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o escandalodas cambiais
280 milhões de prejuízos ao Teseure, D.�D,�D�i.ados '18 implicados

RIO 29 (V, A,) - Reve- Bessa, corretor oficial de retor Francísco Bessa pela

1
do Mínístérío Público ao che- souro, Nacional ressarcido do

larÍ1-s� agora os principais cambio; Arino Costa, adjunto Câmara �i�dical, impo:tan- fe de Policia sejam arJ:�la .. prejuízo que sOf�'e� �o� as

., t eh denuncia que o do corretor citado; Geraldo do a pumçao na cassaçao de

I
dos os bens de todos os im- fraudes, no valor ele mais de

pun os -

,. .

t l' d
.

d t ít t llhôes
promotor Newton' Marques Amiello, Pietrantonio Anto- seus díreltos de corre 01'. Por p ica os pa�'a o necessano

I
uzen os. e oi en a mi "

. entregará até amanhã ao nini, chefe da firma "A. An- �im, requer o representante sequestro a rím de ser o Te- de cruzeiros.

ju� Oduv�do Cabr�a, da tonini Importação e ��o�-�.

decima segunda vara críml- tação Limitada" benetíctarto

nal, sobre os 18 implicados da fraude; Salomão Hazan, Santa
no ínquertto policial pertí- diretor-presidente do Banco

nente às falsificações das no- Hazan, que comprava de

tas cambiais em francos Isaac Israel, ilicitamente, os

franceses. francos; Salvador Esperança,
São os cinco principais a, beneficiario; Maurice Levy,

cusados: Jaime Madruga, beneficiaria e A r m a n d o

subchefe da secção de ím- Tranquier, beneficiaria. O

portação da Flban; Newton promotor capitulou os se

Cunha, protocolista daquela guintes crimes, previstos nos

repartição do Banco do Bra- artigos 180 .receptação) 297

si!; Luiz Pacheco Filgueiras, e 299 (falsificações ideologi

"zangão" elo corretor Frau- cas e materiais) do Coeligo
cisco Bessa ; Isaac Israel e Penal.

Netael Israel, irmãos que se Concluindo a denuncia,
locupletaram, com mais de pede o promotor Ca-britf!, se

setecentos e oitenta milhões ja oficiado ao chefe do De

de francos decorrentes de part.amentc Federal de Se

fraude na concessão das no- gurança Pública o cumpri
tas de cambio. mento de diversas medidas

Incorreram os referidos a- preliminares. Assim, a reque

cusados nos crimes previstos rímento' do promotor, o che

pelos artigos 297� 299 e 312 fe de policia instaurará in

do Codigo Penal, respectiva- querito para expulsar do

mente: falsidade ideologica, país todos os implicados es

falsidade m terial e pecula- trangeíros com fundamento

to. - nos artigos 25, da lei 818, de
,

Os demais acusados são: loutubro de 1949 e 143, da

Julio Barbosa Matos, -díretor Constituição Federal.

presidente do Banco Borges; Outrossim, será instaurado

Sebastião Alves Leite, tarn- inquerito com fundamento

bem diretor daquele banco; no artigo 143 da Constitui

João Alegro Bravo, chefe ção e nos decretos-leis nume

da seccâo de cambio do mes- ros 392 e 554, de 27 de abril

mo estabelecimento; Luiz A- de 1938, respectivamente,
raujo Silva; Mario Alves para revogação da naturalí

. Mordallo, que endossava os zação dos. implicados e fi

cheques em nome da firma consequente expulsão:
fiticia "Morladdo & Oia" pa- ;Reql1er ainda o' promotor
ra pagamento, em moeda Marques Cruz multa ladlÍ1i
.rrancesa , das notas de ea111- nistratíva para, todos os- rm-:

tio; Emil Egg, Francisco plier.t1os e 9. punição/do cnr-
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Sistema de defesa em discussão

ARCEBISPO DE PARIS
Virá ao Congresso Eucarístico

PARIS, 29 (U. P,) O da poderá V .. Eminencia ad-

cardeal-arcebispo de Paris, mirar ft fé do povo brasilei

Maurice Feltin, foi convida- 1'0, plasmada no Cristo que
do de honra de mn almoço' se ergue no alta do Corvoca

na "Maison d'Amerique La- do.

tine", por motivo de sua Em nome do embaixadol'

proxima viagem ao Brasil. O Caio de Melo Franco, acama ..

presidente dr. Pasteur Va- do por uma ligeira gripe, o

lérY-Radot, saudou em ter- ministro Penha Marinho de

mos eloquentes "a mais alt.a sejou ao ilustre- prelado uma

personalidade do clero fral1- boa viagem e feliz perma

cês", augurando-lhe uma nencia no Rio, onde se reali

acolhida cordial e respeito.�a zará o uroximo Congresso
no Rio, onde '·desde a chega- Eucarístico. '

I

Catarina é o Estado que paga me

nos vencimentos à �agistralura
. o Govêrno do Estado do plo de agora, do Espírito I sunto ao qual voltaremos e

Espírito Santo bem com- Santo, Estado de renda pou- que será' focalizado ela tríbu

preendendo a grandeza e al- co superior á nossa, o qover- na da Assembléia Legislati
ta missão do Poder Judiciá-, no catarínense reexarnínará va, quinta-feira próxima,

rio, acaba de aumentar os com interesse e carinho o as- pelo Deputado João Colodel.

vencimentos de sua magis
tratura, fazendo-o de um

modo condizente com a dig
nidade da função.
Antes" dois grandes Esta

elos da Federação - Bahia

e Rio Grande do Sul, tiveram
o mesmo gesto.
Santa Catarina permanece

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

ACADEMIA BRASilEIRA DE LETRAS
Eleição - Mauricio de Medeiros,

candidato único
no mesmo.

Na terra capíchaba os RIO, 20 (V. A,) - A Aca-
vencimentos dos Desembar- demia de Letras realizará

gadores foram fixados em hoje, às 17 horas, :1, eleição
Cr$ 20.000,00; os de Juiz de do sucessor de Celso Vieira.
terceira, segunda e primeira sendo que o único candidato
entrancía e Juiz Substituto, tnsénto é o professor Mauri ..
em Cr$ 16.000,00, Cr$ cio de Medeiros.
15.000,00 e Cr$ 14.000,00, res- Celso Vieira ocupava a ca-.

pectivamente. Os de Procu- diera n. 38, que tem como pa
rador Geral e Sub-Procura-· trono Tobias Barreto e como

dor, em Cr$ 20,000,00 e .. " membro fundador, Graça A

Cr$ 16.000,00. Os de Promo- ranha.
tal' de terceira, segunda e No pleito de' hoje deverão
primeira entrancia e Pro- votar 36 acadêmicos: íncl usi
motor Substituto, em Cr$ ..

12.800,00, o-s 12,000,00 e

-c-s 11.200,00, respectivamen-
te.

I

Dessa' forma, um Promotor

Substituto no Espírito San

to, passa fi. ganhar mais do

que um D�sen1bargadoi', e11;1
Santa càtai:h1a:-<" .

�
,

.'

Já é tempo' d() unvern0

'eataril1ênse resol'Ver sobl;e a

situação da, magistratura,
com vencimentos il1fei'iores,
em face do alto custo de vi

da.

Certamente, com o exem-

MÉRITO NAVAL

LISBOA, 29 (U: P.) - No
ticia-se que a bandeira da
Escola Naval Portuguesa se··

rá condecorada com a grã
cruz do Mérito Naval Brasi
leira, hoje pelo almirante
Amorim do Vale, ministro da
Marinha do Bral;lil, que vl
sitará a Escola em compa
nhia do ministro da Marinha
de Portugal, almirante Amé
rica Tomás .

ve o Sr. Luis \-iana Filho, C)llf'
t-omou posse no dia 15 'do'
corrente..

Os Srs. Josue Montelo, A:·

varo Lins e A. ohateau'irí

and, eleitos há pouco tempc,
não poderão votar, visto nac

se terem ainda empossado no

"Petit Trianon'{. Com esta

eleição,. a Academia ureen
cherá a última vaga. abei ta,
passando a contar com os

quarenta "imortais" de acôr
do com os ·estatutos.

Tambem do ponto de vista
da: defesa nacional, é enOI"

me a impol'tancia da .refilht

da de Cubatão. Com o seu

funcionamento, fica' assegu
rada grande parte do supri
mento da região geo-econô
mica do Estado bandeirante.
Nos subprodutos da refinaria
do petróleo, encontrarão s.s

industrias civis e tambem a

quelas relacionadas com a

defesa do nosso território, e

lementos essenciais ao de-
senvolvimento normal de sua

produção.
As obras e serviços execu

tados na refinari!! até 21 de

BAGUIO, Filipinas, 29 (U. O plano estal;lelece tambe'.ll Os deputados estad�lais ti-

P') _ Os ,representantes mi- um sistefl1a triangular dE' veram o seu aUlÚento, comI)

litares da Organização do defesa aérea. Os aviões terão tambem desfrutam de m,,

Tratado do Sudeste da A'sia suas bases em Singapurft, lho1'es rendas os Secretários

(SEATO), começaram a dis- Banglc,ok e nas Filipil1!\s, de Estado, 'de modo que, ha

cutir os detalhes de um

SiS-,
Os Estftd08 Unidos propor- um cül,traste chocante e

tema de defesa, que contará, cionarão a maior parte do:; uma evidente desi�aldade,
se for aprovado, com forças a ,iões. entre os vencin1entos de um

snperiores em número, às O plano em causa, propos, ,poder e do outro e, ainda,
qne tinham os Estados Uni- to pelas Filipinas, dispõe que I dos auxiliares do Govêrno

dos no Sudeste do Pacífico, as oito nações da SEATO que, não podem "a qualque�'
durante a segunda guerra (os Estados Unidos, Grã-Br(:'.. título", perceber mais do que
mundial. tanha,' França, Austrália, os senhores Desembargado-
O sistema de defesa terá Nova Zelândia, Filipinas, Pa- res,

sua base na Tailândia e se quis tão e Tailândia) pr(\por'- Como disse ilustre mem

denominará "Exército Unifi- cionem suas forças respectl- bro ela magistratura carioca,
cada da SEATO". O plano em 'Ias para o exército terrestre o Poder Judiciá.rio tem que

que está contido, foi subme- da Organização-:- ser independente e não pod�
tido à consideração dos 86 ser asfixiado pelo cêrco eco-

militares das oito nações da OUTRA EXPERIÊN- nomico, ,;em prejuizo do e-

Organização, na sessão mau- quiiibrio estabelecido pela
.

gural da conferencia, ce1e.. elA SUSPENSA Constituição, quando é certo
brada aqui segundR-feíra. SURVIVAL CITY, Nevada, que a situação financeira já
Vários subcomitês com�- 29 CU. P.) - Os ventos des- leva o juiZ ao excesso de tra

çaram a debater os detalhe3 favora'veis obrigaram ontem balho no fôro e em casa até
do plano, que será doíscutic10 a um terceiro adiamento da altas horas aa noite, seiU

finalmente em uma sessão grande experiencia atomica que a lei a isso obrigue.
plenária. ela serie eles�e ano. Mais de A continuar assim, a ma-

Embora oficialmente se 5 mil pessoas suportaram, gistratura catarinense não
mantenha segredo, fontos hoje, outra noite frigida, no terá mais juizes, porque, os

bem informadas declararam. deserto, comei preparativo que nela estão, começam de

que o "Exército Unificado dR, para os exercícios destinados procurar outros Estados de
SEATO" contará "com for- a provar as defesas civis do melhores vencimentos, com')

ças superiores às que tinham país. A explosão foi suspen- aconteceu a pouco, com os

os Estados Unidos Sudoeste sa poucas horas antes da juizes Sinésio Sapucai e Al
do Pacifico durante a !legun- marcada pará seu início, isto fredo Zimer, que desertaram
da guerra mundial". é, às 5,15 da madrugada. para São Paulo e Rio Oran-
.----.-----�---------'-----_.. de do Sul.

ANIVERSÁRIO DE INST�tACÃO DA
)

CAIXA. ECONÔMICA fEDERAL
. ':f o.'

.

A data' �c1e "hoje J:e�LstÚi:'j Os. �eP?SitoS', .índ�fe .eLt
-

1 mi8 11111 rÜ10 de':!_ vrd!1de${Pl'ef'Ei'€l'rela �.ol')UlU1.· a Q L ;.

la Cai:d Ec(}nÕink�� !i'.e(!eral Econômica. :Fêderi;lJ: ating,\l1.-
em Santa cat"ãriná. -

.

'a quanti'a de Cr$ .. _ , , , : . , ,

São incoritllveis os benen� 236,895,837,20.
-cios que e�sa Instituição pE'r- Esses dados expressam (,

mitiu à coletividade desde progresso da Caix.a catari- RIO, 29 (V. A.) - A Com- : cional de Seguro Agrário, o

sua instalação, em 30 de a- nense e folgando,. por isso panhia INacional de Segllros: Banco do Brasil, através de
bril de 1946. E, ilustrando o mesmo, em Tegistrar o fakl, Agrícolas deu início ontem i ,i suas agencias nas áreRs ele

que se afirma, estampamos I apresof1tamos
aos ilustres di- colocação de apólices elo se-

I operação daquela compa
as inversóes efetuadaq: rigentes, componentes do guro pecuário de bovinos, 9;- i nhia, encarregar-se-á da co-

Conselho i}dministrativo, se- provada por ato do pl'csiden-' I locação 'de apólices dos vá-
Carteira de Hipotécas nhores NewtoIl ela Luz lVIa- te da ·República. Em soleni -I rios tipos de s�guro agtícola
Cr$ 133.005.111/!O. cuco, presidente, Jáu Guedes daele realizaclft na sua sede, à I e

contratos semelhantes se-

Carteim de Consignações da Fonseca e Osní ela Gamu Avenida Presidente Antonio

Irão
oportunamente -firmados

Cr$ 91.827,436,70. Lobo d'Eça, diretores, bem CarlQs, foram entregues RS com outros estabelecimentos
Carteir3, de Títulos I como ao funcionalismo ao.; I primeiras apólices. de credito, que possuam rêde
Cr$ 47.952.500,00.

I
nossas calorosas felicitações,

-

Conforme contrato que a- de agencias nas zonas pecua-
Carteir'J, de Penhores p(:'la data que hoje transcor- I caba de ser assinado, por de-· rias em que a casa vai ope-
Cr$ 6.240.136,00. re.. 'legação da Companhia Na- raro

i!"liii·ii·iii"ii
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ses_senta:mil barris diários de petróleo
Embora sua capacidade

jlhÕeS
de dólares por ano a quidos. A partir daquela dat- Petrobrás. Foram despendi

nominal fosse de 45 mil bar- economia ele divisas que re- ta, todas as obras e serviços, dos, até a presente, em ma

rís diários, a Refinaria de sultal'á do seu funcionamen- bem como a aquisição do res- teriais, obras, serviços, aqll>
Cubatão produziu 50 mil to. A concretização dessa 0- tante de materiais e equipa- sição de terrenos, salários,
barris, na primeira semana bra vem cooperar para evitar mentos, vêm sendo feitos etc. cerca de um biÍião e

de funcionamento. Dessa'a evasão de ouro que se ve- com recursos fornecidos pela meio de cruzeiros.
forma, adiantando-se às me- rifica com o aumento inces
lhores expectativas e cau- sante do co'nsumo de petró
sando admiração aos mais 1eo e seus derivados,

experimentados técnicos es

trangeiros em refinação de
petróleo, pode a mesma su

perar o próprio recorde que
batera. A produção média
diária é de cerca de 3.200 mil
litros de gasolina, 600 mil de

nafta, 670 toneladas ou 800
mil litros de óleo Diesel e tres
mil toneladas de óleo com

bustivel. Os estudos para a

execução de pequenas modifi

cações no projeto original .iá
foram completadOS e uma

vez executada essa providen
cia, a refinaria produzirá 60'
barris diários.
A refinaria, situada a al

glll1S qtlilômetros de Santos,
é uma dás maieires realiza

ções industriais do momento.
De excepcional projeção na

economia nacional, é a pre
cursora de outras lnstalações
do genero, niaiores e mais

importantes, a serem cons

truidas pela Petrobrás. Os
técnicos avaliam em 30 mJ-

maio de :1,954, data -em que a

suá construção passou da j u
l'isdição elo Conselho Nacio
nal do Petróleo para a da Pe

trobrás, foram custedas por
verbas orçamentarias daque
le orgão e por adiantamento!;
à conta do �mposto unico que
incide sobre combustíveis 11-

. �.

PORTO ALECR.E, 29 (V.A ) ção do cel. Valter Perachi de

Barcelos em todos os enten

dimentos levaelos a efeito na

capital da República e da

qual resultou a indicação do

eminente brasileiro, senador

Etelvino Lins, à candidatura

à presídencía da República.
Esta manifestação da banca

da do PSD 'será levada ao co

nhecimento 'do ilustre can

didato".
A bancada também enviou

um telegrama ao sr. Etelvina

Lins, htpotecando-Ihe inteira
solidariedade polítíca..

- Reuniu-se hoje pela ma

nhã, na Assembléia Legisla
Uva, a bancada estadual do

PSD, a fim de debater vários

assuntos de natureza politica
e administrativa .

Logo após a reunião foi
distribuída aos jornais a se

guinte nota:
"A bancada do PSD, hoje

reunida, resolveu, por unaní
midade de seus componentes
manifestar a sua integral so
lidariedade. política à atua-

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

Nótulas
,',
- DESLIGOU-SE o "Correio da Manhã" da candida

tura Juscelino Kubitschek. O tradicional órgão da impren
sa carloea rompeu enérgícamente com o ex-governador
mineiro, cuja candidatura vinha sustentando com o maior
entusiasmo. O artigo ele rompímento, ante-ontem dívul ..

do sob o título "Desliga-se o Correio do S1', Kubitschek",
assim começa:

"Hoje nos desligamos da candidatura Juseelí
no Kubitschek e lhe retiramos o nosso apôio.
Nossos caminhos se 'separam difinitivamente",

" O REGIME, no Brasil, pode estar funcionando,
Mas êsse regime será o democrático? A resposta é difícil.
Ainda agora o venerando Marechal Eurieo Gaspar Dutra,
saindo da sua proverbial reserva, reuniu poderosas forças
eleitorais que o apoiam, dentro do P. S. D. e declarou que a

candidatura do sr. Jango Goulart à Vice-Presidência era

inconveniente e desaconselhável. Num regime normal, essa

declaração competia ao Povo, através das umas. Fazendo

a, o velho militar quis, num supremo esforço, salvar esse

mesmo regime. Pam: bon cntendeuI'". o paradoxo não é

paradoxo.
*
- SE a democracia ainda uma vez desaparecer do

Brasil tenhamos a coragem de reconhecer que os seus

assassinos foram os partidos' nolitícos ou pelo menos aque
les que fugiram às responsabilidades do momento, O eáos
eeonomíco é inegável. Para vencê-lo houve o empenho de

um mutirão nacional. Mas as ambições pessoais e os inte

resses regionais tiveram mais força do que a necessidade
de salvação.

