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"Duas· caras"·-Diplomacia �i-frontal
Hatoyama criticado: ina sua polHica de:mluler relações

TOQúIO, 3 (U. PJ - O. o representante líberal necessario restaurar as rela- a qualquer momento poderá poderão ser efetuadas sem

lU ministro !('hiro. H:ltoya-I Yo;;hlaki Sato declarou na I ções comerciais e díplornátl- transforma.r a guerra. fria perigo para as relações amís
lTI:1 foi 3.C:·,l;3:'lClo na Dielq, u-!_ Cân.l:lra Alta que esta "diplo- cas com as nações comunís- numa guerra quente". Hato- tosas com os Estados Unidos

uma diplu.n�àCia ní-Irontal, I mac_iB de C�i.i:1S car::s coloca o I tas porque irão co�ltribuir yama repetiu o. mesmo argu- e sem o risco de tornar ca

na sua polittca de manter re- Japao numa situação em que para afrouxar a tensao que mento de que as negociações munísta o Japão.
Iacões amistosas com os Es- talvez provoque ressentímen-

ta�os U�dos enquanto e�á �s entre as naçõe�do mun-��.

negociando a normaliznçâo do livre". Na Câmara dos De

da relações comerciais e di- putados, Seiko Ota declarou

plorriatica:-: corri a China e que "esta política externa de

Russia. O ataque foi deste- duas caras e de expediente.
chado nas duas Casas do de Hatoyama, vem ferindo à

Parlamento pelos membros reputação do Japão e seus

do partido conservador (llbe- resultados serão perigosos",
ral) , de (IUe é líder o 1.0 mt- Hatoyama declarou que
nístro antertor Shigeru YOB- tais ataques são tentativas

hída, que se opôs sempre deliberadas para provocar o

a qualquer ligação cOI11 os

I desent�ndjmento. N� oãma

comunistas. .

ra dos Deputados, disse: "E'

êAf{FTCHà��lifTRÀ'RnRGÊNfINA�-�
RIO, 3 CV. A.) - Jornais "1\ Noite": "Houve, é certo,

oficiosos divulgam que não diversos convites ao sr. Café

tem qualquer fundamento a Filho para uma visita dessa

notícia de que, uma quinze- natureza, havendo o' gover
na após seu regresso de POl'- no argentino reiterado o ges

tugal, o sr. Café Filho viaja- to que tivera quando se en

rá para a Argentina, vísítan- contrava na víee-presídencía.
do assim, como presidente da A nenhum desses convites

República, a cidade onde es- I' deu porém o presidente da

teve exilado.' República resposta afirmati-
A propósito eis o que diz � va",

JUSCELlHO SERla:INELEGIVEL
.
RIO, S tV: A,) - Está re- de e os votos que receberem dia 19 de setembro último,

percutindo nos meios polítí- seriam válidos. Sendo porém para apresentação do reque-.
cos a tese levantada pelo substancial o registro reque- rimento de registro, e o dia

jurista João de Oliveira Fi- rido 15 dias antes da eíeícào 3 de outubro, marcado para
lho com relação à inegibili- mas esse tempo estando aín- as eleições, pedir o cancela
dade dos governadores,. ,n da, como estarão, sob a gu- mento do seu regístro.>
base da qual afirma que os ante da inegibilidade, os vo- Dispõe o artigo 49 e res

srs. Juscelino KUbitscheki e tos dados aos .rererídos e pectivo parágrafo l° que po
Munhoz da Rocha somente eminentes' cidadãos não se- de qualquer candidato, ate

serão consíderados elegíveis rão válidos, porque eles não dias antes do pleito, reque
e aceito o registro de suas poderão ser objeto de re- rer em petição, com firma
candidaturas dois dias antes gistro ou melhor, de reqiie- reconhecida, o cancelamento
das eleições. rimento de registro. do seu registro. Dêsse fato o

Do seu longo trabalho, di- Terminado, como vai ter- presidente do Tribunal ou o

vulgado pelo "Jornal do Co- minar - pois um deixou o Juiz, conrorme o caso, dará
mércío", extraímos o ssguín- govérno no dia 31 de março ciência imediata ao partido
te: "Os dois governadores e o outro em l° de abril, a ou aliança de partidos <rue
de Estado, tendo em vista as inegibilidade de ambos antes tem feito inscrição, ficando
eleições de 3 'de outubro -do dn eleição em 3 de outubro, ressalvado o direito de, den
corrente ano, para presíden- pc. ém depois de 19 de se- tro de dois dias, contados do
te da República, afastaram- tt.· .�,_, - data em que se recebimento da comunicação,
se detínítívamente de suas [ec:. � o,. '-.�G.zo para a apre- substituir por outro nome

funções. Eram elegíveis em e"
-' '" .

t I ds n ... ,;..."; r.os requerimen os cance a o.

exercício no cargo de gover- de lci�s{::o _ não é possível Isso significa que até nas

nadores, o
o r2Ji:::�ro par::t ambos, pois vesperas da eleição podera

Como essa inegilidade se os tribunais não podem dis- ser feito o registro substituto
prolonga por seis meses' de- pensltr a lei. .e será a íiriica hipótese den
pois do afastamento defil1i- Há uma hipotes'e em que tro das nossas leis, para fI,-

�i:.O das.
:unções, fizeram o o� rel'eri�OS cidad.ãos pode-

!queles
aludidos ex-governa

calculo desses m€ses tendo ruo ser amda regIstrados, e' dores, se apresentarem como

em 'vista o dia da eleição t} será a que ocorra em subs- candidato a presidência e à
I,mtão saira:n 90 goveJ:uo. da �it\li_ç�o _:de ,'candiqaito qu� Iviee:-presidên�ia" da 'Itepú
SO�Jlue 0.S sets meses ��tl f�' ílõ-s -:d�"'filas;., '-entr,ê"o' .b�6t·':·

