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- os GOVERNADORES estão Incluídos entre os que

I .

Ano XLI

I
0_nO:80 Có�igo Comercial proíbe de nego.cial'. Essa proibi
çao e terminante e se baseia em princípios de moral, ta-

N; 11.167
.

cílmente .comp_reen�iveis. O Chefe do Executivo eatarínen-

: se, todavia, nao da nenhuma atenção a esses prlneípíos,
1•••, Alguns meses depois -de assumir as elevadas funções, aio-

Fi
'

---------��-�----....;._;;..:;;.;_;;:..:;;.;;;.;;:,,;;;;.;:;,;;;..;;;.;;;...:..;;;�:..;;-.:.,:.� da se mantinha na direção do Banco. Inco, como fizemos
ortanópolís, Domingo, l° de Maio de 1955 C· 100

________�__�_�.;.... r_•...;� prova à época, com os balanços desse estabelecimento, as-
sinados por S. Exa, E, como se vê de outro local desta edt-

1.', ,.
ção, S. Exa. ainda é apresentado como díretor dessa casa

" , "
, , :7

N
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I
de crédito. O grave desse epísódíu é que justamente para

':\.':;' 11gU acIona
o Banco Ineo são carreados os grandes depósitos do di-

1.:
'

"

nheíro eatartnense. Se repetirmos aqui que ínescrúpulos
, .

e ímoralídades desse naipe são os que mais comprometem
e desgastam o regime -- não faltará quem nos acuse de

Reforma da:Constilu!ção. Café e,�Jânio. Rompimento dDI::�:':;Iij!::i:�t;':::d:���':rE:':=�:oa�E:,
'!ilIIiI �.

estudantada acadêmica,

P R V"com JuscellDno a no a' d· eça-o dUO H
*...:. ACltFALO, há quase um mês, está o Departarnen-

,�., V
.

Ir a, to de Estradas ele Rodagem. Nào encontrou o ,govêrno um

II • :� '.
�

.• • _ engenheiro que queira aceitar o cargo, classificado de jaca!

RIO, 30 cv, A.) - "Está tendo mesmo havido vários di,sp.utada pelos srs. Aelauto

I derro.ta, �ec�arol� que vai re- I Para secretário geral foi
Mais de meia dúzia de convites foram endereçados e ares ..

consolidado _ escre e ho!e pronunciamentos a ·respeito. L�CIO Cardoso e Herbert Le- nun�lar a vlC.e-liderança do I eleito o sr. João Agripino, posta é sempre a mesma) de recusa formal. O fato. evíden

O GLOBO - o eixo oatete Nas últimas quarenta e oi- VI. Este, desgostoso com a partido na Camara. com 164 votos.
cía o descalabro que vai por aquele' setor. Do contrário não

'_ oampos Elíseos, A conte- to horas, porém, começou a ...,.__ r ,. �,. -_-..-..-..-.-_.._ -
..5.-_- "..-.. a-a _- -

.. ..- " ,. -
.."'&"a-_ ..

-

.. _,.. ..".i"..-�' se justírícaría o pavor com que o cargo é. visto. Anuncia-

rêncía Prado Kclly-Jânio circular a noticía, já agora O {i tei d h·
se que o govêrno resolveu enviar um emissário ao Paraná

Quadros, ante-ontem, ,de· com insistência, de que aque- �
,

es e�OS 'e OJe
,e se preciso a São Paulo, com propostas as mais tentado-

monstrou que. às relações en- la solução j? teria sielo ul- � '1':l: .
)

,

'ra, no sentido de atrair um engenheiro para ô pôsto repe-

tre o governador paulista c trapassada, como ímpratícá-
lido.

o presidente da República vel, crescendo o interesse por CONVITE - PROGRAMA: .Oirculo Operário, em home- quipes participantes. Será a..
'"
- NO ESPIRITO SANTO, cujo orçamento é inferior

são as melhores. uma ídéíá que o senador-Be- A Comissão organizadora nagem a firma Moritz & Cia; brílhantada pela Banda de ao nosso, um promotor substituto ganha mais do que um

Haviam combinado os 81'S, nedito Valadares vem de- dos festejos comemorativos 15,40 horas - Assocíação Música do Abrigo de Men07 desembargador catarírrense, O confronto é' desolador. E as

Café FlIho e Jânio 'Quadros fendendo com insistência". do DIO DO TRABALHO dos Pintores x Sindicato dos res, genttlrnente cedida pelá: consequências ainda mais melaneólíeas: o aumento das

somente tomar atitudes sô- E conclui A Nolte: "A idéia 1° de maio - tem o prazer Trabalhadores na Indústria -sua Direção, sendo a entrada vagas nos cargos jUdiciál'ios, com prejuízos incalculáveis

bre a sucessão de comum a- de Valadares reforma da ele .convídar a V. S. e exma, da Construção Givil, em ho- franqueada ao público. para o Estado, para o regíme e para todos .que recorrem à

côrdo. Depois que o chefe da Constituição. para possibili- família para comparecerem menagem ao Banco Nacional A's 18 horas _ Arreamen- Justiça ou dela forçosa e fatalmente se devem valer, A pe

Nação viajou para Portugul, tal' a eleição indireta do pre- aos mesmos, constantes. do do Paraná-Santa, Catarina; to da Bandeira Nacíonal nas núrta-rtos vencimentos estaduais, além-de gerar a Inape

porém, alguns elementos que sidente e do vice-presidente pragrama abaixo, elaborado 16,20 horas - Sindicato sedes das sociedades operá- tência pelas funções do Judíelárto, manifesta-se ainda

se diziam porta-vozes do go- da República. São os próprios sob a orientação da Delega- dos Empregados em Hoteis c rias, sem solenídades.. mais grave pelo já iniciado êxodo de juizes e promotores

vernador passaram a agir elementos do PSD agora, que cia Regional do Ministério do Similares x Sindicato dos A's 18,30 horas i: Início .de Santa Oatartna para outras plagas.

em sentido diverso. advogam a fórmula, não ten .. Trabalho, Indústria e Co .. Arrumadores, em hornena- da festa noturna, no Estádio
'"
- SE ísso acontece na classe que ainda é a melhor

Chegaram mesmo a amrn- lo nínguem até agora assu- mércío e patrocinados pelos gem a finna C. Ramos & Cia. da Fed�ração Atlética Cata- àquínhoada no quadro dos servidores públicos, que díre

cíar, alto e bom som, que o mielo a responsabilidade da Departamentos Regionais do Os jogos terão a duração rinense (FAC), sito. à Aveni .. mos dorestante do funcionalismo? No momento movímen

sr. J'ânio QUadros resolvera artículacão". Serviço Social. da Indústria de 40 minutos cada um, sen- da Hercílío Luz, gentilmen- ta-se' o órgão- da classe, procurando obter do Govêrno um

opor' veto à candidatura E- RIO, 30 (V. Ao) - O ves- - SE�I e do Serviço Social do 20 minutos em cada meio- te cedido por sua Diretoria, abono de emergência, módicamente fixado em apenas mil

telvino Lins, que só tmna pertino "A Noticia", publica do Comércio - SESC: tempo, sem descanço e se assim programada: cruzeiros. Mas à reunião para esse fim promovida compa

compromissos relativamente de seu correspondente em A's 6 horas Salva de 21 houver empate no jogo, será 1 _ Uma luta de Oatch-as- receu um porta-voz palaciano pira �brir o [ogulnho tapea

ao nome do general Juarez Belo Horizonte o seguinte rojoes ,- Homenagem ao por 3 penaltys para cada Catch-Can em 3 rounds, du- dor:' o sr. Bornhausen olha com' a indefectivel simpatia a

Távora que ainda possuía despacho: "Da melhor e mais Brasil no Largo General 0- equipe e a que fizer mais rante 1'5 minutos e exibição causa dos "barnabés" e está di�ljO§to a lhes amparar a

reivindicações a fazer quanto .autorízada fonte recolhemos sório, sem solenidade. goals, recebendo a taça ofe- de um conjunto regional, reinviclicação, u1l!a vez que a Assembléia lhe dê ,os meios.

ao Ministé-rio e assim opnr :t infon,nação sensacional de A's 7 horas - Páscoa do;;; recid� pela respe�tiva firma com cantores, ,durante 15 mi- Quererá o· govêrno l1:lais impost't;)�?E os grandes saldos 01'

diante. 'que o PaHirlo., -neJ.)�):Jlicano/ .qperário� nàtólicos, -a,a ·Cifté:· hornenagcr.p:la. '9 quadra qUE). nuÚffi; '.'. ' .'
.,çamentários, de que 'tanto se servem Os endéusadores agro-

E�;sas fnformal}ões, cansa-. �ecç[1.() min=€l1r.a., com à-goVÚ.,.� �.çl-l�l· JvI@tr'b-p.olí:ta.ua,· abH- r:�q .cJ)hif)�'�(� sová: {;H;s()�s:
.
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"�pÍ'ês�nf.a�ãq� d�, ,_nomicos ,.l)al'a )'Ouvar. o' Íllsig'ne' esfudiS'ta.? .,

raro certo mal-e 1/:n: nas hO.3- :1ador CloVid:'tltlgaqo â f,rerÍ- lhãntada. pela. Bandà tle)vro- .sltib;ado, senna o pre.ql)o en- DANÇA DO PA'ú·DE-FIlI' ..'\,;
"

,!,:..,- �Ô�O' Ile Cr� Lo�Cf�,;S�guiti& ,de al�l!lento de

teS governistas sobretudo te se pl'eparfÍ. para romper sica da 'po1idi-a Militar,. gen- ,tr'egue ao' seu adv�rs�rrio quq / 3- ..:_ Exibição" de 'um' con.·'
. m)'fQsto, mo e. abOllO� e sangria. 'Amlla, r!i1leflt'emel1te o

porque apareciam às vespe- com a cançlidatu'ra cio �r' tilmente cedida pelo Coman- dará SOn1�nté a saída,. após junto músical; mesmo l'ecadeiro q';'e t�� à: reuniã:9':da clas�e;_ �ó.. (,'lia 28,
.

!'as ela convenção em que'a Juscelino Kubitschek. do geral cla,quela corporaçã0. a toleTância .de 5 minutos de 4 _ Éxibição de um show, proclamava na Assembiétá que á. 'pior ,é a majs condehada

UDN deve 'homologar a call- O rompimento seria prova.. A's 8 horas. -:- Hasteamen-,' espera, não podendo o joga- 'composto
-

de 15 figuras, por, ã.pliéaçã� do produto de ,auÍnel1to de' impostos está no au-

didatura Etelvina Lins. Hou- cado pela ida do sr. Jusceli· to da Bandeira Nacional nas dor de unLquadro jogar em'uma hora. mento 'do funcionalismo. Que meios, pois, sugere êsse de-
.

ve,,,porém, retomada de con- !1O a São Borja e a ptesença sédes das socie�acles operá- outro, sendo_oferecida a ca- Será abrilhantada pela pl1tado para fim abôno tipo cova-de-dente? Que fale. Por

tactos entre o governo fede- elo sr. João Goulart na cha- rias, sem solenidade e visita da jogador do quadro vitorio· Banda de Música COMER- que li sua lJl'esença à rcunião e 'o seu recado estão'a indi

mI e os 9ampos Eliseo?, fl.- ,a que teri::ún irritado pro- de uma comissão de 5 l'epre- I so uma medalha e no final .eIAL e franqueada a entrada car que o govêrno pretende golpear o abôno e transferir a

través do encop,tro Pedro �undamente os republicanos sentante.s dos trabalhadores' sorteada a bola entre as'e- ao público. responsabilidade da negativa à Assembléia. Velho jot'o, já
e Kelly-Jânio Quadros. Tudo �1ineiros, determinando Ul1Ul ao Cemitério de Itaéorobí pa.. (lesmoralizado,...

ficou esclal'ecido. reviravolta que pOçle,rá ser ra depositar uma coroa de
'
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Ci��ll��fO��açl?e�;l'ç;���t::al:, f�;�icf::1:�raa :al:�����!�n�� g�:�m,a�:f���Se:aOge��Sá��� Des r'·espe, I- to a� '1e I-
i
l�A·...�,:v'''1I;-a;�:�c':1-08'.·S IILK aprov'ouem ,absoluto, o pensamento :101' montanhês. operários falecidos. N

do governador. Continua o RIO, 30 (V. A.) - A UDN., A's 8,30 horas - ,2 partidas O Es'tado do Pal'xná, de 24 ele abril último, insere o
I RIO, 30 (V, A.). - A vaci- sadora da moléstia manifes-

sr. Jânio Quadros na mesma :mtem, na sua convenção elt�- de tenis de mesa na sede so- seguinte: na Salk é puramente preven- I tada. A vacina Salk é uma

posição em que se encontra. geu os dirigentes nacionais cial da Únião Beneficent,e e COMUNICAÇAO tiva, não. tendo aplicação na grande conquista da ciencia

va no dia em que o sr. Café io partido dO bri�adeiro, vo- Recreativa Operária, à rua AOS AlYIIGO§ E CJ..IENTES D.O BANCO "INCO", E

I·
cura de pessoas_ que já c02- na luta contra arparalisia in-

Filho partiu para Portugal' tando 165 convencionais', Pedro Soares n. 15 entre as_ AO PU'BLICO EM GERAL: trairam a paralisia innrntil fantil e não ocredito que e-

Somente ton,'ar'a; atlõ,tude,' 'no' FOl'iJ:m eleitos, para p'J:esi· equipes da União x Juventu- T t· f
-

d
.

f
.

t· I t
,

. . em�s a s� �s aça? e com.unicar a in.stalação nesta -. nsou
aos ve�p�r mos ce xis am mais dúvid.as quanto

tocante à sucessão; de co-
dente do partido, o sr. Milto:1 de e do Círculo x Sindicato CapItal, no proxUl1Q sabado, dIa 30 de abnl, as 10 horas,: hOJe o espeClallsta AlexJs ao seu v::;llor e eficacia".

mum acôrdo com o chefe de Campos, por 162 votos; parrl dos Trabalhadores na Indús- à rua Mons. Celso, 50, ;lo. andar (prédio Banco Inco), da I Shelokov, do Departamef;lto ENTREVISTADO O DIRE

govêrno, Aguarda a chegada
as três vice-presidências, os tria da Construção Civil, sen- sucursal da "INCA" - INVESTIMENTOS E IMOBILIáRIA! de Poliomielite do Instituto TOR DOS LABORATÓRIOS

'do sr. Café Filho para' que srs, Fexnando Tvora, Jurací do ofertada-uma medalhfl. a DE SANTA CATARINA LTDA: organização constituida pe- Nacional de Saúde 'dos Esta.. "CUTTER"

sejam efetuadas novas con- Magalhães e Adauto Lúcio cada j?@;ador v,itorioso. los seguintes quotistas também Diretores do Banco In, dos Unidos. RIO, 30 (V. A.) - Falando

versações. Cardoso, respectivamente. rlústria e Comércio de Santa Gatârina (INCO): .0 sr. Shelokov participou, ao vespertino Dirio da Noite

Continuará fi. trocar im-
A Sa. vice-presidência .foí A's 9,30 horas - Sessão tie

- Irineu Bornhausen - Genésio Miranda Lins há POUC!?, dum trabfl.lho de pelo telefone internacional,
pressões com O presidente '

.l
cinema, gratis, na União 0,-

- Antônio Ramos - Dr. Mário Miranda Lins cooperação com' as

autorida-, o sr. Richard Stender; dire-

da RepúbHca sôbre a situa- PROF. VIRGILIO
perária, com oferecimento rl�

- Otto Renaux - Dr. Rodolfo Renaux Baller des.sanitarias do Uruguai 1:0 tOl' do laboratório "Cutter"

ção". bal�s às crianças.
..

_ Hercílio Deeke - Dr. Ney LepI·evost.
' combate ao surto de parah- acentuou que até aaora não

RIO, 30 (V. A.) _ Escreve ZAPATA
As 11 �or�s - VISIta de A organização - cujo capital realizado é de sia infantil registrado na- há motivo que explique 'JS

o vespertino oficioso "A Noi- ..

uma coml:�a� de re�resen- Cr$ 15.000.000,00, iniciará suas a'tividades, em Curitiba, quele país, nestas últimas se.. onze casos recentes de crian-

te" que os ultimas aconteci- . ,'.' .

tantes opelanos ao SI. Go- com o lançamento oficial das vendas - no próximo do· manas, tendo' sido enviado à
O PIofessm VIrgllIO Zapata vernador do Estado para a'-' . ° .

mentos deixaram o sr. JWl- 'Ml'nl'stI'o Evang�e'll'co DI'I'et-: I t
.

mmgo, dIa 1 de maIO - do majestoso Edifício Tijuéas - Montevidéu pela Secretaria
"

.

I'
"

.

. uI presen ar cumpnmentos e IBl' 1 '
'" .. d S 'd d

celmo Kubitschek deS:l.rvOl:a.. do Instituto América Latina, saudacão. lOCO ,a �I�ÇOS acessIvel,s. e 15 anos de fmunClamento. e au e, E ucação e Bem·

do. Acentua em segmda (] ele Guatemala orador' saCl'O A' "13 h . I
,.

d
CuntIha, 24 de abrIl de 1955.

.

Estar do g?verno norte-ame-

J. I d 'I s .oras - nlCIO a pela "INCA" In t· t I b'l'"
.

d'd d
Ol'na o governo: "Ontem de grandes recursos ora en t 'd ,tO "

- ves Imen os e mo llarIa ele l'lcano, a pe I o o govern0

foi a Belo Horizonte c1eixan- -l,·la n ' C .t '1 ..

1 ar e espo! lva no.glamacb Santa Catarina Ltda. uruguaio.

d . .,' _.
V,Sl1 a. assa apl a, encet- da Federaçao Catarmense de

o aqm a notlOlfl. de que :;0- rarâ hOJe a sua brilhante sé- Fut b I
'

R B
"

Dr. Rodolfo Renaux Bauer - Dr. Ney Lepreyost Disse mais o sr, Alexis She-

P1ente . t
'

e o, a ua ocalUVR. x x x lol'ov' "A f: fI'�1'el1' d
'.

. le amara sua cump:1,- rie ele conferências no Tem- <rent'l' t d'd"
. �. :' c , Cla a vacl·

nha clepois elo dia vin.te í'!l' I dI" , ',' b.
I n�en e ce I o por sua Os comentários vão em separadó. na descoberta pelo cientista·

. ',.
. p o a gr eJa PI esbltellana, DIretona tomando parte os �

maIO .proxlmo. à Rua Visconde de Ouro Pre .. seguintes' quadros: ·-C-A-S-S-A--·-D-O-S-O-S�-P-O-D-E-R-E-S--M-I-L-IT-A-R-E-S--'
Salk está comprovada. En ..

Estava programada uma to, 61. \ 13 horas _ Juventude Ca-

.

,

tretanto, convém esclarecer

Viagem sua ao interior flu- O Pro!. Virgilio Zapata é tólica x Sindicato rI.os· Em-
que o produto não possui t-

•
ue CANNES, 29 (U. P.) - O' nidade pa'ra de"i-roca-lo. Em feitos cUl'atI'vos A

ll1mense e· também uma sê- auxiliado pelo Prof. Walter pregados no Comércio de
.