'" _;_ O ERRO que o P. S. D. ortodoxo cometeu no âmbi
to nacional, a U.D.N, repeliu no cenário estadual, O ex-go
vernador mineiro para chegar ao Catete só viu os fins

sem cuidar dos meios. Teve que negar ideológicamente seu

partido .para contar com o apõío de outro. Aqui também
a U. D. N. se fixou num candidato, atenta apenas ao. slo

gan de vencer as eleições. Ambos se sangraram na veia da
saúde, Anularam-se, rasgando as respectivas legendas,
Adotaram o extstencíalísino politico e acabaram com a

tradição. Apagaram o facho do idealismo, que é a luz e o

calor que alimentam as organizações políticas. AS conse

quências serão registradas pelo futuro.

- .

·5EGURO, 'AGRe�f>EtUÁRtO
Iniciada a colocação de apólices

-

O Riso�da Cidade
�)'

,
�

Nossa. filha foi reprovada em português porque es-

creveu à pedido com crase.
.

Absurdo! Aqui no Diário Oficial o Governador, o

§eeretário de Educação e. a Diretora do Di>l)!U'
tamento só assinam atos com o à pedido 'levando

a crase!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A I.MOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

MINISTÉRIO Dc\ AGRICULTURA
SER IÇO FLORESTAL

. DELEGACIA cFLOlÜ':STAJ...
REGIO. AL

"ACORDO" COM O ES',l'AnO DE
SAN'rA CATARINA

AVISO
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 econômicos' 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 Código Florestal

(Decr, 23.793 de 23-1-1934)' em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
eorn a rtecedêncía, H necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeites a penaíldades.
.

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para lor

necimento aos agrtoultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda oríentaçâo
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

Brasíl.. com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a. obten

ção de maíores sclarecímentos e requererem aatorízação
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agênc�as Florestais Municipais ou díretamen
te a esta Repartíção, situada à rua Santos Dumont nO. 6
em Florianópolis.

.

Telefône, 2.470 --- Caixa Postal, 395.
li:ndereço telegráfico: Agrisilva - Fforíanôpolís, 8. C.

Flodanópolis, Sábado, 30 de Abril de 1955

o ESTA-DO
-o-

ADMINISTRAÇÃO
_Reda��o !l Oftcínaa, ii. . .rua. Con- fU...PIUFZ - CONFORTO - SEGDItANÇA
selheiro Mafra, n. 160 Tel, 3022
..,.... Cx, Postal' 139, - Viagens entre F'LO!UANOPOLIS • RIO DE 'JAliEIRO
Diretor: RUBEN"! A. RAMQ.i). Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, Sio S...

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes .quatro úlu..
mos apenas para movimento de passag.iros.

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

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

INFORMAÇOES
UTEIS

O leitor enc;:t�::;', n�sta co-

.

Representações para S. P B
luna, informaçêea que nec Ilta, Aceito representações de firma que queiram espandírdiàriamente e de imediato:
.TORNAIS 'feletou. s/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja, de-
o Estado •......•.•.....• 8.022 pósito e selecionada freguezia.
A Gazeta .........•.•••.. 2.656 Dou referencias comerciais e bancarias.Diário da Tarde 3.579
A Verdade................ 2.010 Cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua éamomil, '137
Imprensa Jficial .......• 2.688 - SAO 'PAULO _

HOSPITaIS
Caridade:

(Provedor) ••..•.....•...

I
(Portaria) .

Nerêu Ramos ..•.....••••
Milita.r ................•.
São Sebostião (Cua d.
Saúde)

'

.

Maternidade Doutor Caro
los Corrêa .

''::HAMADOS UR.
GENTES

Corpo de Bombeiros ....

Serviço Luz (Reclama-
ções) ................•

Polícia (Sala Comis-sário
I Policia (Gab. Delegado) ..

ICOMPANHIAS
DE

TRANSPORTES
. AÉREO
'l'AC .

Cruzeiro do Sul .

Panair .................•
Varig .................••

Lôíde Aéreo ••••••.•••••

Real .

Scandinavas ' .

HOTÉIS
Lux ......•............••
Magestic -

.

Metropol •........••••••.•
La Porta .

Cacique .....•..........

Central .....•...........
Estrela .

1�;�kEiTO""""""
.

Disque .

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

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

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

.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

com otima praia. ,

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

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

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

Jantar, cosinha e instalação sanitaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, .

sito a

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

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

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

compartimentos; outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

das em terreno de 10 x 65 cms., 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 I

cidade de São José, em frente a Caixa D'Ague,
Preço cada Cr$ ::0.000,00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons

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

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

construida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 9ti.000,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Gere.nte: DOMINGOS F. nJl
AQUINO

Ilepreaentantea:
Representações A. S. V.rã.

Ltda .

Rua Senador Danta.,.'O - 6°
andar.
Te!.: 22-5924 -- Rio de Jauiro.
Rua 16 de Novembro 228 6°

andar sala lil% - São .Paulo.

ASSINATURAS
.sa Capital

Ano ........•....•.. 4k'$ 170,00
Semestre Cr$ IW,OO

No Interior
Ano ...•.. Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$110,OO
Anúncio mediante -cntrãto.
Os orlgfn-rís, mesmo não pu

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

pelns conceitos e.mitidQI noa a'!

tii08 assinado •.

Viagem com segurança
e rapidez

80 .NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf -- Joinville - Curitiba

Móv
•

..-

Rua Deodoro osquina:da'
Rua Tenente .SilveiraI

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.
.

Tele.ronar 6.625 I
BANCOdeGRf�ITO POPULAR

Ie AGRiCOlA .' I I
. RMo; t')rt.a..}G.IIW, 16. '.

.. ,

rL0n1ANOPOLIS - 5fc..('ól6.rinô,
.

CU.ITI...

�--------------------------�------�------------------------�.------.----------.--------

DR. ANTONIO ms
MUSSI

- MÉDICOS -

CIRURGIA·SLíNICA
GERAL-PART'OS

Serviço completo e especiali·
zado das DOENÇAS DB SlIIl'ilIO
RAS, com moderno. método. de
diagnósticos 8 tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTllRO -

SALPINGOGRAFIA - B.liITA.,rO-
LISMO BASAL

.. Radioterapia por ondaa c.rtu·
Eletrocoaf{ulaçio - Ralol Ultre
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

1° andar ._ Ediflcio do Montepio.
, Horário: Das 9 ài 12 horas -

.

Dr. MUSSI.
Das 16 iii 18 horaa - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powtdQ', 84.

'L r-"'--

fNDICADOR PROFISSJONA�I··D�,: �O�fR�:ASTOS, .MARIO DE LARMO D;r� Vidal Dulra Filho
�,;:_.

-

.

/ . '\. ;,l I," l, ':.. MÉDIcol r '.CANTIÇÃO E�PECIALISTA EM. DOENÇAS DE 'CRIANÇAS�., '-

I
Com InâFlca no Hospital Elio M É D I C O '

DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER - Francisco de, Assis e na "linfa I CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
-

W MUSSI FILHO
'

GARCIA Casa do Rio de Janeiro I CLÍNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RIICilM'•

• ,- Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na-
CLINICA MÉDICA ADULTOS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

i 'fUDERCULOSEl clonai de Medicina da Unl .....,r-
CARDIOLOGIA Doenças Internas PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETtNCIA INFANTIL

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA aídade do Brasil
Contultório: Rua Vitur k.i· (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ilNURESB NO

DOS PULMOES Ex-Interno por concurso da Ma- reles, 22 Te!. 2675. CORAÇAO - FIGADO - TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTÚRBIOS
Cirurgia do Torax, ternldade-Eacnla Horários: Segundas, Qu..rta. li RINS - INTESTINOS PSICOLOGICOS' DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INF rN

(8 I
Sexta feiras: CIA DE MANEIRA GERAL

.. •

Formado pela Faculdade Naclo- • erv co do Prof. Octávio .Ro- Das l6 às 18 horas. Tratamento moderno da
nal de Medicina, Tlaioloillta. drtgues Lima) R 'd

CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT 18

Tisloclrur!:,ião do Hospital N.- Ex·lnterno do Serviço de Cirnr.
eSl ência: Rua Felipe Sch· SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS'

.

rêu Jitamo. gla du Hospital I. A.. P. il. 'l' C.' midt, 23 - 2° andar, apto 1 - Consultório _ Rua Victor CONSlJ_LTAS CI HORA MARCAI>A.: FONjj 1161
Curso de especlallzaçle pela do Rio de Janeiro

. TeI. 3.002. R�SJ�ENCIA - TENENTE SILVEIRA, 1lI0 (lt'ONIi alUi)
S. N. T. Ex.lnterno e ."'....1.- }Iédlco do Ho.pltal d. DR: HENRIQU"'-;-P--RJ�-C--O- Meirelles, 22. AIE�DE CHAMADOS A DO.iYHCILIO
tente de Clrur,1a do Fror Ulo Caridade a r:s HORARIO: --:::-::_-:"':--� �

.
Guimarie. fRio).' DOENÇAS DIii SENHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas. DR. NEY PERRONE

!
DR. ALVAIlO Dli:

Corta: Felipe Schmidt, 18 � .PAR'fOS - OPilRAÇOlíiS MÉDICO MUND
F -SOl Cons' Rua Joa-o PI'nto n 16 O - Telefone: Conslllto'rl'o - . CARVALHO
one o • • I Ileraçoes ,"'"7 Doença.

.

de Se-
-

I
r'orrnado pela Faculdadll Nacl' ,

Atende em hora marcada.
_ das 16,00 às 18,00 horas. nhorail - Cltnlca de AdIlltOi. i 3.415 oaol de Medicina Univeuidade I .

Res.: - Rua Esteve. Junior, .Pela manhã atende dilo Curso de Especialização no 1 Rsidência' Rua José do . do Brasil I
Puericultura - Pedlatrl.

80 - Fone: 2395 riamente no HOlpital de Hospital dOi Servidorea do lI.-
'

.

.

.

. I RIO DJI JA.NliIRO P�encultôr do Departamento

ResidCê���a:de. tado. I Vale PereIra 126 - PraIa Aperfei�oamente na "Ca.. d. i NaCIOnal da Criança. ilx·Auill-

Rua: General Bitteneourt
(Serviço do Prot. lIiIaJ'iano d. da Sauda de _ Coqueiros. Sande São 1Heuel" tente d.o Pr�:t. Martagão Gesteira

n. Andrade) I Pro!. Fernando Paulino na_ ymversldade do Brasil. lh:-

lOi:elefone: 2.692. COl?su!tas - relà manlli no DR. MARIO WEN--
fnterno por 8 .anol! do Serviço �Iedlc.o do I�stituto Fernande.

__" .. _.----<.0__
Hospital de Caridade, de Cirurgia F 19uema-ServIÇoa dOI Pro!. Ce-

DR·�--N-EWT A tarde daa 1680 hl em diaD- DHAUSEN Prof. Pedro d. )loura zal'. l'ernetta e Mãrio Olinto. -
.. ON te no consultó!..io .á Rllil NUDolI CLíNICA MÉDICA D. ADULTOS' Eitagio _por 1 ano na "Jti(at.,- no· .�l� de Janeir�. -llI:z:.médi�o •• -

DR. JOSÉ TAVARI:S D'AVILA Machado 17 �Iqulnll d. 'l'ira· E CRIANÇAS Uldade -.Jlacala" taglarlO .do Serviço d. Ped1atria

DR. JúLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GERAL
.

dente�. Tel: 2766 Consultório _ Rua Joio Pin- Prof. Otávio Rodriguell Lima do �oBpltal do lpal8 (prot. Lili!!

MOLE'STIAS N1ilRVOSAS ]ii Doençaa de Senhoraa - Procto· Re�ldencla - rua Prillld.ntli to, 10 - Tel. M. 769. Interno por ! "no do PT"nto To_rles Barboza) no Rio d• .T.-

VIEIRA MENTAIS _ cLiNICA G.iRAL logia - Eletricidade ftlédlca CO\ltln'1o 44. I Consultas: Daa ,4 ã•• àora3. Socorro, neuo.. .

MÉDICO. . .. DI' S
.

N' 1 li, D· Consultório: Rua Vitor Ihl· CLINICA Residência: Rua Jbtev.. Já. . OPERAÇOES Pedlat;a. do Hospital d. Cari-

ESPECIALISTA: lllM iOLROS," erv1ço aCIona e _Oan- �eles n. 28 _ Telefone: il307. de.... nior 46. Tel. 2 SU. CLINICA DEl ADULT
. ., dade. ,Medico eS,colar �o Centro

OUVIDOS, NARIZ. GA:RGAN'l'A
,as MMtall..

.

_ • .. , Consultas: Das 115 bora; em
OLHOS - OUVIDOS - NA..lUZ i"

I
DOENÇAS DE SENROR_'-S de Saude de Florlanõpoh •. Pedia-

TRATAMENTO :I OPllll!tAQóES neCU!:t�l Ambulatvl o." H11le- I diante. .IíI GARGANTA I DR. ANTONIO BATISTA C�NSUL'l'�S:. No Hoapiinl �íI t:a da Assisteneia kédico - So�

Infra-Vermelho - No:!btillla!;io-' . . I Residência: Fone 84211 DO Caridade, dlanamente das 8 ai cla) da Armada.

Ultra-So� P�I<!ulatra, do H91pltal -: Rua: Blumenau �., 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA JUNIOR 10. I Consultório: Rua Tidanntel

(Tratamento de .Inual lIe.
ColoUla Sant An� DOENÇAS DOO APARELHO DI- Chefe dQ Serviço de OTORI- CLINICA ESPECIALIZADA DilI N.o consultório, 1 Rua Joio. 9. _

operação) c
Convu)soter�pla pelo ;:,I.tro- GESTIVO _. ULCERAS DO lIS. NO do Hospital de Florianópolil I CRIANCA8 P�nt? nr. 16 ÇlQ andar) Consultas, diáriamenta dill

Anrlo-retlno.copia - Receita ele i �oqM le �a�dlaZ?l. ��lIUtD .�aç 'I'O'UG0 E DUODENO ALII.R-
Possue a CLINICA 01 APARII·

.
Consultaa das li is 11 hora•.

I
Dla�lamente oa. 10 à. 12 e das

115
horas em dian. te.Oenlol - Moderno equlpamellto i.Pl�ON�ULTÂS�P��rç:�c� 'Q�:� GIA-DERMATOLOGIA li

CU"jLHOS .MAIS
MO:I)ERNOS �ARA I Rei. ii Con•. Pad!'. Kieu.linllo. �\:��D�Nh��a.lI.

.'
Residtênci_a: R. 'fte, Silveira

de Oto-IUnollrllllloloala (bico tas dai 15 àa '15 àor.a Sabn".,· NICA C'JRAL TRATAMENTO das DO:aNNCAS

I'
12. .

Sh I
CHI.. - �La J?uartll S/No Esq. ;Padre Roma.

.

no EJltallo) .

(manhA)
.:)k.

DR. JULIO PAUPI'l'Z
da ESPECIALIDAD.II ADVOGADOS ute, 129 - Florlanópolu. Te!. 2530

._

HoráriO da. II li 11 Ilora. " Rua Anita Garlbaldi, IIqui...;
- Consultas - pela manà1 no DR. JOSÉ.MEDEIROS

�

.

da. lCl la 1.8 horal.
. de General Bittencoun.· I FILHO IHqsPITAL. .

T D L DConsultórIo: - Rua Vitor .iI.i- RESIDENCIAl :Rua Boeal!Íya Ex interno da 20& enfermaria A TARDE - da. I ... I _I, �IElRA r auro aurarele. 22 - Fone �675. ld9 Te1.2901
'

. e Serviço de gastro-enteralo&,ia no CONSULTORIO .,
- ADVOGADO_. ..

Res. - Rua S.!i.o Jor,e IQ - Ida Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTO-RIO - .tRlla �.o.
I Caixa Postal 150 - Ita,.l

Fone 2.n. DR. ARMANDO VAlJB.. ; (Prol. W. Berardinell�). ILHEOS ;:0 2
. I Santa Catarina.

,

DR. SAMUEL FONS .....CA
'

RIO DE ASSIS I
Curso de neurologia (Prof. RESID.t;;NCIA - Felipe Seho ----

...
,

AustregesilQ). midt nO t!3 Tel. 2&65 DR. CLARNO G.
\ CIRURGlÃO·DEN'l'lSTA Doe Serviçol de ClInlca r.ta_lItil. Ex interno do HOlpital matu· �--- GALLETTI
Clinica ..,- Cirurgia - Proteae da AlI8llitêncla Municipal • !lO!!" . nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ

Dentária I pltal de CarIdade DOENÇAS lN'fERNAS --: ADVOGADO -

Ralos X e Infra-Vervelllo CLiNICA MÉ_DICA DJi C1UAN- Coração, Estômaeo, Int.-.tino, DE ARAGÃO
I ,Ru� Vitor Heirele,: CIO.

Consultório e Residência: Rua I QAB :IIi AD.ULTOS. f�gado e vias biUarlll. Rina, ovi-
� CIRURGIA 'fREUMATOLOGI.A JtONJ!l: 1.46� - Florl&nópoU.

Fernando Machado •. - A.lergla -

.

rios e útero. Ortopedia
1'elefone: 2126 Conaultório: Ruà Nun... lia- CQnenltõrio' Vit-()J' ••ln!.. Consultório: João 'Pinto, 18. DH. ANTONIO GOMES DE

Consultas: daa 8,00 ,. 11,10 chado, '1 - Conlultilli daa 15 toa 22. Das 15 às 17 diàriam-enti. ALMEIDA
e das 14,00 'S 18 horal 11S hora. Das 16 àa IS hora.. Menos aos Sábados ADVOGADO
ExClusivamente com hora mar- Re�'dência: Rua Marechal Gui· Residência: Rua Bocaiuy& 20. Res: Bocaiuva 186. Escritório e Relidência:

cada, lberml,5 - l!'onl: 1781 F'one: ll468. Fone: - 2.7H. Av. Hercilio LIlZ, 11
Telefone: 8346.

DR. YLMAR CORRM
CLrl:\ rcA MÉDICA

CONSUL'l'AS dai 10 -- 11 ho-
ral.

