festa do mês de maio, 110

Lux Hotel. . IDirei: agora vou lustrar meus sapatos. Até o dia 7.

(Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
O Grêmio Cruzeiro do Sul levará a efeito uma soirée

na noite de 30 do corrente mês, intitulada "Noite de
Cortesia" a qual será abrilhantada pela Orquestra da
quele Clube. Farão também a sua apresentação dois
componentes do conjunto "Os Brasileiros". As mesas

entrarão em sorteio sendo oferecido um brinde à mesa

premiada.
Serão ainda apresentados números variados. Início

da soireé: às 22 horas
Todos à "Noite de Cortesia"

I" r!H!s�SAÇo��t��! :1: 7
(SÁBADO), JUNTAMENTE COM O JANTAR-DAN
ÇANTE, ZURI MACHADO COMANDARÁ UMA ELE
GANTE FESTA SOCIAL, CONSTANTE DE DESFILE
DE MODAS, "SHOW" INTITULADO "UM BO�MIO
SONHA", SURPRESAS' E ACLAMAÇÃO DA "MISS
CHARME DE 1955".

APENAS TRINTA E CINCO MESAS PARA A
REUNIÃO DO NOSSO MUNDO SOCIAL.

'lJ-rgente
Vende-se, em 'Praia Compkida, á 9 km. da Capital,

uma casa iniciada com todo; �aterial para terminal';
Esplêndido local, área espaçoaa com proteiro nos

fundos.
Procurar Alcides

1.118, defronte.
Antônio Carlos,

Aluga'-se
Vw., sala de 72 mq., yorta e j:1i�elns para o CAIS

0TIr.:DERIGO ROLLA, !)�vimento tel'reo do prédio nO.
1Ú d", ;Rua João Pinto.

- .

Tn,tar na Seereül'ia do Clube Doze de Agôsto. l.

�----_._--_ ... __ ... __ .,_.,

o ESTADP
·.,.tZ; _

Vasa "Eureka"
Rádios, 'I'ransf'srmadores, Amplificadores, Motores

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

'

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, 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

PROPRIETÁRIO: OTOlUAR GEORGES BOEHM
Regtstro ; Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito -: Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA A. VISTA E A LONGO PRAZO
, I

Distribuidor

c, RAMOS S;A

Comercio - Transportes
Rua João i Píuto, 9 Fpolli

,.

Dr. E. Moennich
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piorréía,

por operação iem dôr
'

.

Pesquizas e tratamento dos rõcos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADA�'" - (curso com o próprio
autor Prof. Badan ) - tratamento eficiente rápido e com

teste bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatornicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATLRMJA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora prevíamente marcada
Clínica:

"

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.83'4
FLORIANóPOLIS - Peja manhã s-omente

VIVER!!! "lVIORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
S.P:NGUENOL - Tônico i\(.s'tlonvalescentes; tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS _:...... DEPAUPE
RADOS __:. ESGOTADOS -
MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUÍTICAS receberão a toni
ficação geral,

.

do organismo

DR. INGLETTO
Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetricia - UrOlogia - Endocrinolopa.,

Curas de emagrecimento e engorde.'
Doenças da velhice.

\ ALTA .CIRURGIA
CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora ..
Consultór1o�"Ru-a Fernando Machado, n. 6 - la andar.

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas -(exceto aos Sábados).
Pelá Mà.nh:ã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quillta-feira, 28 de Abril de 1955
.

.. B.anc� d�D,��aLsil S.8. ICasa' . ureka"
Rádios, Transformadores, Amp1ifieado�e8; Motores

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

.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e lt'orça

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

o ESTADO

Concurso para escriturario--auxiliar
O BANCO DO BRASIL S. A. torna público que o

concurso para es riturário-auxiliar, cujas matrícula.s fo

ram encerradas em 11 de março último será realizado

nos dias 15 e 29/5/55, devendo ser observado o seguinte
horário:

Dia 15/5/55 - Domingo

Matemática Comercial .

Francês . .

Inglês . ;

Português .

das 8h. ás 10h.
das 10h 30m ás Uh. 30m.
das 14h ás 15h.
das 15h. 30m ás 17h 30m.