\ .

-
' . s pessoas

rie de visitas a vários Estrt,- Cuadra diretor da J t
'. chefe de estado 'do Vietnam sua mensagem,'Bao Dai mos- paraliticas não podem ser

, "

',. uven. u- C�mbu�tíveis e Lubrificantes, do Sul, Bao Dai, retirou on- , tro\i Que não 'éstá satisfeito curadas por meio de aplica-dos, depOis do dia cinco. A- de Evangellca �e Costa RlCa, MmeraIs, em homenagem ao. tem os poderes militares con- com os acoI'ltecinientôs: c.ões de vacina Salk e nem
gora resolveu mudar tudo e que aqui tambem se encon.. Banco de Crédito Real de I

feridos ao primeiro ministro
ficar em

� expectativa". O tl'a. Minas Gerais; Ngo Dinh Diem, e o convo ..

mesmo jornal oficioso ilUB-
.

"Milhões que· nunca mor.. 13,40 horas Sindicato'.
tra em O'·lt.'ro tO'PI'CO o seu n,�. _

�,
.

cou para uma confere.ncia
c ,,- 1'erao" e o sugestivo tema cla dos Trabalhadores em Pani,· ' .

1 t
'

f'
ticiário IJolítico.

' na Pto.xm a erça- eIra, na
conferência com que o ilus- ficação e Confeitaria x Sin - Ri:viera, francesa. Tais pode-

"Alguns setores políticos tre visitante encerrará a sé- dicato dos .Trabalhadores nas'
. res foram tranferidôs ao ge

ela Câmara como taml1ém vá, rie que vinha realizando 11es- Indústrias Gráficas, em' ho- neral Nguyen van Vy, ins
rias correntes de opinião, f;S- ta CapitaL menagem a, firma Meyer & petor geral do exercito, 'que
tão afinando quanto à n�- O ESTADO, manifestando- Cia; há dias procurou refugio em

cessidade de uma nova solu- se grato pela honrosa defe- 14,20 horas - Sindicato Dalat, com o grupo de Binh
ção para o problema politiCO rência com que foi distil1- dos.,Estivadores x União Ope- Xuyen, que deseja derrub3,1'

. Há dois dias reglstrava-"e guido, formula os melhores rária, em ho:rnenagem a fir-' Diem do poder. A situação
grande· possibilidade ela e- votos de êxito e deseja aos ma Machado & Cta; de Diem é dificll pois se ele
menda parlamentarista ,vil' a JlustTes visitantes feliz esta- 15 horas - Sindicato deixar Saigon, seus Ínimigos
constituir a saída preferida, da nesta cidade. Condutores de x se aproveitarão da OpOl'tu-

Ias

NA GRANDE DATA UNIVERSAL DE HOJE, SAUDAMOS, o TRABALHADOR BRASILEIRO E, COM ESPECIAL ,ÀPR EÇO, o TRABALHADOR
CATARINENSE, PEDiNDO QUE LHES DE o CRIADOR DIAS MELHORES, DE MENOS ANGÚSTIAS E DE MAIS TR.A NQUllIDADE. .

, Ediçfío de hoje - 8 páginas
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- ----_._--------��-

'0'·t•

';"."'t.
, '

çàs atacadas de poliomielite I
nos Es�ados Unidos pouco
depois de terem sido Inocula
das com a vacina do dr. Salk.

mesmo se pode esperar que,
em oragnismos já contami-

MARCHA nados, o desenvolvimento da

moléstia venha a ser impe
ECONOMICA dido'por meio de vacinação.

WASHINGTON, 29 ··(U. P.)· Aliás, as noticias recentes
- Segundo os últimos dados falari1 do caso, na Califórnia,
estatísticos publicados pela dê seis crianças que teriam
Secretaria de .Comércio dos ficado paralíticas depOis de
EE. Unidos, a acelerada mar- terem sido inoculadas com a

cha econômica, que seg'uem vacina Salk". /Certamente
oS' americanos, continuou' essas crianças jà· tinham
durante o primeiro trimestre contraido o vlrp,s do mal án·
deste an,?, sem sinal algum tes da, inoculação, não· tendo
de que "se detenha o pa '.!lg pO.x:tanto a Y.,li\

"Acredito qúe as crianças
v:;\'cinadas com o nosso pro
duto já estivessem inocula·
das com o virus da poliomie
lite antes. de receberem a pri
meira injeção - declarou o

sr. Richard Stencler.

Perguntado se na fábrica
haviam sido observadas as

diversas fases de preparação
da vacina, frisou: - "E' prá
ticamente impossível fazer
se qualquer afirmação nesse

sentido, pois somente os tes
tes a que estão sendo subme
tidas as nossas 'vacinas pode
rão fornecer uma resposta.
A circunstância das onze

crianças terem tomado ape
rtas uma injeção leva-nos a

crer 'quê já estivessem ino

culados do vinIS da terrivel
mdlestia. Por medida de se-

gurança, ordenamos a todos
os nossos representantes que
não vendam a nossa vacina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Comemcra 'no mês de maio o popular magazm A MODELAR, mais um aní- •

versárlo. São 31 anos d'e profícua existência, sempre preocupado em bem ser

vir sua enorme legião 'de clientes e dedicado, igualmente, ao engrandecimento
do comércio eatarínense.

Este aníversárío de.�el'ia ter, conforme planos adréde preparados, lima
sígntfícáção bem mais ampla e, de notável repercussão social, aliás aneíosa

mente aguardado: a 'Inauguração da nova e luxuosa loja, à Rua Trajano n. 7

e que. será, no genero, uma das mais completas do sul do País.

Infelizmente, a despeito do esforço dispendido pelo grupo de eapríehesos
e competentissimos profissionais, encarregado das armações e instalações, só,
em começos de junho será possibilitada a sua inauguração. ,

Decidiu, assim, A MODELAR comemorar sua festa de aníversárío, festa que
é também de toda a nossa população, em seu atual estabeleeímento, realizan
do uma grande e festiva Venda de Aniversário com extraordínártas remarca

ções de preços.
Considerando-se o fato de acharmo-nos apenas 110 início da estação, tem

o público a feliz e estupenda oportunidade de adquirir, os artigos que, consti
tuem a máxima expressão de elegância e moda dé inverno, por preços dras
ticamente rebaixados.

Este é o régio presente que A MODELAR, o estabelecimento das grandes
- , iniciativas, oferece, durante maio, na sua festa de aníversárfo q.ue é bem a

festa de toda a população floríanépotítana.
'

/

VI ina Sllk
!�I��R�E D�IR�6��R�! �;. d�;:r�e::�ta��: cdoom�i� O Dr. Jaymor Guimâ- Uma parte 101 retirada da :elroullcãO.

DE FLORIANóPOLIS n.istério Público e o Dele- rães "Colaço, Juiz Substitu- �oDtral·d,a. a, d�eDça ap'ó,s IDoc,ola�a-,oEDITAL DE 'CITAÇÃO gado do Dominio da União to, em pleno exercício do U - u 'I
COM O PRAZO DE TltIN- e, por editais, os interes- cargo de Juiz de Direito da WASHINGTON, 29 (U, PJ terrível enfermidade, depois Salk" e que a: ordem foi dada

TA (30) DIÃS sados incertos ou dsseonhe- Comarca de 'São José, Es- - Tôda a vacina Salk con- de serem inoculadas com a I unicamente como medida de

O Doutor MANOEL BAR- cidos para que no prazo da tado de' Santa Catarina, na
tra a políomíelíte, produzida citada vacina, em meados de precaução,

BOSA DE LACERDA, Juiz lei contestem, querendo, a forma da lei etc. P9r uma .emprêsa california- abril. O Serviço de Saúde A ordem foi dada contra os

de Direito da 4a. Vara r-r- presente ação de usocapião Faço sabe; aos que o pre-
na, foi retirada da circula- Pública, ao anunciar a 01'- laboratórios Cultter, de Ber

Feitos da Fazenda PÚ?lic,a I
e a �companhem até sente!1� I sente edital virem que, por ção, enquanto se realiza uma dem contra a citada empresa, keley, Califórnia, que é uma

_ da Comarca de Plortanó- ça final, sob pena de. ser motivo de força maior não investigação dos casos de 6 afirmou que "temos absoíu- das 6 firmas que produzem a

polis, Capital do Estado de julgada 'lua procedencía e
se realizou no dia dezoito

crianças que contraíram .

a ta confiança na Vavína Vacina Salk. A citada empre-
Santa Catarina, na forma expedido Mand�do que a�- do corrente, as dez horas, sa, cumprindo imediatamen-

da lei, etc. corrze a respectiva transcrí-
a arrematação dos bens pe- \

te a ordem, pediu a todos os

FAZ SABER aos que o ção. Protesta-se p�ovar o
nhorados a- João Varela da

CLUBE DOZE, DE AGOSTO
departamentos de saúde e a

presente edital de citação alegado com os-depoimentos Sil
' 't d I todas as farmácias que usam

com o prazo de trinta (30) pessoais dos interessados e
' I va,

_

para
Ihe rnove °A

a
sua Vacina que suspendam

t h'· torí execuçao que e move pa- seu uso 'imediatamente".
e-

dias virem ou dêle conheci- de tes emun as, VIS orra e ..

V 1 d Sil'

.

", tr
. ,rICIO are a a I va, con- O dr. Leonard 'Scheele, dr-mento tiverem que, por par- Il�a.lSquel ou. 10� meros per- forme Carta Precatória GRANDE SOIRÉE, COM BRILHANTES NOVIDADES '

te de AbVARQ FRANCIS- mitidos em direito. Valor da ,.' .

-r- reter do Serviço Federal de

CO DOS SANTOS, na ação ',_ C'$ 210000 Nêstes I Executória, expedida pelo SABADO, DIA 30. ESPECIAL HOMENAGEM À RE-
Saúde Pública, declarou que'causa r . , .

IJ' d Direit d la V PRESENTANTES DO VETERANO NO CONCURSO '

de usucapião em que reque- termos, P. E. Deferimento. UlZO e II ei o a
. �- as 6 crianças receberam a

ra da Comarca de Plorianó lVIISS SANTA CATARINA, SENHORINHA ARLETTE .

d ld I
. BIRMINGHAM (Alabama r,

reu perante êste Juizo, lhe (Sõbre estampilhas esta-I' I'
<

h
. .

- vacma pro UZ1 a pe a em-

<, foi dirigida a petição do duais no valor de Cr$ 6,00,1 po IS" com� avia an�ncJa- GONÇALVES. 'prêsa Cutter durante os- dias 26 (U. PJ - Dizem que tres

E inclusive as respectivas ta- I do pelo edital de dezoito de PROGRAMA: DESFILE DE MODAS 'DE IN- 14 15 e 16 de abril acres- pessoas morreram e outras
teõr seguinte: --:- xmo,

I f' d t d'd VERNO, PATROCINADO PEL"A CONCEIT,UAD,A CA- centando·.
'

quinze ficaram feridas,' em

Snr. Dr, Juiz de 'Direito da '{as de S. P. Estadual, devi- março rm, o, en io SI o a

SA "A MODELAR".' consequência ele um "torna-
4a. Vara. ALVA'R-O FRAN- damente ínuttlizadas) : - praça ,transferida para o "I t

- .

'f'
.

I CONJUN O
s o nao sigru rca que a

I' do" que caiu ao norte do Es-

CISCO DOS SANTOS, bra- Plor-ianópolís, 13 de abril, dia doze de maio do corren- 1 T DE ACORDEON DA ACADEMIA DE .

'd f 1
lt I' ACORDEON STA CECILIA

vacma seja, e orma a, gu- I tado de Alabama, causando

sileíro, casado, peseader, do- te 1.955. '(assinado) pp. Es
I
te ano, as .dez horas, à. �o�'- "�, "

ma, defeituosa. Essas crtan-
I
consideráveis danos,

miciliado e residente em, tevam Fi·egapani. Rol de ta do Forum, no edifícío ,ORQUESTRA DO VETERANO, COM DANÇAS A
ças podem ter estado em vias

Lag'ôa, nêsta CQp1àl:�a, por testemunh�s:' - 1. -; João municipal desta cidade, pa- SEGUIR.
_

" de contrair a enfermidade. I EXPURGO
seu pl'ocur�dor";�'l:fl;ascrito Antonio 4'a Silveira �obr� ra -ar�'etnatação, dos segui�-

_

�TENÇÃO: - �ESERVAS DE MESAS A CR$ 50,00 p,ode tre.r s�do �imPl_esmente VIENA, 26 (U. PJ _ Ara-

conforme instrumento de aho'e casado, pescador. 2. - tetl bens pen�olados a João. INGRFJ�SOS �.r$ ,15.00. _', .' '

. ,_', l uma coíncídeacía, Nao' sabe-I dío Praga, que anunciou a

procuração anexo, vem W-: '��aul'iI1do Gonçalves �inhei- Wu'ela da SJ]v� e sua mu- �
,

OS IN GRES�OS' A N� SoCIOS S'? SERAO FQR-
I mos, mas

não cremos que se-I destituição do primeiro mí

la presente dizer e. fill�f '1'0, 'casado, serventuário da lher, dos, seguintes bens: NECIDOS MEDIANTE PEDIDOS DE SoCIOS NA FOR- 'ja conveniente que outras nistro William Siroky, do

mente requerer t1: V. E,(ciaf Justiça e, 3. - Auzinio Te- Um terreno sito em Rarreho MA DO COSTUME. I crianças recebam a vacina I Politburo do Partido Comu

o seguinte: - 10) - que 'é [es Martins, casado, pesca- de Taboas, ,com a area de A DIRETORIA RESERVA-SE O DIREITO DE VE- produzida por essa. firma e nista Tchecoslovaco, não re

possuidor de um imóvel dor, todos brasileiros, resi- 498,960 metros quadrados, DAR A ENTRADA A PESSOAS CU.JA PRESENÇA NÃO fiquemos expostos a outros velou a causa dessa medida.
constitui do por um chalet dentes em "Lagôa;', nêste fazendo frente na antiga es- -CONVENHA AO CLUBE. casos de enfermidade". O Politburo, que é o organis-
de material, com duas jane- Municipio, e que' compare- trada de Angelina, fundos O dr, Séheele disse, aind_:'t, mo mais alto do partido, é

las de frente e entrada ao �erão independentemente de com' Roberto Schntz, ao nor. que elos estudos que se farao integrado por nove membros.
,

lado, e o respectivo terreno, intimação. Em a dita peti- te com Inacio Bach, e pelo será P?sssível anur:ciar que

de forma retangular, com a �ão foi proferido o despa- auJ com terras do compra- "M11·SS ,ehIrm e1.,_ '
a Vacma Cutter e de, boa • 'VENDE·SE

.

área de 765,16 metros qua- cho do teôr seguinte: A. dor e Roberto Schmitz, ter- .., qualidade porém que, por Um armazem de S�COg e

Ad d O'· SE'
-

d' agora, deseja 'tomar todas <J,S molhados sito a Rua Rui
drados, situado no 1'0 a I eSlgne o nr. scrlVao la rena este que esta. registra-

. .

t'f'
-

NO LUXUOSO S
- medidas de p,recaução que a. Barbosa 10 (Frente a Praia

Igreja do lugar denomma- ê hora, para a JUS I Icaçao, do no Cartorio de Registro ALAO DO LUX HOTEL, DIA 7
.

t d D S
. situação exige. de Peixe).

.

do "Lagôa", distrito dêste �ientes o lU eressa o e o r. de Imoveis nesta cidade no ( ABADO), JUNTAMENTE COM O JANTAR-DAN-

Municipio, medindo 37,60 iO Promotor Público, FpO'Hs, livro 34, a fls. 243, sob o, ÇAN1'E, ZURI MACHADO COMANDARÁ UMA ELE-
metros de frente e de lar� l4-4-1955. (assinado) Ma- nO 4,282; avaliado por .. GAN'rE FESTA SOCIAL, CONSTANTE3 DE DESFILE

gU,ra nos fundos, por 20,35 loel Barbosa de Lacerda. Cr$ 39.196,80; mais outro DE MODAS, "SHOW" INTITULADO "UM BO€MIO
metros de extensão da fren- 3ENTENÇA DE FLS. 9. - terreno sito no lugar Ta- SONHA", SURPR,ESAS E ACLAMACÃO DA "MIS�
te ao fundo, em ambos os Vistos, etc. JULGO por sen- quaras, com a area de CHARME DE 1955".

•

, �'''illlf;f "

blidos, confrontando, na �ença a justificação de fls. e 622.700 metros quadrados APENAS TRINTA E CINCO MESAS PARA A
frente, ao Oeste, com o alu- fls" em que é requerente com as seguintes confron- REUNIÃO DO NOSSO MUNDO SOCIAL.
dido Adro da IgreJ'a, no la- ALVARO FRANCISCO DOS tações: ao norte com ter-
do direito, ao Norte, com a 3ANTOS, afim de que pro- ras dos transmitentes, ao

Estrada da Igreja, onde fo1'- Juza os seus devidos e le- sul e a oeste com terras di
ma esquina, no lado esquer- rais efeitos. Expeça-se man-

go com a antiga Estrada
do, ao Sul, com propriedade lado de citação aos confi- Velha de Angelina, e a le�,
do requerente e, nos fundos, 1antes do imóvel em ques- te com terras de D,omicio
a Leste, com dita de João ;ão, bem como ao Diretor do. .

G I 20) 'I, •

d Pt,'
A'

d
InaclO Bach, avalIado por

HeTirique onça ves; -

)eI,':.Iço o a IlmOnlO . a I Cr$ 49.81600 E queni qui- CONSELHO DELIBERATIVO
que' a pósse do imóvel des- Umao e ao Doutor 4° Pro- '

I C
A

P 'bl' l'd d
zer nos mesmos bens cons- onvoco, de acordo com o art. 40 dos estatutos, os

crito foi havida pelo Reque- notar u ICO, na qua I. a. e

ta,nte do reférido 'edital 81'S. Con,selheiros, para uma reunião, que deverá reali-
rente em 20 de janeiro de le Representante do Mll11S- "" ,

d M'
.

-,.
'bl' d' F d lancar compareça. neste Jui-' zar-se no proxlmo dIa 2 e alO vmdouro, as 17 horas,-

1.947, por compra a João cena Pu ICO e a azen a '

I 'd' I f' 1 t t ' d' .'

AntonI'o da SI'lvel'I'a Sobr'l'- " E t d , .. d
-

zo no dia acima declarado. em sua se e SOCla , a 1m (e ra ar e assunto preVIsto
,lO S a 0, para �o os con- ·t 39 I t, "H" d t t t

J " 'd ,Pal,'a constar se passou o
,no ar. , e la os me,smos es a u os.

Inho e sua mulher, d. a- ,�starem o peql ,o, queren-. .' , Forianópolis 28 de Abril de 1955
'

cI'ntha Conceição da' Silvei- élo no prazo da lei Outros- pI'esente edItal, que sera '
� .