Rua Tiradente S - );'one 81.lô

O ESTADO

INavio-Motor «Carl

•

ai s x
.-.parelhagem moderna e completa para qua'Quer e:s:alll.

radiOlógico.
lladiografta& e radioscopIas.
Pulmões e coração (torax) •

Estomago - intestinos e fígado (cólecisto;rafja).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salphigografiá com insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para eríenta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Dlàriamente na Matermdade Dr. Carlos Corrêa.

2.114
2.036
li.!!ll
1.1117

- Rua Felipe

----------�-�-

FARMACIA DE PLANTA0
M1i:S DE MAIO

10 - Domingo - Farmácia Nelson
I.lU Schmidt.

7 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

�:t�� Rua Felipe Schmidt, 43. •

IUiS4 15 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
lipe Schmidt, 43.

19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-
1.700 jano.

i:���
,

21 - Sábado' (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
U2i Trajano.

.

�::�� 22 - D�mingo - �armácia Noturna - Rua Tralano.
2.600 28 - Sabado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra. .

�:g�� I
29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

1.1.7 lheíro Mafra. .

.

:.1:: I ? .serviço noturno. será efetuado pelas farmácias Santo
2.694 . Antônio e Noturna, SItuadas às ruas Felipe Schmídt 43 e
8.371 Trajano.
U6i j A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia

0&
.

autorização dêste Departamento.

&.lU

&.ala.

Clinica Gera)
Especialista em moléstias de'Senhoras e vias uriná

rias.
Cura radical das infecções ag·udas e cronicas, do

aparelho genito·urinário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema Re"OIO.
Horário! 107'2 ás 12 e 2lh ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1'0, Andar - Fone:

3246 -

•

Re-sidencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
;io Espanha) - Fone: 3248.

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

Lavando com Baba0

Y'irgem; Especialidade
da Ola. il'!IL INDUSTRIAL-Jolnlllle. -(marca registrada)

e�o..omiza·se tempo, e diobelro,
���_�" ..... �.__• •• .........:..h_ .. ... _ ..._,_..... > .._ ... -.�_.... ..........__ ""_ _....--....w._m_�.

.. í
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado, 30 de Abril de 1955
-----------------------------------------------------
o ESTADO

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

•

e,

nel Andrad_e Pessôa e oPa .. 1 -----------".--_-_:::._-------...
- dre Albuquerque e -Melo r ,

A _dat.a de hoje recorda- (conhecido por "Mororó")· SANTA FILOMENA AMPARA A QUEM li; Vi'rIMA
nos que: foram implicados na insur-

I
DE INJUSTIÇAS

- em 1.625, foi assinada reição republicana de 1824; Recorra à Grande Santa.
a capitulação dos holande- .

- em 1.838, em Rio Par- Na cidade de Nápoles viviam dois irmãos. Eram r i-
s-es, sitiados na Bahia. À do 'o General Bento Manoel cos e ambiciosos.
noite o General D. Fradique Ribeiro derrotou lima divi- Certo dia, quiseram apossar-se de terras em certa
dê Toledo, de conformidade são sob o comando do' Gene- aldeia. e-

com o que fora ajustado, fez ral Sebastião Barreto; Os camponeses ficaram tristes e recorreram a San
ocupar a porta do Carmo. .- em 1.839, na vila de �a �ilom�na. Levado o e a SO fi Justiça, esta pendeu, por
Os trofeus desta vitória, re- PJOca,. Alagôas, nasceu Flo- justa razao, para o lacto dos pobres camponeses. Mas os

cebidos no dia imediato, fo- riano Peixoto, Marechal do

I
astutos irmãos tinham dinheiro e acabaram ganhando a

rarn .215 canhões, 35 pei Exército, "Consolidador da causa.

dreiros, 18 bandeiras e es- Republica", "Marechal de Os camponeses não esmoreceram e recorreram.' no
tandartes e seis navios; Ferro", ?eroi da guerravdo I vamente, a Santa .Filomena. Os dois ricaços riram 'mui-
-;- em 1.791, agentes do Paraguai, Bacharel em cien- : to e zombaram, dizcndo : "Veremos o que a Santa faz

G?verno �atarinense e da I ci�s. fisicas e matematícas, ! por vocês; �oje mesm? tomaremos as terras!'
VIla de Lajes plantaram no Ministro da Guerra, Vice.' Ao ouvir essas Irreverentes palavras, uma pobre
alto da Serra do Trombudo � chefe do Govêrno de 1889, mulher replicou: "Senhores, não ofendam a Santa' pois
'll�_marco assinaland? a �i-I Vice-Presidente da Republí- o castigo virá." Os dois irmãos divertiram-se com � pie-

'

vIsa� entre as Capitanias I
ca, Faleceu em 29 de Julho d.ade da mulher, ao que ela respondeu: "A Santa pode

de São Paulo e de Santa Ca- de 1.895; tirar-lhes a vida, antes de tomarem as terras."
tarína : I - em 1.854, foi inaugura- �mbos puseram-se a caminho r e não tinham chega:do
_ em 1.804, em ;Recife, I da a primeira estrada de ao fll1al, quando o carro que os condu;lÍa virou. Um dê-

na3lceu Antonio Peregrino
I
ferro no Brasil, de Maúa; les morreu; e o outro, perfeitamente bem de saúde mor-

Maciel �onteiro, Barão de' - em 1.900, passou a reg- reu repentinamente, poucas horas depois.
'

Itamaraca; I ponder pelo Ministério da Êste fato constel'llOU a população, que rogou à San-
_ em 1.825, na cidade de GU,erra o Marechal João ta pela salvação de seus opressores.

.

Fortaleza, por sentença da t Thomaz de Cantuaria; INVOQUE SANTA FiLOMENA!
Comissão Militar, o Coro-l André Nilo Tadasco �.iude a concluir a restauração de sua Çapela.

'lotaI publicado·................... 47.000,00
Campanha Grupo Escolar
.Tosé Bo.iteux

.

Odilio };'ernandes '

.

Machftdo�
............._.....

,. u ...
É o que deve estar aconte

cendo, nesta hora, aos irmãos
Aconteceu em Hollywood gêmeos filhos de Susan Hay

- a cidade do cinema. ward, a "mocinha" de tantos
A estrela Busan Hayward filmes 'coloridos, a "moei-

tentou suícídar-ze, inger indo nha" feliz e provocante da
pílulas soporíferas. tela, mas que também é hu-
Os jornais disseram que a mana, de carne e ÔSSO, como

famosa artista do cinema todos nós, e que por isso mes-
norte-americano, tentou por mo também vive o seu dra
fim a existência devido a

ma real - a amargura de
uma briga que teve com seu

sua própria vida - numa lu
ex-marido Jesse Barker, a ta pela posse dos filhos, até
respeito da tutela dos filhos o desváíro e a solução trágí
gêmeos do casal.

ca de por têrmo a exístên-
Como se sabe, Susan Hay- cia.

ward havia se divorciado no Mas, o destino assim não
.ano passado. 'quiz.
Miss Hayward foi encon E, Susan vai continuar vi-

vendo a sua vida de intran

quilidade, ao mesmo tempo
que representará, na tela,
outras vidas mais afortuna

Os médicos declararam que das e mais felizes.
a linda estrela de tantos tíl- (Crônica lida pelo autor,
mes de sucesso, vai sobrevi- ao míerorcne da Rádio oua
ver. rujá) ,

Ao saber da tentativa de
suicidio de sua ex-esposa, o BARRAQUINHAS DE SÃO
atos Jesse Barker lamentou, LUIZ 1profundamente o ocorrido, Terão início hoje, Sábado,
iniciando os preparativos pa- as festas de barraquínhas
ra viajar com destíno a Hol- em beneficio da Igreja de
lywood, pois se encontrava São Luiz, as quais funcio-I
em. �ova Orleans, numa ex-Ina,rã� durante todos os sá-

'

cursao de propaganda. bacias e domingos do mês de I

,��1igos. do casal, na cal�-lMaio.
'

fOIma, disseram que os dOIS O produto angariado l;e
�e ,encontraram no domingo verterá para a compra 'de
último numa tentativa de A • •

.' um harmõnio para a referi-
conciliar as divergencias sô- d

.

I
.

M t
.

.
a greJa- a rIZ.

bre a tutela dos nlhos, mas,
terminaram discutindo outra
vez.

O gesto alucinado de Su

san, reflete bem, o desespero.
que se apossa dos pais, no.

momento em qeu devem de
cidir qual dos dois, após o

divórcio, ficará com a posse
dos filhos.
E as crianças, que não pe

diram para nascer, que não.
tem culpa das desavenças
dos pais, vão. ficando críatu
ras marcadas e até despreza
das pela sociedade.

e.;

Acy Cabral Teive

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

A' momõria de Floriano PeixllOloestllarla f1oto.
ERNESrrO XAVIER DE SOUZA

aote ptra agua
Floriano o Marechal ousado e fórte, IO destemido intrépido titão, potave
Que da luta no horror fitando a morte, LONDRES, 28 (V.P.) - A
Valente se mostrou qual féro leão... Marinha Rea'l Britânica in

ventou um novo aparelho
com o qual se pode conse

guir quase um litro diário de

água doce, á base de água
do mar, sob condições, tro
picais e aproveitando os

raios do sol. Esta "destila
da flutuante", chamada "e

quipamento para distilação
301ar" pode ser arrastada
por um bote salva-vidas ou

uma balsa, e consiste em 1
globo de material plástico
de cêrca de 60 centímetros
de diâmetro, no qual foi ins
talado um recipiente para
água do mar em sua parte
superior. O calor do sol faz
evaporar a água do mar, a

qual se condensa dentro do
recipiente. O sal precipita
se sôbre um filtro de tela, e

na parte inferior do globo
se tem água doce.

Que sempre decidido e audaz no pórte,
Como Cesa.r, Ta rquinio, Catão,
Com bravura enfrentou do .sul ao norte,
Zombando da metralha e do canhão. trada desacordada, em sua

e-asa, sendo transportada pa
ra o Hospital Cedros do Li
bano.

des", de Cubatão.
O navio nacional "Acre",

que está atracado na Ilha

Barnabé, recebeu mil e oito
centas toneladas..

Na ampulheta do tempo são passados
Alguns lustr-os após o infausto dia,
Em que morrendo aos membros fatigados

Foi repouso encontrar na campa fria,
E; agó ra jáz na terra inanimado,
O bravo, o semideus, o herói Soldado!

--o--

Ultima Moda

Oobatao iá esta
elportando

RIO, 28 ·(V. AJ - Infor

mam de Santos que está sen

do realizado naquele porto I)

primeiro embarque de gaso
lina destilada na "Refinaria
Presidente Arthur Bernar-

Remetido ao Ministério do
Trabalho o processo da trans
formação da Associação dos
Jornalistas em Sindicato

A Associação dos Jornalis
tas Profissionais de Santa
Catarina remeteu, via aérea,
pela VARIO, ante-ontem, ao

dr.· Raul- Caldas, delegado do
Ministério do Trabalho"nes··
ta Capital e que ali se en

contra a serviço, o processe
que transforma em Sindicato
dos Jornalistas Proríssíonats
de Santa Catartna a Associ
-ação dos Jornalistas prons··lsíonaís de Santa Catarina a

fim de ser expedida, pelo' 31'.
Ministro, a respectiva carta.
A notícia, sem dúvida, al

vissareira, veiculamo-la COiT.

satisfação, uma vez que, há
dois anos, preocupa os ho
uens-de-Imprensa de Santa
Jatarina, a organização da
ma entidade de classe.
Dentro em breve, os jorna

listas catarinenses terão o

seu Sindicato e, aqui, a elas ..

se será, de fato, uma força
congregada a serviço dos
.

dea.s democráticos do Bra
ul.

.}. I'

HOJ E NO PASSADO

i

ANIVERSARIOS
--O--

FAZEM ANOS, HOJE:

'.'
I

--;----�;{\1' \�jJ

30 DE ABRIL

Delicado modêlo para jovens de bom gôsto. Em duas

côres, uma escura e, outra clara, para p lissa.r, forma um

conjunto atraente. A blusa e tõda de preguinhas com en

xertos da fazenda escura, que forma a gola, e a tira pa
ra os botões. Sáia bem rodada com uma tira larga pl is
sada no centro. Cin to da fazenda escura.: (APLA)

Experimente hoje:
,o,,��U',,�'t AMBROSIA DE BANANA

Menina Evelise L. C. :_ jovem Walter Vieira Para @ término de uma
Andrada de Souza, filho do sr, Lean- 'refeição elegante e saboro-

A.mui gex:til e graciosa i dro Vieira de Souza e sua
I

sa, n�da melhor do que es-

_ menma Evehse, encanto do
I
eX11a. esposa d. Maria. San- ta sobremesa da qual damos

l,��' do n��so pre.z�do cont�:·- i
tos Souza,

., 1:1 r�ceita, a qual você po
raneo SI. Da lm iro Caldeira ] - dr. Eugenio 'I'rom- dera preparar em pouquís-
de Andrada e s�la exma: eS-jPOWsky Taulois Filho ISimo tempo.
posa d. Eglantma Luz C. - sr. Jaime Carre-irão, INGREDIENTES:
de A.ndrada,. vê transc�rre:,

I telegrafista aposentado j � laranjas dôces de ta-
no dIa' de hOJe, o seu 5 . anI-1 - sr. Eduardo Santos I manho médio

versário_ na�alí�i.o. .

conhecidíssimo Farmaceu�·1 3 bananas maduras

Po.r tao sIgn:flcat:va data tico
_

_

'

'3/4 de xícara de côco rala-
Evellse, recepClOnara suas - sr. Manoel de Moraes do
in úmeras amiguinhas, bem Savas 1 maçã, não muito gran-
como seus admiradores, na - sr. Flodoardo Senna de
res�dência de seus genito- - sta. Stela Maria de MANEIRA DE FAZER·
res, oferecendo-lhes mesas Souza, filha do sr. Osvy ,I - Descasque as laran·
de doces e guaranás. Souza jas, tendo o cuidado em re-

O ESTADO apresenta fe- - sta. Alice Marinho Fer- mover tôdas aquelas pele-
licitações a inteligente e reil'a zinhas brancas Ida mesma.

galante aniversariante, ex- - sta. Éricã Souza, filha Corte·as em pedacinhos e

tensivas aos dignos Gelli- do sr. Francisco de l'aula ponha num vasilhame com
No próximo sábado, a

TUr",
de inauguração do Clube l°

tores. e SOllza,' -ld t' 'd
ma do Passa Bem, agremia- de Maio, ·daquela localidac,k.

o ca o que lVer escorrl o.

Sura. Luiz Piazza _ ata. Zulmira Silva 2 _ Corte ainda as bana- ção de caráter social desta

Vê transcorrer, na data _ sta. \Vaikiria PampIo- nas em fatias e a maçã em
Capital,' excurcionará à Ci-I A condução partidá da A-

de hoje, a do seu aniversá- na, filha do sr. João 0távio pedacinhos, 'misturando à
dade de Tubarão, onde to- gência do Micro. Onibus às Li

rio natalício, a exma. snra. P I I
. mará parte nas festividades horas.

' ...

amp ona laranja. Depois junte o cô-.
d. Carolina Taranto Piazza, - menino Roberto, filho co ralado e misture leve-

�-------'

PeslYaozzsaa (alOlt.Osrf·llnLcul.Io·Zna,BrI?oitepullx d? s;..HerdcilioEsoa:tes,.fuRn-ll�ente. Léve à geladeira e A-VE·NT·U'RA-S D-O
, ,

,- CiOnano o SCrl OrlO . SIrva quando estiver no
'

blico Estadual. Schnorr. Iponto. (APLA)
Dama 'virtuosa, coração

sempre voltado á pratica do -------'�-��---.-----------�
bem, a distL,ta aniversari-
ante, muito relacionada na UNIAO BENEFJCIENTE E RECREATIVA OPERARIA
sociedade local ver-se-ã cer- '��j,_���
":ada de manifestacões de
carin ho e apreço p�íos seus

familiares e do respeito de

quantos.a' a·dmiram.
D ESTADO, respeitosa-

mente formulá os melhor·es
'votos da f ir1 icidades, junto
·aos da exma. famíÚa.

"

A TURMA
-

DO PAS,SA�BEM
'EXCURSIONARÁ

PROGRAMA DE 1'" DE MAIO

_
As 9,30 hs. - Lan�amento da pedra fundamental.

lIa IlOVa séde social a ser construi
da Á Avenida Mauro Ramos (Em
frente ao Centro E. Redentor)

··.,�·i��'�·- -�f"

As Hl,SO hs. - Posse da nov:.a diretoria

Goqueiros Praia Clube
CONSELHO DELIBERATIVO

Convoco, de acôrdo com o art. 40 dos estatutos, os

81'S. Conselheiros, para uma reunião, que deverá reali
zar-se no próximo dia 2 de Maio vindouro 'as 17 horas
em sua sêde social, afim de tratar de ass�lllto previst�
no art. 39, letra "H" dos mesmos estatutos.

Forianópolis, 28 de Abril de 1955
João Elói Mendes

Presidente

A vi:so
A Diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADO

RES NO COMÉRCIO ARMAZENADOR DE FLORIA
NóPOLIS, vem por meio desse cientificar aos Senhores
Empregadores, Embarcadores, Agentes de Cias. de Na
vegações e a todas Autoridades, que, de acordo com a

Lei n? 2.196, de 10 de Abril de 1954, esse Sindicato pas
sará a denominar-se SINDICATO DOS ARRUMADO-
RES DE FLORIANóPOLIS.

'

Reduzino Farias - 10 Secretário

CENTRO EXCURSIONISTA '"ARNOLDO RA�"-,---�'-'�
-

- EXPEPlCIQNARIO-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM· CATARINEN�!
I
I

.
.

AGORA, QUE SURGIU A TUA 50CIEOAOE� fERAS

MAIORES OPORTUNiDADES DE CONHECER A

TERRA CATAFUNEriSt: -NÃO
-'

pi�Réi
-

lÊMPO, EN-

V(A- NOS HOJE MESMQi TEU NOME E ENÓERE �

co A CAIXA POSTAl. 489- FLORIANÓPOLi5�S.C.

Lemos •••••••••••• 0·0 ••••••••

3.000,00
10,00
100,00João

50.110,00
Mande �ua esmola para:
Em Florianópolis: Prof. IVI. Glória Mattos

Grupo "Lauro Müller"
Em São José: 'Sra. Zenir Gerlach - Praia Com

prida.
A COlYHSSíiO

ZE-MUT'RETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RESOlUCÕES DA
,

F. C. F.
., "i

rtivo"
Concedendo exoneração ao

sr. Fernando Viégas do car

go de diretor do Departa
mento de A'rbitros e nome

ando para substitui-lo o Si'.