Dia 29/5/55 - Domíngo
Contabilidade Bancária ...• dás 8h ás 10h.

Datilografia das 13h em diante.

Os candidatos deverão comparecer aos locais desi

gnados para a realização do concurso, devidamente mu

nidos de caneta tinteiro ou lapis tinta, 30 minutos antes

da hora, determinada.
Aí.'! provas de Matemática Comercial, Francês, in-,

g lês.: Portugues e Contabilidade Bancária, serão realiza

das nos salões da Faculdade de Direito, á Rua Esteves

Junior na 11 e a de Datilografia na sede da Agência do

Banco do Brasil S. A., á Praça 15 de Novembro nO. 4.

Fiorianópolis, 20 de abril de 1955

Nestor Angelo Arioli - Gerente
José de Brito Nougueíra - Contador

eficiência
tradição
Desde 1927. se empenha a

Varig Em oferecer. ao público
o melhor serviço, adotando as

...

mais modernas inovações na
técnica do transporte aéreo.

VARIG
�

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DO ms DE ABRIL

DIA 30 - SABADO - Soirée às 22 horas.
AVISO - A soirée programada para o dia 10 foi an

tecipada para o dia 9.

-,

PROPRIETARIO: OTOlVIAR GEORGES BOEHJ'I

Registro: Inscrição 211
Fon,":

Rua Cel. Pedro Demoro, 1657
Etll reíto - Elortanõpolls - Estado de Santa

Catarina - Brasil
VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

Dr. E. Moeooich
Clrurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extraçõ�s d!�í- ,,_,,"""""'-..::

ceis - dentes inclúsos Tr�tamento �tual da Prorrela, I.

por operlíçao iem dor

Pesquízas e tratamento dos, fócos de infecção na raiz do

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

teste bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 _ Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã sõmente

"'
...

�\P

iTRAN 5 POp.1��·
TO'SSIU?

Não deixe que as .Bron

quites, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao primei-
1'0 acesso de tosse, tome "Sa

tosín", o antisético das vias

respiratorias. "Satosin" eli

mina a tosse, .da novas fol'"

ças e vígor; Procure nas

farmácias e -d rogarias "Sa

tosín", que combate as bron

quites, as-tosses e as con

sequências dos resJriado!.

DR. INGlETTO
Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Criança..�.
Pediatria - Qrtopedia - Traumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetrícia - Urologia. - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
-

Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CmURGIA PLASTICA: Estética e Ref:)ar.adora ..
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - l° andar.

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).

,

Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora
marcada.

--��---------,��--�,-.,�----,�------�-------------,-

.e O n V i t eDOCES
Acertam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dacle; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
-nentos,
Rua CeI. Melo e Alvín 17.

Tel. 3.41B

PEREIRA OLIVEIRA & Cia., maiores revendedores
"WALITA" nesta praça, tem a grande satisfação de convi
dar as Benhoraa Donas' de Casa, para tomarem parte no

Curso Prático da Escolinha WALITA, a instalar-se nos sa

lões do Clube 12 de Agôsto, no dia 2 de próximo mês de

maio, às 15,00 horas.
As. inscrições deverão sér feitas com antecedência, na

loja de Pereira Olíveíra & Cia. No ato da ínscríção o ínte
ressado receberá um cartão numerado, que lhe dará direi
to de concorrer ao sorteio de um Misturador de Massas
Turmíx (adaptavel aos liquidificadores Walita e Turmíxj ,

no valor de Cr$ 1.680,00. Somente as inscrições feitas na

loja de Pereira Oliveira & Cía, darão direito de COnCOlTPj'

ao sorteio do Misturador de Massas.
Agradecendo a preferencia, desejamos a todas as DO·

NAS DE CASA um bom aprendizado na ESCOLINHA WA
LITA.

Florianópolis, 17 de abril de 1955.
PEREIRA OLIVEIRA & Oía,

Rua Cons. Mafra, 6 - Fone 2358

PREGUIÇA E Jt�RAQúEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.lN:üUO.íll

tt�l\iEN8 SEM ENERGU,
... Não é lua culpa!
E li fraqtl�'I& que o deíaa (laniado" p.Udo,
euro molesa no corpo e' olhol sem br.Ut�
A: fraqUen atr�u a vida porque rouba

ai fôrç.., para G trúalho.