'

I
, ,

.

f' d Joao EIOl Mendes '

ra, também conhecida por ,im, citem-se, por edital, Ixa o .no lugar d� costume
Presidente

I

Jacintha Joana da Silveira, :om o prazo de trinta (30) e publIcado na. Imprensa,

cuja pós se, por sua vez, na- Jias, os interessados incer- como manda a lei. Dado e

qt,lela época, datava de mais tos, citação éssa qU,e deverá passado nesta cidade de
S- J' d

. UNIÃO BENEFICIENTE E RECREATIVA OPERARIA
de trinta (30) anos; 30) - ;;er feita na conformidade ao ose, aos, ezenove dlas

d d b 'I d
. i ""� Exige-se candidatos Com instrução e apresentaçãO'

que tanto o Suplicante como 20m o art. 455, § lOdo 'Cad. o mes e a ri e mIl no- , ...I ..í,�)�: COll\7enI·entes.
t

.

t· PROGRAMA DE 10 DI'l MAIO' -

seus antecessores s�mpre ::le Pi·OC. Civil. Qustas a fi- vecen os e Clllcoen a e Cll1-

mantiveram pósse pacifica 1al. Florianópolis, 26 de co. Eu, Amoldo Souza, "Es- As 9,30 hs. - Lançamento da pedra fundamental I

, d" I e b '1 d 1 955 (
.'

d ) crivão a fiz datilografei e.
da nova séde social a ser construi-. Ordenaâo: - à base de comissão, podendo ganhar'

r'
e contmua o Imove, s m. a ri e . . assma o aI t 'd' d C li! 600000' .

d
,

t
- " .

US \/f I B b '" L SllbscI'evo. (Ass.) JaymoI' da A Avenida Mauro Ramos (Em mens meu e uma me la e 1''1'' , , com aJu a de
ln errupçao, com anlll1 ,Y.l.anoe ar asa jAe acer-

domini", e sem oposição de ela. Juiz de Direito dá 4a. Guimarães Colaço _ Juiz frente ao CeMro E. RedentO'r) custo.
.

outrem; e 40) _ que dese- Vara. E, para que chegue de' Direito em exercíçio. As 19,30 11s. Posse da nova.. diretoria Cartas para caixa postal 268 - Fpolis.

jando o' Suplicante legiti- LO conhecimento de todos, Era o que se continha em (> '���,:��
mar sua pósse, nos termos mandou expedir o. presente dito edital que bem e fiel-.A

•

dos-arts. 5,.50 e 552 do CÓ- 2dital que será afixado no mente fiz extrair a presente ii. V' 1 S Odigo Civil, REQUER a V. lugar de costume e publica- cop.ia. Confere com Ó origi-
Excia. se digne determinar do na forma da lei. Dado e nal. Eu, ArnO'ldo Souza,Es-, IbÍantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen
sejam tomados, os depoimen- passado nésta cidade de Flo- crivão a fiz extrair a 'presen-

'

,

A Diretoria do SINDICATO DOS TRABAÜHADO-; tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare-
tos das testemunhas abai- CÍanópólis, aos vinte e oito te c-opia e subscrevo. IRES NO Cq_MÉ�CIO ARMAZENADQR DE FLORIA- cidamente um auxílio para construirem uma casinha;
xo arroladas, afim de que (28) dias do mês de abril do .Jaymol' Guimarães Colaço }� l�jPOLIS; vem por meio desse cientificar aos Senhores�
seja justificada a pósse do ano de mil novecentos e Juiz de Direito em exerCício.

I Empn:�ga0�1'�s, Embarcadores, Agentes de Cias. de Na-

requerente e, em seguida, cincoenta e cinco (1.955). ----, .. -------,--- ---, vegações e, �,todas Autoridades, q ue, de acordo com a'
na forma do art. 455 do C. Eu, Vinicius Gonzaga, Es- 4a. Vara. - ;Lei nO'2.196, de 1° de Abril de 1954, esse Sindicato pas-'
R. C., citado o Snr. João CriVa0, o' subscreví., (as- Esté Conforme. 1 s!'rá a denominar-se SINDICATO DOS ARRUMADO-'
lIenrit'lue Gonçalves e sua sill'íl,dop Ma-notl- arbosa.. de O Escrivão 'IRES DE FLORIANóPOLIS.

fÜll1her, únicos confrontan- Lac�JJ,ia. da
.. '

'y1nfdü!i'Góiizága "
. RerÍ'lrl.ino Fariag � loSecretário. � I

NAVEGAÇÃO DO
SUEZ

LONDRES, 26 (D, PJ - A

navegação no Canal de Suez

esteve, interrompida durante

doze horas, por ter encalha

dó, no domingo, o cargueiro
rrancês "Briançoní". Ontem

o trárego foi restabeleçtdo
normalmente.

QUER 'AUMENTO
. BUENOS j\.IRES, 26 CU.

p,f - Israel tem como obje
tivo próximo chegar aos , ...

2.000,000 de habitantes, a fim
de' tentar depois alcançar
tres milhões, declarou o sr,

Eshkol, ministro das Finan

ças de Israel, que se encon

tra em visita a Argentina,

PAVOROSO
"TORNADO"

Goqueiros· Praia Clu�e

MOYEIS�-VERDEM-SE'
COM URGÊNCIA'MOTIVO DE MUDANÇA

Canapé, mesa jantar redonda oito pessoas, duas
cadeirinhas pé, cM,';1Ímbo, todas as peças de jacarandá
rosa da Bahia. Quarto casal com dois guarda-roupas,
comoda e demais peças. Porta chapeu .. Um guarda-rou
pa solteiro. Armário cozinha. Cadeira encosto embuia.
Terno estofado, sofá trê� lugares,. almofadas soltas.

Tratar'rua Santos Dumont, 12 apartamento, 6.

OliD10 Emprego
...�,

Precisa-se, urgente, de um ,vendedor ou vendedora
para vendas a domicílio, de artigos elétricos de afamada
marca.

1-

A prE LO

Lista entregue nesta Redação .

Vereador João N. Pires , .

O ESTADO '.' , '
.

Lista do sr. Osvaldo Ramos "
.

Um anonimo " '., .

Lista do Estreito ,.",.", "", , , , , , , , ,

87,00
100,00
100,00
333.00
100,00
150,00
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./ Ó ESTADO 10 de f rJaio de 1955

Des. .Tavares Sobrinho

Experimente hoje:
li'

SORVETE . FEITO EM
CASA

o calôr está chegando e

como sempre promete. Se
você tiver geladeira, porque
não experimenta fazer em

casa mesmo esta receita

que além de original fica
lima delícia l

ACONTfCIM'fNTOS SOCJAIS

Ultimo Moda-'

\
"

912 - Você sabe o que deseja, pois sabe muito bem
. o que lhe assenta bem. Um modêlo simples de linho
"não enruga". Pequenos botões, mangas três quartos,
de corte japon ês ; moderna saia acarnpan ada.

--0--
"lVIISS CHARME"

Prometi dar-lhes hoje, dez nomes

conquista do ambicionado título.
,

Aí vai a minha opinião:
Beatriz Luz

eDes. Tavares Sobrinho
Ocorre hoje o aniversário

natalício do exmo. SI\ De
sembargador Tavares So
õrinho, membro aposentado
do nosso egrégio Tribunal de
Justiça. O venerando e emi
nente aniversariante, pro
fessor catedrático da Fa
euldade de 'Direito, é figura
de marcada projeção nas

Ietras juridicas .do Estado
e foi no colendo Tribunal, a

que presidiu por varias pe
ciodos, uma das expressões
mais respeitáveis e cultas.

INGREDIENTES:
% xícara de pastilhas de

chocolate
1/4 de xícara de mantei-

ga ou marga.rina
% xícara de açúcar
lavo

1/4 de xícara de farinha
de trigo peneirada

1 pitada de sal

1;'2 xícara de nózes pica
das

Y2 colher de chá de bau
n ilha

1 litro de sorvete de bau
nilha ou morango

Dr. Djalma MqeUmann
Aniversaria-se, hoje, o

nosso ilustre conterrâneo,
sr. dr. Djalrna MoeIlmann,
abalizado clinico e diretor
da Casa de Saúde São Se
bastião.

MANEIRA DE :FAZER:

1 - Derreta o chocolate
em banho Maria. Enquanto
isso, amasse ia manteiga ou

margarina com o açúcar,
até ficar bem fôfa. Adicione
o ovo e bata para misturar.
Peneire por cima a farinha
de trigo, o sal e finalmente
acrescente à massa, o choco
late derretido, as nózes e a

baunilha. Unte bem a ,ban
deijinha de sorvete do con

gelador, e derrame nela a

massa, levando para assar

durante uns 25 ou 30 rnínu- <,

tos.

2
.

- Deixe então esfriar,
e coloque o sorvete por ci
ma com o auxílio de uma co

lher de sopa. Leve outra vez

ao congelador, até a hora
de servir. (APLA)

Des. Silveira de Souza
Vê passar nesta data o

seu aniversário natalicio, o

sr. Desembargador Alcebia
des Valéria Silveira de Sou
õa, membro aposentado do
calenda Tribunal de Justi
ça e ex-secretário do Inte
rior e Justiça.

CeI. Lopes Vieira
A data de amanhã regis

tra o aniversário natalício
do sr. CeI. Pedro Lopes Vieí
ra, ex-prefeito da Capital.
Muito relacionado e estima
do em todos os nossos circu-
tos SOClaIS, o CeI. Lopes • � � _

Vieira receberá amanhã sig
nificativas provas de estima
� aprêço, às quais nos as

sociamos, prazerosamente,

Mocidade! Vigõr, fôrça, alegria,
a urcra do prazer; sól dos amõres,
doce perfume de encantadas flôres,
cantíco d'alma �:- etérea melodia;

.

.. ::" �::.���S·;:�:�f.:0T�: .. _ 'y.' ..., ..... _ ......

.MARX: Verifico, com pesar, que vocês voltaram de -novo a�· tGlu�lh;-ell(;rÍi.vo..
_nVCHEV; Sigl, Mt;lIlre, p.ors é • ·"�rC."'IJl!Uleira de ��l!IPelir �QiD I produção {l_g

.i�lema e�p!�li!llll.
Q �O�tJ�ISMO É INIMIGO 00 �PE(h\810 ,ªRi\�lbÉ"tROt

B�:sileiros; combatam li illtervençAQ-:JIoviélka' iio Bi'tiií!
Aj�4e� li sua Cruzada, Dii'lj"Bj.,e ..Il. �.�a

-

POii�! 5�94
..

·IUO DE JANEi60.

HORACIO NUNES

Eniqma Recreefívo
'1'

Marechal Candido Caldas
Transcorre hoje o aniver-

iár io natalício do exmo. sr.

Marechal Candido Caldas,
figura expressiva do Exér
cito Nacional e

...
nosso mui

prezado conterrâneo, resi-
Jíndo na Capital Federal.

-, Depois' de prestar rele
vantes servicos a Pâtr ia e

indicados para a I
'

; 10 Exército, contando mais
ele 40 anos de efetivo exér- sonho perene, intérmino, cantante,
cicio, tendo desempenhado mundo de belos Ideais insanos,
as mais elevadas funções e primavera fé revígorante ;

Dinéia Maria galgado todos os postos da
Evanilde Maria Lenz i, � hierarquia militar, portador contínuo dealisar d'almos
Janet Feijó f

'

de várias condecorações na- fantâstiec jardim sempre odorante . . ,

Mary Lambros I
-

riona is e extrangeiras, - tudo acabarn.vssm dó, passando os anos! IIORIZONTAIS
Marlene Leal

.
�

M t
transferiu-se para a Reser-

, Th' J' .

-

1 � Que diz respeito a Aarão. 2 - Guarnecer de

M�l��a�B���:��a va, onde goza merecido re- v�-
SI. lago ase da SI 1-

f- Trafego (éreo abas. 3 _ Símbolo químico da prata. - Em psicanâlise,
pouso. ..

. . C t d
.

'I'erezlnha Pedroza
.

. f
.

...,.,..

• Na data de hOJ' it
- sr. NIvaldo M, de Sou- t Importantes aumentos, o substrato instintivo da psique. - ar a e Jogar com

Vilma Silveira ";1"- • ',-. I_W
c e mUI as

za funcionário 'bI'

1
t 'f da' um só ponto marcado. 4 - Despido, descoberto. - For-

, '.' 'Ir.: ".IlJF:l__ serão as homenagens de I
'

..

pu: ICO; quer no 1'a ego e pass geI-

Njãgh dUVidemf!. srlto tOdaSt,etncjantadoras, tôdas capa-, apreço e reconhecimento. 1

- sr· Ahilio José Macha- 1'05 comoddeMt7áf�gfO_pelo ae- ma femÍ!lina de são. - Nota musical. 5 - Do verbo

zes c e c
. (O

_ to ríe J amar..- Dificuldade, obstáculo. 6 - Olhas, observas.
egar ao ma com o ituio.

que lhe prestarão .

_I'
repor o e J. iamr oram re-

Apenas a ordem alfabética dos nomes permitiu a Co- rá das d Exércit
os

ca�a_ - snra, Ada.lg iza' Clima- g istrados pela Pan Amerd- . VERTICAIS

locação de urnas antes das outras, na relação. Acredito, ciedade
o IC! o e a

•

o
co, esposa do sr. Orfvaldo- can World Airways, no prí- 1 - Move o abano ou leque. 2 - O lado afiado de

ainda que outras, muitas outras, lindas, muito lindas, O ES'rADO. Climaco, oficial da Marinha. � :meiro trimestre de 1955. instrumento de corte. 3 - Batraquio. - Do verbo ser.

aparecerão na festa do dia 7, no Lux Hotel. nent f I' PIazlehrosa- Mercante; Os passageiros chegando 4 - Planta da família das Esterculjaceas (p!.). 5'- Ze-
. e, ormu a os me ores . t it de um Iusar j

---0--- votos de felicidad t _

FAZEM ANOS, AMANHÃ:' e saindo do aeroporto de 1'0. (:). - Passar ou ran si ar e um ugar para outro. -

Comentários: têrça-f'eíra, atendendo o convite do sivos à a fa ��: ex en
- dr. José Carlos de Ma- hll récorde de 125.494 para Perversa. 7 - Membros empenados das aves (p!.) 8--

cronista Maurel, fui à Rádio Guarujá, para participar do S exNm:b ImSI'IIa. tos Horta Barbosa, execu- O]; três primeiros meses do (fig.) Prazer entre desgostos.
ra. ar a J va t d A

-

d I (8 I
� .

d
.

)
agradável programa "Um Giro pela Madrugada" progra- Na dat de h'

-

t I
ar 'o cor o Florestal, ano em curso, enquanto o o uçao no proXJmo ommgo

-

t 't d-" d MI" ad oJe v.e ra,ns.
-

11este Estado .. ;yvv."amn pel'I'odo de 19::;4 acu-
.

ma es e, escn o e ll'lgI o por aure. correr a o seu anIversarIO .

'_."", " u --------------------.-----

---0--- natal'
.

e d I
- sr. Adolfo Blttencourt $.ú),u .97.635 passageiros. O

_ • , , _,

< ICIO a xma. sra.·. d S'l
.

,
. ,.

.

Os Demolllos do RItuno, estao em nova fase e farão. II'acI' Lo da S'l
a I vella, alto funcIOnarIO ::l<llme.nto verificado foi da

_. • •
o

_

I·
< pes I va, espo- 1 T,sua estrela em a noite de li! de MaIO, no .dia em que à �a d N b 1 S'l '1

(O esouro do Estado, em <&1t'diem ,de 22 porcento.
R'

. ., . .
'.' o sr. ar a I va, I us- .

I
.

·adIO Guaru.1a festeja maIs um aniveersário. tre Guarda-mór d.a Alfan-
gozo (e merec�·da aposenta- Os �e:)jYlbarques de carga

Os Demônio do titimo são verdadeiros demônios. dega desta Capit�l, e pes-
daria; llD'an\. '() -trimestre elevaram- Têm a satisfação de participarem

O - sta. Carmen Horn de ,('i1,niil!:os, contra dois e meio amigos o nascimento de sua filhinha
--- --- sôa muito relacionada na

Aniversários: A data de 27 de Abril registrou mais' sociedade local, descendente
Carvalho IlIlln'ilhõees feito em 1954. A ADA 'MARIA

um aniversário da Sr[\.: Lycaste Machado espôsa d" SI'.
- sta. Maria de Lour"es 101\0poi'ção do aumento foi de transcorrido dia 27, na Maternida.de Dr. Carlos Corrêia.

v que é de tradicional famí ... ..-

Osvaldo Machado, alto comerciante nêsta praça. lia barriga-verde.
Souza Silva, fnncionária ·do }li"! porc.ento.

O Tesouro do Estado .i
--- --- À muitas homenagens que

Quinta-feira, no Juntar - dançante do LUX HO- serão prestadas a ilustre e
- sta. Maria de Lourdes'

TEL" muita coisa uconteceu: "O Lux Conjunto" dirigido benquista dama natalician-
Barbato

pelo famoso pianista, "Mil'andinha" fez, Com sua ani- te, os de O ÉSTADO, res-
- sr. Pedro José Merizí;r,

mação com que os presentes ao jantar ficassem até a al- peitosamente se associam..
comerciante em Brusque

tqallem.adrugac]a. Panca luz, casais animados e muito uís- �!'�A;.oN'o":JS�",.:H:l.�O;'J·E ....·., li,
- jovem José Renato l1e

.FAZE.!."l Souza Neto, filho do :sr.
,

Convidados pelo simpático casal sr. e sra. Dario Ta- _ sr. Francisco Monn,
Osni Souza

vares que náquela noite, estavam fazendo sua despedida, funcionário da Consultoria
-----------

para voltar a capital da República, estavam á mesa o sr. Juridica do Estado' VEN-r11 IbA·SDr: Valdir Busch e senhora, secretário da educação e - dr. Nelsoú d� Abreu I lU'Y'
Saude, a elegante Nice Faria e o cronista. A sra. Dr. Bus- jilustre advogado

. ,

c·h, n,uma linda toillete, em tafetá natural, na côr·lilás. - jovem Hamilton, filho
A mesa do Dr. 'Zulmar Lins e senhora estavam o Sr. do sr. Romualdo Pires'

e Sra. Paulo Lang. Sr. Bartolomeu conversava com a - sta. Lia filhinh'a do
srt. �nita Lins Sanfol'd e junto estava, um casal desco- sr. José Wark�r, figura des

nh�cldo. Sr. Peris Velasco estava só, mas como. sempre tacada do Magistério Cata
al1lmado, diz que vai oferecer ao cronista um jantar. . rinense

Senhoritas Nézía Àvila e Lacy Vieira a senhorita - sta. Vera, fiíha do sr.

Vieira. n·um custuso vestido em renda marinho fôrro rosa. Ratllino Horn Ferro
O Dr. Ciro Nunes tomava um gostoso uísque. - sr. Alberto Edmundo

O Dr. João Assis e Antônio A. Pantaleão tomavam Alves, operador técnico da
uma gostosa Cuba-libre. Nady Caroni, Joaquina Blumem- Assembléia Legislativa e

berg, Silvia Cunha e IvIil'iam Cunha, estavam no Ja1ltar' Dil'etor Técnico da Rádio
e dançaram muito.