Anselmo Furlaneto; conce

dendo filiação a Associação
Desportiva Alvim Barbosa,
.lesta Capital, na segunda
.üvísão (amadores).
Concedendo os seguintes

registros: de profissional -
Aduvi Vidal e Percy Oliveira,
com o Olimpico de Blume

nau; Gil Ivo Losso e Arqui
medes Purificação (Medi-

Atos do presidente

o que [oio Campeonato
Catarinense de Tenis
Encontro Floria-nópo.Jis-Joinville

Dentro da maior cordía- i Colin (BV) por 6x-3-0x6- caíu num jogo morno segu-· presenta o favoritismo da
!idade e grande espírito de 6x4; la dupla - Armando ran do o ponto, c'o11tnirià- dupla joinvilense.
luta, desenvolveu-se o e11- I Caparelí - Raul Schri1idlin mente ao que fizera 110 1° Para vencer uma dupla
contra �as equipes, �� .T. c.1 (BV) ven�e�'am José San- selo Com um jô�à mais �a- em �ue entre Capareli, é
Boa VIsta, de Joirrville e i' s - FIávio Hartrnan (L) rihoso, logrou 9 aguerr-ido precise que hajam dois jo
Lira T. C., de Florianópo- por 6x3-6x3; 2a dupla jogador do Boa, Vista der- gadores de grande mobflí

Iis, nas excelentes quadras Cuerreiro da Fonseca - rubaro seu jovem conten- dade, muito firmes no fun
do primeiro, em disputa do Wilson Eiias (L) venceram dor que somente muito tar- do e que, com a mesma se

Campeonato' Catarinense de Kurt Colin - Ruben Sch- de compreendeu a tática em- gurança se apresentem na

Tenis. mídlín (BV) por 6x4-6x8 e
i pregada.

"

rede para o arremate defini-
Tornou-se vitoriosa a 6x.2. .

'

'., I Digamos, de passagem, tivo.

equipe do Boa Vista pela Assim, obteve o Bôa Vis-' que o jogador' apresentado O jogo na
-

defensiva con

contagem de 4 pontos a 3. ta 3 simples e 1 dupla C0l1-1 pelo Lira TC, embora ainda tra êles não apresenta a 'me-

As partidas que deveriam tra 2,.simples e 1 dupla do! um tanto ínexperiente, fez 1101' probabilidade de êxito.

ser iniciadas dia 16, somen- Lira, ':. 'uma belissirna partida, Em Prevíamos, também, a vi

te puderam ser jogadas do- Do exame dos jogos te-l futuros jogos temos certeza toria de Guerreiro e Wilson

mingo, em vista das chuvas mos que Salientar a grande que se apresentará muito na 2a dupla.

que impediram os "courts" forma em que se encontra I melhor.
.

.

Conq-uanto se atrapalhem
no sábado. Armando Capareli que a- I Na terceira simples acon- ainda em determinados mo-

Na ordem de inscrição te- presenta. um jôgo vistoso e teceu o mesmo com o joga- . mentos no sistema de ata

mos os seguintes reaulta- eficiente', sem deixar mar- Jor de Joinvile - Hercílio que para defesa, constitu

dos: ra simples _ 'Armando gem alguma à penetração do Luz - que encontrou pela em os dois o conjunto mais I

Capadeli (BV) venceu Jo- adversário.
•. frente um jogador maldoso homogênio do Lira T. C. I

sé Santos; (L) por 7x5-6x2; Possue bolas .bem diri- lo quilate, de Carmelo Prís- Seus edversários - Co-·

2a simples _ Raul Schmi- g idas em um sistema todo o, cujas bolas para a es- lin, que não tem estado uI:! Por Roberto Souza Lemos i embora não tivessem .influi-
dlin (BV) venceu Flavio ofensivo. Raramente vimo- ;'uerda, torcidas e cheias de timarnente em grande for, I A:uat mte e� pedI: d��-I

do �o resultado, tiveram

Hartrnan (L) por lx6- 6x3- lo empregar uma bola. de ,feitó, desarmaram comple- ma, pois perdeu bolas muito' ra,. an? a ate que ura. também er�-o�. A mesa mes-

6x2; 3a simples _ Carmelo defesa. .amente o Joinvilense que faceis na ocasião de "ma-
E isto e o que estamos fa- mo, tamb�m! acompanhou,

Prisco (L) venceu Hercílio Raul Schmidlin é o velho era obrigado a fazer grande tar" e Ruben principalmen-
I zen do. Iremos bater no. errando principalmen te nas

A. Luiz (BV) por 7x5-6x4; combatente de sempre. De- cobertura do campo esquer- te e:n tornei�s externos que! n,es.
mo assunto tantas v-e-I substituições. Concluindo, Com mais quatro pelejas

4,a simples _ Arthur O. pois deum "set" contun den- .lo, abrindo o lado direito joga bem' do centro para a
; z:s. quant�s fore� neces- :Ima noite completa de...

-ontínuou o Torneio Rio -

Langasch (BV) venceu An- te (1 -x 6) se réabilitou no por onde Carmelo fazia os rêde e no fun do procura se

I
sanas. A!ll1al, sera que os

I
erros.

São Paulo, cujos concorreu-

tonio Santaela (L) por resto da partida atacando _Jontos. defender' - tiveram gran- c�ubes nao compreenderam Contudo, o Lira mereceu
tes são os cinco primeiros

6xl-6xl; 5a simples _ Wil- sistemàticamente a esquer-
de .dif icul dade em' vencer o ,all1�a �u� ? nosso basque- a vitória, aproveitando fa- r:olocados dos certames ca-

SDn Elias (1) venceu Kurt da do seu adversário que A quarta simples nos sur- 20 "set" por 8x6. teb�l . �o rra para a frente lhas incriveis da marcação doca e paulista.
_.._

_ . ._ preendeu um tanto pela" e:x:� Os certames, femininos e
def in itivamente se houver do Doze e utilizando uma

cassa combatividade de San- juvenil propaganda? É necessarro espécie" de contra-ataque,

.aela, conhecido como gran- O Lira TC n e
.

f _
que os clubes tenham Dptos. baseada em Lên io, que como

..

. ,a quipe e
I d P blí id d D t -

Se- Ie lut-ador. mmma e na dupla mixta não! e. u lCI a, e. e sex a sempre se mostrou ínteli-

guíu, 6a. feira, em avião da Cruzeiro do Sul, para Porto Suas �bolas, quasí todas apresentou inscrições, ven_lfelra para s�bado, os Clu- gente.

Alegre, afim de participar de regatas patrocinadas pela nandadas para o centro da cendo pqi·tanto. o Boa Vista, II ?es �oze e Ln'a r�solveram Quanto às atuações dos

"Folha da Tarde", em comemoração ao 'Jubileu de Pratu" juadra, tornaram-se um cuja esç'alação era: la sim- JogaI: _.T.u�o mUlt� b.em. Jogadores, tivemos no Lira,

do Iate Clube Guaiba, antigo Grêmio Masson, a -delega- iwnjar para o seu leal ad� pIes: Qarmen Lobo e 2a j �ue Jog�r. e uma necessl�a- um Pessi, verdadeira reve

ção do 'Veleiros da Ilha de Santa Catarina", composta dos . ersário, Langsch, -que do- simples: Loni Klein; dupla 1 üe. E dl�so sabemos :nUlt.O lação, completámente apa

seguintes velejadores: Pedro Soares, João Soares, Osva]cl·,) ;linou de início todo o jo- _ Carmen Lobo _ Loni) bem. Porem, porque nao fl- gado. Excelente j_ogador que
Nunes, Osvaldo Fernandes, Haroldo Barbato, Joaquim Be- ;0. Klein; dupIa mixta Darcy l zeram un:a propag�ndazi- é, nos pareceu apático, co- PORTUGUESA X PAL-

Io, Itamar Zilli, Luiz Fa,ria, Al'i Silva, Carlos Chieriguini, Basta compara'r seu .sis- Cubf!:s _ .Risolétte S-chmi-I nha? PodlaIll ter feito um mo se estivesse cansado, an

Celso Carlos Porto, Rafael Linhares, Francisco Magno Vi- ,ema de jogo com o apresen- dlin.· I cartaz nos mes.mos. moldes tes mesmo de í11iciar á jo
eira e o chefe da delegação e comodoro do Veleiros, sr, ;ado por Urbano Sales, em Tambem .. foi jogada a fi-! daquele que fOI felto para gar. Atuação bisonha. Te-

t
No mesmo dia, no Paca

João Gonçalves Junior e ainda o juiz oficial do Veleiros. !larço, para conhecermos o nal da dupla (primeiro) do f o pr?palado, .mas afinal não mos certeza que qualquer embú, defrontaram-se as

Jorge Barbato. !l{)tivC!. de sua derrota. Càmpeonato Juvenil, que rreal.lzado, .

Jogo do. Icar�! dia desses, êle resolve jo- equipes da Portuguesa de

A viagem transcorreu, Wilson Elias, vencedor não poude ser realizado em A�sIm, te�'lamo� �alOr. P�-I gar
o que sabe, e ai, aqui Desportos e do Palmeira!�:

como não podia deixar de la 51' simples, cOl1tl'a um Florianópoli�,_ saindo vel1ce- b.llco. Maloi: publ.lco 8!g�1l- estaremos, para com muito tendo os lusos colhido belo

ser, normalmente, e com ��dv.er.,sário da- categoria ,de I dores paulinho Ferreira Li- [fICa . �a�or ll1centlvo .. E m- �prazer, o elogiarmos. Lénio, resultado: 5 x 2.

muitas esperanças para o GOIlll, � tambem está em ex-Ima e Henrique Fleming por I
centn o e. tudo quanto o am�-Ium dos poucos "salvados",

Clube da Fl'ainha, 'el�n-te f�se de treinamento. 6x2-6xO, obtidos sôbre pe-! dor d:seJ� ..
O amador .adml: ll�OU com inteligência e ra- ·IlOTAFOGO X FLUMI-

Após a decolagem do _VluIto. fIrme em todas as dro Déria.e Pédro Silvei-
te se: cllbcado, mas. quel

.
pldez o contra-ataque. Do- MINENSE

avião de Florianópolis, o ogíldas, tem evitado que ra.
tambem aplaussos quando' nald foi capaz de grandes e

Itamar tomou conta da tur- ;eLis adversários entrem no De\'emos salientar a gran-
achar ou sentir que os 111e- :' péssimas jogadas. lVIesmo Terminou empatado o mais

ma e prendeu a atenção d03 ogo
.

que lhes é favoravel. de forma em que se encon-
rece. Vamos, �enhores diri- assim a·cabou como o cesti 1l1tigo clássico, pelo escore

passageiros, com suas conhe- rogou sempre com. m).lita tram os jog'adores 'de Flo- gel�t�s. Orgal1lzem seu� pe- I
nha da noite. Dó,bis foi o ::le 1 x 1, ante-ontem, Q �ue

cidas canções, Ao desembar-
,__ ;alma e cabeça. I rÍal1ópolis, que devem fazer parta�entos de Pubhc_Ida- I

melhor de sua equipe. Jo- veio favorecer o Flamengo

carem em Porto Alegre, fo- Quanto ás duplas, a nin- uma brilhante figura no d�. Flque� certos que aI es- ,gou bem, com bôa finaliza- ::jue ficou isolado na lide-

ram recepcionados no Aeroporto Salgada Filho, pelOS 1'e- I t' I
-

d t d

presentantes do Iate Clube Guaiba, que os acompanharam ruem surpr�en�eu os resul- Campeonato Brasileiro In-
.a a �o uça� e qu�se o os

i ção, e s:mpl'e inteligelite- mnça.

até os alojamentos, instalados no mesmo Clube, pois, no :�'lelos: n.a prl.me�r� Armando
I
fanto-Juvenil que se· reali- os, prdblema� do nosso

eS-1 mente.
E pena

.

que tenha
. _ vaparel! deslqUlhbra o con- z'ara' em Santos no me�s de porte amadOl... cansado. FerrarI, pouco ou

�Ã.O ,PAULO X CO-

dia segtúnte teriam.a regata individual. Durante a noite, ., ., A N

tudo transcorreu admiravelmente, poiS dormiram sob can- junto o que, de inicio, a- julho' proximo. gora, vamos. ao f�go. ,jnaéla fez. Muito pesado, e
RI TIANS

. .

d V 1
Clube Doze e LIra T. C., fora de forma fisica e te'c-

ções do vasto repertóriO do Itamar, o CanClOnen'o .a e a,

MARCADO
I

como ê conhecido nas ródas veleiras do Brasil. No sábado I
.

PARA O DIA 16 O .EMBAR- cOl:segui�am, nos �p.resen- I n!ca, o mesmo tendo acóllte- � x 3 para os sampaulinos,
tar a maIS fraca partida do cldo com. João. Nado, en-

:')m São Paulo.

a aurora os encontrou acordados e prontos para a gl'a�de I
QUE DO FLAMENGO PARA O ME'XIC...O �orrent:, ano. Ver�adei.ra {quanto teve fôlego, foi um

pelada. Como o LIra JO- bom jogador, podendo mes-

RIO, 29 (V. AJ _ No pró- gramada para o dia 19. de- gou um pouco me�os mal' mo ser apontado, juntamen
ximo dia 16 de maio emba,r- vendo' no seu regresso o ru- que o Doze, acabou Com a I te com 'Dobis e Lênio como

.�ará rumo ao México a dele· bro-negro realizar mais al- vitória. ,
. I elos melhores de su; equi-

gação do Flamengo, queoJ.'ea- guns jogos em Guatemala e
Cousas que acontecein. E,I pe.

-

lizará no país azteca uma qll�ndo menos se espera. I No Clube Doze de Agôsto,
�emporada de s-eis jogos, com Costa Rica, num total de 10 P�.IS tod�s. aguard�;am uma i Tica fez o seu reapareci
possibilidades de mais duas compromissos para toda a

boa, par tlda; SeI a que os
.

men to. Esteve excelente nos

partidas, de acôrdo com os temporada. A volta do Fla- clubes em questão não es-' rebates· defensivos e fez bôa
resultados da excursão. A eiõ- mengo está _prevista para 12 tão. contando com o apoio I distribuição. Infeliz, no e11-

tréia do Flamengo está pro- lou 13 de junho. ef:;n:� de seus atletas? Ou tanto, nos arremessos. Ka-.

FI"noel·reDse Futebol C'lube 1��lra�i���� _om::;:� �I:l:p�.:� l'�\�' ;:i�:�, ����,on�: l�ee:�::� ��'a���iPI�:�lr�a� �:r�au�o�
CONSELHO DELIBE- I gos com a renuncia, em ca- ��tsa��a t:Zg��� v���:��to 1�:f�:!':��ã�O��eq�i�l::I��� !��;a;:�;= ��ms:uic:�i�t:��

RATIVO I rater irrevogavel, apresen-I, o�tudo, al�uma cousa exercer sôbre Dobis, e es- .Jogou, bem com excelentes
tada pelos srs. Thomaz cha_l"em?,le.

se salvou. Uma ou. teve regular no ataque. No infiltrações e bôa marca-

CONVOCAÇÃO ves Cabra.1 e Heitor Ferrari
outra Jogada. de casse, e entaJ1to, disputou com mui- cão. COllceicão não chegou a

Pelo prese�te, 110�rmos respectivamente.
' um

I
ou outro Jogador dese�- to sangue, podendo ser con- �squentar � lugar. Sem dú-

J t d E
vo vendo o que sabe ou po- 'd" d t b' .

o ar .55 os statutos con- Esclareço aos senhores d I" .

SI era o am em como um VIda que Hélio Lange o
e. A em dISSO a partida foidI' ,

vaca os senhores Membros lVIembros do Conselho que l' d'
os que se sa varam. Pe- "grande capitão" fez muita

, (Isputa a O que é uma d
.

h t'
'

do Conselho Deliberativo do de acôl'do com o art 57dos' 1'111 o começou o Imamente, falta.

Figueirense Futebol Clube, Estatutos a sessão' só po- �ral1de ��usa..�ouve luta. caindo de produção as- Agora, uma idéia: - Por

para uma reunião extraor- derá ser' iíliciada em la o�,ve- M Isposl�ao. J:I0uve sustadoramente. Rozendo que não fazer um quadran
dinária que será realizada convocação com 'a presen� gdai ra't esmo n�o podIa se� esteve irreconhecivel. Pis- guIar, entre Lira, Doze Ca-

, ,e ou ra maneIra em se t t'd f'b
'

1S 16 horas do dia 30 do ça minima da metade e mais tratando de dois' ra �Ll ou a par,1 a. com. I ra e l'avana e Atlético? Assim,
orrente mês (sab�do) na um dos Conselheiros efeti- rivnis lVI

. g. ndes raça, .porem fOI traIdo por todos- se movimentavam. Ú

3ede da Associação Comer- vos e em 2a eOl1vocação tan<te' a�l' o

mIaIS lmIP01:- seu sIstema nervoso, trul1- nosso basqueteból iria lu-
.

I d FI
. , ..

' . " aqUl o pe o qua > Vl- cando muito as J'ogadas e 't C b�
...:Ia e I ol'lanopohs, SIta a meia hora depois com qual- mos b t d

.

< crar mUla. om oa propa-

T
.

,nos a en o, ou seja passando com rara infelici d'
. ,

!lua, l'H,I'l1l0 (sobrado, lles- quer número de Conselhei- o J'ôg'o t" d' d' .

- gan a, Inamos ter bom pu-
. I' eCl11CO, e Joga as da de Esteve muito aqúem bl' E AtI"

ta capItal. l"Vi detivos presentes.
'

,pl'é-co!H:el.iidas este�e com

.

. . ..

. ICO. o etlco matava

Como Ordem do Dia figu- Florianópolis,22 de abril1Pletamente a'u�el1te Pareci� I�: �.uas :eal; ?OS�lbl��des. a saudade de todos nós. É

ra a eleição do Presidente e de'::' S5;) uma paü: 11' de I'
allo nao OI am em o somente uma idéia. Mas que

\'ice-pI'esidente do Clll'be, I 'Charles Edgard Moritz _ atr�z.·
ll, a gus anos

�e:mo de out,ras _jornadas. seria bom, lá isso seria.

c:wgos qtliO s,e tornaram va- Pre"idente I Os árbítr�g Platt e Eds-�n !-I-h'S _eve bem úaqumho. lVIe-
- Val!10s pensar no as&un-

_

_
_ •

' orou, no entanto, na par- to? '
-

BORDEJANDO
O VELEIROS DA ILHA EM PORTO ALEGRE

regata.
.