VÁNADIOL
aurueura os. I!lJôbulol sanguíneca •• VITALIZA o .aalu.. eA.

traqueotdo E de gGlito dellcluo • »o4t ••r uado em tod••

•• fdd.

Olirno Empreqo
Precisa-se, urgente, de um vendedor óu vendedora

para vendas a domicílio, de artigos elétricos tie afamada
marca.

Exige-se candidatos Com instrução e apresentação
convenientes.

Ordenado: -- à base de comissão, podendo ganharJ
mensalmente urna média de Cr$ 6.000,00, C01\1 ajuda de
custo-;

Cartas para caixa postal 268 - Fpolís.
�.................'-__"J'lotF..W.-J'a".n= _-.r.......�

A P/E LO
Iblantina Bantos e seu espôso achandd-se ambos doen

tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare
cídamente um auxilio para construírem uma casinha:

Lísta entregue nesta Redação . . . . . . . . . . 87,00
Vereador João N. Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
O ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Lista do sr. Osvaldo Ramos 333,00

•

--------------------------------------------,.�

Convite
A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES púBLICOS

DE SANTA CATARINA, CONVIDA A TODO FUN
CIONALISMO PúBLICO PARA DIA 28 DO CORRENTE

('Quinta-feira), ÀS 20 HORAS, EM SUA SEDE S(\
CIAL, À RUA TRAJANO, 37, PARTICIPAREM DA
ASSEMBLÉIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, COM
A SEGUINTE ORDEM DO DIA,

1) MELHORIA DE VENCIMENTOS (Estadual e

Municipal)
A DIRETORIA

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

�W''.

MOVEIS--VENDEM-SE
j

._-_ . ...;

COM URGÊNCIA MOTIVO DE MUDANÇA
Canapé, mesa jantar redonda oito pessoas, duas

cadeirinhas pé cachimbo, todas as peças de jacarandá
rosa da Bahia. Quarto casal com dois guarda-roupas,
comoda e demais peças. Porta chapeu. Um guarda-rou
pa solteiro. Armário cozinha. Cadeira encosto embuia.
Terno 'estofado, sofá três lugares, almofadas soltas.

'I'ratar rua Santos Dumont, 12 apartamento, 6.

••"-.,,, i.:',-''',ê'.;\.�!!r'·�;I�::S''''! i... i"""
-AGENTES _' REPRESENTANTES �- CORRETORES'
P· ti

I
recisam-se, a 'lVOS e desembaraçados, para venda

diretamente a consumídora, de mercadoria de grande
aceitação, agradava] e interessante. ótimas comissões
.premios de produção, etc. Esta é a sua oportunidade de
ganhar dinheiro em suas horas extras!!! Basta enviar
seu nome e endereço á CAIXA POSTAL 2052 _ CURI
TIBA e receberá prontamente, sem compromisso' todas
as informações. Escreva hoje mesmo!

'

Preci a-se
No Esfaleiro Arafaca

l\iECANICOS
SERRALHEIROS

'l'ORNEIROS
'l'elefônes: 2.266 e 2.212.

.'Restaurante NapoliRUA Marechal Deodoro 50.
Em. Lages, no sul do Brasí], o melhor!
Des onto especial para. OB senhores viajantes.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CONDE D'EU - Principe de França e

Marechal do Brasil

----�----------------------------------�--

PITUCA NA GUARUJA'
o sr. Aldo Silva, atual di-l gre sequência de estúdio, te

retor artistico da Rádio remos: Divertimentos: A

Guarujá, está organizando I ELETROTECNICA, com a

com o máximo carinho, a participação de vários ele

programação de aniversário mentos do broadcast catad
da Hmais popular", 110 pró- nense; e às 20,30 horas, di
iimo dia 14 de mitio. retamente do 110VO palco-
Já está programada uma auditório da Rádio Guarujá,

audição da Ex-Rainha do teremos um grande shaw de

Rádio, a fabulosa ANGELA comicid�de, com o Teatro
MARIA. E agora, ..depois de Comico de PITUCA.
uma brilhante temporada Está assim de parabens o

pelo teatro e cinema nacio- público catarinense, por es

nais, retorna ao microfone te grande programa de ga
da Guarujá, o nosso amigo Ia, que teremos o .prazer de

PITUCA, que se apresenta- olJvir no dia 14 de maio
rá em dois grandes progra- próximo, 'pela onda da "mais

mas, ambos patrocinados popular", peste dia de seu

com exclusivi,lade pela A aniversário, em que com

ELETROTECNICA INDUS-l pleta mais 1 ano de serviços
TRIA E COME'RCIO S. A", prestados ao povo catari-
Às 12,30 horas, numa ale- nense.· .