�

Guarujá

MOCIDADE

:::

dia, 3de arnôr, dei luz, de gozo - ardente
mágico pris�1a de infinitas côres,
astro do corsrção .víbrando ardõres,
harpa cólia �ivilla da. harmonla ;

1-
.-

.�

\.

iHILTON E ADY DA VEIGA FARIA
aos parentes e

I·

•••

--

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

FREDERICO ·ROLLA, pavimento terreo do prédio nO.
10 da Rua João Pinto.

Empregada
i/-' Precisa-se de uma cozi
'Meira para pequena família
'�m ordenado .

Tratar na Avenida Mauro
Ramos 2l_7. Tu.tar na Secretaria do Clube Doze de Ágôsto.

ETADO ZE-MUT

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO'

BOTAFOGO EflUMINENSE E SEUS
ROTEIROS NA EUROPA

RIO, 28 (V.A.) _ o' em- Fluminense ficou resolvido,
.

presário José Gama enviou' em princípio, que a delega-
,

cart� ao sr. Nelson Cíntra,
I
ção do tricolor �ue embar-

I

conflr�ando a temporada eará a 17 d,e malO. �ara a i
do Bocafogo no Velho Mun- Europa, sera eonstitulda de

.

do. O embarque da delega- 24 pessoas, sendo vinte [o- 1
cão alvi-negra verifica-se- I ga dores.

. I
á no dia 12 de maio e de a- Fluminense, aliás, vai pro-

I

côrdo com o roteiro, o Bota- videnciar desde já os passa- 'Ifogo jogará de 15 a 22 de portes de todos os compo

maio, na Espanha: de 26 a nentês da embaixada. Até
I29, na Itália: ·no dia 10 de agora o Fluminense, segun-

.

Junho, em Paris; no dia 4, do nos informou o sr. Hugo
.

em Luxemburgo; e de 8 a Fracarolli, tem 10 jogos as-

12 de junho, na França. Há sentados.
_, .:,,\i_ "0_ !,T0'l dias 21 e 22,25,28 e

;0 atuará em Istam
: q uia ; dia 2 de

j

-

_.-.

vlía, cidade de
tal de 15 jogos na �Ul·üp". '," - ",', j .em Lausan

EIO, 28 (V.A.) - Na' ne; dia 8 em Zurích, dia 12

REUNIÃO de ontem do De-I em Antuérpia e dia 15 em

partarnento de Futebol do Paris.

A Chacina' de
Malacacheta

1 - Que nada tem que vêr com grupos de sectários

surgidos no Brasil, usando nomes semelhantes, quase

iguais ou aumentados, como sejam: a) ADVENTISTAS DA

PROMESSA - b) li.DVENTI",TAS DO SETIMO DIA - Mo

vimento de Reforma - c) ADVENTISTAS DA COMPLETA

REFORMA.

'2 - Que, como igreja fundada nas Sagradas Escritu

ras, e em obediência aos ensinos dela é, por isto mesmo,

UNIVÉRSAL, exercendo a sua atividade em 413 países e

ilhas, ensinando e pregando, em 721 línguas e dialetos e

mantendo milhares de igrejas, instituições médicas, edu

cativas, e de-asststêncfa �.sõcial.
. '"

"Que> segundo à's Sagr�adas Escrituras crê e mantêm as

normas de moral cristã, inclusive a que se relere à forma

ção e proteção da família, incentivando o amor e respeito
que deve existir entre lhis e filhos, condenando, por isto

mesmo, qualquer prática ou ritual desumano, conforme a

Advertência Divina na Santa Bíblia, em ueteuronomto, ca

pitulo 18, versos 10 a 12: "Entre si se não achará quem

faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adi

vinhador, nem prognostícador, nem agoureiro, nem feiti

ceiro; nem encantador de encantamentos, em quem con

suIte um espírito advinhante, nem mágico, nem quem con

sulte os mortos; pois todo aquele que faz tal coisa é abo

minação ao� Senhor ... "

,

4 - Que, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Bra-

sil é administrada pelas seguintes sédes regionais: União

Norte Brasileira, à Rua Alcíprestes Manoel Teodoro, 386 .

Belém - Estado do Pará; União Este Brasíleíra, à Rua do

Matoso, 161 - Rio de Janeiro - D. F. e União Sul Brasílei-

1'3" à Alameda Jurupís, 262 - São Paulo - Estado de São

Paulo.

(Ass.) Prof. D. Peixoto da Silva - Secretário Geral

do Departamento de Deveres Cívicos da Igreja Adventista
do Sét.imo Dia no Brasil.

SELOS COMEMORATIVOS
Homenagem a Schweitzer

(SNA) - Crê-se que o

jbareÚe,
local da estação

dr. Alberto Schweitzer, mis- missionária do dr. Schweí
sionário na África, seja o tzer ; um sêlo de cinco fran

primeiro missíonárío pro- cos com um retrato do mé

testante a ter uma série es- dico-missionário, tendo 110

pecia! de selos comemora-

tivos em sua honra. Os qua-, fundo· plantas e animais,

tro selos a Sei'em emitidos tropicais; um sêlo de 15

�elo Principado de Mônaco francos focalizando o hos

incluirão:' l}ID s'êlo de dois pital; e um de 200 francos

francos mostrando o anco- só com o clichê do dr.

radouro flutuante de Lam- Schweitzer.

I.

Diagnóstico-Trato. Clinico eCirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria _ Ortopedia - Tl1S.Umatologia .:..... Tisiologia

Ginecologia _ Obsteiricia - Urologia - Endocrinologia.,
Curas de ema"grecimento e engtll·de.

Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reuaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - lU andar

Telefone 22-27

Borário: Das 14 às 18 horas (excéto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Shhado§ atenderá somente com hora

marcada.

DR. INGlETTO

Florianópolis, Domingo, 1° de Ma.io de 1955
,-----,,'. ------

DUPLICADORES
IMPORTADOS

IMPRIMEM AO MESMO TEMPO
EM VARIAS CÔRES

- "É com a mais viva sa-

tisfação, que vimos agrade-

I
cer-vos a eficiente colabora

ção prestada por ocasião do

"TROTE 'DOS CALOU

.
Em fáce dos acontecimentos desumanos e anti-cristãos ROS", realizado no dia 24

que' tiveram lugar .
em Malacacheta, no que diz respeito de abril.

ao fanatismo e à reprovável chacina de' crianças, atribuí- O alto espíritode compre

da a adeptos da Seita 'ADVENTISTAS DA PROMESSA", e ensão demonstrado por V.

que tiveram repercussão em todo o país, a IGREJA AD·· 5., fêz com que mais se ele

VENTISTA DO SE'TIMO DIA NO BRASIL, reafirmando as vasse o -ambiente universí

declarações feitas à imprensa em Setembro de 1954, sente- tário da nossa terra.

se no dever de vir novamente a público esclarecer: Como acadêmicos que so-

mos, e que almejamos' mais I

e mais, o engrandecimento
da nossa Faculdade e a ele

vação cultural do nosso

torrão natal, queremos dei
xar claro que V. S. contri
buiu para elevar mais ainda
esse nosso ideal.

Saudações Acadêmicas
PELA COMISSÃO

Paulo Bauer Filho

FABRIC. DINAMARQUIiZ

PREÇO: 5.250,00 _

oPMJc,
FABRIC. ALEMÃ

COM ESTOJO DE METAL

PREÇO: 5.750,00
RENA

MODELO MINIATURA
FABRIC. ALEMÃ

PREÇO: 750,00
PRODUTOS IK1ERAMERICANOS
R. Barão de Itapetininga,207
lel.35·7580 ·C.�. 7330 ·S.PAUlO

"1'ROTE DOS CA
LOUROS"

o seguinteRecebemos
ofício:

Presidente"

:M QUE SE BASEIA?
(SNA) - "O sucesso de

uma igreja não é medido pe
la extensão de sua vida, mas
pelo poder de seu viver, e

oelo alcance de sua mis

são," disse o Rev. Charles
Parkin, Iíder metodista ame

ricano. "Não é medido pela
posição de seus membros
onde vivam, mas pelo poder
arrebatador que exerçam
sôbre os ideais da co�uni
daele; não pelo ta.manho de
3el,l orçamento, mas pela ex

pressão de sua mordomia;
'1ão pelo tamanho· de SUil,

congregação, mas pelo seu

interêsse para com outros e

pelo Reino de Deus; não
pelo, que fêz no passado,
mas pelo que pretende fa
zer no futuro; não pela
quantidade de elite encon

trada em seus ban�os, mas

pelo número de eleitos acha.!
dos em sua comunhão."

CASA OU SALi
Rapazes: Recem chegados

do Rio necessita alugar urna
casa ou sala, preferencia
centro comercial.

�
..

Fineza procurar anrs.

ADAUTO �tioh:n Eet.l'ela.
-

� _._--�

.

Uma consciência despertada
QU8si mil dolares resjituido8

víada à sede da Associação
(SNA) - Lou Oppenhe- em Mineápolis em

-

um. eu- O sr. Oppenheim anun-

.. im, gerente da Loga "O Pa- velope que trazia a marca ciou que metade do dínheí
,

rlsiense", em Jackson, Mis- do corímbo do correio da 1'0 êle reverteria para a or

I sisaíppí., por mais de um cidade de Jackson, com uma ganízação do dr. Granam, e

I quarto de século, recebeu nota a lápis declarando que a outra metade destinaria a

há pouco, através da As- tal soma havia sido subtraí- fins filantrópicos locais.

sociação Evangelística de

I
da da Loja "O Parisiense". I É interessante salientar

Billy Graham, a quantia de Sem dúvida, êsse fôra um que essa foi a maior quan-
990 dólares restituídos por

I
dos frutos dos trabalhos da I tia "restituída pela cons

uma consciência'

desperta-I· equipe evangelística de Bil- ciência" até agora destina

da.
. ..

ly Graham realizados em

I
da à entidade de Billk Gra-

A refenda quantia toí en- Jackson no ano de 1952. ham .

OS DOIS MAIORES

i �

I

I

Estão sendo construidos

HANGARES DA

AMÉRICA DO SUL

em Põrto Alegre, proximi
dades do moderno Aeropor
to Salgado Filho, os dois
maiores hangares da Amé
rica do Sul, destinados á

aviação comercial.

__0_. , �__�.� � _

Esses hangares, que cus';'
tarão 16 milhões de cruzei
l'OS, pertencem à VARG e

deverão ser conscluídoa pe
lo seu Departamento de En
Jenharia, até fins de Junho
do c-orrente ano, quando pas
sarão a abrigar os modernos
e luxuosos Super Constella
dons adquiridos recente
mente pela Emprêsa, para
operar na linha Buenos Ai
res-Montevidêu-São :raulo
Rio de Janeiro' - Natal

Trujillo - New York, a ser

inaugurada brevemente.

Abasteça:!le diretamente... sirva melhor à sua freguesia ...

Como oaraterístlcaa téc
nicas, podemos informal' que
a estrutura será inteiramen
te metálica, assentada sô
bre bases de concreto arma

do, e a cobertura totalmen

.

ce feita com chapas de ferro
galvanizadas. Cada um dos

hangares em questão medi
rá 40 x 45 metros, o que .re
presenta uma área total de
3.600 metros quadrados.
Ambos terão '21 metros de
altura e ee�tarão dispostos

lado a lado, divididos por
um almoxarifado central
de 15 metros de largura, e

limitados por dois laterais,
de 7,30 metros, com um vão
total, portanto, de 120 me

tros. Esta disposição, aliás,
é a mais moderna neste gê
nero de construções, encon
trando similar somente nas

grandes fábricas aeronáuti
cas dos Estados Unidos.

comprando auto-peças MITEC!
As peças MITEC, recozidas em 100'no elétrico - único na América

do Sul ....- por processo americano, são aprovadas pelas fábri.cas de auto
móveis. Nossa fablicação inclui as seguintes linhas:

peças FORD, CHEV�OLET, INTERNACIONAL, CHR.YSLER,
ClTROEN, RÉO, VANGUARD, STUDEBAKER, NASH, J.\'IER

CEDES BENZ E G. M. C.
-,

Enviamos listas de preços para todo o Brasil e concedemos descontos

especiais aos revendedores.

AUTO PEÇAS MITEC S. A.
R-. Preso Antônio Cândido, 340 � Caixa Postal, 6590 - Fone: 5-0173

- Endereço telegrâfícc "MITEC" - São Paulo -

PASSADOHOJE NO IGREJA EM
FORMOSA�

DERRUINDO BARREIRAS RACIAIS

1° DE MAIO

(SNA) - A Igreja Lute
rana de Formosa (Twain
Hsin i Hui) foi organizada
em Taipé por treze Congre
gações luteranas com um

total de 1.000 membros. Se
te oficiais, inclusive dois
misaionários americanos, fo
ram eleitos formando o Con
cílio da Igreja.

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1526, arribou ao porto dos Patos, a náu S. Ca

bríel, comandada por d. Rodrigoã'-:Acunã;
- em 1632, deu-se o saque de Ignaraçú pelas tro

pas holandezas .do Coronel Waudenburch, que
tarnaram aquela localidade dirigidas por Cala

bar;
- em 1778, assu�iu o governo desta então Capita

nia de Santa Catarina na terra fi-rme,. o Coronel

Veiga Cabral da. Camara;
..

- em 1829, - Nascimento de José de Alencar, na
cidade de Fortalesa, no Ceará, destinado 'a torna

'se um dos mais didçs nov,e)istas da fase român
tica da leitura, '"doltblé''' de politico e ministro
do .imperadcr Pedro Ii;
em 1833, por Resolução desta data, foi creado o

municipio de São José;
em 1850 - faleceu no Rio de Janeiro o grande
estadista Bernardo Pereira de Vasconcellos, ver- Rua Deocleciana, 59
dadeíro mestre do parlamentarismo no Brasil.

Ninguém combateu com mais constancia do que -.------- . .!:.:.__

êle, pelo estabelecimento do governo livre. Qua.n
do chefe da oposição parlamentar, recusou pasta
de ministro;

.

em 1865,. foi assinado em Buenos Aires o tratado
de aliança entre o Brasil, Republica Argentina e

Uruguai. contra o ditador paraguaio Solano Lo

vez, que sem declaração. de guerra, invadira ter
rítorloabraslleiro e argentino e ameaçava o uru
guaio. Negociou. o tratado pelo Brasil o consehei-
1'0 Francisco Otaviano.

- em 1887, fundou-se em Camboriú um clube repu
blicano sob a presidencia do venerando conter
râneo Manoel Anastacio Pereira.

------�--�---------------------------

IPi!: -,- CIEIC S./A. '

BOlVJ.BONS -� CARAMELOS

e Chocolates

Caixa Postll, 738 - são Paulo

ANDRÉ NILO TADASCO

(SNA) - A "Campbelllsem a celebrar suas bodas
Chapel", uma. iq-reja de pes- • de ouro em 1955.

:oa.s de côr, nos Estados I Cada casal foi contempla
Unidos, . :_ncerrou suas co-, do com uma Bihlia. Bran
memoraçoes da Semana de cos e pessoas de côr senta
Conf'raterniaação com um Iram juntos à mesa, e juntos
jantar em homenagem a to- loraram e cantaram' ao Se
dos os casais do Condado

j

nhor,
de �tchiso�, sem discrimi-I A "CampbeIl Chapel" pos
naçao de cor ou credo, que sui um dos prédios mais an

estivessem casados há 50 tigos daquela região. Foi
ou mais anos, ou que vies- construido em 1878.

Gremio Cruzeiro do Sul
IOBNTIS-PIBCIS4M·SB
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal.
T.ecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Paulo

Recebemos e agradecemos, a seguinte' 'comunicação:
De ordem do Sr .. Presidente, levo ao conhecimento

de V. Sa. que, no dia 20 do corrente, foi eleita e empos
sada a nova Diretoria do Grêmio Cruzeiro do Sul, para o

período 1955-1956, a qual ficou assim constituida :

Presidente - Cândido Zapellini
Vice-Presidente _:__ Maurina Rocha (reeleita)
Secretário-Ger-al - Adir Maria Ramos (reeleita)
Assistente - Antônio Faria

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Diretor - Silvio Freitas
'resoureiro - Cecília Gevaerd

DEPARTAMENTO SOCIAL
Diretor - Ligia Maria da Silva
Assistente - Wanda Arêas
Orador - Dr. Hélio CaIlado Caldeira
Conselho Fiscal - Paulo Cidade - Marlene Ge

vaerd - Miriam Amorim

Aproveito o ensêjo para apresentar a V. Sa. os pro
testos de cordial e distinta consideração.

Adir Maria Ramos
Secretário-Geral

MENSAGENS EM GARRAFAS
LANÇADAS NO ATlANTICO

(SNA) - Cêrca de 7.000 I qua.is també� realizaram
ga.rrafas, portaldoras de . cultos em 20 línguas a bor
mensagens evangélicas, fo- 'do de navios ancorados em

mm-lançadas, às águas do I portos Irlandeses. Foi pos
Atlântico 110 ano passado.. sível efetuar 'cultos em ·tan-
1l:sse interessante meio de

I
tos idiomas gi'aças à 'oferta

evangelização recebeu o pa-: de 120 discos que lhes fo
trocínio dos membros da I

ram ofertados por seus

União de Esfôrço Cristão: companheiros na Àmérica
da Irlanda do Norte, os i do Norte.Associação dos Servidores Publlcos·

de Santa Catarina
A ASl;lociação dos Servidores Públicos de Santa Ca-· U

.

t'
,

tarina, convida a todo funcionalismo público para dia 3_
.

.

rgen ede maio, (terça-feira), às 16,45, horas comparecerem a )

.

sua Sede Social, sita' à Rua Trajano, 37,' afim de acom- ..

panhar a COMISSÃO que fará entrega do MEMORIAL Vende-se, em Praia Comprida, á

pró ABONO DE EMERGENCIA de'Gr$ 1.000.00, ao Exce-,
uma casa iniciada com todo mate.rial

lentíssimo Senhor Governador do Estado e Excelentís-
.

Esplêndido local, ái'ea espaçosa
simo Senhor Prefe!to NIunicipal. fundos.·'

fpolis, 29 de Ãbrií--de 1955 1 ,�rOC�ll,'ar Aicides
A DIRE'fORIA .l.llõ, defronte.

�_ifi

9 km. da Capital,
para terminar.
com proteiro nos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A IMOBILlARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE'

MINISTÉRIO na AGRICULTURA
SERVIÇO F'LORESTAL

DELEGACIA l"LORESTAL

_

REGIONAL
- "

·'ACôRJ10" COM O ES'fADO' DE
.
SANTA CATARINA

A V I S O

Hoepcke)l.
..U

RJ...PIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORL-\NOPOLIS • RIO DE JANEIRO

,

Escalaá íntérmediánas em It_j.i, Santos, Sio'S...
bastíão, I'lhá Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlU",
mos a�eh�s p&n movrmento d. passág.iros.