A's 10,00 horas, foi dada a saída para a maior regab
ele "sharpie", até então realizada na capital Gaúcha, pois,
tomaram pal'te 30 concorrentes, sendo 24 gauchos e 6 ca

tarinenses.
Sagrou-se vencedor da próva, o já conhecido veleja-

dor do Iate Clube Guaiba, o Goidanich e em 2.0 lugar o

campeão brasileiro da classe sharpie, Fredy Bercht, Em 5,0

lugar chegou a guarnição catarine1;lse, Luiz Faria e Ari

Silva e em 6.0 Cabral Mello e 'Francisco Magno Vieira.

A' noite foi oferecido um coquetel aos visitantes, ten
do nesta ocasião sido oferecido ao Iate Clube Guaiba pe

los Veleiros da Ilha de Santa Catarina, uma belíssima pla
ca de prata, alusiva a data,

.

Em seguida tomou conta da festa com suas celebres

cançõés o Itamar e nesta ocasião apresentou a todos a

Marta Rocha da delegação do Veleiros.

Na manhã de domingo foi realizada a regata de equi
pes, em disputa de um belo troféu, ofertado pela 'Folha da

Tarde", entre o Veleiros da Ilha e o Iate Clube Guaiba.

A primeira regata terminou às 15,00 horas, devido a

falta total de vento, _vencendo o Clube Guaiba pela con··

tagem de 12,25 pontos, A segunda regata com revezamen

to de barcos, foi realizada logo após a chegada do último

concorrente da la., e venceu esta prova, mais uma vez a

forte representação do Iate Clube Guaiba por 4, 25 pon
tos. Assim sagrou-se vencedora da la. disputa do troféu

"Folha da Tarde", a equipe do Iate Clube Guaiba.
A noite foi oferecido um jantar de despedida aos iatis

tas do Veleiros, jantar êste regado a vinho, onde foram

trocadas felicitações, unindo assim, cada vez mais, a Vela

Catarinense a Gaucha.
A delegação regressou 2a. feira, viajando em avião c!a

Cruzeiro do Sul, tendo chegado a esta capital às 15 horas,
. F@licitamos a deJegação do Veleiros da Ilha, pela ma

neira
.'

desportiva com que repr�sel1toli' -a vela Catatiuense.

o QUARTO JOGO DECIDIRA' O
CAMPEONATO MINEIRO'

RIO, 29 (V. AJ - Notícia

I
as prorrogações continuarão

vinda de Belo Horizonte de- sendo disputadas até que
talha a decisão do campec- surja um goal da vitoria,
nato' mineiro. O complicado com o qual o juiz apitará o

sistema de decisão do cam- imediato encerramento da

peonato mineiro de 54, aca- luta.
bou chegando ao final da
"melhor de três" programa
da, sem apresentar nenhum-i
decisão, pois o Atlético 'e o

Cruzeiro empataram com 22

pontos e meio, cada um. Ha

verá, assim, um quarto jogo
para decidir o título e êsse
jogo será então realmente o

definitivo, pois não haverá
novo encontro, Se ao fim do

tempo regulamentar os dois
teams estiverem empatados
haverá uma prorrogação de
15 minutos, com um interva
lo. E se o empate persistir

MAIS DE UM MILHiiO DE nho) , com Õ Henrique Lage,
RENDA NOS TRES JOGOS :i L' T' D J

.

F
.

. a . . .; ase ranclsco

A competição decisiva do Esteves, com o Palmeiras, de

campeonato mineiro está stumenau -, De não amador
sendo prestigiada pela . pre- _ Ney Hubner, pelo Fígueí
sença do público desportivo rense e Beneval Figueiró,
local, tanto assim que nos pelo Barriga Verde: de La

tres jogos já dlsputados �1. guria. De amador - Ollmplo
arrecadação totalizou mais Matarazzo Filho, Laurl Ho
de um milhão de cruzeiros, nórío da Silva, pelo Figuei
a saber: prime rio jogo: Cr$ rense.

328.230,00; segundo jogo: Concedendo as seguintes
Cr$ 312.050,00; terceiro jogo: transferê n c i a s: Fernando
Cr$ 525.570,00. Totai: Luiz Botelho, do Atlético
Cr$ 1.165.850,00. para o Avaí; Jair Silva do

Guarani para o Avaí; Luiz

Martinho Corrêa, do Cole

.gíal para o Avaí; Abelardo,
Conceição dos Santos, do

Atlético para o Ferroviár�o,
ela L. T. D.

TORNEIO RIO
SÃO PAULO

FALANDO SOBRE BASQUETEBOL

Por Roberto Souza Lemos

Al\IE'lUCA X VASCO

Quarta-feira, no Mal'aC�
nã, efetuou-se o "clássico dft

paz", entre Vasco da Gama

e América, que terminou sem

vencedor, com 1 tento para
:;ada lado.

MEIRAS

PRO'XIMOS JOGOS

-

Hoje - No 'Rio: América
x Fluminense; em São Pau

lo: Corintians x Palmeiras,
Amanhã - Em São Paulo:

Santos x Botafogo; no Rio:

Flamengo x Portuguesa .
de

Desrortos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO Flertanépolís, 'Sábâdo, 30 de Abril de -1955

•

A maior parcela
ficou no Brasil

Sim, em cada cem cruzeiros que recebemos
. 'em 1954, a maior parcela - sessenta cruzeiros
e-sessenta centavos - permaneceu no Brasil.
Essa foi parte de nossa con nibuição para o

.desenvolvimento do País, expressa no,

pagamento de impostos, de salários aos

nossos 3.830 funcionários, em sua grande
maioria brasileiros, em Transportes locais e em

compras às indústrias e ao comércio nacionais.
O custo dos produtos de petróleo e do seu transporte
ao Brasil representou somente trinta e- quatro
cruzeiros e setenta centavos, sendo que apenas
quatro cruzeiros e setenta centavos, de cada cem,
cruzeiros percebidos pela Esse Standard do Brasil,
resultaram como lucro líquido. ,

Dêsse lucro, mais' de metade foi reinvestida
em instalações no País, destinando-se o saldo
a capital operacional e à dividendos
aos acionistas da Companhia.

--------.-----�------�--------------�------�--�����--��--��--._----------------------------------------�-----�--_.�.--------,��-------�--_._-----------------------
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III COBares I n jleiro de
Organização Cientillca

. ,.�
Esta é a primeira das rante Barros�, 2 .s/I50·i' �

Circulares Informativas que Rio DF -).
o IDORT vai divulgar sô- Tema III - "A PROGRA
bre o III Congresso Brasí- MAÇÃO P R E L I M I N A R
leiro de Orgllnização Cien- DAS DIFERENTES ETA

tifica, com o qual ° Brasil PAS DE PLANEJAMEN
se prepara. para o XI Con- TO".

gresso Internacional de 01'- Coordenador: Dr. Lauro

ganização Cientifica, premo- Borba, engenheiro, profes
vido pelo CIOS, em Paris, SOl' uníversttar!o e ex-pre
em 1957, e atecedendo a II feito de Recife. (Av. Dan
Conferencia. Latino-Ameri- tas Barreto, 564 s/502-
cana de Organização Cien- Recife -: Pernambuco).
tifica� prevista para 1956. Tema IV - "AS DEFI
. -O certame realizar-se-á CIÊNCIAS MAIS FRE
na Capital Federal, de 11 a QBENTES NAS ESTRUTU-
13 de agosto do corrente RAS DE ORGANIZ.AÇkO
nos moldes das reuniões of'i- E PROCESSOS PARA OB
ciais do CIOS (Comitê In- VIA-LAS".
ternacional de Organização Coordenador: Sr. Axel S.
Cientifica), devendo congre- Bruzelius, representante no

gar representantes dos vá- Brasil da Bruce Pay.ne Inc.,
rios Estados da Federação, Consultores Admfnistratí
_O'nvidados pela Funidação vos (R. Cons. Crispiniano,
Gétulio Vargas e pelo Ins- 125, 100 s/105 - S. Paulo).
tituto de Organização Ra- TemaV - "A NECESSI
.cional do Trabalho mORTo DADE DE AVALIAÇÃO ;

O obejetivo é a discussão QUALITATIVA E QUAN-1'de problemas de organiza- TITATIVA no TRABA-,.zação de trabalho cuja exa- LHO GLOBAL 'DAS EM
me contribüa para sua me- PRESAS PARA 'DETERMI-! ( r

lhor compreensão e aplica- NACÃO DO NUMERO DE

ção ao desenvolvimento das j QUALIDADE DO .PESSO-Iatividades produtoras e as AL NECESSÁRIO A CADA!
aperfeiçoamento da admi-' UMA DE SUAS UNIDA-

I

nistra?ão n<: Bras�l.. I DES INTEGRADAS".
. A discussão sera teíta pe- Coordenador : Engo. Halo
do processo de Mesas de Bolozua sub-diretor do SE
Díseursão (Planel), segun- . �AIOde 'São .Paulo e diretor
do qual, os temas são pré: da 2a Divisão Técnica do
víamente delimitados e con- fDORT (R. Monsenhor An
fiados cada um a um Coor- Jra de, 298 - SENAI - ou

denador, incumbido de reu- Praça D. José Gaspar, 30,
nrr e sistematizar as contri- l'O0 ;ndar - IDORT - São
buições que lhe forem apre- Paulo).
,sentad.as, dando fórma ao Tema VI - "A TÉCNICA
Relatório que vai ao plená- I DA SUPERVISÃO ,DE UM
rio do Congresso para dís- SIS'FEMA INTEGRADO
curssão. Outra caracterfs- DE EMPRESAS".
tica dos congressos dêsse
molde é que não há aprova
ção 'de qualquer proposição
ou recomendação.

O Congresso discutirá
seis, que serão impressos e

diatribuidos aos congressis
tas para estudo, antes da
reunião. As pessoas que se

interessem por êsees assun

tos deverão diríglr-ae ao

respectivo Coordenador, pa=
ra a colaboração que pos
.sam prestar e que é solicita-
da com empenho, havendo o

desejo de reunir o maior

,numero de 'infirmações pos
siveveis sôbre os problemas
do ponto de nosso País.
A fim de dar organização

condizente ao Congresso' e

de evitar atropelos, a Co-
missão O'rgan izadora pede
aos interessados que envi
em com. brevidade a sua a

desão, ultilizando a fôlha
anexa, permitindo que os

relatórios lhes sejam reme

tidos com antecedencia, pa
ra seu maior conhecimento
ao p.articiparem das discus-

Esso contribui para o progresso do Brasil

. 'Para reinvestimentos no País
-ce dividendos CiOS adonhit.,s.

c.s 34,70

•

SALDO 4,70

TOTAIS

RECEíTA HISTÓiuco

Cr$ 100,00 Valor recebido

Custo dos produtos e transporte aos

porto> de d esembc (que no Brasil

21,10 Cu,to do Ironsporre e dos compras
Ieiros no Brasil

14,20
Custo de -s.clúrios, desp e sos de ma

nutenção. op eroçôes e depreciação

25,30 Custo de impostos

c.s 95,30 Cr$ 100,00

Cr$

CONGRESSO �UCARIS
TICO., A Rea'! já está acei
tando reservas-de passagens'
para os que desejam tomar

Ooordenador: Dr. Helio parte no Congresso Eucarís
Beltrão, (chefe do Departa- ,tico. Não deixe para ultima
mente do 'Pessoal da Petro-I hora, faça 'desde já sua re-

orás - Rio de Janeiro). serva.

Curso 'de Expansão Cultural
Enciclopédia Calarinense

o Almirante Carlos caro, autoridades, funcionários e (uitiva dever-ia ser aprovada, c.aravaco, agente do IAPTC
neiro regressou de sua via- professores presentes bem mais tarde, sendo que em Osmar Tavar-es, prof'es
gem aos 18 municípios do I como do vigário e dos mê- I princípio fariam parte as "soras lbete Bez Batti, e On-
Centro e do Oeste catari- dicos e advogados que se

I
seguintes pessoas presentes "diria Oaruse.>o agente' An

nenses, restando tão sõ- i.nteressaram pelo assunto. I dentre muitas: Prefeito Dio- : tônio Jorge da Silva, vereá
mente, para essa primeira Entre as pessoas que as- nísio Piloto, o Juiz de Di- dor Zeferino Burigo, o f'un
fase de trabalhos da. Encí- sinaram a lista de presença, ! rerto Dr. Timóteo Moreira � cioná rio João Méias e mais
clopédia nos municípios, o destacamos as seguintes: I Braz, o Deputado João ca-11lonice Précia, Paulino Wol
de Sombrio, cuja visita será I Prefeito Luís. Mazon, Padre I

ruso, Vereador Manoel Ni- patto, Urbano Castaldon e

realizada ainda nesta' sema- Germano Peters, vereador I'colazzi, .Dr. Justiniano Es- Alfredo Pelígríno.
na. Rolando Périco (agora

pre-\Em seguida/deverá se ve- feito), o vigário da paroquia -�----------------------

nificar a intensificação dos de Laura Muller Monsenhor
trabalhos afetos às nume- Bernardo Peters, o Diretor
rosas comissões já constí- do Hospital "Santa Otílta'
tuidas, . desde que a Primei- Dr. Emir Bortul uzi e Sou
ra Parte que se refere ao za, o Diretor do Posto de
Estado de um modo geral, Saúde 'Dr. Elio Raul Fortu
está distribuida por nume- nato de Patta, o advogado
rasos colaboradores, bem Dr. Dante Heróico Fortuna
'como por institutos e as- to de Patta, o Diretor do
sociacões. . Grupo Escolar "Costa Car-
Damos em seguida notí- neiro, professor Gentil F'er

das das visitas aos três nandes, o Gerente do Ban

municípios de Braço do Nor-I co Nacional de Comércio
te, Orleans' e Urussanga. Bernardino Pacheco, o Ge-

VNo primeiro, aliás ainda rente do Banco "Inco" Moi- ocê é um eotr'e cincoenta

1.,I�MI·OJl:tcV·'
I

EI�S"_l_.uE.MDEM-SE 1��u1;�a���:ôb:�:d:�1:o�:: I ;:�t:o;;e�o!��·ta�o�c.o M��� I Dr. Carlos Moraes de galhas difíceis e teimosas,
.

�,� tÔ11Oma, a palestra se fez Carvão do Barro Branco Castro que ficam presas -nos vãos
no Cine Guarani repleto, ao 'Edgard Coelho de Sá, o Su- I Durante anos e anos os entre os dentes, antes que

_

terminar a missa domini- I perintendente da Emp. de' Qentistas vêm batenâo na tenham a oportunidade de
COM URG1l:NCIA MOTIVO 'UE MUDANÇA cal, anunciada pelo p:cópl'io Terras e Colonizacão Plinio mesma tecla: escove seus fermentar e formar ácidos

�:napé, �esa ,i�ntar redonda oito pesso�s, dua� ,vigário; 1l:ste tamb�m fa-.IBenicio da �ilva,> médi:o dentes depois de comer, se- que começam s,eu trabalho
cadeIrInhas pe cau.llmbo, todas as peças de Jacaranda 'lou apos a explanaçao ha- da Comp. Nac. Mm. Carvao ja uma refeição regul�r ou I claniliho de provocar cá
rosa da Bahia. Quarto casal com dois guarda-roupas, vida, e a Comissão ficou, em

I
de Barro Branco Dr. Eneas .

uma simples merenda. En- ries.
comoda e demais peças. Porta chapeu. Um guarda-rou- princípio, organizada com Sel'l'ão, os farmacêuticos tl'etan to, de acôrdo com o. A escôva de dentes; den
pa solteiro. Armário cozinha. Cadeira encosto embuia. as seguintes pessoas' pre- !Edegard Mattos, e Otto Me-

que as estatísticas conse- tifrício e fio dental ajuda-
Terno estofado, sofá três lugares, almofadas soltas. s?ntes, dev�ndo ser ãcres"I' deiros, a �.hefe . d?' Srv. de guirarrí provar, somente rão a proteger seus dentes.

Tratar rua Santos Dumont, 12 apartamento, 6. cIda posterIormente de al- 1\1eteorologla Mana AI,ber- UMA' pessoa entre CIN-' Mas não se esqueça ,do dengllmas outras qüe deveriam' ton Cascais, a agente dosI COENTA segue êste conse- tista. Aquelas visitas regu-ser consltltadas: Prefeito Correios e .Telégrafos Ma-
I lho. lares, duas vezes ao ano, de-Dorvalino Locks, vereador
I
tildes Dalsasso, o tabelião A importância de escovar veriam ser realmente obri-Turihes Schmidt, vigário Felippe Santiago da Silva,

D O I os dentes depois de comer gatórias para tôda pessoaGregório Locks, r. swaldo o:; escrivães Ulisses Ve-
W.. Dick, Diretora do Gru- rane Cascais, Nórdia Naza- foi provada por pesquisas .que quer ser bem cuidada e

])0 Escolar Olga Horn de ri Verane, Samuel .Bett, _Ro- odontológicas, que demons- saudável.

Arruda, Professor Pedro mário Vicente da Silveira,
tram que a primeira meia Estas simples regras, ne--·

Michel, vereadores Severia- Pedro Paulo Costa e José
hora depois de uma refeição gligendadas por quarenta e

Com instrução e apresentação d 't· t
.

no Francisco Sombrio e Jo- de Oliveira Sou->Ga, o coletor. ou meren a e o em])o maIS nove pessoas en re cmcoen-

sé Bernardo Sehlickmanri, fêderal Manoel Bertoncilli, perig'oso para os dentes. E' ta, s.ão tão fáceis de seguir!
jnspetor escolar Manoel La- e numerosos industriais e

aí que ácidos e bactérias Se você se habituar a elàs�
go de Almeida, professora comerciantes, Como Ivo Pi- causadores de cáries fazem só poderá tirar benefícios,
Yolanda S c h I i c km n n mentel da Empresa Cabriú- seu ataque mais violento cujo resultado prático será:

Cunha, ill,dustrialistas Jo- vá Ltda, Samuel Sandrini, ao esmalte dentário. tnclltOr saú.de geral, ausên-

sé Vatel"leemper, Oswaleo Pedro Bertoncini, Irmãos A finalidade de

esco-1
cia de dor de dente, maior

A P E L O·
'Wetfal e Eriberto E��ting. Medeiros, etc, etc. as partículas de alimentos economia .em -consertos den-
Em Orleans a reumao se Em Urussanga a reU111ao das superfícies dos dentes. tais mais extensos e ... um

.