Loteria do Estado
HOJE:

'CR$ 200'.000,00
DIFICULDADES A LUTA DA ALEMANHA,

'PELA UNIFICACAO
. .'

BONN,27 (U. P.) � o par- pondo que a Alemanha se

tido democrata
.

livre -infor-j transforme numa 'terceira

mau, ho.ie, que a I Alemanha fôrça" i'�ldependénte entre o

não poderá conseguir sua Leste e o Oeste. O grupo, che

unificacão, pela qual luta fiado pelo deputado Karl Ge·
desde há tempos, "a.gindo por org Plleiderer, insistiu recen

si $6" à margem da aliança teménte que as forças oci

ocide�tal. E;)ta declaração dentais se retirem para além

ioi expedida após uma con- do Reno e que os russos pO:'

,ferência, realizada entre os s�a: vez se afastem para trás

lideres do partido, para dis- do Elba, até o ter;:itório po

cutir assuntos de põlitica ex- lonês.-Ã Alemanha unida, a

terna. que dariam lugar tais deslo-

Apontou, ao que parece, camentos, estaria ligeira
para uma iniciativa para a- mente al"'1ada e livre de to

cabal' com o movimento ini- da' a aliança militar com

clado no seio do partido, pro- qualquer dos dois lados.
"

_ Sessão do dia 26 - lA Presidência designa, obe- O presente Projéto foi re-

Lida e aprovada a ata e decendo ao (1Ue preceituam, tirado da Ordem do Dia por
os § § 2° e 80 do .art. 128. do ter recebido emenda.

Regimento' Interno, çs Srs. ABERTURA DE CREDITO
Deputados Lenoir Vargas 3°) -Discussão e votação
Ferreira, Heítor Alencar Gui- do Projéto de Lei n, 140/54
marâes, João Colodel, Ante- - Autoriza abertura de crê-
nor Tavares e Tupi Barreto,' dito especial de .

para' tntegrarem .a comissão Cr$ 82.355,00, destinado a

especial destinada a dar pa- aquisição de mobiliário para
recer sôbre a emenda a o Forum - Joaçaba. Aprova
Constituição do Estado de do.

,�
- "Todo mundo sa-

* '-, be que os nossos co

munistas, não dispondo
da tribuna das Câmaras
Legislativas ou de um

partido legalizado, for
maram diversas entida
des com rótulos patrióti
cos para iludir a opinião
pública e se aproveitam
dos chamados "inocen
tes úteis". A Polícia fe
chou algumas dessas en- I

tidacles mascaradas. Ou
tras, entretanto, conti
nuam funcionando, sob
a liberal proteção das
nossas leis. Uma delas é
a Liga de Emancillação
NaciônaL
No Ministro' da Justiça

acaba de dar entrada
uma representação con

tra a tal Liga que nada
mais é do que o PCB en

capuzado. Há vários nú
cleos dessa agremiação

.

vermelha espalhados pe
la c i d ade. Pl'ogl'ama
principal: petróleo é nos
so. E com êsse "slogan",
os membros da Liga ata
cam o imperialismo a

mericano, mostram as

ameaças da guerra que
os Estados Unidos estão
preparando para o mun

do, insultam as autorida
des brasileiras vendidas
aos grupos econômicos
do imperialismo etc. Mas
nada dizem da Russia, a

"mãe-pátria" dos he
róis que querem libertar
o mundo ...
Escudados na ·libel'ali-

'" da.de das nossas leis, os

comunistas não se de
têm na prática contra
as nossas instituições (le
mocráticas, A liberdade de

lido o expediente, tiveram
início os trabalhos, na hora

regimental, sob a presidencia
do Dep. Braz Alves.