As es(!alas em S, Sebac4tião, llFiã B,la, Vbatuba n40
pl'e5udicarão o ho'tá:-io de 'êhegàdll no RIO (Ida) •

ITINERARJO DO NjN "CARL HOEPCKE';

ES'fADOo
--o-

ADML.�ISTRAÇÂO _

Redação e Ofidnlil, à rua Con
.selhetro Mafra, n. 160 Tel. 3u22
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBEN� A. RAMOS.

Uma casa de madeira, rerem construída, ainda não,

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

quartos coslnha e instalações sanítarias, 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 madeira, com dois quartos, sala de.
Jantar, casinha e instalação sanítaria completa.

Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

Rua' Santos Saraiva.
Base: 300.0000,0.0
Quatro lotes de terra na cidade de

na cada lote Cr$ 45.000,00
,

Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00
duas casas, sendo uma ce material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartdmentos, 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 trutíferas

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

Pod-e ser visitada a qualquer hora

Preço Cr.$ 220.000,00,
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a 'VIla re

sidencial 'do 5 distrito Naval medindo 13 x 14 '

Preço Cr.$ 50.000,00
'

'Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

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

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

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

construída, toda pintada a oleo. preço Cr$ 95.000,00

negocio urgente
-Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

, l0 andar -_ Estreito _ Em frente ao Cine Gloria.

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe

pedir os de§f.H1LI'OSOS_ efeitos êccmômicos e eeníógfeos que

acarretam tais práticas, torna pilblico e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em gera..!,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

(Decr. 23.79:{ de 23-1-1934) ém todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE 1\'1A1'O

Wenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar.
com antecedência, t\\ necessária licença da autnrídade- fio

restal competente, conforme dispõe o Código Plorestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades.
REFLORES1'AMENTO

Gerente: DOMINGOS 1', Dií
AQUiNO'

Ilepreaentantel:
Represenh.cçôei A. S. L�,r".

Ltda,
Rua Senador Dantlll, ,O -- 6"

andar.
'

'l'e1.: 22-5924 -- Rio de Janeírc.
Rua 15 .de Novembro 228 6°

andar sala 6lZ - São Paulo. xASSINA'l'URAS
�ã ClIpiUl

.l'ipa,relharem moderna e completa para qua\quer euro.
radiológico.

-

Radiogratlaa e radioscopl:ls.
Pulmões e coração (torali:).
tstomago - intestinos e ligado (colecistog-rafla).
Rins' e bexiga (Pieloguafla) ,

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas 'Para diagn6stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geraL'
Medidas exasas dos diamelios da bacia para oríenta

ção do part» (Rádio-lleh1metria).
_

Díàríamente na Maternidade Dr, Carlos Corrêa.
/

Ano , 170,00
l:ien,estre .. , Cr' 110,00

No Interior
Ano . :. CrI 2')0,00
Semestre Cr,nO,OO
Anúncio mediante -ontrãto.
Os orrgtn-rís, mesma não pu

blicados, não serão de olvido•.
A direção não ae responsal iUza

lIeloS conceito••miiidQI nOIl ,"1'

tii'Oi assinado••

Londrina-Para- Esta Repartição, pela rêde de- viveiros florestais, em
- 'cooperação, que mantêm no 'Estado, dispõe de mudas e se
mentes de espécies florestais e de ornamentação,' para lor

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para retlerestamento no Banco do

Brasil, com juros de 1% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos rtorestars, para a obten

ção de maíores sclarecimentos e requererem autorização
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, sítuada à rua Santos Dumont n.o. 6

em Florianóp«llis.
'l'e)efôneJ 2.470 --- Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, 8. C.

INFORlVIAÇOES
UTEIS

O le,itor enco.ntC;;:;" n()�ta ,co- Representações para Se P B
11!!1": IOformaçoe. ,QUI .nec 'lta, I Aceito representações de firmaq'

,

díàrtaments e de lmedl-ato: '

ue queiram espandir

JORNAIS Tele,1onl s<v�lume de �egócios em São' Paulo. Disponho de loja, de
o Estado .....•••••.•...• 8,022 pósíto e selecionada freguezia.
A Gazeta ........•......• 2,6611

I
Df'

Diári-o da 'l'arde ........•. 3,679
ou re erencias comerciais e bancarias.

A Verdade .. ::. _

.. ,. ,..... 2.010 Cartas pi Luciano L. M. Colameo - 'Rua Camomil 137
Imprensa .Jtlclal •. ; ••• " 2,688 SA-O PAULO'

' ,

HOSPITAIS
--- ---

Caridade:
(Provedor) ••.••......•..

I
(Portaria) ., ......•......

Nerêu Ramos •.........• ;
Militar •...............••
São Sebostião (Casa d.
Saúde) ..•...........••

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa '.-. . . '.llU

CHAMADOS UR
'\",GENTES
Corpo de Bombeiro. ••.• ..811
Serviço Luz (Reclama-

-

ções) ' , .

I Polícia (Sala Comissário

IPoltcia (Gab, Delegado) ..
COMPANHIAS DE
'fRANSPORTi:S
AÉREO

TAC •.. ; ........••......
Cruzeiro do Sul .

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

Lóide Aéreo •••.......••

Real . < •• ; •••••••••••••••

Scandinavas ..• ' .....•.••

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

'
..... , .....

Metropol ..............•.
La' Porta , .

Cacique ......•.......••

Central .

Estrela .

"�d;�kÊiTO .

Disque .

2.'14.
2,086
•.811
1.11i7

fARMACIA DE PlANTÀO�-
Viagem -com segurança

.

.e rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

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

..
" "','--

.-

Age'"ncía e
fiua Deodoro 88quina:da
Rua Tenente. ,Silveira

MÊS DE MAIO
10 - Domingo c; Farmácia Nelson - Rua Felipe

1.161 Schmidt.

,

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

8 - DOl,?ingo - Farmácia Modern'à - Rua João Pinto.
14 - Sabado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

Rua Felipe Schmidt, 43.

.

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

.

19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense _ Rua Tra-
1.700 jarío.

.

i::g� I .21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna' _ Rua
2.126 Trajano.

'

i:��: 22 - D�mingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
2.600 28

� Sabado (tarde) - Farmácia Esperanca _ Rua
.Conselheíro Mafra.

"

�:g�� f .29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
1.14.7 Iheíro Uafra,

:.7:: I ? .serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
2;694 ! Ant?nlO e N9turna, situadas às ruas ,Felipe Schmidt -43 e
1.371

I Trajano,

..1168, A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
oe autorização, c:Iêste Departamento.

2.404
2.038
2.69'

M ówei
Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço. um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca

barnento de luxo, quase novo, com urna cama, 2 mesas de

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

camiseiro sapateiro.

18ANCOde
G�f�ITO POPULAR

I.

-

z AGRiCOLA I ,

rw.c:��,16
", ,

f'lOmANOPOI.JS .;. 5rõ.,e�Jo.rlno..

Telefonar 6.625

i .... 6(��II�•• .wI.i�·"d•• ""�,
CIIIIIT.... rw .......", ""ost;1IlId

.

�
-----

L �-='��...:..'::::�__
r- 'r-'�w,

INplCADOR PROFISSIONAL]
DR

RO��rSTOS MA���fiç��o Dr. Vida) Dutra filho
�.�, ,-,

Com prática no Hospital Sio M É D I C O
ESPECIALISTA ElU DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA. WLADYSLAVA! DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assia e na ":anta
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NORIO DE JANEIR-O

W MUSSI I FILHO GARCIA
Casa do Rio de Janeiro j

CLÍNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL DI
-

.

•

• Doenc;.. do aparelho relplratórlo Diplomado pela Facalda•• Na. CLCIANRICDAIOLMOÉGDIIACA ADULTOS NASCIDO - ASSISTtNClA TÚJNIC1TU:s�I-2CSIA DO R.CIlM-

TUBERCULOSlI 1 1 d M di 1 d UDl D I t PREMATUROS - TRATAMENT
LIZADA AOS

DR ANTONIO DIB
c ona, e e c na a ""l- Contultório' Rua Vit r )[ei-

oenças n ernas (FALTA DE APETITE) _ TRATOAMDEANITNoAPEDTAtNJilCIA, INFANTIL
. 'RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA aldade do Draall reles 22 Tel' 267õ

o
CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS E

,NURESlI NO-

MUSSI DOS PULMOES Ex-Interno por concurso.a Ma- Ho�ários' S
. ADOLESCENTES D

_ MÉDICOS _
Cirurgia do Torax ternidade-Escola S t f'

.• egunda8, Qu...rt81 • RINS - INTESTINOS PSICOLÓGICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADE ISTúRBIOS

CIRURGIA.'JLíNICA Formado pela Faculdade Naclo- (Serviço do Prof. Octávl() Ro-
• eta� l�r:s: 18 h

Tratamento moderno da
CIA DE MANEIRA GERAL

S DA INF.!Na

GERAL-PARTOS nal de Medicina. TI.iolo&llta e. drirues Uma) Residê ,8. oras.
. SIFILIS

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 18

Serviço eompletQ e espeeiali- Tialoclrurrlio do HOlpltal M.- Ex·lnterno do Serviço de Clrur. midt 23 nCIIi.2oRuad FehpI Seh- CONSULTAS - DAS 2 AS 6 HORAS'
•

zado dai DOENÇAS D1I S.NHO. rêu Ramol �Ia do Hospital I. A. P. E. T. C. T I '3002
- , _an ar, apto 1 - ConsultóriG - Rua Victor �ONSU_LTAS C/ HORA MARCAL'A.: FONII 1165

RAS, com moderno. método. d. Curso de especlaUzaçio ,ela }I�do. Riodde Janeiro ::_'-�- MeireUes, 22. A���ri':CCIHAA-MADTEONSTEAN1D'EO'�IILCVILEIIORA, 110 (FONII 1161)

diagnóstico! e tratamento. S. N. T. Ex-Interno e :I::S:-"Ii.· e ICO o Hospital d. DR. HENRIQUE PRISCO
Jf.I

SULPOSCOPIA _ HIST.RO -
tente de Clrur&ia do Prof U&'o Caridade HORARIO:'

SALPINGOGRAFIA _ IIJTAI:O- Guimariel Ulfo).· DOENÇAS DlI SENHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas.
DR. NEY PERRONE

LISMO BASAL Cona: Felip. Schmidt 18 -
PARTOS - OPERACO.S MJíiDICO MUND

,'. Radioterapia por onda. cartalo Fone 3801 'Cons: Rua João Pinto n. 16, Operações ..... Doença. de' Se-
Telefone: Consultório -

F d
• d 1600 à 1800 h I

orma o pela Faculdad., Naci'

Eletrocoarulação - Salol Ultra Aten4e em hora marcada. as , _. , oras. nhoras - Clínica de Adulto.. 3.415 naol d. Medicina Univeuídade

Violeta e Infra Vermelho. Res,: - Rua Esteve. Junior, P,ela mtanha Haten�'t ld1dà- Curso de Especialização no Rsidência: Rua Jose' do do Brasil Puericultura - Pediatria

CQnsultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2395 rlamen e no Olpl a e Hospital do. Servidor.. do 11.- V I P
. .

RIO D. J.rt.NIIIRO Pu.ericultôr do Departamento

l0 andar - Edifício do Montepio, R
Caridade. tado.

. .
I

a e
,

erelra 126 - PraIa, Aperfeit.;oamente na "Ca.a NaCIOnal da Crian ..a• JilX.A•• I·I_

Horário: Das 9 à. 12 hor311 - DR. YLMAR CORRltA esidência.: (S r d P f ii
d. t

"w

Dr. MUSSI. Í'
Rua: General Bittencourt u. Andr�;��O o ro. arIano ,d. da Saudade - Coqueiros. Saude São Micu.l" ente do Prof. Martagão Gelteira

CL NICA MÉDICA 101
- I Prof. Fernando Paulino na, �niversidade do Bra.il••x-

uUDSaSsI16 à. 18 horal - Dra, CONSULTAS das 10 -- la ho· Telefone: 2.692. H
Co�sultas -- �ela man1al no

I
DR. MARIO WEN-

Interno por a anos do Serviço M,edlCo do Instituto Fernande.

.. raso
ospJtal de CarIdade, de Cirurgia Flgueira-Serviços dos Prota Ce-

Residência: Avenida Trom· Rua Tir.dente 9 - Fone a�15 DR NEWTON
A tarde das �6I0 h. em dian- DHAUSEN - �rot. Pedro de .oura zar. �ernetta e M-ário Olint'o. _

powsk:r. 8.. 'D'AVILA
te no consultórIO 'Rua Nun'l 'CLíNICA MÉDICA DII ADULTOS Est,aglO por 1 ano na ")[atlr- no �I� de Janeiro. lb::·médico ••_

o DR. JOSÉ ,TAVARES; Machado 17 JIIQuinll d. Tira-I E CRIANÇAS nidad� - IIscola" taglano do Serviço de Pediatria

DR JÚLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GERAL dente�" Tel: 2766 Consultório - Rua Joio Pin-
Prof. OtáVIO Rodrigue. Lima do Hospital do Ipa.. (prof. Lui.

•

MOLE'STIAS NERVOSAS • Doenças de Senhora. - Procto- Re�ldencIa - rua, Pr"iclant. to, 10 - Tel. M. 769. Intern_!' por Z �no do Pr�nto TO,rl'es Barboza) no Rio d. Ja-

VIEIRA MENTAIS _ CLINtCA' GliIRAL logia '- Eletricidade M�cUca Coutln�o 44. .

I Consultas' Da. • b • )lor- Socorro neIro.

, , M:tDICO- Dr Servi"o Nacional d. Doen- Consultório: Rua Vitor Jí[ei�' CLINICA , Residênci�: Rua lI.tevel J�'� OPERAÇOES. Pediatra do Hospital de Cari-

�'ESPECIALISTA IlM 'OLHOS," -:-e10's 'Jf. 28 - 'i'élefone: '

1807. "
,de • .

I
nior, 0&6, Tel. 2 8U. CLINICA DJil ADULT �

. dade. Médico escolar do Centro

OUVIDOS, NARIZ II GARGANTA çaCh�f���iÀmbulatv' o :' Ririe. Consultas: Da; UI hora. 11m
OLHOS - OUVIDOS - N�RIZ

-' DOENÇAS DliJ SENHOR.'.S de Saúde de Florianópolill. Pedia-

TRATAMIilNTO • OPIIJtAQOES ne Mental
"diante.

11 GARGANTA DR. ANTONIO BATISTA

]C
C!lNSULT�S:. No ROlpitsl d. I t:a da Assiatencia Médico - So.

Infra-Vermelho - Neballuclo - Psiquiatra do H i
Residência: Fone, 1.4Z2

- DO JUNIOR
aridade, dIariamente dai 8 ã. clal da Armada

Ultra-So:otl > 'Colônia Sant'Ana
'l.pita -

Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA
10.

.

I Consultório: 'R�a T"d t

(Tratamento de 1�1l.lk e•• i Convulloterapia pelo �lltro- D"OENÇAS 110 APARELHO Dl- Chefe do Serviço da OTORI- ,CLINICA ESPECIALIZADA DI N? consultório, i Rua Joio; 9,
I aren e.

•
,

_ 9perac;i.0t 'choque e cardiazol. ln.ulin sra-
I GE",TIVO - ULCERAS DO MS. NO do Hospital de FlorianóPoli.!

CRIANÇA! P�nt� nr. 16 (1° andar) Consultas; diáriament d

An,lo-retinolcopja'-- :Recelta d. pia. Malarioterapia. Plicoterapi::l.'
TO,II,1AGO E DUODENO, AL.R- Possue a CLINICA o. APARII- Consulta. da. II 'S 1l hora., Dla�lamente daa 10 à. 12 • dai

115
horas em diante.

e ai

Oculol - Moderno- fl,fllipameate CONSULTAS: merça. e Qul"-, GIA-DE�M;o\TOLOGIA • CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA Rei., Con•. Padn

.icullinllo'114
as 16 hora..

,

Residência' R Tte S'l
.

de Oto-Rlnolar1J1,l:oloa-la. (ialea taa das 15 lu U hora•. Sub: '
, NICA GERAL TRATAMENTO da. DO:IINNQAS ,'12.

RESIDENCíA: - R'_a Duart. S/No Esq. P�dr.· Roma'
I voua

,

11,0 Eflu''') (manhl)
-

DR JULIO PAUPI'l"Z
da ESPECIALIDADII ADVOGADOS Shutel, 129 - Florianópoli.. Te!. 2630

•

,
Hor'rio da. II la lS !lora. '1 Rua Anita. Garibaldl, ••qu._':'

.

FI HgS������ - pela manlli DO DR. JOst MEDEIROS
das lG i. 1.8 horal. de General Bittencourt.

LHO D L""'Con.ultóno: - Rua Vitor libi· RESIDENCIA: lI.ua Docai(lva, Ex interno da 20· .nfermaria A TARDE - da. I a.. _"'"
. VIEIRA r D

rele. 22 - ,Fone �676. 139 Tel.2901 e Serviço de lfllstro-enterologia no CONSULTORIO I
- ADVOGADO - ,auro aura

Res. - Rua Sao Jor•• 10 - da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Rua '0.

J'
Caixa Postal 1150 - ltajal

'

,

Fone un. DR. ARMANDO VALe- 1'(Pro!. W. Berardinel10. ILHEOS nO 2 Santa Catarina. Clínica Gel'a)

DR. SAMUEL FONS""CA RIO DE ASSIS
Curso

.

de neuroloria (Prof. RESIDENCIA - F.lip. Sch·
'

-

EspecialíQta em I' t' d S
.. AustrcgesIlo).' midt nO 113 Tel. 2866 DR. CLARNO G. ", - < . mo es las e enhol'as e vias uriná-

CIRURGIÃO-DENTISTA 008 Servlçoil de CHulca IDfantll Ex interno do Ho.pital mateI'- GALLETTI
rias.

.

Clinica - Cirur&ia - Prote•• da Alalstência Mnnicipal I 8:011- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ Cura radical das infecções aguda"a e cronl'cas do

Dentária' I pital de Caridade DOENÇAS INTERNAS
- ADVOGADO -

"

Ra101 X e IDfra-Vervellao CLíNICA MJ!:DICA D:I CB1A.N- Coração, Estômago, lut••tino,
DE ARAGAO Rua Vitor lHeirelea. 60, aparelho genito-ul'Ínário em ambos os sexos.

'

Consultório. Re.idência: RUI

I
OAS li ,ADULTOS fígado e vias biliar... Riul, ova- CIRURGIA TREUMATOLOGIA I FONIi:

1.468 - Florianópoli. Doenças do aparelho Digestivo e do sistema aervolo

Fernando lIachado 6.
- Aleriria - rio! e útero. ' Ortopedia

.

II
,. f

•

Telefone: 222' Conlllltõrio: Rua Nnne. .a- Consultório: Vitor ••irel.. Consultório: João Pinto, 18, DR. ANTONIO GOMES DE orarlO. 10% ás 12 e 2lh ás 5.