I fez no FOl"llm da Prefeitu- se efetuou no mesmo dta, Para remover migalhas de lindo soniso que lhe poderá
Iblantina Santos e seu espôto achando-se ambos' df)en� ra lVIunicipal ,com grande às 16.30 h, no salão do comida que se alojam nos I abrir - quem sabe - as

tes e muito pobres, com três :filhos menores, -pedem encare- cffi1curr.êl1cia, seguindo-se Club de Futebol com o no- espaços entre os dentes, o portas d'o sucesso social e

cidamente um auxílio, para construtt'em uma casinha: animadõ debate após a ex- me da 'cidade, com o mesmo melhor método é usar o fio profissional!
'posição ;elo :Atmirante' Caro' intei'êsse das demais, como dental. Trata-se de um fio
neiro. A Comissão seria a de Criciúma que se rea- ele seda, encerado e 1'esis- VENDE-SE
o'l'ga.nizada em nova con- lizou à noite dêsse domingo tente, pouco dispendioso, Um armazem de secos e

centcação, mal'cada para e de que noticiaremos de- que se introduz com faci- molhados sito a Rua Rui
I!{fiUl, semana depois, .devendo pois. Foi achado, após os de- !idade entre os dentes. O I'Barbosa 10 (Frente a Praia.
em -prindpio constar das bates, que a Comissão defi- fio dental retira aquelas mi- de Peixe).

.

.- I

RETRETA A REALIZAR-SE IHA 30 DE ABRIL, NA PRAÇA
.15 DE NOVEMBRO, .EM HOMENAGEM AO EXl\'IO -, SR.

IRINEU BORNHAUSEN, MUI DIGNO GOVERNADOR
DO ESTADO

HORÁRIO: 20 Horas

Ia. PAHTE

''3HASIL - Marcha Patriótica - A. D ..

)RISTO HEDENTOR __:_ Hino - Irmão Jorge.
fo'ESTA NA HOÇA - Sinfoni,a - De J. Fillipa.
lDALINA - Valsa - J. C. Fànseca.
I;�UARTO CENTENARIO - Dobra'do - Mál'Ío Zen e J. !VI.

'Aives,
lIa. PARTE

,RMAO ETELVINO - Dobrado - Hoberto Ké!.
;t O AMORE - Valsa - H. -Warreu.
PENUMBRA - Bolero - D. Fel'l'eil'a e J. 'Amorim.

.:mARDA ESSA ARMA - Marcha - Zé da Zilda e Zilda.

N. S. FATIMA -'Dobrado - Roberta·Kél.

Otilllo· ElDplego
Tema I "MÉTODOS Precisa-se, urgente, de um vendedor ou vendedora

EFICIENTES PARA SE- para vendas a domicíiio, de artigos -elétricos de afamada

LEÇÃO E F()RMACÃO DE marca.

. ESPECIALISTAS EM OR- Exige-se candidatos

GANIZAÇÃO". con venientes.

Coodenador: Prof. José Ordenado: - à base' de comissão, podendo ganhar
Eugenio de Macêdo Soares, mensalmente uma média de Cr$ 6.000,00, com ajuda de

professor da Escola Brasi- custo.

leira de Administração PÚ- Cartas para caixa postal 268 - Fpolis.
. blica, da Fundação Getulio
Vargas (Praia Botafogo,
186 - Rio).
Tema II - "O PONTO

EM QUE A INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTO ME
CANIZADO TEM JUSTIFI
CAÇÃ ECONOMICA".
Coordenador: Prof Harry

r· Miller; diretor técnico da
Morris e Vam Wormer, En
genhelros e Consultores Ad
minjstrativos. (Av. Almi-

sões.
IDORT - Praça D. José
Gaspar, 30, 100
São Paulo

anda.r

Saudações
A COMISS�lO ORGANIZA
'DORA
:fundação Getulio Vargãs
- Praia do Botafogo, 186
Rio de Janeiro

TEl\fARIO DO III CON
GRESSO BRASILEIRO DE
ORGANIZAÇÃO .cIENTI-

FICA

Lista entregue nesta Redação .

Vereador João· N. Pires .

O ESTADO .

87,00
100,00
100,00
333..00Lista do sr. Osvaldo.-Ralllos

Um anoninlO
9 •••••

� �

••••

100,00

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 10.
Em Lages, no sul do Br!>sl1, o melhor I
nesconto especial para 08 senhores vlajanteA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FIQnanópolis, Sábado, 30 de Abril de 19.55 o ZSTAOO

E·C I T A Lo Editai Ao PublicoCom a Bíblla na Mão

Telef(mcs: 2.266 e 2.212.

JUIZO DE DIREITO DA \ tevam Fregapani. Rol de
4a. VARA DA COMARCA testemunhas: _ 1. _ João O Dr. Jayrnor Guima-

DE FLORIANqPOLIS Antonio da Silveira Sobri-Il'ães Cola ço, Juiz Substitu-

EDITAL DE CITAÇÃO nho, casado, pescador. 2. - to, em pleno exercício do SÁBADO, 30 DE ABRIL

COM O PRAZO DE TRIN- Laurindo Gonçalves Pinhei-! cargo de Juiz de Direito da Não te deixes vencer do mal mas vence o mal com

TA (30) DIAS 1'0, �asado, serventu,ál:io da
I
Comarca de São Jo�é, Es-

o bem. (Rom, 12:21). Ler Rom. 12:17-21.

O Doutor MANOEL BAR- Justlça"e: 3. _ �uzmlo Te-, ta do de San.ta Catarina, na, São nossas atitudes para com sas pessoas e para com

BOSA DE LACERDA, Juiz
les Martins, ca�a�o, pesc�-Iforma da Iei, etc. 'los fatos, que revelam se somos cristãos. Jesus ensina:

dor, todos brasileiros,

resl-,
".,

"

.abencoai Id'
de Direito da 4a. Vara _

A A Faço saber aos que o pre-
Amai os vossos imrrugos ;a en çoai aos que vos ma 1-

dentes em "Lagoa", neste I, d
.

,'I
Feitos da Fazenda Pública

.. , sente edital virem que por zem, fazei bem aos que vos o eram, orai pe os que vos

C d FI
. , Município, e que compare- I'

,

desnr , e .
"

- da omarca e oriano-
_. ,7' d d motivo de força maior não esprezarn e vos pers guern.

_,

Polis, Capital do Estado de cerao indepen entemente e

I '

"

Aqui em Singapura temos um moço- que fOI fer-
.

ti
-

E d ita ti- se real izou no dia dezoito ' ,
, ,'-.,

Santa Catarina, na forma ll1 imaçao. m a I pe I

l:l t de h a
"oraso budista. Em sua busca de Deus, vem a nossa Es-

da lei, etc, cão foi proferido o despa-Il
o corrent e, _ aSd bZ ar, s, cola Dominical e se converteu pela leitura do Novo Tes-

cho do teôr seguinte: A, a arrema açao
_

os ens pe-
tamen to Logo que comecou a freqüentar a nossa escola

FAZ SABER aos que o
Designe o Snr Escrivão dia nhorados a Joao Varela da '

. : _
.'

presente edital de citação " " " IN'1 t d
teve de enfrentar a oposicao dos seus. Seus pais ,o expu 1-

com o prazo de trinta (30)
e hora, para a [ustificação, 01 va,

_

para pagamen o a
saram óle casa' não era ft�cil sofrer a perseguição que foi

cientes o interessado e o Dr execucao que lhe move Apa- ...

'
•
..' A

dias virem ou dêle conheci-
' .,' "

"

, '

.

d irig i da contra ele, mas cedo ele apredeu o segredo da

mente tiverem que, por par-
40 Promotor Pú�hco, Fpolis, r1ClO 'I arela da SIlva, �o�- oração, Não resistiu aos seus inimigos; orou por êles e

te de ALVARO FRANCIS-
14-4-1955. (assinado) Ma- forme ,�arta P:ecai:lóna mo�trou boa vontade e amor para com êles, Por sua ati

CO DOS SANTOS, na ação
noel Barbosa de Lacerda. Executória, e,xpedlda pelo tude êle tem conseguido comquístar seus queridos, um

SENTENÇA DE FLS, 9, - J lllZO de Direito da la Va-, a ':1 Sal va dorde usucapião em que reque- Y' t t JULGO ra da Comarca de Floríanó-
por um, p' 1. o .

reu perante êste Juizo, lhe
'IS os, e c. . por sen- Somos nós obedientes ao mandamento do Senhor: "Não

foi dirigida a petição do tença a justificação de fls. e polis, como havia an uncia- te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem?"
fls. em que é requerente do pelo edital de dezoito de. O R A ç Ã O

teôr segu inte : - Exmo.
ALVARO FRANCISCO DOS

_. �

•

f • março findo, tendo sido a
'

Pai C I
•

f humil
Snr. Dr. Juiz de Direito da

. r
'

Nosso bondoso ai e este, nos, teus racos e umu-

4a, Vara. ALVARO FRAN- SANTOS, af im d? que pro- p�'aça transfe�'ida para o eles filhos, te rogamos que perdoes o nosso pecado de re-

CISCO DOS SANTOS

bra-I
d u�a os, seus devidos e le- dia doze de maio do corren- 1 rIbuir o mal com o mal. Fortalece-nos com teu Espírito

sileiro casado pescador do- grus efelto.s, E_xpeça-se ma�- te ano, às dez horas, à por- para que sejamos capazes de amar os irmãos e "vencer I
,

J " ' dado de citacão aos confi- ta do Forum no edifício
-

"d Ii id E
micí liado e residente em ,

"

I
' - 10 mal com ° bem, to os os mas de nossa VI a. m nome

O III . el"'"Lagôa, nésta Comarca, por ln_antes do imóvel e,m ques-
I municipal

desta cidade, pa- de Jesus, oramos. Amém. es e mi I ar
seu procurador infrascrito, t,ilo, ?em como ao ?I:et_or do

Ira arrematação dos seguin- PENSAMENTO PARA O DIA I

em Tol 4v.IVf' inst t d Serviço do Patrimônío da tes bens penhorados a João Honro a Jesus quando "venço o mal com o bem" i 1)
con oIme_ ins rumen o e I União e ao Doutor 40 Pro-" V 'I Silva

-

"

'

.

procuração anexo, vem pe- , , ,I ar e a da 1 va e sua mu- CHEW HOCI\. HIN (Malaia) I TEL AVIV, Israel, 28

la presente dizer e final-I
motor PUb.:J.ICO,

na quall�a�e IlheI', dos seguintes bens; (Esta meditação foi tl)'s,da do (U,P,) - O Estado de Israel
_

- , de Representante do M111IS- U ter it R h'
.

I d 1- ° N
' , ,

. mente requerer a V. Excía, " ,. I m erreno SI o em anc o vo ume o o, aniversár' 10 O' comemorou, hoje, o 70, am-
. "

)
, I tér io Público e da Fazenda de Tab' 'd C

'

1) I ,.'
ind ..I� I

o segulnte : - 10 - que e ,-!' oas, com a area e enacu o versarro de sua 111 epenoen-
.

. . 1
do Estado, pala todos con-. 498960 tr adr d

'

d n ilit
.

possuidor de um rmove
testarem o pedido queren- I

f
'

d mf,e
IaS qu ,ra os, cla, com es I e mI I, ar pe-

constJhudo por um chalet
. , 1

:
O i azen o lente na antIga es- ----'-.-� las ruas de Tel AV1V, do

,

I d"
do, no prazo da e1. utros- t' I d A I' f d I t'

,

de matel'la com uas Jane-" d't I I' 1ac a e nge ma, un os
_

�
,

qua par IC1param novos
, sIm CItem-se, por e I a , .

R J Si_'"
,

las de frente 'e entrada ao' d t' t (30)'
com o )erto chntz, ao nor- I

P»4I.1 OJ
tanques, fabncados na

't
com o prazo e 1'111 a II- I' B h 1

.... ".-...

t
F

' - .

t "l\/f
lado, e o respectIvo erreno, d'

,

t d' I
ce com naClO ac, e pe o ""'tJ"jf.'·., ranca, aVlOes a .la o '1.e-

las os 111 cressa os .lllcer-

$
-

A ' ,

de forma retangular, com a
t

'

't
- , l'

I sul com terras do compra- teoro", de procedencla m-

área de 765,16 metros qua-
os, fCI,atçao

essa qfue C?dvedra idor e Roberto Schmitz, ter-' '- glêsa, que sobrevoaram a ci-
, ser eI a na con ormlo a e ,

1 l/A
"

drados, sltuad-o no.Adro da
't 455 § 10 d C d Ireno

este que esta reg1stra-
\.. .-.f. 001Wf7l! 7i'ODO·W'!!DtA'i»:��:���.

dade, .Tambem houve desfI-

Igreja do lugar denomina-I c1ompo
ar

C' , 'I' C t
o °f" do no Cartorio de Registro

*
.; les militares em Bersheba e

L A" d' t·t dA t
c e roc. IVI, us as a 1-

dI' 'd d Aff I h O "t d
do "

agoa, . IS rI o es e: 1 FI ,', ' I'
.

26 d
e moveIS nesta CI a e no em ue. mm1S 1'0 a

lV,r
,"

d' d 3760 ,na, onanopo IS, e, ') fi / " D f 'D 'd R G
'

l.Ul1lC1plO, me 111 o , abril de 1.955, (assinado) I lIvro ",4, a s: 243, sob o ',- no� 1/4 Tl'::JO. ii:.
. e esa; aVI en- urlOn

metros de frente e de lar� Manoel Barbosa de Lacer- na 4.282; avahado por I '\ ".�.. ,', .:J �I-II<L .� •. falando no Estádio Olímpi-

gura nos fundos, por 20,35 d D' 'e't d 4a ,. Cr$ 39,196,80; mais outro

ft tt
co de- Tel Aviv, Ramat Gan,

-

d f
da, Juiz e 11 1 ° a ,

�,
�

d t' "A f t' d
metros de extensao a ren-

\r E h g
terreno sito no lugar Ta- ::::: a ver lU: s ron eIras e

b
ara" para que c e ue

I
/.

_

te ·ao fundo, em am os os
no conhecimento de todos, i

quaras, com a area de ;; '0",- Israel não serão alteradas

laidos, confrontando, - na
mandou expedÍl� () presente. 622,700 metros quadra�os »7-_, �.i:_

"

� �. _ ,..,�.

em detrimento. de Israel,

frente ao Oeste, com o alu- I·
t f ;:;:_. 'em guerra sangrenta, uma

�h edital que será afixado no com. as segUll1.es con ron-

dido. Aaro da, Igreja, no la- I taço-es ao nOI'te com ter' guerra de vida e de morte",
lugar de costume e publica-; .

,: -

'2: �

do· direito, ao Norte, com a
do na forma da' lei. Dado e ras dos transmitentes, ao

Estrada da Igreja, onde for- passado nésta cidade de Flo- ; sul e a oeste com terras di
ma esquina, no lado esquer- rianópolis, aos vinte e oito' go com a antiga Estrada
do, ao Sul, com propriedade (28) dias do mês de abril do : Velha de Angelina, e a les
elo requerente e, nos fundos,

ano de mil novecentos e' te com terras de Domicio
a Leste, com dita de João

cincoenta e cinco (1.955). IInacio Bacl}, avaliado por
Henrique Goúçalves; 20) -

Eu, Vinicius Gonzaga, Es- Cr$ 49,816,00· E quem qui-
que a pósse do imóvel des- I b

.

, " R
crivã.o, o subscreví. (as- zer nos mesmos ens, cons-

cnto fOI haVIda �elo . ,eql�- sina do) Manoel Barbosa de I tante do i'eferido edital,
rente em 20 de J_anellOJ _

e
'Lacerda, Juiz de Direito da lanéar compareça neste Jui-

1.947, por compra a oao
ia V . ",' d',

'

d 1 d
A t

' � S'l' S b'
" ara. Z0 no la aCIma ec ara o.

n 01110 Cta 1 velra o rI-
. ,

d J _

Esté conforme. Para. constar, se passou o
nho e sua mulher, ,a

O Escrivão presente e. ditaI, que será
cintha Conceição da Silvei- Vinicius Gonzaga fixado no lugar do costume
ra, também conhecida por _

Jacintha Joana da Silveira,
.

-::1
e publicado na imprensa,

IMPUREZAS 00 SANGUE 71 .;omo manda a lei. Dado e
cuja pós se, por sua vez, na- 'c'

quela época, datava de mais i:IIXHJ Bt: Un.61Ifllf'�"�.�11 passado nesta cidade de

de trinta (30) anos; 30) - LU lO L nu lL••. tl 3ã.o José, aos .dezenove dias

S I' t I do mes de abril de mi! no:
que tanto o up lcan e como AUX. TRAT. S!FIL!S, vecentos e cincoenta e cin-
seus antecessores sempre

mantiveram pósse pacifica

p -,' d O""
co, Eu, Arnaldo Souza, Es

e contínua do imóvel, sem .recel O O I"a crivâo a fiz datilografei, e

interrupção, com "animus _

subscrevo, (Ass,) Jaymor

domini", e sem oposição de 'NEUROSE DA MATER-' Guimarães Colaço - Juiz

outrem; e 40) - que dese- 'NIDADE" de Direito em exercício.

jando o Suplicante legiti- Os médicos chamam "neu- Era o que se continha em o

mar sua pósse; :hos termos cose da �aternidade" ao dito' edital que bem e fiel"

dos arts, 550. € _ 552 do' .CÓ- ,OH idado exagerado que as mente fiz extrair a presente

tligo Civil, REQUÉR à. V, nães têm com os filhos pe- copia, Confere com o origi
Excia. se digne petermina.r queninos. Os movimentos da )na1. Eu, Arnoldo Souza, Es

sejam t.omados �.� depoimen- �riança, um pequeno- vômi- criváo a fiz extrair a presen

tas das testenfunhas abai- to, uma diminuição de algu- te copia e subscrevo.

.xo artoladas;' ':'�iíml de que nas gramas no pêso, são Jaymor Guimarães Colaço
seja justificad!l. a pósse do ;ausas de temores e apreen- Juiz de Direito em exercício.

i'equel-ente e, em seguida, iões, É verdade, que, �i� de

na forma do art. 455 do C, ,'egra, elas se tranqUIlIzam
p, ·C., citado

.

o Snr. João depois que o médico lhes

Henriqu'e Gonçalves e sua t diz que o caso não terá im

mulher, únicos confrontan-Illortânci�. Ma�, infelizm�n
tes do imóvel, bem como o te, o efeIto desse nerVOSIS

Dr. Representante do Mi- I mo perdura na criança -que,

nistério Público e o Dele-l em consequência, pôde tor:
gado do Dominio da União I nar-se um anormal ou ate

e, por editais, os interes- um doe�te mental;
sados incertos ou desconhe- Cmde da saude do seu

ddos para que no prazo da filho sem apreensões
lei contestem, querendo, a descabidas, evit�mdo

presente ação de usocapião que êle futuramente soo

e a acompanhem até senten- fra as consequências
.

ca final, sob pena de ser de tais manifest.l:;ões

julgada sua procedencia e de n e r vos i s m o. _

expedido Mandado que au- SNES.

torize a respectiva transcri-
��---------

ção, Protesta-se provar o EmP
f'egadaalegad() com os depoimentos

pessoais dos interessados e Precisa-se de uma cozi

de testemunhas, vistoria e nheira para pequena família

bom ordenado.
quaisquer outros meios per-
mitidos em direito, Valor da Tratar'na Avenida Mauro

causa Cr$ 2.100,00. Nêstes Ramos 217.

termos, p, E. Deferimento,

C .SA OD S IL.(Sôbre estampilhas esta- II II 11
duais no valor de Cr$ 6,00,
inclusive as respectivas ta

xas d-e S, P. Estadual, devi
damente inutilizadas):-
Florianópolis,' 13· de abr.il Fineza. ,procurar SD1'8.