.

tetm-iI�ar quatro. ou cinco

dias. antes da eleição, mas

I"---'---�'-'--'---se esqueceram -de que, quin-
ze dias antes da eleição �e DESCA'RR' l'lOU O IREMfecha o prazo p;lra o regis� -

tro, época em que estão ain
da em estado de .inegibllida
de, não podendo ser apre
sentados os requerimentos de RIO, 3 (V. A.) - correu-I ficou um só calTO nos trilhos.

registro de suas candidatu- do cerca de cem' quilometres. Ao que consta, o maquinista,
raso horarios, descarrilou, entre' Antonio Firmo, qúe aliás foi

Se :: formalidade do regis-
_

. l.preso e co�duzido para. Sete
tro ·nao fosse substancial pa- as estaçoes de Carvalho Al- [LagOas, estava. alcoohzado
ra aqueles cidadãos recebe-. meida e Silva Xavier, o no-. Em consequencia do desas·

rem os votos válidos, ocorre-I turno de Sertão, que, proce-II tre, houve 50 passageiro:,
ria que no dia da eleição es- dendo de Belo Horizonte,. ::l,� feridos, alguns em esta.c1o

tariam livres da inegibilida- destinava a Monte Azul. Náo' grave.
.

.

NASCEU COM MAIS DE 10 QUILOS
ic ORTO ALEGRE, :) (V. A) I Lazzarotto,

__ Nasceu em Põrto Alegre, constrtlido
na madrugada de d0mingo Areia.

último, "Dia cfo Trabalho",
um meniuo que pesa dez

quilos e 400 gramas. E' o no

no dos filhos do trabaU1adrn

Motivó: maquinista alcoolis�do

que está sendo
no Passo da

P-tidro Arcflino Alves ii ii,) su�

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

Ministro, Atablfo
�âJ

.

esposa, s-ra. Leontina Alves RIO, 3 (V; A.) ..:.... O .e.<>tadq
e, como a maior parte ele de saude do !Aihistro Ataul,
/'leus irmãos veio ao mundo fo Paiva, do. nte há vál'io's
sem mais assistencia médi- dias, agravop-8e muito na1>

ca do que a que lhe forneceu ultimas vinte e quatro horas

a parteira, sra. Lidia Tietz- devido
�

li uma intoxicaç5,0
mann. Chama-se a alentada urêmica. qntem pela manhã

criança Julio Cesar, é per- o, ilustre F enfermo, que é

feitamente normal - abstra-. membro da Academia Bra

indo-se naturalmente seu ta- si1eira de: Letras, e presidente
manho e pêso absolutamente da be�merita fundação que

invulgares - e está -goz:.m- tem ie_u nome, havia perdi
do ele ótima saude. Nasceu do a Q:onsciência e apresen
êle na casa 'da esquina da tava qs primeiros sinais, de
avenida Assis Brasil com a I colapso. ° Ministro Ataulfo
rua Itapoã, na propria

resi-l
Paiva !está internado nQ Hos

dencia de seu pai, que é ZP.- pital Gafree-Guinle, à rua

lador 'das obras do Hospital Marizl e Barros.

. D���M��-OO�-PronuncIou Puron maug�rando o Radford prestara. conlasCongresso da Argentma -

.

WASHINGTON, 3 (U. P.) ferenciou imediat a m en t e

I
dicou a exami!_lar assuntos

BUENO.S AIRES, 3 CU. P.·I gresso, em primeiro de maio. - A ?as� Branca anunciou, com o secretário' de Estado, a�u�ulados durante sua au-

._ ° presidente Peron inau- A imprensa partidária áe' que o almIrante Arthur Rad- John Foster Dulles e se de- sencm.

gurou o 890 periodo de se - Pel'on havia preparado o ca- ford, presidente da Junta dos

sões do Congresso da Al'gen- minho para que o presiden- chefes de estado-maior, in

tina, com uma mensagem te pedisse a adoção de vigo- formará, amanhã, o presi
qüe durou uma hora e 38 rosas medidas contra a Igre- dente Eisenhower de sua

minutos e na qual fez umil ja e o clero, mas se havia missão em Formosa,

só menção à sua luta contr,l,
. Radford e Robertson vol-

a Igreja Católica. Foi a men- pensado fazer tais recomen· taram, no fim da semana, de LONDRES,3 (U. P.) -

se-I·
glaterra, França, Alemanha

sagem mais breve e moclei':1- dações, deixou que as pro- Formosa, onde conferencia·· te nações se aproximaram, ocidental, Itália, Holanda,
da de quantas já pi'Onunciou pusessem seus partidários ram com o generalíssimo de um acordo sobre a forma Bélgica e Luxemburg.
Peron em suas nove apre- quando forem iniciadas as Chiang Kai Shek e outros re- decisiva de uma histórica a-

sentações como chefe de E3 - sessões regulares do parla- presentantes do governo na- liança que permitirá à Ale- �

tado na inaugura(t o do Con- mento. cionalista, 'tratando de diver- ma.nha ocidental rearmar-se
sos assuntos. E' de se presu- sob a vigilância dos seus an- NAO PENSA NISSO
mil' que a possibilidade de tigos inimigos. Um grupo de RIO, 3 CV. AJ - ° coro··

cessação de hostilidades em técnicos, reunidoá com li Co - nel Artur Levi, presidente da