Consultas: daa 8,00 A. 11,10 chado, 7 - Conaultai da. l' ài 2Z. Dl\s 15'às 17 diáriam..nt.. ALMEIDA Consultório: R:Tiradentes, 12 --1°. Andar - Fone'

e das 14,OO,b 18 hora. 118 hora.
,

,Das 16 à. 18 hora..
,/ Menos 80S Sábado. ADVOGADO 3246 -

�

Exclusivamente- com hora mar- Rel'dêneia: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Doealuva iiO. Res: Bocaiuva 131). Escritório e Relidêneia:
•

cada. Ih'lrm., i - F'on.: 1781 ' Fone: 2468, Fone: - 2.71.. Av. Hereilio L�z, 11
Resid�ncia: R. Lacerda Coutinho, 13

Telelone: 1346. I'{o Espanha) - Fone: 3248.

DR. ALVARO DE
CARVALHO

(Chácara

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

L,avand0 com Sabão

" �i�aem E:specialidade
,

da Ola. TITZIL INDUSTBIIL-Jol-nvllle. (.aroa ,registrada)
'-eCOD.OlDiza-se' tempo e dinbelro
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1° "de Maio ESTADO

maior parte.
Há certas coisas que só Acontece que estava êle

PEREIRA. OLIVEIRA & Cia., maiores' revendedores Como sabemos, o famoso
.io Brasil acontecem... na prisão 'quando recebeu a "WALITA" nesta praça, tem a grmde satisfação de convi- jacaré abunda na foz do Rio
Muitas coisas mesmo. A visita de seu advogado ..Pos- dar as Senhoras Donas de Casa, para tomarem parte no Perí, e nada mais emocio

última, a mais notável, que suia umas terras sêcas, i�- Curso Prático da Escolinha WALITA, a instalar-se nos sa-

,nante para o turista, um
serveria para figural' na- produtivas, q�1e nada .vah- Iões do Clube 12 de Agôsto, no dia 2 de próximo mês de passeio pelo seu "habitat",
quela famosa coleção "acre- am por ISSO ele as deixara maio, às 15,00 horas, onde teria a oportunidade
.iite se quis�r" foi a aven- para lá e f�ra te�tar a sor-.

.

As inscr�ções �e�erão se� feitas com �ntece�ência, na \ de, em carne e osso, apreci
tura do contínuo que pulou te em centros mmores: Mas loja de Pereira olívetra &: cie. No ato da mscriçao ,0 i�t�- tr cenas que empolgam,
direto a diretor. Na Rádio I sucede. q�le as terras tinham ressado receberá um car�ao numerad�, que lhe dará dll'el: além da natureza pródiga
Mauá o diretor fôra demi-. por �ebalxo o ?uro.negro, o to de. concorrer ao sortel.o �e. �m Mlsturad.or de �as.sa" que alí formou uma peque
tido sumàriamente, sem avi-I petroleo, que e hoje a mo- TUl'lUlX (adaptavel aos Iíquídíftcadores WalIta e Turmtx) ,

na amazônía,
so prévio, pelo Presidente la do mundo. E de uma ho- no valor de Cr$ 1.680,00. Somente as inscrições reítas na

7-=;;==========::
da República. Com ironia, Ira para outra se tornou mi- loja de Pereira Oliveira & Cia., darão direito de concorrer

I;REZAS
00 SM "1 f;

vingança de gente de bom [íonãrio. Matou para rou- ao sorteio do Misturador de �assas.. �Íjt-'
humor diga-se de passagem bar porque nada tinha. Ago- Agradecendo a preferencla, desejamos a todas as DO- IR nl! UotnfIR�..
_ passou o cargo ao contí- ra que não era mais dono NAS. DE CASA um bom aprendizado na. ESCOLINHA WA- ilL n U ",j""

nuo para que êste o entre- de süa vida, a fortuna o vi- LIT1_. X. TRAT. SlflUS
h C t t 1l'lorianópolis, 17 de abril de 1955.

gasse ao, novo dirigente que n a procurar... om 'an o

seria indicado pelo Govêrno. !d'inheiro .nada pc)de fazer,
Assunto para uma reporta- porque a cadeira elétrica o

'gem dando "sopa" -; A espera!
lventura de um contínuo Esta vida quando cisma

t)m que em tantas horas fun- de ser má, quando cisma'de
cionou Como diretor, e como castigar alguém, é de amar

tal deu suas penadinhas. .. gar, não é? E tem cada

Outro fato poderia acon- uma!
tereI' no Brasil certamente

estudar mais barato ou por

necesaidade, ou por econo

mia. E grande parte das di

plomadas segue outra pro
fissão mais rerrdosa. Ou por
in ter êsses financeiros ou

por falta de vocação. Os ou

tros centros de estudo cus

tam caro. Na maioria, as

escolas particulares pos
suem os mesmos professores
dos Institutos oficiais, mi-'
nistrando os nossos ensina
mentos. Por que privilégio
então?
Dê-se preferência natu

ralmente ás formadas pelo
Instituto de Educação e pe
la Escola Carrnela Dutra,
mas quando houver falta,
quando houver vagas a pre
encher convoquem-se" as.

professoras dos educandá
rios particulares!
Estamoa vendo aliás, vin-S01'as. I

Não faz muito tempo co- do de encontro á nossa idéia

Imentamos por aqui, o absur- aqui ldivulgada, que o ve

do da exclusividade do di- rea dor carioca Hélio Wel-
j

reíto de lecionar nas esco- cacer, depois de informa

las municipais outorgado ás ções obtidas junto á secre-Iprofessoras diplomadas pelo taria de educação que con

Instituto de Educação e pe- sidera o problema ainda

la Escola Carrnela Dutra. mais grave para o futuro,
Há cursos particulares se- apresentou projeto de lei

guin.do o mesmo programa, I permitírâdo que as prof'es-
.
fiscalizados, equiparados soras, �iploma(�as pelos edl�-
áqueles educan?ários. Por

I
cun dários pal:tlCulares. �qUl

que não se da ria o mesmo, parados, sejam admitidas,
direito, as professoras se

I
mediante concurso.

têm idêntica ou' melhor ba- i Se a Câmara Municipal
se de cultura? Por que o aprová-lo terá aberto ca

privilégio?' Iminho para a solução d� tão

Há muita gente que se grave problema .do RIO, o

aproveita dos estudos nos da educação das novas ge

dois Institutos oficiais para rações caniccas l

PRIVILÉGIO DAS PRO

}<'ESSORAS
A questão de ensino �o
io de Janeiro é das mais

érias. Tôda vez que chega

período escolar vêm á to

a o problema: - Falta de

scolas, falta de professoras
ara atender ao número de

ah:rculas primárias.
A falta de escolas não é

ác il resolver de uma hora

'ara outra, porque se pre

ísaríam grandes verbas pa-

a construir prédios ou mes

o alugá-los. Seria mais
prático organizar novos tu:'
os. Três turnos por dia

em vez de dois, aulas notur

nas nas escolas primárias,
sobretudo para os que tra

balham e desejam melhorar.

Há porém aí um outro,
problema, a falta de profes-

Para o Fioado e Prisão de Ventre
PIUS.1.0 DE VENTRE

.

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, f,lta 4. ar,

vômitos. tonteiras e dores de cabeça, a
maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diare.·
tivo e consequente Prísão de Ventre.
As Pilulas do Abbade Moss sio indiça·
das- -no tràtamento da Prisão de V.a·
tre e suas manifestações e as Aneioco-

lhes Licenciadas pela Sande Publica. as Pilulas do Ab-'
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Fa.ça o

Famosa nutricionista em

Flor ianópolis
·'��:�4�";#··N-::�·;·

Encontra-se entre 11 ós, mente quando as aulas 'es
desde ontem, a renomada nu- 'tão a cargo de uma nutri

trtcionísta Dna. Guiom:ll'; c ion ista competente e dedi

Sant'Ana, Demonstradora- cada como é Dna. Guiomar
Chefe da Eletro Indústria! Sant'Ana, que desde cedo
Walita S. A., que iniciará I vem dedicando sua vida aos

as aulas da Escolinha Wa- problemas básicos da ali
Iita - Curso Gratuito - a I mentação, tendo exercido,
partir de 2 de Maio I durante 15 anos, as funções

Com a chegada à nossa I de Demonstradora-Técnica

cidade, de Dn a .Guiomar
i'
dos Escritórios da Cia. Pau

Sant'Ana" Chefe do Depar- lista de Fôrça e Luz e da
tamento de Demonstrações I Light, difundindo sempre
da Eletro Indústria Walita os princípios salutares da
S. A., terão início a 2 de! arte de comer cientifica-

.'

Maio as aulas da f'amosa ] mente.
Escolinha WalHa, agora em Dna. Guiomar Sant'Ana
Florianópolis vinj:1 constantementl'), reali-

Sem dúvida, esta é uma zando palestras, conferên
granne oportunIdade para cias, ministrando aulas e

as senhoras e senhoritas de atualmente é nutricionista
nossa cidade, pois num cur- da Escola de Aplicaç�ão ao

so rápido ,e inteiramente Ar Livre "D. -Pedro II", ten
gratuito, aprenderão a fa- do alí, cêrca de 450 alu
zer centenas de deliciosos nas.

doces, salgados, refrescos, Lembramos às senhoras e

etc. senhoritas de Florianópo-
Dna. Guiomar Sant'Ana lis que as vagas são limita

ministrará, também, pl'ecio- das e porisso as interes
sos conhecimentos para o sacias ,deverão inscrever-se
manêjo dos aparelhos el�- com urgôncia num dos se

tricos para uso doméstico guintes revendedores Wa
"Walitn" - os mais moder- lita
nos que existem. Pereira Oliveira e Cia.

Com a realização de tais - Rua Cons. Mafra, 6
CUl'SOS em Florianópolis e Carlos Hoepeke S. A. -

por quasi todo o Bra- Rua Felipe Schmidt
sil, a Elctro Indústria Wa- Eletro Técnica Instala
lHa S. A., vem, sem dúvida, dora S. A. - Rua Tenente
contribuindo sobl'eman�ira Silveira, 24
para a amplia-ção ,da educa- Casa Eletronica - Rua
ção doméstica .da mulher, Felipe Schmidt, 38
que, se geralmente - é por Machado e Cia. S. A. -
instinto boa dona de casaL Rua Saldanha Marinho, 2
torna-se perfeita após fre- Oscar Ammon - Rua Ti
quentar as flulas gratuitas \.fll.dentes, 12
da famosa e "deliciosa" Es-

\

Instnladora de Florianó
colin ha WalHa, particular- polis - Rua Trajano, 11

«.

Votos como estes, pOUC03
colchões de molas podem lhe

desejar ... Existe um, entretanto,

que há' 25 anos vem garantindo o

melhor, o mais confortável repouso
noturno: Colchão de Molas EPEDA.

Primeiro Colchão de Molas fabricado

na América do Sul. Primeiro em

qualidade no mundo, EPEDA,
com seus 2 � anos de contínuos

aperfeiçoamentos, proporcio-na atravez

de um confôrto incomparável, um

sono reparador. Fique certo disto: �

é confôrto ; se é qualidade; se é

durabilida 'le o que você deseja, então

s6 há um Colchão de Molas para
você: EPEDA - em cada unidade

O menor preço - a maior qualidade.

Preços: solteiro, a pal'tlr de

Cr$ 1.750,00. para &llSal

Cr$ 2.390,00 . MÉDIDAS
PADRONIZADAS • Preços São
Pllulo exciusive despezlIs de
frete, eil1blllngens e taxas.

ÚNICOS F.ABR/CAilltiiS NO IilIASIL:

INDÚSTRIAS RAPHAEL MUSETTI S/A
Fábrica: �ua Catarina Braida, 61 - Fone 9-7118 (Rêde Interna) • S. Paulo

Loja ·Exposição: Rua Vieira da Corvuiho, 169 - fone 34-1691 - S. Paulo

A VENDA NAS BOAS CASAS DE MÓVEIS E TAPEÇARIAS DO BRASIL
COLCHÃO DE MOLAS EPEDA tem concorrentes mos ... nõo tem equivalent,-

A vida lem cada., uma Convite

PEREIRA OLIVEIRA & Cia.

Rua Cons. Mafra, 6 - Fone 2353

Dr. E. Moennichse um personagem aqui exis
tisse, a cadeira elétrica. Co
mo não há pena capital -
embora em muitos casos

talvez devesse existir - a

Resfriou-se 1 Cirurg. - Dent.
(com varIOS e recentes cursos de especialização)

Operaçõel! da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piorréia,

por operação gelll' dór

Pesquizas e trat.amento dos fócos de infecção na raiz do

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

teste bateriológico e contrôle radiodón tico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA ..:_ FISIOTERAPIA
A tende só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
F'LORIANóPOLIS - Pela manhã somente

O "Satosin" é excelente

para cOlllbater as conse.
história se passou nos Es- .

quências dos resfnados:
tados Unidos.
Um camarada se tornou irritações dos bronquios,

cnml110SO porque curtia ne- tosses, oatarros. Peça ao seu

cessidade e ao tentar rou-I farmacêutico "Satosin', in
bar de um que tinha muito dicado, nas traqueobron.
mas não desejava dividir de quites e suas manifesta-
boa vontade, acabou matan-

-

S d t· d t
do-o. Como quem mata na çoes. e a lVO a osse e

terra de Tio-San vai direto expectorante.
para a cadeira elétrica, o sr.

Hal'ry Spegal foi condenado
í morte e aguarda o dia fa-
tídico.

CASA MISC.LANIA cU.tt1.

bV.idor dN IUdt.. &;C.A.

Vitor: V.Ivulu • DIu•.

o POVOAbO DE BAR
HEIROS NO DISTRITO DE

RIBEIRÃO DA ILHA

Pedro Paulo Vecchíettí
- Presidente do C. E. I

"Dentre os mais desampa
rados lugarejos na Ilha de

Santa Catarina, encontra

mos, na margem esquerda
do Rio Perí, que desemboca
ao sul da perigosa Lagôa
do Per-i, o pequeno povoado
de Barreiros.
Para alcançá-lo, de início

já se nos depara a falta de

uma estrada, pois, se pa l'

tirmos da Costeira do Ribei

rão, somente poderemos uti
lizar uma picada que ser

penteia o íngreme Morro da

Costeira.
Se partirmos do Morro

das Pedras, via Lagôa do

Perí, raras são as embarca

ções utilizadas; mesmo as

sim êsse trajeto é o menos

cansativo e mais atraente..

Da Armação, somente
aventureiros teriam a cora

gem <de atravessar até Bar
i reiros, pelo rastro dos caça
dores.
Enfim, os três pricipais

meios de comunicação apre
sentam-se ainda precários
para o pequeno lugarejo,
embora possua três equipa
dos engenhos de cana e

mandioca, além de montada
serraria pertencente ao Sr.
Vitorino José Luiz, movida

pelas águas do encachoeira
do Rio Perí.
Há fartura. Há produção.

Mas não há escoamento fá
cil dessa produção, como

também não há qualquer
meio que venha a facilitar
os urgentes casos de doen

ça.
E multo auxiliaríamos a

prosperidade. daquele nosso

racanto, se olhássemos com

carinho pelas necessidades
do Distrito de Ribeirão da
Ilha.
Resolveria tudo o apro

veitamento da, picada, em

estrada que, partindo do fi

nal da reta da Armação,
costeia a margem leste da

Lagõa do Perí.
Entretanto, temos de ter

em vista a preferência. dada
pelos moradores do nosso
interior, pelo escoamento

para 'as duas Baías, isto é.
para o lado Oeste da Ilha.
Assim, olhando pelos an-

<

seios do interiorano ilhéu,
ao mesmo tempo estaríamos
propiciando a esta màraví
lhosa Jurirémirim, mais um.
passo para o incremento do
turismo - preciosa fonte de
renda, 'com uma estrada

partindo da Costeira do Ri
beirão, aproveitando-se' �

picada já existente, na

REAL AEROVIAS. Ter-
ças Quintas e Domingos, de
Florianópolis, para CUl'iti
ba, São Paulo e Rio, decolan
do as 9,50. Reservas pelo te
lefone, 2358.

CASA
Alug.a-se para pequena

família.
Ver e -tratar à rua Duarte

Schutel. na 82.

Documenfos
perdido&

Perdeu-se no trajeto en

tre Barreiros e o Estreito
uma carteira com documen
tos.

Pede-se a pessôn que en

contrá-la pa.ra entregar ao

S111'. Stefano Ostroski no

Departamento de Estrada
e Rodagem no distrito do

Estreito, que será bem gra
tificado

-. -- I
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A. homenagem ao Tte.cel. Costa Lino
Na" ctmrra3csl'i Monte- cidadão correürsímo, sempre' amigos e superiores. ALi ,=,U'=1-1;

Castelo, no Estreito, realizou- atento às causas justas e palavras foram saguídamen
se quinta-feira última, pelas sempre'identificado com o te interrompidas por aplau-
19,30 horas, a anunciada ho- meio em c:ue tem vivido e do sos e saudadas com entusi

menagem ao' brioso militai', esportista nobre e cavalheí- asmo pelos presentes.
Tenente-Coronel Domingos resco. Disse da alegria que a Assinaram as listas de ade

da Costa Lino Sobrinho, por sua justa promoção comuní- são e compareceram as se

motivo da sua recente pro- cava aos seus amigos e ad-
.

guíntes pessoas:

moção e também como des- míradores e.expressou as es- Dr. Aderbal Ramos da Sil

pedida, em virtude da sua peranças de que o Tte.-Cel. va, General Paulo Weber Vi

-próxírna partida para Blu- Costa Líno voltasse ao nosso eira da Rosa ,João Alcântara

mena�, aonde vai servir no convivia, sendo, no final da da Cunha, Odilon Bartolo-

23° B. I. sua bela alocução, demorada- meu Vieira, Renato Ramos

A significativa prova de mente aplaudido. da Silva, Celso Ramos Filho,
simpatia e aprêço realizou- O homenageado, também Armando Assis, Apostolo Pas

se' num ambiente da maior ao improviso, agradeceu a- coal, Alfredo Cherem, Osní

camaradagem e cordialidade, quele gesto amigo, contes- Régis, Adalberto Tolentino de

em torno da prestigiosa fi- sando a sua emoção e pres- Carvalho, Gastão Assis, Ru

gura do ilustre militar e de- tando contas dos seus atos, bens de Arruda Ramos, Wal

votado esportista. dos quais sempre fizera ci- dernar Vieira, Lauro Scholz
Oferecendo o ágape, em ente seus comandantes, com Maia, Norivaldo de Freitas,

eloquentes palavras, o nosso a lealdade que deve nortear José Breígeron, Dib Cherem,
confraele Acy Cabral Teive a vida do militar. Agia sem- Mário Abreu, Nel'Y Régis,
proferiu o elogio dO'homena.-1 pre sob a luz da responsabí- Francisco Büchele Barreto,
geada, destacando-lhe o ret- lidade dos seus atos e por Toga Sepitiba, Lúcio Nelson

tio de soldado, exemplar, de isso captara a confiança de Martins, Acy Cabral Teive,
-----------------,------- Egidio Amorim, Sebastião

Calixto, Rubens Lehmkuhl,
Clécio Mota Espezim, Miguel
Valentim da Silva, Ulisses

Cunha, Miguel Daux, Gual
berto dos Santos Sena, Gentil
Marcelino Gil, Rubens Lange,
José Grillo, Júlio Paulino da

Silva, Domingos F. de Aqui
no, dr. Waldemiro Cascaes,
Nilson Caríoní, Arnaldo Luz,
Aécio Cabral Neves, Capitão
Carlos W. Pacheco, Jaime

Antunes Maciel, Lúcio Frei

tas da Silva, oantalícío Size
nando de Andrade, Oscar

Dias, Ivo Montenegro e J03Í�

Elias.