Setor Educacional
Como primeiro orador ins

crito, na hora do expediente,
ocupou a tribuna, o Dep.
Paulo Preis, do PSD, para

...�,�t��W' """,,,,.,� pronunciar importante dís-
André Nilo Tadasco

curso, ligado ao ensino esco- Santa Catarina, apresentada,
lar, o qual será publicado na em 9 de novembro de 1954 e ASSESSOR TE'CNICO DA

No Castelo Neuilly-sur-Beíné,
-

na França, nasceu em oportunidade. Antes de dei- já aprovada, por maioria ab- SECRETARIA DA FAZENDA
23 de Abril de 1842, Luiz Felipe Maria. Fernando ·Gastão xar a tribuna, apresentou o soluta, na última Sessão Le- 4°) - Discussão e votação
d'Orleans, o Conde d'Eu, Prtncípe de França e Marechal do seguinte Pedido de Informa- gíslatíva da anterior legisla- do Projéto de Lei n. 94/54 -

Brasil. cões: tura, com o objetivo de criar Cria cargo no Quadro U'nico
Com 18 anos incompletos, como simples Alféres do

.

Tendo em vista a melhor o cargo de Vice-Governador do Estado (!\ssessOl: Técnico,
Exército Espanhol, já se apresentava CO�10 valoroso .S?l-I apreciação do Plano de 0- do Estado. padrão Y, da Secretaria da
dado., sobressaindo-se com coragem e altivez de prodígios bras e Equipamentos no 'lê.' Fazenda) - O Dep. Osnv
na célebre Batalha de Tetual1, contra os fanáticos e indo- tor da Educação, deseja-se ORDEM DO DIA Regis, do PSD, ocupou a tri-
máveis mouros de Marrocos.

. saber+ Concedendo pensão _buna para combater o Pro-
Com 27 anos de idade, já então Marechal do Exérctto a) _ Quantos Grupos Es: lO) - Votação em redação jéto em apreço, de origem

Brasileiro demonstrava o senso superior de verdadeiro colares funcionam em pré- final do Projéto de Lei n. governamental. E' que no

Chefe Mílitar, orientando a famosa Campanha da Cordi- ddos simplesmente adapta- 168/54 - Conde pensão men- entender do orador, o futuro
lheíra, contra os não menos fanatizados Soldados de Sola- elas ou de madeira? sal de um mil cruzeiros ao Assessor deve ter conheci
no Lopes, por ocasião da Guerra com o Paraguai. ,b) _ Quantas Escolas Reu- sr. Eugenio Pereira dos San- mento de Contabilidade Pú-

O Conde d'Eu não poderia deixar de ser também Sol- nidas possuem prédio pró- tos. Aprovado. blica e ser, Técnico em Fi·
dado, pois que, filho primogênito do Duque de Nemours, Q prío e salas suficientes ao DIRETORIA DA INDUS- nanças. Ao deixar a tribuna,
mais impopular dos filhos do Rei Luiz Felipe, descendia de seu normal funcionamento? TRIA E COMERCIO disse que o PSD não poderia
velha família de soldados e lidadores históricos. c) � Quantas Escolas Reu-

, 20) _ Discussão e votação dar seu apôío aquele Projéto
Na História do Brasil caber-Iha-Ia lugar destacado. nidas sómente dispõem de do Projéto de Lei n, 181/54 pelas razões expostas. O Dep.

Consordando-se com a nossa Princeza Izabel, em 15 de Ou- uma ou duas salas de aulas?
.

_ Cria a Diretoria de In- Laert R. Vieira, líder da
tubro de 1864, Gastão d'Orleans teve a.igtórta de terminar d ) - Quantos Grupos ou dústria e Comércio. UDN, tendo em vista a su