Formosa, de que tanto ,:e missão interina da ,União Petrobrá3, ao retornar a São
fala atualmente, constitua � européia ocidental, delineou Paulo, contestou as tloticias
questão preferencial das dis- a estrutura do� 3 principais de que estaria demissionarlo
cussões. organismos que se estabele- e acrescentou: "Por esses

° fato de nã,o terem visto cerão em virtude dos acordai) dias estará preparado o

os enviados o presidente Ei- de Paris, firmados em outu- grande poço de Olinda, en

senhower imedi�tam e n t e 'bro ultimo, quanto que, nos Estados Uni�
tende a eliminar todo o ca- Trata-se de 'um Conselho dos, já se encontra em vias
ráter de urgencia das suas de ministrosi,uma Assembléia de ser embarcado o material
conclusões. Na realidade, e um organismo de controle de sondagem. Enquanto isso,
Radford e Robertson chega- de armas. Além de rJdigir' as estão sendo feitos testes de
ram aos Estados Unidos em propi:>stas sobre <> preço do precisão de fundo e varios
tempo para ter comunicado fun�ionamento destes orga- outros.
suas observações ao pl:esi- nismos, o grupo tambem pre- ° presidente Café Filho
dente Eisenhower, no' fin\ da pa:roll-' uma curta lista de voItarà a Nova Olinda. SUIl

senlana, mas foram a Ri�h- candidatos favorecidos para excia. antes de seguir' para
mond, nl;\. Virginia, para uma 3 cargos- de importância vi- Portugal, recomendou-me a'
visita à casa 'de Robertsori, tal> um alto comissário para elaboração do programa de
antes de voltarem para a ca:- o Sarre e um d!retor' e vice- sua nova visita e já come

pital.
"

diretor .para o organismo de çamos os preparativos pa.ra
". ·Rflbertson reassumiu' se,u controle de armas. nos desincumbir da tareIa.

pos,to, np Departaménto, hó� : Ás 7 nações que pertencem 'determinadá' pelo cheie do

je- de manhã, nras �ao eon- à Ullii,o ocidental, sâo; ln- governo".

��-·�--HiSTORlfÁ·A·LrÁNfÃ'··5_--.�J

O rearmamento da Alemanha

CAIRAM QUATRO CACAS A JATO
,

ESTOCOLMO, 3 CU. PJ -- ram autorização para cru

Quatro caças suecos tlCS:.L- zar um banco de nuvens.

pareceram ao sul do pais, E'nl Habitantes de uma; localida·

consequencia das más con- de ouviram duas explosõe::;
• dições atmosfericas temeu-.momentos depois. Foram en

do-se tenham se e�patifl1.cll). viadas equipes de salvamen
Não foi mais possivel estabü- to para as imediações da zoo

lecer contato pelo radio ele- na em que provavelmente
pois que os pilotos recebe- teriam caido os aviões.

BANOUEIROS E BANCÁRIOS'
RIO, 3 CV. A.) - Reunidos, I'

salário até Cr$ 4.200,00, au

ontem, os banqueiros aceita - mento de 30%; de Cr$ ....

ram a proposta apresentada 4.201,00 em diante, aumento
pelo diretor do Departamel1- de 25%. Haverá, ainda,

.

um

to Nacional do Trabalho e iá aumento mínimo· de Cr$
aceita -pelos bancários, r�- .500,00 para os que fora�1 be
ferente ao aumento de sr.·- neficiados com o salário mí
lários pára a classe. A pro- nimo e o de Cr$ 800,00 para
posta. aprovada e que põe

I
os que não o foram. ° au

termo a9 liUgio entre patrõ,'s : menta teto será de .cr$
e empregado,>, é a seguinte: 1.800,00.

o PJ.S. P EFE E E1EtVH·
RIO, 3 C'}I. A.) - Prefiro tou com o deputado José Jof

él. candid�\tt,r�t cin er. Ettelvt·. fíll, chef edo grupo mats ati

no Lins pelo seu programa vo do PSD local. Estão com

nacionalista e popular - de- Etelvino os udenístas, os a

clarou ao "Correio da Parai- mígos do governador José A

ba" o lider trabalhista parai- rnértco, (abrigados na 'legen
bano Apolônio Miranda, em da do Partido Libertador), os

eútrevista· ontem divulgada sociaÜstas e a corrente tra

por aquele jornal de João bàlhista liderada pelo candí

Pessoa. O. sr. Apolonio foi li- dato à Prefeitúra da. Capital,
der estudantil e é atualmen- sr. Apolônio Miranda;·
te a mais importante. rígura ° próprio PSp. paraibano
do PTB daquele Estado. Nas não acompanhará Kubits

eleíeões de outubro último, chek, pois o sr. Alcides Car

quase conseguiu ser eleito neíro acompanha . Etelvina.

deputado federal pela legen- ° próprío suplente do Rena

da trabalhista, obtendo vota- dor Rui Carneiro, sr. Abelar
cão (7.000 votos) igual ao do Jurema, está contra <1,

�hefe do partido, Luís de Olí- candidatura de Juscelino, sa
veira Lima, prefeito da capí- bendo-se que também o sr.

taL Drault Ernani, com a solida-

Ca.ndidatura. reacionária ríedade dos srs, Odívio Du-

Disse' mais' 'o sr. Apolônio arte, Bivar Olinto e Osvaldo

que não é possível confundir Pessoa, pretende fazer um

uma coisa com outra. A can- pronunciamento na Câmara
didatura Juscelino é típica- definindo sua posição e a de

mente reacionária, pois está seus amigos, em face- do pro

amparada por poderosos gru - blema da sucessão presíden
pos financeiros. ° povo, e ciaI!

notadamente, os trabalhado- Segundo prognósticos da

res, tem, pois, motivos fortes imprensa local, Etelvino de-
.

para repelir essa solução. verá receber setenta por cen-

.