Banco do Brasil. S. ft.

Flortanôpolís, Domingo, IOde Maio de 1955

Nolas & Comentários
,MARECHAL HERMES DA FONSECA

"

Prepara-se o Exército Nacional para
celebrar a 12 de maio próximo a passa

gem do centenário do nascimento do

Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca,
um dos seus mais ilustres vultos e cída

dão que dignificou a Pátria.

E', sem dúvida, uma comemoração
justa, pois recai sôbre um homem que,
tendo ocupado as mais altas posíções na

República, elevando-se até a sua Presi

dência, deixou de si um rastro luminoso
de honradez e de probidade capaz de
causar inveja nos tormentosos dias que
vivemos.

Hermes Rodrigues da Fonseca nas

ceu em São Gabriel, no Rio Grande do

Sul, mas o tronco familiar dos seus

maiores foi a terra dos Marechais, a pequenina Alagôas.
Seu pai - também Hermes, Hermes Ernesto - era o

primogênito de D. Rosa ela Fonseca, matrona de relem

bradas virtudes cívicas, sendo, assim, irmão de Deodo o, o

fundador da República.
Aliás, conta-se que Deodoro tinha por .êste irmão

mais velho não só uma grande estima mas; principalmente,
um grande respeito. Quando alguma decisão Importante
havia que tomar, êle sempre procurava advínhar "como

procederia" ou, no mínimo, "que diria'; o Hermes., a respei
to ...

E' bem possível - mas não ousamos afirmá-lo, pois si
lenciam os documentos - que o então futuro Presidente

da República tenha passado algum tempo da sua infância em

Santa Catarina, aqui mesmo na Ilha, na velha Destêrro,
pois seu pai, como Capitão, aqui esteve em 1863, servindo
no Batalhão de Artilharia do Depósito.

Será interessante relembrar que Hermes Ernesto, que

na campanha do Paraguai se sobressairia pela sua bravu

ra tinha uma alma de artista - e a sua paixão foi a mú

sida. E não era um músico qualquer, pois conhecia a sua

arte teórica e práticamente, tendo sido um compositor
inspirado e original. Com a -sua rêde de postos de abastecimento e restau-

Leôncio Corrêa, em "A Verdade Histórica sôbre o 15 de rantes para os previdenciários, cobrindo práticamente todo

Novembro", conta que "era um artista de gênio, musicista o País, o SAPS adquire, durante o ano, através de sua Di

apreciado; além de composições marciais que ainda hoje visão de Subsistência e de suas Delegacías e Agências, nos
fazem parte da Ordenança, deixou músicas sacras, entre as Estados, grande tonelagem de gêneros de primeira necessí

quai u'a missa para duas vozes, que escreveu, fez 'ensaiar dade. Para o corrente ano, por exemplo, em números re

e executar por soldados, no, Paraguai, sob os auspícios de dondos, damos abaixo as quantidades que o SAPS adquiri
Frei Fidélis, que seguira com as nossas tropas". De sua la- fá, de acôrdo com as suas possibilidades de numerário,
vra foi um compêndio de música (música, melodia e har- transporte e armazenagem. A Direção Geral está empe
mania) que teve curso no Destêrro, vendido nas Casas nhada, sobretudo, em receber propostas dos próprios pro
Formiga e Lobo & Irmão. Ao tempo em que aqui esteve, dutores, pois deseja fazer suas compras de preferência nas

muitas das suas produções foram executadas, entre elas a zonas de produção, por ocasião das safras, evitando, sem
"Polka do Regimento" e a mazurca "Camacuã", a primeira pre que possível, os intermediários.
com a novidade de intercalar entre o fraseado melódiuo cel!-I Para isso apela aos Senhores interessados para que a

tos toques de corneta...
. presentem propostas, à Divisão de Subsistência, . na AV.

Nas horas de trabalho exercitava o seu pessoal, segun- I RODRIGUES ALVES, 777 - DISTRITO FEDERAL, ou às
do narram os jornais da época, fazendo éxercícios de tiro, Delegacias e Agências nos Estados, indicando nas mesmas JOAQUIM CABRAL, com

real, de artilharia, na Praia de Fóra. 10_ segu��te: zona de pro�ução a �ue pert�ncem; class�fica- petente e esforça elo Chefe de
Hermes Ernesto, saiu daqui às vésperas 'da guerra con- çao orícíal da mercadoria ou artigo fabricado: quantidade oficinas dêste Diário, com

tra Lopes. Mais tarde, agaloado com os louros da. campa- : �i�p.onível para fornecimento; épo�a em qu� poderão ser pletará, amanhã, 35 anos de,
nha, exerceu os mais elevados cargos, tendo chegado a pre- 11l1ICladas as entregas das. merCadOl?aS ou artigos: remessa leai; e ininterruptos 'sérví
sidir a Província da Bahia.

I
de amostra das mercadorias ou artigos propostos.

cos "a ,,';0 ESTADO;" sempre
Filho dêste homem que sacrificava a Marte sem

\ des-
.

Os pro��nentes deve� �atisfazer as condições de ido- �antendo o mesmo espírito
denhar as Musas foi Hermes, cujo centenário de nasci- neíuade exígídas no comercio.

d devocão ao ofício e o mes

menta será dentro de poucos dias. comemorado.
.

,Eis as -necessidades dos príncípaís artigos a adquirir,' :0 dese'jo de coJabóração no

Militar como o pai e como os tios, ascendeu no glorioso parceladamente, durante o ano.
sentido de engrandescel', .ca-

Exercito Nacional, chegando ao marechalato, depois de Produto Quantidade da vez mais, a nossa fôllia.
haver sido um eficientíssimo Chefe ele Região e capacisaí- Açúcar , . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.500 tono Operárió capaz; zeloso e

mo Ministro da Guerra. Neste ú!timo cargo reorganizou e Alho '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 tono
leal, s�rvidor (los mais pre's-

reequipou a corporação a quê pertencia - e foi nele que Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.500 tono
timosos, durante 35 anos, de

o
.

velho Partido Republicano Conservador, sob a chefht Azeite de Algodão, amendoim, etc. .. 850 tono
serviços pl'ofissionais, dos

de Pinheiro Ma�hado, foi buscá-lo para apontá-lo à Na- Azeite de Oliveira , . . . . . . . . . . 650 tono quais fez o seu iionrado e

ção como candidato à Presidência da República. Banha de Pôrco ,. . . . . . . . . . . . . 3.050 tono nobre ganha-pão, mereceu

Não iremos recordar aqui a grandiosidade do movi-
_

Batata'
,..... 4.000 ton, sempre a incondicional esti-

menta que ficQU na História com a denomínação gloriosa Café em pó ou em grão 1.200 tono
ma de quantos aqui traba-

de "Campanha Civilista". Carne Sêca .. 800 tono lharam e trabalham.
Ruy Barbosa, candidato de oposição; civil contra mili- Cebola

, 1.300 tono Modesto por indole, cum-

tal', conseguiu movimentar quase tôda a massa intelectual Farinha de mandioca . . . . . . . . . . . . 5.400 tono pridor exato de seus deve'res,
do país a seu favôr. A sua oratória, a sua argumentação Farinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 tono

cerca-se do respeito e da
insuperável, a contundência dos seus golpes esmagavam Feijão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 tono consideração de quantos,
as fôrças situacionistas. Fllbá _ . BOO tono

quer na Redação,' quer nas

Ruy foi o ídolo ·ele uma Nação entusiasmada - e a Gordura Vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 tono Oficinas, nêle tem um ativo
campanha que se verificou contra o velho cabo de guerra Leite' condensado . . . . . . . . . . . . . . . . 890 mil litros

e compreensivo cooperador,
foi das mais violentas. A ferocidade da imprensa não pou- Leite em pó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 mil litros tornando-se valioso na fei-
pau nem a farda ilustre, nem o lar do brioso opositor elo Lombo de Pôrco . . . . . . . . . . . . . . . . . 2BO tono tura deste JornaL
grande jurisconsulto. As alcunhas se sucederam. O anedo- Macarrão qu Talharim . . . . . . . . . . . 1.950 tono

. Assim, no dia de amanhã,
ta' r'I'o enriqueceu-se. As trovas correram por tôdas as bô· Manteiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 tono I coem que o nosso va oroso m-\
caso As canço-es e cançonetas carnavalescas tomaram con- Mate 2B ton, _1. • ,'A

palLllelro e amlg'o ve passar
ta do pais. As piadas desbraguilhavam ouvintes e eontado- Peixe Sêco, bacalhau, etc, 300 tono

a data que assinala o 350
res. Sabão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 tono aniversário de exercício em

Não houve indiferença. Ou se era Ruy, ou se era Her- Sal
, . . . . . . . 2.400 tono

"O ESTADO", nós, que lhe
n1es. Ou se era Ruy, com a glória dos dias de Haia, com Vinagre '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 mil litros reconhecemos e admiramos a
o lastro de uma cultura invulgar - ou se era, Hermes, cujo competência profissional le-
nome não excedera ao âmbito da sua classe, que carrega-

'Ioi' _ .,. -, - _..............
vamos-lhe o nosso afetuoso e

va, ainda por cima, tôdas as prevenções que a memóri.a saiu para uma declara:ção corajosa, que lhe abriu, já na caloroso abraço, como for
ainda viva do períOdO floi'ianista, de tristes recordações, velhice, as portas do cárcere. mularmos os melhores votos
ainda suscitava... Uma das mais afrontosas injúrias que se fez a Hermes de felicidade pessoal, bem

Pinheiro Machado e os dirigentes da política nacional, da Fonseca foi a de se levantar dúvidas contra a sua pro- como os da exma. família a
entretanto, conseguem colocar no Catete o seu candidato bidade� O Presidente jamais desceu a. contestar a calunio
- e começou para Hermes mais um período de sofrimentos sa imputação e confiou na Justiça Divina, já que os ho
sem conta, pois a imprensa não largou a sua vitima, nem mens lhe negavam a sua.

o populacho lhe respeitou a it"vestidura. Os êrros do seu Ela chegou. Chegou com a sua morte, mas não faltou.
govêrno, prinCipalmente políticos - e não foram certa- E a Nação estarrecida, os seus detratores corridos de ver

mente poucos - contribuiram para que mais acirrado se gonha, veio a saber que o velho marechal, que se extingui
tornasse o combate diuturno que se lhe fazia.

.
ra esquecidp em Petropolis, depois de haver 'ocupado a

O ridiculo foi a arma predileta - mas Hermes l)1ante- mais alta posição política do regime e de haver honrado
ve a austeridade e a dignidade do elevado pôsto, portan- os mais graduados postos do Exército ... deixara o ridículo
do-se à altura do sacrifício para o qual fôra escolhido. espólio de 40 contos!

Viuva de uma -dama de elevado espírito filantrópico, Não é possível deixar de solenizar o centenário que se

D. Ol'sina da Fonseca, durante o seu govêrno casou-se em cproxima.
segundàs núpcias com outra dama ilustre, uma artista do A mem,ól'ia de Hermes da F'onseca merece o nosso res

lapis e do pincel, D. Nair, filha do Almirante Barão de Tef- peito. A sua vida foi um exemplo. Um exemplo, de com
fé. A irreverênCia não poupou sequer o lar que se recom- postura. Um exemplo de dignidade.
punha e o casal conheceu não o 11'1el de uma lua tranqui
la, mas o fel impiedoso dos irresponsáveis.

Finalmente, terminadó o seu período, pôde recolher-se
à tranquilidade de uma vida silenciosa e só em 1922, quan
do da revolução contra o Presidente Epitácio Pessôa, dela

COMUNICADO

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna pú
blico que adotou novo impresso para as DECLARAÇõES
DE VENDA, o qual vem substituir o modêlo até agora usa

do.

Joaqui:m
Cabral

Florianópolis, 30 de abril de 1955.

pelo Banco do Brasil, S. A. - Florianópolis (S.C.),
Carteira de Comércio Exterior

Nestor Angelo Ar-ioli - Gerente.
Carmelo Mário Faraco - Chefe de Serviço.

o S.A.P.S. VAI ELIMINAR OS
INTERMEDIÁRIOS

APÊLO AOS PRODUTORES PARA QUE APRESENTEM
PROPOSTAS DE VENDA DE 25 MERCADORIAS

. quem, respeitosamente, cmn
primentamos.
Na oportunidade, a dire

ção deste jornal oferecerá ao

seu grande auxiliar escolhi
da lembrança, como home
nagem <de gratidão à sua

exemplar conduta e inesti
mável colaboração.

Lira Teois Clube
. HOJE

� lsolrée com_iolelo
,

' ..

. às 21 boras

ENCICLOPÉDIA DE SANTA CATARINA
E IRMt\NDADE DE NOSSA SENHORA

DAS VITÓRIAS
O Vice-Almirante Carlos' servir de escritório a essas

da Silveira Carneiro convida duas instituições de caráter
os amigos e colaboradores da cultural e filantrópico ....
Enciclopédia de Santa Cata-· A reunião será às 11 horas

rína, os irmãos da Irmanda- de domingo, l° de maio, a

de de N. S. das Vitórias e os rua Joaquim Costa 44, rua
médicos que a ela prestam nova, em frente ao .Abrígo de
altruísticos serviços, bem co- Menores, na Pedra Grande.
mo as autoridades militares" Não foram expedidos convi

civis e eclesiásticas, para a tes por -escríto e há díttcul

inauguração do prédío espe- dades de fazê-los pessoal
pecialmente construido para mente.

NOTICIAS MILITARES"
Por Decreto de ante-on

tem, o Exmo. Sr. Presidente
da República, promoveu, na

pasta da Marinha, ao 110Sto
de 10 Tenente, transferindo
o para a Reserva Remunera

(la, o Sub-oficial fusileiro na

val José Costa Bezerra,
O fato de o referido Infe

rior ter galgado dois postos,
ao passar para a Reserva,
prende-se à razão de se a

char compreendido também
na "Lei da Praia", que asse

gura aos militares o direito
a mais um posto, índepen
dente de outros que lhes as

sista por tempo de serviço,
O chefe da Nação também

por Decreto da mesma data,
reformou, por invalidez, no

posto de 20 Tenente, o 3°

Sargento Viobaldõ Cavalcan
ti de Oliveira.
Com essa promoção deu o

Govêrno Federal, cumpri
mento ao novo artigo da Lei

que regula a inatividade dos

SABOTAGEM?
WASHINGTON, 29 (U. P.)

- Ligeiro defeito foi desce
berto num gerador, do cru

zador "Chamberland", atual
mente em Devonport. A polí
cia abriu inquérito para veri
ficar se não se trata de sa

botagem.

militares, c'liio n.rtj�ü �'iten
de o direito de promoção ao

poste de �ú 'l'el'iente, sns 3"<;.

Sargentos ín valida .:,;3 em

se-rviço, dispositivo vetado

pelo Presidente da República,
•

cujo veto rõra rejeitado pelo
Congresso e transformado
em lei pelo Presidente rlo
Senado. Como se vê, ao con

trárín do que aqui acontece,
o Presidente ela República,
não hesita ou recusa dar

cumprimento aos dispositivos
de Lei, por êle vetados, uma
vez rejeitados pelo Congresso
Federal. '

H O J E
Jantar danceníe no

J

L.UX-HOTEl, das
21 às 24 horas

Estréia de PRINOIPE MARINO e do famoso con

junto TRIO flARMô:NlCO (da Rádio Nacional).
Mesas: Cr$ 50,00, Reservas na Portaria.

NEUT�AlIDADE NA GUERRA FRIA
O Parlamento.da Austria aprovou

VIENA, 29 (U. P.) o , ontem pelo chanceler Julius
parlamento da Austria apro- Raab, no sentido de que a

vou, por unanimidade,' a Austria não se filie a allan- -

neutralidade do país entre cas militares. O chanceler
oeste e leste, para ser obser- pedirá uma declaração escrí
vada uma vez concluido o ta do legislativo e solicitará
tratado de paz. Num debate

I para ela o apoio das quatro
sobre política externa, os 0- 'I potencias. Os deputados ocí

rador,es dos quatro partidos dentais disseram que tal
{

austríacos, desde os comu ..

i neutralidade não fará com
nistas até os índependentss que a Austria desista de sua
da extrema direita, ratifica- I posição ideológica pró-ocí
ram a declaração formulada' dente.

·-,veGiiã·iiãõ
Ao dealbar da madrugada, como dizem os poetas,

eu abençoei aquele rico e disputado litrozinho de. leite,
que levava para casa par droit de conquêtte, Era pou
co, confes-so. Muito menos do que o estritamente ne
cessário. Mas, por isso mesmo, se 111e afigurava remé
dio raro, de longinqua importação, pago a pêso dos
ágios do meu sono intel'l'ompipo e da minha paciencia
nos passos dolorosos ela fila. Coloquei sôbre a mesa

aquele litro branco como a inocência das crianças e

puro com as lágTimas dos velhos, E fiquei a olhá-lo. O
cuco da varanda deu cinco apartes ao silêncio da noi
te agonizante. E enquanto o fogareiro nãQ fervia a

água do cafézinho, eu mantinha meu flÍl't com a vazi
lha alvissima. A paz de Deus, descida sôbre os campos
e casais adormecidos, encheu-me de mansuetude e

perdão. Não me ,queixei, Não apostrofei ninguem. Não
blasfamei contra os homens e suas pompas agronô
micas. Nem o gesto bíblico de sacudir o pó das sandá
lias passou pela minha vontade. Um complexo de soli
dariedade humana latejava-me a consciência. Pensava
nos meus semelhantes ... sicut te ipsum, Naqueles que
voltaram de mãos vazias, com ódiq no coração. Já me

dispunha a tomar daquele litro e ir oferecê-lo ao- pl'i,..
meiro que passasse, transtornado pela ira odienta.
Com êsse sacrifício a paz universal inundaria meu es

pírito. Vai daí quando, num golpe brutal e repentino,
foi-se a luz. Com as trevas, veio Satanás, o Tentador.
Veio e interveio nos meus pensamentos, com o seu po
der de revolta e de vingança.

Maldito sejas, para todo o sempre, Belzebú! Que
as chamas eternas dos infernos te esturriquem a figu
ra negregada, ller saecula, saeculorum! Tú não tinhas
o direito de interromper aqueles momentos de unção,
de piedade e de fé, trazendo-me à lembrança o Plano,
de Obras e Equipamentos!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I --, / o ESTADOFtorâanõpolís, Domingo, 1° de Maio de 1955
--r.--

A_or; ...�

�-J�J1"._-:-;'"
. .-._,._;;;;o.-;,......;;..;;.,_ _.....