1.955. (assinado) pp. Es ADAUTO Hotei Ti:streJa.

A ELETROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO

SIA, tem o grato pl'.1ZC." de comunicar aos seus fregue
ses e amigos, que patrocina rá com EXCLUSIVIDADE,
no dia 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de

apresentação do artista catarinense
PITUCA

Colchões de Mola
As lojas "ELETRO-TÉCNICA", procurando sempre

servir melhor à sua distinta freguesia, acaba de receber

um grande sortimento de colchões de mola da afamada

marca Citytex, que estão sendo vendidos também pelo
sistema cred iário.

--

Rua Tte. Silveira, 24 e 28, - Fpohs.

Precisa-se
No Esteletre Aratace

MECANICOS
SERRALHEIROS

TORNEIROS

CINE SAO JOSE'

em:

As 3 _ 7,30 - 9,30 hs.
"Na téla panorâmica"

Gary Grant - Deborah
Kerr _ Walter Pidgeon-

QUEM É MEU AMOR
No Progl'ama:
Noticiaria Guaiba. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 5 anos.

���"",., ..,.,.('�.,
1jIjlIjMF'!�w;g.ii\ff....1:

A's 4,30 - 8 horas.

Daniel Gelin - Simdne
Simon - Claude DauphinNOVOS BISPOS Documentos

CIDADE DO VATICANO, mente- leitor do Seminário 'perdl-do�-28 CU: P,) - Sua Santidade Central de São 'Paulo e o pa- ,_ ,

.:::J

o Papa Pio XII concedeu hcf- dre Maaedo pertence à Con- Perdeu-se l10 trajeto en-

je cargos titulares a dois au- gregação do 'Santíssimo Re- tre Barreiros e ,o Estreito

xiliares dê cardeal el. Carlos I dentar,
'

uma carteira com documen

ele Vasconcelos Mota, arct'- I ° Santo
.

Padre nomeou tos.

bispo de São Paulo, BrasU. I também o padre Vincenzo Pede-se a pessôa que en-
_

. Monsenhor Marchetti Zio- 'Araújo Matos, auxiliar do contrá-.la para entregar ao

ni foi nomeado bispo titular bispo de Crato e bi:>po titu· sn1'. Stefano Ostroski no

de Lauzado e ° padre Antô- lar de Antiochia. Departamento de Estrada

nio Macedo bispo titular de O padre Araújo Matos é e Rodagem 110 distrito do
Andarado, I diretor do Colégio Arquidio- Estreito, que será bem gra-

MonsentlOl' Z.1oni é atual-! cesano de Fortaleza, Brasil. tificac10

�m:

O PRAZER
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 9,00 ...:_ 4,50.
Imp. até 18 a.nos.

A's 8,30 horas.
Daniel· Gelin - Simone

3imon _. Claude Dauphin
"

O PRAZER
No programa:
Atual. Atlalltida Nac.

. Preços: 9,00 - 4,50.
Imp, até 18 anos.

I"i.':t>j
A's 4 - 8 horas,
1°) Paisagens do Brasil.

�ac,

20) O CHICOTE DE PRA
TA - Com: Wip Wilson
30) ALADIN E A PRIN

CESA DE BAGDAD
Com: Cornel! Wilde

(Techn icolor)
40) O MITERIOSO DR.

SATAN 1/2 Eps,
Preços: 7,00 _ 3,50, .

Censura até 10 anos.a c IrE
��Agência

de

Pu blicidade A's 5 - 8 horas.
Rod Cameron _ Tab Hun

ter - em:

O TESOURO DO CALIFA
No Programa:
Cine ·Noticiario. Nac.

Preços: 9,00 _ 5,00.
Censura Até 14 Anos

S1j.b 11 teI. u o 82,

CASA MISCJU.ANIA dat't'J-·

Vitor, Valvu.lu • DI.e...
-----"-

REAL AEROVIAS. 'fer-

ças Quintas e Doniingos; de

Florianópolis, para Curiti-'
ba, São Paulo e Rio. decolan- A's 8 horas.

Cornel Wilde - Evelyn
.

Keyes - em:

ALAiHN E A PRINCESA
DE BAGD4D
(Technicolor)

No Programa:
ReporteI' Na Tela, Nac.

�xeços: 7,09 - �,!50.
Censura Até 14 Anos

..lo :!.:; 9,50. Peservas pelo te-

.CASARapa�es: Recem chegados
do Rio necessita alugar uma
casa ou sala,' preferencia'
centro comercial.

Aluga-se para pequena.
família.
Ver e tratar à rua Duarte

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado, 30 de Abril de 1955 'fo ESTADO
------�------------------,----�--�------------------------------------------------------------�----------------------�----------�--------------�----------

C ""E"
..

"'k "'CLU8f DO-If Df AGOS[Ojasa· ure a GRANDE SOIREE, COM BRILHANTES NOVIDADES I
'! SÁBADO, DIA 30. ESPECIAL HOMENAGEM A RE-

Rãdios, Transformadores, Amplificadores, Motores PRESENTANTES DO VETERANO NO CONCURSO

Elétricos, Gazolína, Oleo Cl'Ü, Cofres e Fichários de Aço, MISS SANTA CATARINA, SENHORINHA ARLETTE

Radiolas Máquinas de Costura, etc. etc. ' GONCÀLVES.
Bombas Elétricas, Meteres ,para Bicicletas, Toca PROGRAMA: '_ DESFILE DE MODAS 'DE IN-

Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Matt:_ríaí VERNO, PATROCINADO PELA CONCEITUADA CA-
Elétrico em Geral, Instalações Luz e :Ii'orça

,
' SA "A MODELAR".

Instalador licencíado pela D.O.P. - Técnico forma- CONJUNTO DE ACORDEON DA ACADEMIA DE
,

do na Europa ACORDEON STA CECILIA.
nRQUESTRA DO VETERANO, COM DANÇAS A

SEGUIR.

ATENÇÃO: _ RESERVAS DE MESAS A CR$ 50,00
- INGRESSOS Cr$ 15.00.

OS INGRESSOS A NÃO SóCIOS Só SERÃO FOR
,NECIDOS MEDIANTE PEDIDOS DE SóCIOS NA FOR
MA DO COSTUME.

A DIRETORIA RESERVA-SE O DIREITO DE VE
DAR A ENTRADA A PESSOAS CUJA PRESENÇA NÃO
CONVENHA AO CLUBE.

•

PROPRIETÃRIO: ,OTOMAR GEORGES BOEHM

Registro: Inscrtção 211
Fone:

l1ua CeI. Pedro Demoro, 1657
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

Catartna - Brasil '

VENDA A. VISTA E A LONGO PRAZO

horário:

Dia 15/5/55 - Domingo

Matemática Comercial das 8h. ás 10h.

Francês das 10h 30m ás Uh. 30m.

Inglês .•.. das 14h ás 15h.

Português das 15h. 30m ás 17h 30m.

Dia 29/5/55 _ Domingo
Contabilidade Bancária. . .. das 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 hees determinada.
Ag provas de Matemática Comercial, Francês, in

glês;: Port.ugues e Contabilidade Bancárla; serão realíza
das nos salões da Faculdade de Direito, á Rua Esteves

Junior nO 11 e a de Datilografia na sede da Agência do
, 'Banco do Brasil S. A., á Praça 15 de Novembro nO. 4.

Florianópolis, 20 de abrtl de 1955
.

Nestor Angelo Arioli _ Gerente
José de Brito Nougueira '_ Contador

eficiência
É n o i i i

tradicao
,

Desde 1927; Si' empenha a

Varig em oíet ecet ao público
'0 melhor serviço, adotanda <is.

mais modernas inovações na

técnica do transporte aéreo,

'VÂRIG'
�

Convite
PEREIRA OLIVEIRA & Cia., maiores revendedores

"WALITA" nesta praça, tem a grande satísfaçâo de convi
dar as Senhoras Donas de Casa, para tomarem parte no

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

'Iões do Clube 12 de Agôsto, no dia' 2 de próximo mês de

.jnaío, às 15,00 horas.
As ínscrícõés deverão ser-feitas com antecedência, na

-loja de Pert'jj�a Oliveira & ota. No ato da ínscrícão o inte

ressado' receberá -um cartão numerado, que lhe dará direi
to de concorrer ao sorteio de um Místurador

'

dê Massas

Turmix (adaptável aos liquidificadores Walita :e 'I'urmíx},
no valor de Cr$ 1.680,00. Somente as ínscríções feitas na

loja de Pereira Oliveira & Cía., darão direito de concorrer
ao sorteio do Misturador de Massas.
-' Agradecendo a preferencia, desejamos a todas as DO

NAS DE CASA um bom aprendizado na ESCOLINHA WA
. LIT-l••

Ji'lorianópolis, 17 de abril de 1955.

PEREIRA OLIVEiRA & Cia.

Rua Cons. Mafra, 6 - Fone 2358
'

Aluga�se
Uma sala de 72' mq., porta e janelas para o CAIS

FREDERIC<:'> ROLLA, pavimento terreo do prédio nO.
10 da Rua João Pinto.

'I'ratar ha Secretaria do Clube Doze de Ai'ôsto.

"Mi·ss Ch,arme" i���sM��o
NO LUXUOSO SALÃO DO LUX HOTEL, DIA 7

Rua 24 de Maio 906 CEs- . -Cirurg. _ Dent,
(SÁBADO), ,JUNTAlVIEN'l'E COM O JANTAR-DAN-

treíto)
.

1 (com vários e recentes cursos de especialização)CANTE, ZURI MACHADO COMANDARÁ UMA ELE-
À Ciclistica Rosa Neto Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difíGANTE FESTA SOCIAL, CONSTANTE DE DESFILE

(Antiga Oficina da Bící- ceís - dentes inclüsos Tratamento atual da Piorréía,
DE MODAS, "SHOW" INTITULADO "UM llOlllMIO cletas Nely tem a gra�a sa- I por operação sem dôr

.,

SONHA",
/

SURPRESAS E ACL4-�I{AÇÃO DA "lVIISS tisfação de comunicar ao Pesquízas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
CHARME DE 1955". público, que conta atual- dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio

APENAS TRINTA E CINCO MESAS PARA A mente com uma equipe de autor Prof. Badan) _ tratamen to eficiente rápido e com
REUNIÃO DO NOSSO M;UNDO SOCIAL, 14 mecânicos especíalíaados teste bateriológico e contrôle radiodóntico

em: reformas e eonsêrtos Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,
de bicicletas de passeio, cor- quando anatomicamente indicadas.
ridas (meia corrida, cor Pontes: móveis e fixas
rida especial Triciclos, tíco- RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
tícos, carrinhos berços en- .Atende s_ó em- hora previamente marcada
de cíc lísmo.

,--
,_..'

'

Clínica:
Possue um grande 'e va- Rua Nerêu Ramos.:n. 38 - Fone 2.834

rtado estoque de peças des- FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente
de uma simples borracha
para rodas de triciclos' atê
s bíclcletas de corrldas es-

"

.�Urgente
Vende-se, em Praia Comprida, á 9 km. da Capital, COBRADOR

uma casa iniciada com todo material para terminar. 'Precisa-se de um cobra-

Esplêndido local, área- espaçosa com proteiro nos dor, Cl,ue seja ativo e enér-

fundos.
'

I gíco.Procurar Alcides Phtlíppí, rua Antônio Carlos, Tratar na

1.118, defronte. LAR".

(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

':;ortesia" a qual será abrilhantada pela Orquestra da

quele Clube. Farão também a sua apresentação dois

zomponentes do conjunto "Os Brasileiros". As mesas

,enb'arão em sorteio sendo oferecido um brinde à mesa

premiada.
Serão ainda apresentados números variados.

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

em 22 de abril.

. Cinhe - 15 de Jlnlnbro
��"�'"-'","�

(Rua Alvaro. de Carvalho 12)

Dia 30 _ Soirée _ Em Comemoração ao Dia do

Início

.�
-=--;P7)�'S��

"1:QA.N ..5 POJl1�
Dr. E. Moennich

•

Trabalho.
Com o melhor conjunto de ritimo do Estado

Brasileiros" .

Inicio às 22 horas
Reserva de mesa na "A F'lcr'Icu ltura,"

Schmidt.
rua Felipe

LI'RA !E__'IS CLUBE
'PROGRAMA DO ms DE ABRIL

DIA 30 - SÁBADO - Soirée às 22 hóras.
AVISO - A scírée programada para o dia 10 foi an

tecipada para o dia '9.

"Os peciais.
Seus mecânicos .atendem

Com presteza e perfeição 0,8

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
bem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno

Vulcanização, Mecã.nica,
Pintura Raiações e breve
mente Pintura à FÔiO.
-Atendemos -ãs cidades do

Interior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Cíclístíca Rosa Neto à

oficina Oficial da l- Volta
do Atlântico.

/

Atendemos pelo telefone
,6230.

"A �ODE-

�

ExpreSSo FlGmópolis lld.a�
, J �,"'t ' '�i;";c" ",.._\iL::"::::;;�,,-,,__ .1" -, \&"

_
-. ,

J Iransporte'de cercas.em geral enre ,

FLORIANÓPoLIS, 'CtJRITIBA" E SAn � PAULO

1)e l� à :22 H.R
--

Tele1on�: 37-30-91

Diagnóstico-Trato,' Clinico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções'de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetrícia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice,
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLAS'rICA: Estética e ReDaradOl'a ..
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 _' l° andar.

Telefone 22-27
Horário: Dal! 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
.Pela Manhã, e aos 8ábados. �tenderá semente com hora

frlal'cada. _ ---�.

Endereçõ 'l'eiegráflc:l
8antidra e 'rranspolis

-

-0-.

Distrib1.údor

C, RAMOS S/A

Comercio - Transport.i
Rua João Píuto, 9 Fpolli

�:. .'

coa VIAGENS D:íH.ErrAS li: l'EIUIANEN'l'ES El\f. CARROS PRÓPKI0S
,

�'
I'ILIAL: CUaITmA rr ,I'ILL\L: SAO PAULO

DR. IN G u T T O
.'

Visconde do Rio Branco
j
Avenida, do Estado 1666/'76

(132/3" i
'

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
,

, Escritório:
Ru� Padre Roma 50 - Terreo

DepOsito:
Rua Conselheiro Mafra n. 18!)

Fones: 2534 - 2.ti35
Oaíxa Postal, 435
tllnd. 'reIegrái'lco:

Sandrade e 'I'ranspolis

·felefo.ne 1230
São Paulo - Capital - BP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e TranspolbJ

-o-

tArência no Rio de lanelro e em .Belo Horizonte cem tráfego mútuo �té
São Paulo CQlü a EDlpl'êsa. dé 'l'ranSp0l"tes IIÍl'l&S <lel'au SIA.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

Associação dos S. Públicos de Sta. Catarina
�Iais uma Revista Líterá- ra, falecido em 1950 com a.

CODC80fraoão .m.ollstro do funcionalismo. ri�t: :�!au��!a�::J:ta, e' �:��!:d:á:�aa�e :: 9:C:l::�:
Momentoso problemaa Urge um aumento. de ótima apresentação, como 'de notícias gerais, nas quais

se póde concluir do n, 1, que pode-se apreciar os Reflexos
NOEsa reportagem esteve I capital tmha por objetivo �t- }'uC, Walter Cruz, Genésio

nos foi trazida pelo .seu Di" de uma Administração, Colu
presente na noite de 28 do quela Assembléia discutir 0 Leocádio da Cunha, PSP,
corrente assistindo a uma momentoso ,problema do au- Jupy Ulisséa, UDN, Dr. M. S. -retor Geral, sr. J. J. Sih:l Jú- na Agrícola; Bom Retiro em

níor, que se fazia aCOIl1}'a- Revista, O Senador Nerêu
concentração monstro do menta de vencimentos aos Cavalcanti da Associação de

funcionalismo público da ca- funcionários do Estado e do Medicina de Santa Catarina,
nhar do sr. Edgard Fort- Ramos, No Lar e na socíedc

pital que foi realizada sob os Município de Florianópolis.. professor Ildefonso Linhares, kamp, representante da mes- de, Um homem rícou de pé

auspícios da Associação dos Com a presença 1:1e altas Ivo Maes, do DEE, dr. Hélio ma nesta Capital. e tantas outras, além várias

Servidores Públicos de Santa autoridades e entre elas po- Callado Caldeira, diretor da "A VÓZ DO PLANALTO", ilustrações.

Catarina. demos anotar os srs. deputa- Penitenciária, Décio K. Cou- revista noticiosa e índepen- Está Santa Catarina de pa-

Lida e aprovada a ata da sessão anterior e lído o ex- Conforme fôra ampíamen- dos Paulo Preis, PSD, Romeu to, do Serviço de Fiscaliza- dente, trimestral e de dlvul- rabens com a apresentação

pediente, tiveram início os trabalhos, na hora regimental, �ê divulgado através da ím- Sebastião Neves, UDN, vereá- cão da Fazenda, foi aberta a gação de interesse geral, tem de tão ótima Revista pelo
sob a presidência do dep, Braz Alves. prensa falada e escrita. da dores Nerêu do Vale Pereira, sessão pelo Presidente do a sua Redação e Gerência a que nos congratulamos com

Interêsse financeiro e político _

� Conselho Diretor da ASPSC, rua Anita. Garibaldi n. 3, em o nobre Povo de Bom Retiro,

Como primeiro orador inscrito, na hora do expediente, sr. Antônio Matheus Krüger Bom Retiro, neste Estado, especialmente com a Direção

ocupou a tribuna, o ,dep. Lecian Slovinsky, do PSD, para "0 CONSOllDADOR DA REPUBLICA" que pediu fosse indicado o sendo vendido, o número a- ele A VOZ DO PLANALTO,
t t d t I· J l'

-

rer -ovíáría vulso ao preço de' Cr!:!, I':,.\)O e formulando votos de franco
ra ar e assun o re acmnac o com a igaçao II . Presidente para dirigir aque- _ � J

1mbituba-Florianópolis, com o prolongamento da rêde da André Nilo Tadasco la Assembléia. a assinatura anual ao preço sucesso.