_ "Quanto a mim - disse to da votação da Paraíba.

o sr. Apolônio Miranda
não posso dar apoio a uma

candidatura que vem sendc

sustentada por elementos

que enriqueceram rnexplícá
velmente da noite para o dia.

Além do mais, como homem
do Nordeste, devo considerar
o fato de ser Etelvino um

homem vinculado à nossa re··

gíão, estando capacitado a

enfrentar os sérios proble
mas que afligem a comuni
dade brasileira nesta parte

tI��5,*r,
O TEMPO

Previsão do tempo até às

14 horas do dia 4.

Tempo - Bom com nebu-
losidade. Nevoeiros.

Temperatura - EstáveL'
Ventos - Variáveis frescos.

Temperaturas - Extrerng,')
de ontem: Máxima 25,0. Mí
nima 20,6,

do país".
Candidato a prefeito VAI FALAR PELO

Lembrou, ainda, o procer P. T. B.
trabalhista que Etelvino es- RIO, 3 CV. A,) - ° depu-
tá ligado -à Paraiba por la- tado Leonel Brizola, logo a

ços sentimentais a que seus pós regressar à esta capital,
conterrâneos são muito sen- compareceu ao Palacio Tira
siveís, Se eleito Etelvino, ea- dentes, onde hoje mesmo

peram os paraibanos que ha- participou da sessão da oã
ja alguém a velar, no Cate- mara. Tomando contato com

te, pelos seus problemas e aquele parlaméntar, pergun
necessidades. , tamos-Ihe se, efetivamente,
° sr. Apolônio Miranda é como se noticiou, tinha vin··

o candidato que maiores pos- do com o propósito de fazer
sibilidades conta para a Pre- um discurso situando a po
feitura de João Pessôa' mi sição atual do Partido Tra

próximo pleito. Graças à sn.l balhista' Brasileiro como li

Jifilâ$lla;'-ü l''l'1:rriào ;-aipolc>u- ier -� seus conip�1flefrbs CI'1
ii, candidaturà do ·sr. Ãssi.'i· bancada gàúc!ia.
Cha1ieaubl'iánd ao Senado. Confirmou-nos -o deputftuo
tornando sem efeito a impo" Leonel Brizola qué de fata i""

t sição do sr. Jango Goulart usa.r da palavra, mas para
nesse sentido. ° partido con· tornar clara a posiçãe do
correu com candidatos pró- Partido Trabalhista Bmsi
pl'ios, representando isso :l le1ro, face ao problema ela
derrota do diretor dos "As- vice presidência da Repúbli-
sociados". ca. Contudo precisaria, antes

EtelvÍno: 70 por cento . de ocupar a tribuna, de se

Etelvina deverá levar C011- I articular com a representa:
siderável vantagem na Pa- ção do seu partido e outros
raíba sôbre a candidatura dos líderes o que já começára a

"gregórios" que alí só con - fazer.

��l'I!'",...,

ARROZ CATARINENSE
RIO, 3 (V. A.) - ° Si'., é similar ao que está sendo

William Sallen, prefeito de I vendido a dezesseis cruzei-
São Paulo, informou que 1'08.

•

talvez a partir da proxima ° chefe do executivo pau..

semana uma firma de San.. lista frisou que a medida se
ta Catarina passe a vender rá permitida a título preca

rio e experimentaL "Se for
apenas para atravancar as

ruas e fazer concorrencia re-,
provavel ao comercio regu
lar, não a autorizarei".

nas feiras livres da capital
bandeirante arroz a treze
cruzeiros o quilo. Esse pro
duto - segundo o prefeito -

o . Riso da Cidade'

:-1"...4'
;.r:"J.::c �.

Udenilda - Então o Collin também se candhJatou? Que é
que vamos fazer cGntra. êle?

Governlldo - O mesmo que já fizemos a favor do JOl'ge!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Delegacia Florestar" Regional,
no sentido de co.ibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos eêonõmícos e ecológicos. que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exígêneía do cumprimento do Código Florestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
l<Jenhum proprietário de terras ou la"rado� poderá

proceder queimada 011 derrubada de mato sem solicitar
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo�
restal eompetente, confOl',mé di\lpõe o ..CÓdhí·o Florestal 'em'
seus artigos .2� e 23, resp�ctivaniente, estando os Infratores
sujeitos a :penalid::.des. ," -' .

REFLORES1'AMENTO
Esta Reparttçâo, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
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 r�florestamento no Banco do. INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e'prazo de 15 anos.

.

" UTEIS
.-

Os tnteressados' em :,assyntos florestais, para aobten- -0- Representações para S P B
cão de maiores sclareetmentos . e' requererem autórizaçâo O leitor encontrar', n\l6ta ,co"

•

i I·
.

1
luna, informações que nec .Ita I Aceít t

-

d f'
'

L e icençapara queimar a e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:'
cei o represen açoes e Irma que queiram espand1r

iUrigir-§e às Agências Florestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS Telefuna ,s/volume de negócios em São Paulo, Disponho de loja, de
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6 .0 Estado................ 8.022 I pósito e selecionada freguezia.
e FI i-I" .

,A Gazeta 2.656 Df'
"

bm or anop« IS. Diário da Tarde .....•.... 3.579 ou re erencias Comerciais e ancarías.