SENSACIONAIS PUGNAS ENTRE TRABALHADORES; ,EM COMEMORACÃO AO nOIA DO' TRABALHOi', ASSISTIREMOS HOJE À TARDE,, '

'

NO ESTADIO DA RUí\ BOCAIUVA Q UE PERMANECERÁ COM OS PORTÕES ABERTOS.

_-,-_ .. ..,-_.-..-.__ .. ---,_-_. --�,

rz_

Joínvile, 27 (Do Corres-I repentino falecimento do ve

ponde,nte Helio Milton

pe·llho
e esforçado

desP,ortistareira) sr. Guilherme Otto Holz, NESTA CAPITAL ' I co Nacional do Paraná-San-
ESTRONDOSO TRIUNFO quando acomodado 'na gran- Estádio da Federação Ca- ta Catarina;
VO CAXIAS NO "COTEJO, diosa arquibancada do Amé- tarinense de Futebot"- EN-I 16,20 horas - Sindicato

DA HIVALIDADE I rica F. C., que ajudara a TRADA' FRANCA"":" sen-. dos Empregados em Hoteis
Prosseguindo, na dispu- construir com sua valiosa' sacionais disputas entre aS-I

e Similares x Sindicato dos
ta de uma série "melhor de ,colaboração, acompanhava socia cões da classe, ·promo- Arrumadores, em homena-.
três", com o primeiro en- I

com emoção as jogadas do vidas" pelas delegàciaa re- gem a firma C. Ramos &
contro já realizado sema-I seu quadro preferido! gionais do Ministério do Cia.

.

nas atr-az com a vitória do TORNEIO INAUGURAL DE Trabalho, do SESC e do EM SACO LOS LIMõES
Caxias por 3x2, voltaram a I NATAÇÃO' SESI, em homenagem ao No estádio da Vila Ope- ANIVERSARIO DOse defrontar, no dia 21 do Alcançou belo êxito o dia do trabalho, com o se- i-ária - Bangú (campeão
corrente, :desta Vez no ma- Torneio .Inaugural de Nata- guinte programa: amador) x Ipiranga, 10- CRUZEIRO DOgestoso estádio dos "ru-; ção do Bôa Vista Tênis Clu- 13 horas _ Juventude cal.
bros", os tradicionais rivais; be realizado em sua recem Católica - Sindicato dos NO LARGO GENERAL SUL F C Ao que apuramos, o "fi-

do "soccer" .ioinv!l�nse: Ca- : cOl:struida �iscin� .

na ma-

Emprega,do� no Comé�c�o de OSóRIO •• ve" do Flamengo, campeão
xias F. C. e América F. C. nha de domingo último. Combuativeis e Lubrifícan- . Campeonato Varzeano Mais um ano de lutas em" cal:ioca de .basq,uete não,sob a' expectativa geral de! As várias provas realiza- .tes-Minerias, em homena- promovido' pelo Palmeiras pról do fotebol menor da I

mais ;xcursslOnara ao .sul
que o último, atuando nos: das ofereceram resultados (gem ao Banco de Crédito - P rodada do returno _

nossa terra completa hoje do pais,
seus,domínios, desforrar-se- animadores que levam á es- Real de Minas Gerais; Palmeiras x Curitibanos e o Cruzeiro do Sul Futebol I

--:�::_ia do reve sofrido'.
\

tímular seus dirigentes a se I 1340 horas ..:._ Sindicato Univelssal x Ferroviário. Clube, valorosa agremiá- I ·CONGRESSO., EU�ARI�.
-

Entretanto, o andamento afeiçoarem com maior en-
i dos Trabalhadores em Pa- 'EM LAURO MÜLLER ção do bairro da Peniten- I TICO. A Real Ja esta acei-

da peleja, principamente na tusiasmo ao novel desporto I
n if icacão e Confeitaria x Avai (desta Capital) x cíâria, que já conta com tando reservas de passagens

fase final, contrariaram joinvilense. I Sindic�to dos 'I'rabalhadores Henrique Lage (local) numerosos troféus conquis- !para os que desejam tomar
frontalmente essa impres- VITORIA DO SÃO LUIZ

nas Indústrias -Grâficas EM PORTO ALEGRE tados pela bravura de seus parte no Congresso Eucarís-

li:IiliWj�iiiiiiii,jiiiii!flIIiiíil--iiii,��=Iii!_,;':IiIli�,'ilitI,IlII_r"'IlII••, •.i!J.são, fazendo os .amerícanos A. C.
em homenagem a Hrm�

.

Disputa do Torneio-Iní- rapazes. Itico. Não deixe p�l'a ultima .��l !! I:u-_péssima exibição e Com isso Preliando ami�tosament�, Meyer $L Cia ;
. -

cio do Campeonato Gaucho Registrando o aconteci-. hora, faça desde Já sua re-
_ �

,caindo fragorosamente ante na tarde de domingo, na ci- 1420, horas _ Sindicato de Futebol. mente formulamos a dire-', serva.seu velho adversário,' o dade de São Francisco do i dos
'

Estiveldores x União EM CURITIBA teria,
,

bem. como. aos joga- CASA MÍSctlLANIA iJatl'J.qual, ora detentor do títttlo Sul, 'o 'valoroso "onze" do' Operária, em homenagem a Operário x Britânica, dores e
.

símpatisantes do, b f.I d' lUdlOl R.C.A.máximo do Estado, deu pro- São Luiz A. C. conseguiu le- 'firma Machado & Cía ; Agua Verde x Caramurú e clube alvi-azul, crescentes v ...ora M
va convincente dos seus mé- var a melhor sôbre o forte 15 horas _ Sindicato dos Atlético Paranaense x Gua- votos de prosperidades. I Vitor, Valv1ll... Dae...
ritos, triunfando pelo estron pelotão do C. A. São Fran- Condutores .de Veíc�los x ran í, 2a. rodada do certame
doso escore de 6x2, colhen- cis�o, pela contagem de dois, Círculo' Operário, 'em home- paranaense.
do, pois, mais uma bela vi- tentos a um, sendo que na I

nagem a firma Moritz & EM SÃO PAULO
. tór ia nessa sua já grande preliminar os juve�ís ven-I Cia ; �, Santos x. Botafogo, pelo PartiC'1·pacaojornada de campeão-ínvíc- ceram os do Bangu lOCal! 15,40.h,oras

_ As�oci.ação 'I'orneio Rio-São Paulo.
...

yto! por 4 a 3. dos Pintores x Sindicato NO RIO- Claudino Bento da Silva Waldemar Joaquim daA etapa' inicial, 'quando CAMPEONATO DE BOLA dos Trabahadores na In- Flamengo x Portuguesa e _ Silvao América lutou mais decí- AO CESTO I dústria da Construção Ci- de Desportos, pelo Rio-São Maria 'da Silvadidamente, assinalou o "pla- Em andamento ao s,upra�! vil, em homenagem ao BaIl- Paulo
card" de 2x1, - com. tentos citado certame, pelejaram I

'

.

tParticipam aos parentes Participam aos paren .es econquistados .. por, Cleuson �m a noite de sábado, na ei- _

.
e pessôas amigas o contrato pessôas amigas o contratoaos 2 e 34 minutos pára o dade de São Francisco do
de casamento de seu filho de' casamento de sua filhaCaxias e Isidoro aos 27. pa- Sul, os quadros de titulares REGIS'TRADOS" OS' CO.NTRA,TOS DE Valm01; Claudino da Silva, Nilta Maria' da, Silva, comra o Amédca. '" aspirantes da S. 'E. Cru,-
com a senhorita Nilta Maria o Sr. Valmor 'Claudino daNa fase derradeira, avo- "eiros do Sul desta e do

OSCAR TIA-O' E, ADIR �AM O da Silva.
.

'

-

!Silva. '

lumando-se mais as gritan- Clube Náutico Cruzeiro do ,'. " '. ,I J\"V c'

NILTA e VALMORtes falhas de sua denfensiva, .sul local, tendo os joinvL-
'I'M' 'BI.T·USA ,\

í" -Noivosprincipalmente:. da linha mé- lenses vencido em ambas -\,
: Fiori�anópolis, 30 de Abril de 1955.dia, ó "onze americano" !ie- partt�das dPel209s 2e5scol'2es6 2r4es- Deram entrada, ontem, na' contl�atos' Idos jogadoressarvorou-se, dando margem pec IVOS e x e x .

lO T'- Ad',PROVA CICLISTICA : scar, Iao e ' 1:, com oá elasticidade do escore e

N "h� d d' Federacão Catarinense de Imbituba, de HenrIque La-
com isso permitindo aos a man a e . ommgo,I' . I

seus ferrenhos adversári0s teve, lugar nas ruas cen- d�. F'ut�bol para registro os' ge.

uma das suas maiores "vitó� trais da cidade a realização _�__-_'_-_"-_"'_."'_"' .;_.. _

rias no tradicional "clássico da la Prova'Ciclistica "Mó-
da rivalidade". veis Pedroso", cujos vence-

Marcaram para os "aIvi- dores respectivos nas ·cate-
negros": Didi, Euzébio, irorias de máquinas de cor-
Cleuson e Vi, respectiva- dda e adatadas foram�os ci- BORDEJANDO
mente aos 12,17,44, e 45 mi� :listas Anazario Borcas e O que,acontece, é o se-

nutos, sen,do que Cocada di- Ewaldo Klein. guinte: os que se julguem
minuiu para os "rubros" HOMENAGEM :Á A.C.E.'). bs "tais" da Vela, acham-se
aos 42 minutos. Sábado próximo, em sua diminuidos em treinarem
Formaram assim os pelo- séde social o Clube Náu- com . os "bagrinhos", mas

tões degladiantes: tico Cruzeiro do Sul de São na hora' de competições .ofi-
CAXIAS,: Puccini, Ayala Francisco do Sul prestará ciais, se apresentam e vêm

e Ivo; Joel, Helio e Hoppe; expressiva homenagem aos exigindo tudo e estabele-

Euzébio, Cleuson, Didi (Ne- dirigentes e associados da éendo' nór�as. Os "tais" da

zo), Periquito e Vi. Associação dos Cronistas \'ela catarinense, cujos co-

AMERICA: Simões, Ma- Esportivos de J oi n v i I e i1hecimentos técnicos são

zico (Antoninho) e Oscar; :ACEJ) oferecendo um co-" ,amplos e inegáveis, devem,
TREINOS DA FEDERA- isto sim, participarem dosParagu.aio (Cocada), Gas- luetel. çÃO DE VELA E MO- heinos" e orientarem os "110-tão, Cocada (Ibrain); An- AMÉRICA x OLARIA '

dTOR: - Estão trell1an o vos"; pois, deles depende otoninh{) (Zabot), Euclides, No.vamente se éxibi'rá em'
Com afinco, os provaveis re- futuro de nossa "Vela".Bastinho (Gaivota), 'Renê 10SSOS gramados o forte
resentantes da vela catari- BARLAVENTO(Sagu'í) e Izidoró: �squadrão do oraria A. C.' Il.enso ao campeonato Bra-

Regúlar foi a arbitragem 30 Rio, desta vez e�ftEmtan- n'leÍl�� de' Vela a ser reali
do sr. 'Salvador Lemos da l? ii equipe titular do Amé- :�dõ nesta ca;ital em no-
Liga ..Blumenauense de Fu- ('lca F. C. �énbro próximo.tebol. , RAINHA DOS ESPORTES
A l:��da foi bôa: 38.690 Promovida pela A.C.E.J. Comenta-se nas rodas ve'-

cruzeiros. deverá ser realizado breve- lefras da cidade que, embo-
Antes., cto início do prélio, nente ci atraente conCurso ra, diversos velejadores es-

.. '.
'd F d Jose' Abílio Machado, oo despQrtista sr.' Osní Mello, nara a eleicão da RAINHA tt�Jam trell1an o, a e �ra-

..

esforçaJ;!o Presidente da Fe- DO SESPORTES DÊ JOIN- ção. já sabe qual será a popular Sanford das can

deração .Catarinertse· de Fu- VILE, que deverá muito mo- ! equipe que disputará o refe: chas catarinenses e parana
tebol, que aquí veiu especi- limentar ol'! 'meios esporti-

I rido campeonato. Achamos errses, faz anos hoje.
almente, procedeu á entrega, vo.s-sociais da' cidade. I que se assim procedeu a Fe� . Militando há seter ano.s
ao Caxias F. C., de belíssimo deraçã-o, o fez muitissimo, no futebol da terra .dos P1- As lojas "ELETRO-TÉCNICA", procurando sempre A's 2 hora;s.
troféu pela conquista do NA VA'RZEA- mal,' pois, ficou el;lta?:lecido Inheirais; o es�upelldo crack servir melhor à sua distinta freguesia, acaba de receber 10) ALADIM E A PRINCE-
Campeonato Catarinel1se de em recente Reumao do tem sabIdo se Impor em todo

am grande sortimento de colchões de mola da afamada SA DE BAGDAD - Tech-
1954, tendo convidado' para Mais um encontro entre Conselho de Representántes 0$ jogos pela sua classe, maTca Citytex, que estão sendo vendidos também pelo nicolor
o .. ato o veterano "player" times varzeanos teve lugar que, seria escolhida a equi- J combatividade e cavaheiris- sistema cr.ediário. 20) O MISTERIOSO Dr.
Zabot do América, o qual no último domingo, na.'loca- pe dentre os velejadores' mo, tanto que em breve se-, Rua Tte, Silveira, 24 e 28. _ Fpolis. SATAN II 2 Eps.
fêz a entrega ao capitão da [idade de Santo Amaro, que demostrassem durante rá contempla:dó pela C. B. 30) CHICOTE DE PRA-
equipe caxiense Joe!. .,endo protagonista os con- o período de treinamento, 'D. com o'rico Prêmio "Bel- TA
Nessa solenidade, o des- júntos do Vasco da Gama, melhor capaci.da:de técnica. fOl't Duarte '. Atua em qua-.

'

p
..

Preços: 7,00 _ 3,50.
tacado desportista declarou loc.al e do Estrela Azul, de Com a atitude tomada, a si 7toda� as posições. do, es-' reC ISa se' ·Censura até 10 anos ..

que brevemente, faria en- Biguaçu, vencendó o pri-' Federação 'tirará o ânimo

I
qüa'drã6 á:e Clube Atlético'

,'.
.,

,

Ns 8 horas.
trega públIca de medalha de' mei.ro, por 6 a OI formando I dos velej.ad�r�s, contral'Ían- l'ar�ina'ense; t:ndo fá inte� ROD CAlVIERON em.

ouro ao valoroso "player" aSSIm: Hum�erto, Walter e do o� pl'll1ClplOS da mesma, I :Ii'íl.çl�, as seleçoes de Santa
N E' I -

A' chnicolor
,

Zabot pelos numerosos anos Djah,na;' Cesar,. Arceneo .e
I
que é o_ de incentivar a ve-j' C.,brina e Paraná.

..

'

' O ' 8.8 elro ra.aca O TESOURO DO COLIFA
de ativid.a�e em .prol do ·fu- Pedrmho, Màrtms, HenrI- la, e nao proteger "A" ou A ele, as nossas felIcIta- MECANICOg ,Jorge Montgomery em Te-
tebol catarinense. ' que, Léo e Wifínár. MJrca- "B". A Federação deverá' ções Com 'Os melheres v-otos SERRALHEIROS chicoJor
A'.�ota iámentável da tar- dores:,:genri'que (2), Juca Iser imparciá.J, sôhre tódos os ,de felicidade, junto- dos 1'ORNEIROS AL�ANÇA DE SANGUE.

de 'esportiva de 21 foi o (2), Wilmar� e Martins. ,pontos de vista. seus. 'i'elefônes; 2.2(16 e 2.212.
'

Preços: 7,00 _ 3,50.

" o Estado
,

.

Esportivo"
.............................................................. ' .-... ....,. � .

NOTICIAS DE JOINVILLE MILTINHO PARA o METROPOL E
ERNANI PARA O HERCllIO LUZ

.

)

o goleiro Miltinhó e o
1 clube de Henrique Lage.

meia direita Ernani, que fi- Ao que apuramos, Milti
zerarn sucesso no esquadrão nho ingressará no .Metro
do Imbituba na temporada pol, de Crieiuma e Ernani

passada acabam de rescín- irá para o Hercícilio Luz,
d ir 'seus contratos com o

I
de Tubarão.

ATIVIDADES FUTEBOLlSTICAS DE
,HOJE EM TODA PARTE

NÃO MAIS VIR�
O FLAMENGO

e,

Maria Carlota da Silva

,

.JOÃO
'Participação
CAPISTRANO CARDOSO E DONATILlA

,

DOS PASSOS CARDOSO

PELO ESPORTE DA VELA participam aos seus amigos e parentes o nascimento
de seü filho

.

ESMERALDO ANTONIO
)corrido no dia_ 30 de abril na Maternidade "Ca.rlos

,.,.

Colchões de Mola

Dona Guiomar Santana comunica que a aula
gural da "Escolinha Walita:' terá início dia 2 as

horas, no Clube '12 de Agôsto.

Ao Publico
A ELETROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO

SIA, tem o grato prazer de comunicar áos seus � fregue
ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE,
no dia- 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de
...presentação do artista c.atarinense

PITUCA

SAN F O R O FAZ
ANOS -HOJE

CINE SAO· JOSE'
A's 10 horas.

MATINADAS
Shorts - Desenhos _ Co·

medias - Jornais
Preços: 5 :00. Unico.
Censura até 5 anos .

A's 1,45 - 4 - 7 - 9 hs.
James Stewart - Joanne

Dru em

BORRA8CA
Teehn

norâm i,

No Pr

Preços -'.�,'.}t... -

I:_.l)
A's 2 horas.
Gary Grant r- Deborah

Kerr em:

QUEM É MEU AMOR
No Programa:
Cine Reporter .. Nac..
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até � anos.

As 4,30 - 7,30 � 9,30 hs.
James Stewart - Joanne

Rru - em:

BORRASCA
(Technicolor)

No Programa:
Cine Repórter. Nac.

Preços: 9,00 _ 4,50.

AIs 2 horas.;
Rod Gameron em Techni

color
. , TESOURO DO CALIFA
Jorge Montgomery em

Technicolor

ALIANÇA DE SANGUE

Preços: 9,00 - 4,50 .

Imp, até 14 anos.

A's 8 horas.
James Stewart - Joanne

Dru em

BORRRASCA
(Technicolor )

No programa:

ReporteI' Na Tela. Nac .

Preços: 9,00 � 4,50.

A's 2 horas.
O CHIGOTE DE PRATA

- Wip Wilson
ÁLADIM E A PRINCEZA

DE BAGDAD
Technicolor

Wilde
O MISTERIOSO DR. SA- '

fAN 1/2 Eps.
Preços: 7,00 _ 3,50.
Imp. até 14 anos.

A s 7,30 horas.
ROD CAMERON em

ComeI

Te-
n icolor "

O TESOURO DO ÇALIFA
GUEM É MEU AMOR

A's 2 horas.
. O FILHO DOS
MOSQUITEIROS

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

A's 4,30 - 7 9 horas.
James Mason _ Richard

Burton - Robert Newton
em:

RA,TOS DO DESERTO
No Programa:
Noticias da Seemana. Nac.
Preço�: 9,00 _ 4,50.

Te-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