a longa luta, desferindo o "golpe de misericórdia" .�o cha- Escolas Reunidas vêm, por Para discutir o presente Pro- gestão do Dep. Osny Regís,
mado Exército de Ascurra, em Peribebuí e, principalmente, falta de salas, funcionando jéto de Lei, ocupou a tríbu- solicitou do Dep. Antenor
em Campo Grande, depois que a capital paraguaia rõra em três períodos diários? na, o Dep. Estivalet Pires, lí- Tavares, que apresentasse
conquistada após a decisiva Batalha de Lomas Valentinas. Quais são os estabelecimen- der do PSD, para, entre ou- requerimento naquele senti
auando Caxias considerou encerrada a luta que a desme- tos em que isso ocorre? tras 'considerações, declarar do, propondo que o futuro
dida ambição de Lopes desencadeára. e) - Com relação às Esco- que o PSD não voltaria a fa- Assessor fosse Perito Conta-

o Conde d'Eu, concebendo feliz manobra, contra a qual las Esoladas estaduais, quan- vor daquele projeto de orí- dor. Tendo o Dep. Antônio
a bravura desesperada de Caballero - o Primeiro General tas funcionam em prédios de gem governamental, porque a Almeida, do PSD, apresenta
do Paraguai - não conseguiu enfrentar, inscreveu-se, na- propr i e d a d e do Estado? 'criação da Diretoria de In- do requerimento que o Asses
quela dantesca pugna de Campo Grande, na Galeria de Quantas em casas simples- dústria e Comércio, era pa- sol' deverá ser Técnico em

nossos Heróis Nacionais, impondo-se à admiração, ao res- mente cedidas ou adaptadas ra aquinhoar os correlígíoná- Finanças e Contabilidade
peito e à gratidão do Brasil. por comunidades partícula- rios do Govêrno. Pública, o Dep. Antenor Ta-

Com o alvorecer do 15 de Novembro de 1889, o Conde res? O Dep. Laert R. Vieira, Ii- vares retirou seu requeri-
d'Eu foi conhecer "o exílio, a incompreensão, a injustiça fJ f) - Dos prédios de Esco- der da UDN, também, ocupou mento. Após resolvido o im
o esqueêimento ... " mas nunca esqueceu o Brasil, e, quan- las Isoladas de propriedade a tribuna, para tratar do passe, o Dep. Antônio Al
do revogado o banimento, apressou-se em rever a sua se- do Estado. mesmo assunto. Após tecer meida, encaminhou novo re

gunda Pátria. No entanto já a saúde fraca e vacilante não a) - Quantos construidos consíderações favoráveis ao querimento propondo que o
dava margens a que empreendesse viagem. Abalara-o, ain- com recursos próprios? Projéto, apresentou emenda. cargo de Assessor 'I'écníco
da mais, a dôr ·inenarrável da perda de sua velha compa- b) - Quantos construidos O Dep. João Colodel, do fosse de provimento em co-
nheira de sofrimentos, a Princeza D. Izabel - A Reden- pelo "Convênio" com o Ins- PTB, disse que após ter es- nussao, Ambos os requeri
tora - em 14 de Novembro de 1921. tituto Nacional de Estudos cutado as opiniões dos lide- mentos do Dep. Antonio Al-

Em 1922 embarcou para o Brasil. Vinha "tomar parte Pedagógicos? res do PSD e UDN, já tinha meida foram aprovados. O
com os colegas e amigos do Instituto Histórico Brasileiro c) - Existe algum plano formado o ponto de vista da

I'
P.resente Projéto foi retirado

na celebraçâo do Centenário
.

da Independência Pátria", governamental para vir me- sua bancada, afim de bem da Ordem do Dia por ter re-
quando, ainda em alto mar, a 28 de Agôsto, veiu a falecer. lhorar as condições dos pré- votar.' cebidos emendas.

Como Brasileiros, sentimos, neste dia, orgulho em pres- .dios escolares, especialmente
tal' a nossa homenagem, de admiração e respeito, ao ímor- aquele ... em li. e se instalam
tal vencedor de Campo Grande, o intrépido Marechal Luiz as escolas isoladas?
Felipe Maria Fernando Gastão d'Orleans, Conde

. d'Eu, Sala das Sessões, abril de

Principe 'de França. 1955.
É a justiça da História que se faz sentir, porque o Con- (ass.) Paulo Preis - Deputa

de d'Eu escreveu páginas de glórias, cobrindo a Bandeira do.