TeJefône� 2.470 - Caixa Postal, 395.

IA.
Verdade .. ::...........

2.010 Cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua Carnomíl 137

Endereço telegráfico: Agrisilva _ Florianópolis, S. C. �6;;�T�I�IJclal ........ 2.688
--- SAO PAULO ---

'

Caridade: --_

(Provedor) •..••...•....• 2.114 FARMACIA DE PLAN'TAO
v- g

. Ig���ar�����.:::::::::::: =:�:�
18 em com segurança Militar 1.157

SãQ Sebostião (Casa de 10 - Domingo - Farmácia Nelson _ Rua Felipe

e rapidez .

Saúde) l.lISS Schmidt.Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1121 7 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO CHAMADOS UR:........
.

Pinto.
GENTES

B ·PIDO �(SDL-B-B .8IL"180"'" Corpo de Bombeiroa .•.. 8.811 8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

li .II n "

I
Serviço Luz (Reclama- 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

FlorianÓP9lis - Itajaf - Joinville _ Curitiba Po���i� '(S�l�' '6��i's�á�i� �:��� Rua Felipe Schmidt, 43.

,# ,,, .•, \ ""-,,.,.,,,_' ._.AIM \
.

Pcoa��piaAN(GHalbA·sDDelEegado).. 2.159j 15 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-

A
�A. B. D

.

,.J lípe Schmidt, 43.

genCla: R�: 'F:�:��� ,srli���::da I��MgPORTES
.

.

19 - Dia Santo'__ Farmácía Catarinense - Rua Tra-
TAC :.... 1.700, jano. '<""'�.!klf�

:==��"::.�-�"� �:-'__."''''''_''''''''''±'''.__ ""__'._�_..:. pCruz�iro do Sul �·.�221 ,21 - Sábado (tarde) - Farmácla Noturna
",�.�"", R"ua

_________________•

A analr.................. .. uu.. .

--- Varig 2.126 Trajano. : �"1����
����e .�.é.r��.. :::::::::::: ::��� 22 - D�mingo - Farmácia. Noturna _ Rua Trajano�
Scandirlivas ... '......... 2.600 28 - Sabado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua

DAN'
HOTÉIS Conselheiro Mafra.

I
O . "CO de C�tbITO PODULAD

i
Lux. .. ...•.... .••.....•• 1!.021 29 Do' F'

.

':
r· 1\ I Magestic 2.276 I .

- mmgo - armacía Esperança - Rua Conse-

AGO<t'OLA • Metropol' ..........•...•• 1.147 lheíro Mafra.

Z &\!u
'

'U'· I t�ci��:ta :::::::::::::::: :.1:: I ? ,serviço noturno. será ef�tuado pelas farmácias Santo

RA� cJ�vd, 16 � . I' Central................. 2.694! Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Schmidt 43 e
.

f'1..01llA I<.J''I i"H'\! IS - 5� Pr'
,

Estrela •................ 1I.8n. Trajano.
. I HJt" VLo

. Iq.. \Ó.lo.1'lno. )"

r
Ideal ......•••••••..••••• 1.6lía I' A PI'e�t t b 1

�

d'
,

--"",,,",". " .....,..._
I

E�TREI'l'O �.
: : a e.a na:o �o era ser a1terada sem prévIa

������������������������������_._�_._�����.�� -���'�,��, ,DI�� •••..••••.••�.,._
p M au�nzaçao d�� Depa���nt�

. .

•
j (

ISSIONALI
DR.

RO�tikrSTOS MA��r?iiç��RMO Dr. :Vida) Outra filho
. �om prática no Hospital Sio M É D I C O I

ESPECIALISrrA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DR. WALMOR ZOMER _Francisco de Assis e na "2nta CLÍNICA DE CRIANÇAS

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
GARCIA Casa do Rio de Janeiro i PEDIATRIA NEQ-NATAL - DISTÚRBIOS DO RBC

�IJlloma�� p�la iraculdade Na- . C�Ifl�10�oÉgI�A . ADULTOS, NASCIDO - ASSISTF.:NCIA· TECNICA ESPECIALIZADA ��8"
don'al de, Medicina. da UnivI:lr- Contultório: 'Rua Vitor Doenças Internas PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETtNCIA INFANTIC' ..

sldade do lirasil reles 22 T 1 2675
íIlel-

CORACAO FIGADO
(FALTA DE APETl'rEj - TRA'l'AMENTO DA ENURESB NO

.'

Ex-Interno por concurso da 1111- ',e. . •
-

.
........ TURNA, EM CRIANÇAS E ADb�}!:SCENTES - DISTÚRBI

-

ternidade-Escola Horárl?s: Segundas, Qu"r.tu e RINS - INTESTINOS PSICOLOGICOS DA INF'ÂNCIA - EN'FERMIDADES DA-INF'�S
(8 I d

. .' Sexta feiras: . CIA DE MANEIRA AJ.,-

eu ço o Prof. Octáylo Ro- D 16' 18 h Tratamento moderno da GER�
drlgues Lima)

as
.• �s oraa... CONSULTóRIO - FELlPE SCIIMIDT a8

Ex-Interno do Serviço de Clrur- .ReSl?encla: Rua Felipe Seh- SIFILIS CONSULTAS - DAS :( AS 6 HORAS:
•

gla do Hospital I. A. P. E. T C. mldt, 23 - 2° andar, apto 1 - Consultório _ Rua Victor CONSULTAS Cf HORJA. l'vIARCAL'A.: FON.il '165
do Rio de lanelro

• T.:!. 3.002. M' II 22
RESIDI1:NCIA - TENENTE SILVEIRA 110 (FON'" 1161)

Médico do Hospital..
eIfe es, . ATENDE CHAMADOS ,A DOMICíLIO

' ...