Estrada de Ferro D. Tereza Cristina até o Sub-distrito do FLORIANO PEIXOTO, "O Consolidador da Repú- Por unanimidade o plená- de Cr$ 20,00.
-------------

Estreito, nesta Capital. (Seu importante discurso, será pu- blíca", nasceu a 30 de Abril de 1.839, na então vila de rio indicou o nome do dr. He- E' a primeira revista a dr-

blicado na oportunidade). Pioca, Estado de Alagôas, vindo a falecer a 29 de Ju- ládio Olsen Veiga para pre- cular no Município de Bom

Edifício Corrclos e Telégrafos nho de 1.895, no Rio de Janeiro. sidir os trabalhos. Retiro e de há muito se f'a-

Em seguida, o dep. Rui Hulse, da UDN, entre outras Iniciou seus estudos 'no Colégio São Pedro de Al- O primeiro orador que se zia necessária, surgindo age-

considerações, propôs fosse telegrafado ao Presidente da cântara, no Rio de Janeiro, dirigido pelo Padre José fez ouvir, naquela Assem- ra e prossegulndo com entu-

Câmara dos DeputadOS e aos senhores Deputados Federais Mendes de Paiva e por escolha de seu genital', o agrt- bléia, roi o sr. Roberval Silva siasmo, porque seus Direto-

_ Bancada Catarinense, no sentido, de ser atendido o po- cultor Manuel Vieira de Araújo Peixoto. que teceu considerações em res contarão, por certo, com

vo de Cresciuma, com a construção do edifício dos Correios A 1° de Maio de 1857, Floriano Peixoto verificou torno da posição que tomava o apoio franco do laborioso

e Telegrafas. Apresentou requerimento. O Dep. Paulo Preis, praça, voluntàriamente, na .antiga Escola Militar. .a ASPSC COÚ1 referência. ao Povo daquela Comuna Cata-

discutindo o requerimento antes apresentado, deu integral Quanpo ela Guerra com o Ditador Solano Lopes en- aumento de vencimentos e' rtnense, uma das mais prós

apôío aquela iniciativa. Antes de deixar a. tribuna, disse centramos Floriano já promovido a Capitão e em 1865 ao finalizar sua oração apre- peras e que muito promete.

que o terreno foi .doado pela Prefeitura na época em que toma parte na rendição de Uruguaíana, com a capítu- sentava a proposta que veio Como preito de justiça "A

êle dep. Paulo Prets; era Prefeito, e que através de ínror- lação do ínlmigo. merecer o apoio de mais de VOZ DO PLANALTO" traz

mações do sr. Diretor Geral, a verba para a construção do Permanece no Teatro de Operações e vai conquís- 1.000 funcionários partlcípan- uma ligeira nota biog-ráfica
ref�rido edifício foi retida pelo órgão competente, para pos- tando os mais variados elogios pela sua ínquebrantá- tes do conclave, e que foi a do primeiro Prefeito de Bom

terior emprego. Posto em votação, foi aprovado o' requeri- vel firmeza .e pela sua bravura, distinguindo-se em Es- seguinte: Abono de Emer- Retiro, o saudoso Major Ge-

menta. tero Belaco e nos combates dos dias 22 e 28 de Abril e gêncía de Cr$ 1.000,00 a todo neroso Domingos de Olível-

Perseguições políticas - Outros assuntos 14,de Novembro de 1865. Já em Tuiutí, sob o comando funcionalismo público, esta-
O dep. João Colodel, do PTB, ocupou a tribuna, após, do General Menna Barreto e no reconhecimento de dual, municipal e militares.

para criticar severamente o Executivo por falta ele cum.- Laureles, ou na Tomada de Timbó, salienta-se como a Falaram também os depu-
prímento de diversas Leis e pelas perseguições políticas que expressão da bravura brasileira, sendo então promovi- tados -Romeu Sebastião Ne�
vem praticando contra professoras, indefesas. Foi apartea- do a Major, em cujo posto vem se salientar nos com- ves da UDN, apoiando aque-
'do pelos, deputados Laert R. Vieira e Sebastião Neves, da bates de Itororó, Avahy e Lemas' Valentinas, tomando la iniciativa da ASPSC, com-
UDN, e contra-aparteado pelos deputadas Ivo Silveira, Osní parte saliente na rendição de Angusturra. A 1° de Mar- prometendo-se estar pronto,
•

Régis, Antônio Almeida, Alfredo Cherem e Estivalet Pires, 90 ele 1870 coube-lhe, ainda, auxiliar a derradeira vi- qualquer que sejam as cir ..

do PSD, e Miranda Ramos do PTB. Em tôrno do díscurso tória das forças brasileiras na jornada decisiva de A- cunstâncías, a apoiar no Le-
do dep. João Colodel, foram travados acalorados debates quidaban, onde foi morto Solano Lopes. gíslatívo todas as iniciativas

por parte dos senhores deputados, Em 1872 bacharelou-se em cíêncías físicas e mate- que visem melhorias de ven-

ORDEM DO DIA mátícas. cimentos para o funcionalis-
Arrendamento de próprio estadual - Caldas da Imperatriz Desempenha uma série notável de comissões e a mo; disse mais o deputado

Foi retirado da ordem do Dia, da presente sessão, por proclamação da República o encontrou no posto de Te- Sebastião que Sua Excia. c

ter recebido emenda do dep. Estivalet Pires'. nente-coronel do Exército, figurando ainda hoje, no Senhor Gcvernador do Esta ..

Em explicações pessoais, o dep. João Colodel, volta à Almanaque Militar, com o n. 7. do, seu amigo particular, via
tribuna, para terminar seu discurso iniciado na hora do Foi Ministro da Guerra e Vice-presidente do Go- com simpatia a proposta de

expediente. vêrno Provisório, bem como Vice-presidente da Repú- Abono de Emergência de ..

Entre outras considerações, leu Boletim assinado pela blica, deixando o poder' a 15 de Novembro de 1894, já Cr$ 1.000,00 apresentada na-
Diretora do Grupo de Valões, contra a pessoa do Presidente bastante enfermo. quela Assembléia.

do Diretório da UDN naquela localidade, com as runções Quando graves acontecimentos empanavam o pro- Usaram da palavra tarn-
acumuladas de Coletor Estadual, Fiscal do Instituto do

Pi-I gresso do Brasil, foi consultado por um Ministro ex- bém o deputado Paulo Preis
nho e Sub-Delegado de Polícia. 'trangeiro de como receberia o desembarque de forças do PSD, e o vereador Nerêu

Foi aparteado pelos deputadas Laert R. Vieira, Sebas- na Capital Federal, respondeu com a altivez de brasí- do Vale Pereira do PDC, am-
tião Neves da UDN, e dep. Estivalet Pires, Antônio Almei- leiro compenetrado de seus deveres: - "Ã bala ... ". bos apoiando a proposta do

da, Ivo Silveira, do PSD, e Miranda Ramos e OUce Caldas, Imaginemos então o seu preponderante papel com Abono de Emergência.
do PTB. a República e que lhe valeu o honroso título de "O Vários outros oradores se

Em defesa do Govêrno Consolidador da República". fizeram ouvir mostrando-se
O dep. Laert R. Vieira, Iíder da UDN, entre outras con- Saibamos honrar a memória de tão grande patríó- todos solidários com aquela

siderações, pretendeu defender o Govêrno do sr. Irineu ta � iniciativa da ASPSC.

Bornhausen, na parte que se retere ao não cumprimentd Notava-se grande entusias-
das Leis vígentes.. Foi aparteado pelas deputados Alfredo

C.' !1Itt; mo entre os presentes na ho-
Cherem, João 'Colodel, EstivaJet Pires e contra-aparteado Omu n'lCaçaO ra em que o presidente e11-

pelo- dep. Sebastião Neves. cerrava a discussão da pro.
Festejos elo dia 1° de Maio A CAIXA ECONóMICA FEDERAL DE SANTA CATA- posta de abono e submetia a

O dep, Olice Caldas, do PTB, após falar sôbre a funda- RINA, "na oportunidade do transcurso do 90 aniversário de votação verificando-se a sua

ção dos diverSos Sindicatos de Tubarão, de.u conhecimento sua instalação, tem a satisfação de tornar público, que, a aprovação sob calorosos u

à Casa dos festejos que serão realizados em Tubarão, no partir do dia 30 de abril corrente, sábado, será exposta em pIausos e em fi'ente a sede
próximo dia 1° de Maio. vitrina, gentilmente cedida pelos proprietáries da Affaia- onde se realizava a AsselU

taria Abraham, à Rua Trajano, a "maquette" do edifício- bléia' ouvia-se grande quei-
sede que será construido nesta Capital, à Praça 15 de No- ma de foguetes· numa de

vembro, esquinas da Rua João Pinto e Cais Raulino Horn. monstração cabal do conten
tamento do funcionalismo
?úblico muniCipal e estaduaL
Solicitou o presidente que

o funcionalismo compareces
se dia 3 de maio, às 16,45 ho,
i'as em frente a Sede da
ASPSC . para incorporados a
diretoria fazerem entrega
aos governos do Estado e do
Município do Memorial pró
Abono de Emergência.

FlorianÓpolis, Sábado, 30 de Abril de 1955

Na Assembléia
Sessão do dia 28

o TEMPO

Sessão do dia 28

Lida e aprovâda a ata da sessão anterior e lido o ex ..

pediente, tiveram início dos trabalhos, na hora regimen

tal, sob a presidência elo dep. Braz Alves ..

SAMDU para Joillville

Como primeiro orador inscrito, na hora do expediente,
ocupou a tribuna, o dep. Tupi Barreto, da UDN, para propor

fosse telegrafado ao exmo. sr, Ministro do Trabalho, no

sentido de ser criadó um posto do SAMDU na cidade de

Joinville.
O dep. Heitor Guimarães, do PSD, da tribuna, deu in-

tegral apoio à proposta do dep. Tupi Barreto.

O dep. Miranda Ramos, do PTB, teve atitude idênticR

ao do dep. Guimarães. O dep. Olices Caldas, do PTB, após
tecer várias considerações em torno do assunto - SAMDU,

deu, também, seu apoia pessoal.
Constituição

O dep. Olices Caldas, segundo orador inscrito, ocupou

a tribuna para responder ao dep. Sebastião Neves, pelos a

taques que fez, na sessão anterior, ao extinto Presidente

Vargas.
Foi aparteado pelos deputados Sebastião Neves e LaerT.

R. Vieira.
Telegrama

O dep. i'rancisco Canziani, da UDN, leu telegrama pro

cedente de Itajaí, com referência ao Plano de Obras e E

quipamentos.
Associacão Comercial e Industrial de Chapecó

O dep. L�noir Vargas, do PSD, leu telegrama recebido

da Associação Industrial e Comercial de Chapecó;manifes- Previsão do tempo até às
��� w-.,-•._.......,.,,� ...-J'lWA.·.·_-_._-w· ...-_-.·_"a....,.....w_..·.·:JI

tando-se contrária ao aumento do impôsto de vendas "
_ O dep. Laert R. Vieira, ocupou a tribuna, para discutir o

14 horas do dia 30.

consignações. presente projeto. Entre outras considerações, disse que o Tel:1po - Bom, com ne-

Criticas govêrno quer extinguir os Postos Fiscais com excecão cios J
bulosldade.

O dep. Nazareno Neves, do PDC, leu artigo publicada Postos localizados nas fronteiras com o�tros Estad�s. _Temperatura - Em decli-

'�Diário Carioca", do Rio e transcrito jornal O ESTADO, O �p. Estivalet Pires, lider do PSD, ocupou, em se-
1110.

E,ntre outras considerações, criticou os jornais comunistas guida, a tribuna, para discutir o mesmo projeto. Depois d� Ventos - Do quadrante
que vem sendo distribuídos, na Casa. ter criticado o Govêrno por n�o ter respeitado as Leis Fis, Sul, frescos.

Estrada ImaruÍ-Tubal'ão cais vigentes, e de ter cobrado impôsto de quem não devia Temperaturas Extre-

O dep. Rui Hulse, da UDN, teceu considerações em tOf- pagar - no caso os produtores ou lavradores, disse que a
mas de ontem: Máxima 22,5.

no da estrada 1maruí-Tubarão. Foi aparteado pelos depu- bancada do PSD, votaria a favor da extinção daquelas bar- Mínima 16,1.
tados OUces Caldas e Epitácio Bittencourt, do PSD. reirs fiscais. Posto em votação, foi aprovada a extinção, em

-----------�=

Sêlo Penitenciário' segunda discussão. COMPAREÇA A
O dep, Sebastião Neves, da UDN, propos fosse telegra- 2°) - Termo de acôrdo n. 1-:15 - Concessão de auxílio 16a C R

fado ao Ministro da Justiça, solicitando pagamento aquela destinaclo:l eonstl'uçã.o de ]}fér!ios escolas - Aprovado.
verba, por parte do Govêrno Federal. Antes de deixar a tri- 3°) - Ofício da Pref-eitura iVÍunicipal de Bom Retiro

buna, abordou O assunto da remoção dà Diretora do Grupo - Cr�a G distrito de nlÍmt'I'o Quatro, com a denominação de

de Valões. Foi aparteado pelo dep. João ColodeI, do PTB, Canôas - Apl'OVRdo. V!1i a l'cdação final.
e Estivalet Pires, do PSD. ----

ORDEM- DO DIA Em explicações pessOftis, o df'!1. João Colodel do PTB

10) - Projeto de Lei n. 88-52 - Extingue os Postos deu conhecimento à Casa, de novas remoções de' professo�
Fiscais c,riadoo pelo Decreto n. 221, de 12 de março de 195·�. G'ts, etc.

DESARMAMENTO
LONDRES, 29 (U. P.)

Anuncia c "bureau" das Na ..

ções Unidas que foi adiada ::t

sessão da subcomissão do

Desarmamento, que deveria
l'ealizar-se ante-ontem, na

capital Inglêsa, em conse

quênCia da prolongada in

disposição do sr. Jacob Malik,
chefe da delegação soviética.

Convite
A Diretoria do Grêmio CEFAL tem a grata satisfaçào

em convidar os associados do Coqueiros Praia Clube, para
a Reunião Dançante, que, nos salões da mesma Sociedade,
gentilmente cedidos por sua digna Diretoria, fará realizar
sábado, dia 30 de abril corrente, com inicio às 21 horas,' em
regozijo pela passagem do 9° aniversário de instalação da
Caixa Econômica Federal de Santa Catarina.

NOTA - Haverá condução após a soirée.

H O J E
Jantar dancanfe no

,

LUX HOTEl, das
21 às 24 horas

Estréia de PRINCIPE MARINO e do famoso con

junto TRIO HARMôNICO (da Rádio Nacional).
Mesas: Cr$ 50,00. Reservas na POl'taria.

Deverá comparecer à 16a.
Circunscrição de Recruta
mento, afim de tratar de as

sunto de seu interesse, o 20
Tenente da Reserva de 2a.
Classe Walter ,ele Menezes,
segundo solicitação da Che
fia daqueia Repartição.

"A VOZ DO PLANALTO"

MAIS GREVE
ROMA, 29 (U. P.) - Diz-em

que além dos professores,
acham-se em greve na Cida
de Santa 20,000 trabalhado-
res de oficinas ferroviárias
do Estado, os quais exigem
aumento de salário.

EM 'ERRUPÇÃO
NOyO IORQUE, 29 (U. PJ

- Entraram novamente em

erupção, após três semanas

de inatividade, as vulcões da

,região de Puma, a nordes-
te da Ilha de Hawai.

CORRIGINDO
Nossa prezada confrcira A Gazeta corrrgru ontem

o lance: mancheteou a candidatura Jorge Lacerda, tí
rando-a da coluna das piadas.

E anunciou a sua ida ao Rio para participar da
convenção da U. D. N. Continuo sem compreender. O

Jorge é do P. R. P .. Nem êle o nega.
Foi feito candidato pelo P. D. C .. E' público e no

tório. E agora foi ao Rio como delegado à convenção
da U. D. N.

Não sou nem perrepista nem democrata cristão.
Não tenho nada com isso. Mas que êle aderiu, tá na

cara!

CONFUSÃO
- O sr. Bispo apoia a candidatura Jorge Lacerda.
- Que Bispo?
- Dom Irineu!
-:- O Iríneu é bispo? De que selta?
- Nada disso. Falei de Dom 1rineu, Bispo grego,

que aqui esteve, há dias.
- E você queria que êsse não ápoiasse o patricia?

BITOLA
No dia seguinte ao da apresentação da candidatu

ra Lacerda, na Assembléia houve este diálogo entre os

líderes- do P. D. C. e do P, R. P., a propósito de um

projeto:
-

..::_ Penso' que devemos convidar os Íideres do P.S.D.
e do P.T.B. a assinarem o nosso projeto.

- Concordo. E os lideres da U. D. N. e do P. S. P.?
- Esses não. Vamos deixar os pequenos pal'tidos

de fora!
TAMBE'M EssA

O nosso velho amigo Jorge Daux realizou uma se
mana de grandes filmes. C�� ela e com os apl�sos ele'
todos, anda radiante, eufórico, risonho, de consciência
tranquila. Dizem que remoçou, livre dos pensamentos
daqueles que passavam semanas e meses vendo apenas
fitinhas mais do que horrorosas.

No Rosa, na hora da beer, comentávamos os últi�
mos filmese louvávamos o ,Jorge. A convel'sa foi se'ge
neralizando sobre dilema e ]ileliculas.

O dr. Newton Ramos lembrou-se dé \Hogiar certa
fita, aqui exibida, há tempos. Era ,a tecnicolor A Pou
te de Waterloo. Quando o Tim chegou, dizia o Newton:

- Uma verdadeira obra de arte. Perfeita. Maravi-
lhosa! Você conhece, Tim?

- Não sei do que você esta falando.
- Da Ponte de Waterloo.
- Não! Não conheço! Confesso que nem sei aonde

fica! Essa não está na lista do 1rineu. Será que êle se

esqueceu? -

BILHETE
Recebi este:
"Como é? E a bomba?"
Respondo: E' possível que· à hora em que isto fôr

publicado, ela já tenha explodido. O estopim está ace

so, há muito tempo. Por duas vezes já quiseram cortá
lo para evitar o estamo. Mas. .. não foi possível. E êle
continua fumegando, já perto da bruta.
Devo, por outro lado, informar que não vejo moti

vos para desejarmos êssa explosão. Sim, porque a bom
ba não é nenhum pão de Lótt.

. ...;...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