Imperial com os louros de esplendentes vitórias! Comissão especial - Comu-
Honras ao glorioso Gastão de Orleansl

í

! nicação da Presidência

pensamento, assegurada
. pela nossa Constituição
jamais IlUdel':i chegar a

êsse ponto, que é o .da
sua autonegaçã,o, Tudo
tem um limite".
Do "Diário

23-4:�55.
Carioca",

o PLANO E A FAROFA
Sob dens c�rtina de fumaça de um plano, enviado

em projeto de lei pelo Senhor Governador à Assembléia,
escorreg'a-se a gula tributária, onde o Impôsto de Ven
das e Consignações será elevado de .3 para 3,6%.

Essa investida, se aceita pela Assembléia, implica
rá, pelo imediato e direto encarecimento do custo de

vida, em redução do salário mínimo, neste Estado.
Para começo de conversa, alinhamos, hoje, uma

comparação entre o Estado de Santa Catarina e mais
tTês Estados, na parte dêsse tributo - pàgo pelos res

pectivos contribuintes e o respectivo salário mínimo,
em cada Estado.

DISTRITO FEDERAL:
Vendas e Consignações - 2,7%
Salário Mínimo: Cr$ 2.400,00

SÃO PAULO:

Vendas e Consignações - 3%
Salário Mínimo: Cr$ 2.300,00

RIO GRANDE DO SUL:
Vendas e Consignações - 3%
Salário Mínimo: Cr$ 1.800,00

SANTA CATARINA:
Vendas e Consignações - 3%
Salário Mínimo: Cr$ 1.050,00

É aqui, onde o salário mínimo é menor, que o -res

pectivo governador está fazendo fôrça para elevar, até
3,6%, ou sejam Cr$ 36,00 por mil, o impôsto de Vendas
e Consignações.

Se tal investida pegar, os Cr$ 1.060,00 passarão a

valer menos, no bôlso dos trabalhadores catarinenses,
que passarão a pagar mais, ao adquirir farinha, feijão
e banha. Porque os comerciantes, pagando mais altos

impostos, serão forçadOS a descarregar nos preços ...
Chega de impostos ...

H O J E
Jantar dancanfe no

I

LUX HOTEl, das
21 às 24 horas

NOTA DA FACULDADE DE FARMÁCIA'
E ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA
A Congreg'ação da Facul- que negue reconhecimento

dade de Farmácia e odonto-I ao atual Diretório Acadêmi

logia,de Santa Catarina, reu- co, e promova a abertura do

nid'a em sessão de 26 do competente inquérito para a

corrente, resolv.eu, por una- pumçao dos responsáveis,
niniidade, tornar pÚblico su't dentro dos limites previstos
formal desaprovação aos fa- no Regulamento da Escola.
tos ocorridos na manhã de Florianópolis, 27 de Abril

doniingo último: recon1en- de 1955.
de dando, outrossim, ao Conse- Bia.se Agnesino Faraco

lho Técnico Administrativo Diretor

VIID-rIO ��XperlenCla
Criou-se no Brasil a lenda dual, determinantes do in

de que aviação comercial é tenso período de austeridade
atividade que não pode pros- em que se encontra a braços
perar longe da ação tutelar o Estado de Santa Catarina.
dos poderes públícos e das O não cumprimento dessa
clássicas subvencões -cons- obrigação legal não criou
tantes das leis orçamentárias quaisquer embaraços à ex

da União dos Estados e dos pa'nsão dos capitais catarí

Municípios. nenses, investidos na aviação
Em Santa Catarina, entre- comercial.

tanto, um grupo de . jovens No próspero e pequeno Es
homens de negócio resolvem, tado sulino, seus homens de
há alguns anos, enfrentar o negócios sentem a maneira
problema em aprêço, em ter- como deve ser encarado, con
mos de entusiasmo e decisão, duzido, defendido e ampliado
organizando, para tanto, e o capital privado, que se de
com capitais do próprio Es- ve sempre ímpôr pelas vi
tado, uma emprêsa de avia- cissitudes da poncorrência,
ção comercial, Transportes pura e simples.
Aéreos Catarinenses, TAC, - A TAC, lançada, sem es

hoje em franca expansão, tardalhaços, por um pequeno
em ótima e florescente situa- grupo de ousados realízado
ção financeira, . empreendi- res catarinenses, deveria ser