Caridade DR. HENRIQUE PRISCO HORARIO:
DOENCAS Dli SliNHORAS PAUAISO Das 13 às 16 horas.

DR. NEY PERRON'E --:D:':}::"'t-A-L-V-A-R-O-D-E--
PARTOS -:- OP1i!RACO:lS MaDICO MUND CAR

Cona: Rua Joao PlDtO n. 16, I Operaço-ea _ Doençal de Se-
. Telefone: Consultório - "'

.'VALHO
d 6 à I·

., ormado pela Faculdade Naci'
as 1 ,00

_

B 18,00 hpras•. nlloras - Clínica de Adultoa I 3 415 I d M d
Pela manti aténde,' dià-

•
. noo e e icina Univ6nlflade

.
Curso de Especialização no Rsidê .• R J' d do Brasil Puericultura - Pedlatrl.

g:�3:J:: no HOipltal de Hospital dOIi Seuidore. do .IiI.- I • nCl�. .ua ose .0 I RIO D:I JANIIRO I Puericultôr do .

Departamento _

Residência: ta1°' ..,. '1Vale .

PereIra 126 - Pra1a' Aperfeiçoamente na "Ca.. ·do Nacional da Criança. Ex-Assia-

Rua'. General '�.
'. \ServlCo do Prof. Marla.no. de' da Saudade' _ Coqu'el·!'os.·! Saude São Miguel" tente do Prof. Martagão Gesteira

Bitte'ncour.t n" And·rade) Prof F d"P r na' Universidade do Brasil.•x-
101. Consult PI'"

.

I t
. ernon o - au JnO Médico do Instituto Fel'nandea

Telefone: 2.692 ... , H .

. as -

.

e a mana DO DR MARIO WEN·..
n erno por II anoa do. Snviço I

�

raso ospltal de Caridade, .

•
. • de Cirurgia ,'iguei7Q-Serviços dos Profa Ce.

Rua Tiradente 9 - Fone 801.15 DR NEWTON A tarde das '15110' hs em dian- DHAUSEN
.

Prof. Pedro d. Moura zal'. Pérnetta e Mário Olinio. -
te ,no consultório á Rua Nane. CLíNICA M:tDICA DB ADULTOS Estagio por 1 ano na "Xater- no Rio de Janeiro. Ex-módico •• -

DR. JOSÉ TAVA.RJ:S;
" b'AVILA M!lcbado 17 �aquina li, 'l'ira-

"
El CRIANÇAS ) nidad.e - li!�cola" �

tHg-iário do Serviço de Pediatria

DR. Jú.LIO DOm IRACEMA CIRURGIA GERAL ?ent� .. Tel: 2766 '.. .consultório _ Rua .Toio Pin-
1 roto OtáVIO Rodrigues Lima do HQspital do Ipae ... (prot. Luil

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS 111 Doenças de. Senhoraa - Prodo- �e�ldencla - rua Pre.uSenta to, 10 - Tel. M. '769. Interno por li �no do Prllnto Torres llarboza) no Rio d. Ja-

.

MENTAIS _ CLINICA GBRAL logia - Eletricidade Médica CoutlD,)JO 44. Consultas: Daa j à•• àoras. Socorro neiro.

MltDICO I D S
.

N D Consultório: Rua Vitor Mei- CLINICA Residência: Rua ••tevI. .Td- OPERAÇõES Pediatra do Hospital de Cari-

ESPECIALISTA EM OLHOS,
r erv�ço acioual de oen- �eles n. 28 _ Telefone: '307. de •• nior 46 Tel 28IZ

CLINICA DE ADULT � dade. Médico escolar do Centro

OUVIDOS, NARIZ :I GARGANTA çaÔhMtn�all. 1
. • ru Consultas: Da. 16 hora. em.

OLHOS .:;_ '0'UVJ.DOS - NARIZ
,. '. . DOENÇAS DE SENHOR,\S de Saúde de Florianópoli•. Pedia-

TRATAMIílNTO :lNObPJlICA�OES ne :r:e�ta( Ambu at_l o., eie- diante.
. )ii GARGANTA DR. ANTONIO BATISTA CONSULTAS: No Hospital d" tra da Assistencia Médico - Bo-

Infra-Vermelho'- e aUI!I_o - Psiquiatra do liQlpltal _
Residência: Fone, 3.422

.

. DO Caridade, diariamente du 8 àa eia! da Armada.

"

U1tra-So�. Colônia Sant'Ana
Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA JUNIOR 10. I 'Consultório: Rua Tidarentel

(Tratàmento de' .In..lt. De. Convulsoterapia paol0 31atro- DOENÇAS 110 APA.RELHO DI- Chei� do Serviço de OTORI- CLINICA ESPECIALIZADA DJI N.o consultório, à Rua João. 9.

opera.Çio) 'h' d' 1 I r GESTIVO - ULCERAS DO. ES- NO do Hospital de FlorianópoU.
.

CRIANÇAS P�nt? nr. 16 (lo anda'l) COnsultas, 'diáriament.. da.

Anelo-retlnollcopia - Bec:elt. ele
c

í
oque e �ar Jaz? UaQ. lU . Il�a- TOMAGO E DUODENO, AL.R- Ppsslle a .cLINICA QI APABJj- Conaultas' daa II 6a 11 hora.. Dla:lam.ente daa 10 ã. 12 • das

115 ho:a� e.1n diante.

OeulôlI - :&Ioderno equlllamelitu p a. MalarlOter�p�. P.!eotera�l:': GIA-DERMATOLOGIA ii CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA ReB. e Con•. Padre

.lrUllin!lo'114
as 16 horali. Resldencla: R. Tte. Silveirll

de Oto-)llnolarin,olo&,la (••Ico
CONSULTAS. erçu II �UJ NICA GERAL TRATAMENTO das DOl&NNOÁS 1,2. .

RESIDENCIA: - .Rt.a Duarte S/No Esq. Plldre Roma.

DO Eataio)
tas dali Ui ã. 115 !lor••. SãDL. da ESPECIALIDADJiIí ADVOGADOS Shutel, 129 - Florianópoli.. Tel. .2580

H á· d II à 1'" lo. ,(mllnU) DR. JULIO PAUPI1:Z C 1
9.r. rio a. • ••!lr.. '1 Rua Anita G�ribaldi, ..qU'l�.. FILHO HOSopnsITuAtaLs.

- pela manlil DO I DR.' JOSÉ MEDEIROS
.

dai 1ft à. 1,8 horal. de General Bittencourt. D LConllultórlO: - Rua Vitor �.1- RESIDENCIA: :Rua Bocaltíva, Ex interno 'da 20· enfermaria Ã TARDE - dai I a. I - .VIEIRA· r auro Drelea 22 - Fone 2671.
. 139 Te1.2901 e Serviço de gaatro-enterologia no CONSULTORIO I

- ADVOGADO -
' .'

. aura
Rei. - Rua Sio 10rge 20 -'

.
da' Santa Casa do Rio de Janeiro CO.NSULTORIO

- Rua jo.

J
Caixa Postal 160 - !taja!

Fone 2411. DR. ARMANDO V�. I (Prof. W. Berardinell�). ILHEOS nO 2 ' Santa Catarina.

DR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS Al��::�e8i�). neurologia (Prof. mi����Dii�Ci�, 2866 Felip. Seh- --O-R-.-C-LA--R-N--O--G-;t-.
-

CIRURGIÃO-DEN'l'IS1'A Do! Serviços de Clínica WaDtll Ex interno do lio.pitaI Iilater- GALLETTI
C)inica - Cirureia - Protele d. Assistência Municipal I ROlll- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ

Dentária pital de Caridade DOENÇAS INTERNAS AO
- ADVOGADO -

Raiol X e Intra-YerveUlo CLiNICA MÉDICA DJI ClUAN- Coração, Estômago, lnte.tino, DE ARAG Rua Vitor Meirele •• 60.

Consultório e Residência: lhia ÇAS li ADUL'rOS figado e viaa biliarel. Rin., ova- CIRURGIA TREUMATOLOGIA fONlil: 21.468 - FlorianópoU.

Fernando ),fachado I. - Alergia - rioe e útero.
.

Ortopedia
_.__

Telefona: 2%25 Consultório: Rua Nune. .a- CQnsultório! >Vitor &eir.l.. Consultório: JoãQ Pinto, 18. DR.·ANTONIO 'GOMES DE

Consultas: das' 8,00 á.,11,10 chado, 7 - Con.ulta. d.a. li •• 2%. Das 15 às 17 diàriament�. ALMEIDA
e das 14,00 ás 18 hora' 18 horal Das 16 às 18 hor... Menos aos Sábados ADVOGADO
Exclúsivamente com hora mar- . R!!�"dência: Rua Marechal Gul- Residência: RUI Bocaiuva 10. Res: Bocaiuva 135. Escritório e Residência:

�ácl.. • lberme, • - Fone: 1788 Fone: 3458. Fone: - 2.7U. Av. Hereilio Luz, 11
Telelone: 1346.

.

A 1fV10BILlARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de madeira, rer.em construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3xS; dota amplos

quartos casinha e instalações sanitarías, 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 urna de alyenaria com 3 quar

tos; sala de visitas, sala de Jantar, copa, coslnha e insta

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

Jantar, casinha e ínstalação aan itaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

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

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

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartímentos, ambos servidas de água de poço,

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

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

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

Pode ser visitada a qualquer hora

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

sidencial do 5 dístríto Naval medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua,
Preço cada Cr$ 10.000,00.
4 lotes no centro da cidade. Ótimo 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
negoci o urgen te"

Informações a Rua Coronel. Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Móv
III

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

'...

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

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

camiseiro sapateiro:
Telefonar 6.625

INDICADOR PR'O
DRA. WLADYSLAVA I

W. MUSSI .!
DR. I. LOBATO

FILHO
• 'I'Doença.

do aparelho resplratórlo
TUBERCULOSE

DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA

MUSSI I
DOS PULMOES

_ MÉDICOS _
Cirurgia do Torax

CIRURGIA-'JLíNICA. Formado pela Faculdade Naclo-

GERAL-PAU'l'OS nal de Medicina, Tlllolorllta e

Serviço completo e esperiali- 'fi810cirDrlll�0 do Hospital N..

zado das DOENCAS DII SliNHO- teu )lamo.

RAS com moderno. métodoll dI Curso de especlallzaçlo lIela
diag'�óstieos e tratamento. S. N. '1'. Ex-Interuo e EX-..1I11l

SULPOSCOPIA - HIS'l'.RO - tente lIe Cirnrgla do l'raf. Uro
SALPINGo,GRAFIA - ll.ll'A.:i::O- Gulmarie. (Rio).

LISMO BASAL Cnns: Felip. Sehmidt, 18 -

.. Radioterapia por onda. carl.. - Fone lI801

Eletrocoarulaçio - Ralo. Ultu Atende amo hOTa marcada.