menta que, diga-se. de passa- .um posto de aprendizagem e

gem, jamais contou ou plei- observação econômica e fi
teou um centavo dos cófres nanceíra, onde os grandes
públicos. capitalistas, por vêzes de tão
Em 1951, entretanto, a A;;- estreita mentalidade, pudes

sembléia Legislativa Catari- sem ver o quanto se pode
nense votou um auxílio de ainda realizar, no terreno de
cinco milhões destinado ao investimentos privados sem

desenvolvimento da referida a dependêncía do Estado,
emprêsa, projeto que, vetado sem o acorrentamento aos

pelo Executivo, e rejeitado cofres públicos, sem as rací

posteriormente o veto, foi lidades de crédito do Banco

transformado em lei pelo Le- do Brasil, razões que não
gislativo. impediram a essa experíên-
A TAC, porém, cuia vida. cia vitoriosa tia ínteügêncía

rínanceíra é solida, nunca se comercial dos catarinenses a

preocupou com a .abertura maior expansão das rotas da
de crédito para o pagamento TAC, único pedido que o gru
em questão, concretizado em po a que nos vimos referin

�i" porque seus diretores' do neste comentário pleiteia
�ompreendem, com raro es- I do govêrno da RepÚblica.
píríto público, as aperturas e I Transcrito de jornal "1\

dífículdades do erário' esta- NOITE" do Rio de 1�-4-55,

PONTES E PONTOS
Algumas das grandes pontes do Estado situam-se

em perímetros. urbanos. Daí surgiu para os deputados
Laert R. Vieira e Clodorico Moreira a teoria de que o

sr. Governador não pode nem consertá-las nem re

construi-Ias, Claro que, ao sustentarem isso, estava
em discussão uma dessas pontes urbanas, num muni
cípio pessedista, o de Mafra.

Em sendo o município udenista, o govêrno pode
fazer sua pontezita, como em Brusque. Na ocasião, o

deputado Pedro Kuss lembrou a situação da Hel'cílio
Luz. Será inconstitucional a verba do Govêrno Federal
para conservá-la? E a do Rio do Sul? A de Tubarão é
da Pl'!!feitul'a?

x x

x

Em Blumenau, o Govêrno passado (pessedista)
construiu a ponte sôbl'e o rio Garcia, a cem metros da
Prefeitura (udenista). E os constitucionalistas não
protestaram contra essa intenrenção do Estado e eSSf;l

golpe na autonomia muniCipal.
x x

x

Em compensação quando o atual governo interveio
manu-militari em Lages, para dirigtr um serviço dR.
competência exclusiva da 'Prefeitura, os cGnstituciona
listas ficara� com as mãos vermelhas de tanto bater
palmas!

x x

x

O Tim está satisfeito com o SCOl'e de 1 x 1, verifi
cado no jogo das filas, entre o Estado e a Prefeitura.
Irineu l' e Osmar 1. A categoria dos preliantes é diver
sa: o primeiro é reg'ional e o segundo .local. O técnico
do selecionado cataril1ense' ficaria satisfeito com um

empate com o Avaí? O Tim frcou! Com certeza vai en
tregar os pontos, já que não quer entregar as pontes.

x x

x

Eu não duvido que se -tirarem dali a ponte do
Abrãao, o sr. Irineu ainda passe. Ele só anda de avião,
pru mGde as cal'l'eteras!

x x

x

-O ilustre deputado Pedro Kuss declarou na Assem
bléia que o govêrno do Estado, no. sêtor da Saúde PÚ
blica, não auxiliou Mafra nem mesmo com um só enve

lope de Melhora.1.
Apurei, no intúito de fazer justiça, que o meu ve

lho amigo Pedro não tem razão. O sr. Bornhausen es

tava disposto a mandar para Mafra varios pacotes de
MelhoraI. Demorou-se uns tres anos e pouco. Nesse
ínterim, veio o pleito de Outubro. E com ele os resul
tados eleitorais de Mafra, nos quais o deputado. teve
grandes responsabilidades. A' vista desses resultados, fi.

remessa foi sobrestada. E o produto todo foi consumido
aqui mesmo, no Palácio!

---_._.�-,.
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