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior,
CQnsultório: Rua Trajano. n. 1, 80 - Fone: 2395

1° andar - Edifício do Montepio. .---------

Horário: Das 9 àa 12 horaa - DR. YLMAR CORR!A
Dr. MUSSI. CLfNICA MÉDICA
Das 115 àa 18 horal - Dra. CONSULTAS dai 10 -- 11 ho-

MUSSI
Residência: Avenid. Trem

powsky, 8j.

MINISTÉRIO D,\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FI.ORESTAL ..

: REGIONAL
"A:CôRD-O" COM O ESTADO DE

SANTA CATARJNA .

A V I S O

ESTADO

1tparelhagem moderna e completa para qua�quer eume
radiológico.

Radiografia! e radíoscoptas,
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (ceíecístograría).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hísterc-salpíngugraría com insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos díametrus da bacia para oríenta

çãn do parto (Rádio-pell'imetria).
Dlàríamente na Maternldide Dr. éarIos Corrêa.

Navio-Motor «Carl Hoepcken
-'.LU

o
--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
'selheiru Mafra, n. 160 'I'el, 3022
- Cx. Postal' UD.
Diretor: RUBEN'! A. RAMOS.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURA..�ÇA
Viagens entre FLORIANOPOLlS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...
bastiãe, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nest.s quatro úlU..

mos apenas para movimento d. passageiros,
;18 escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba 7140

prejudicarão o horá"io de chegada no RIO (Ida) (I

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Gerente: DOMINGOS, F. DJI
AQUINO

Repre.seDtantel:
Representaçêes A. S. V:ra.

Ltda,
Rua Senador Dantas, '0 - 6°

andar. .

, Te!.: 22-6924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6Q

!ll).dar sala 6ll! - Sâo Paulo. Raios XASSINATURAS
�... Capital

Ano .. ., , .170,00
Serneatre ...•....... Cr' �O,OO

"

.. No. Interior
Ano Cr$ 2�0;OO
Semestre Cr$110,00
Anúncio mediante -ontrato .

Os ortgfnaie, mesmo não pu
blicados, não serão de olvídcs.
A direção não se responsal i1iza

pelos conceitos emit'idQI nOI ar

ti�OB aninado ••

MÊS DE MAIO

_" ;1'

Clinica Geral
Especialista em moléstias 'de Senhoras e vias uriná

rias.
Cura radical 'das infecções agudas e cronicas, do

aparelho genito-urinário em ambos os seXOM.
.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema :aervoIO.
Horário! 10� ás 12 e 27'2 ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Audar - l�one:

3246 _

•

Residencia: R. Lacerda COI:lt.inho,
40 Espanha) - Fone: 3248.

13 - (Chácara

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

Lavando com Sabão

\?irgem Es.t=>ecialidade
da ela. IIIZIL :INDDSTBIIL .....J8Iovllle. (marca registrada)

e«:oDomiza-se jempo e dinbei,ro

•

�-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Para as suas compras na cidade, nada melhor do que
êste modelinho singelo. O vestido é em fazenda xadrez,
com saia godê, todo abotoado até abaixo da cintura, man
gas curtajl, formando punhos ao contrário, abotoado. por
dois botões. A ,gola da blusa e esportiva, tendo as lapelas
inferiores arredondas. Cinto da própria fazend!t e bolsos
com lapelas na saía.

_

,

%r-�-.r...�'.!'-w- _.�t.T'i!ir-.r'--J4;;;F�.r."_eá·wr.."R.'i"•..,._ft_""""'.-aw-:-."._T"_.1t__•

Participação.
AGOSTINHO LAUS

é

MARIA DO :ROSÁRIO VIEIRA LAUS

Participam aos parentes e pessôas de suas rela

ções, o nascimento de seu filho Maurício Roberto, ocor

rido no dia 2 de maio na Maternidade Carlos Corrêia:

Florianópolis, 2 de maio de 1955

o ESTADO

Bé Ia
HORACIO NUNES

Quando surges no palco, - altiva e deslumbrante,
em ondas dertamando a verve do talento,
percorre a multidão, um frémito anhelante,

e um sflanc io febril se faz n'esse momento ...

A tu:" voz, - alegre ou trjste e soluçante, -
lan ca 110S corações tamanho sentimento,
que' o povo, - o grande rei, - fremente, delirante,
curva-se ao teu poder, do teu sorrir sedento ...

Tu tens no teu olhar. - vibrante peregrino -

a chama da paixão - ardente, impetuosa,
o raio divinal das explosões do genio ...

Sabes curvar, vencer 1- - A tua voz é um hino,
o teu sorriso-um céo de sonhos .côr de rosa,
quando surges altiva á rampa do proscen io !

--0--
'

Ultima Moda

./

: I
( fI "'

! 1�� ;�

\)t. ,�.'

Particípaçã,o
Waldemar Joaquim da

Silva
e

Maria Carlota da Silva
Participam aos parentes e

pessõas amigas o contrato
de casamento de sua filha
Nilta Maria da Silva, com

o Sr. Valmor Ciaud.ino da
Silva.

NILTA e VALMOR
. Noivos

Florianópolis, 30 de A�ril de 1955.

Claudino Bento da Silva
e

Maria 'da Silva

Participam aos parentes
e pessôas amigas o contrato
de casamento de seu filho
Valmor Claudino da Silva,
com a sen-horita Nilta Maria
da Silva.

PART'ICIPACAO
HILTON E ADY DA VEIGA FARIA

Têm a: satisfacão de participarem aos parentes e

amigos o nascimento de sua \filhinha
, ADA MARIA

transcorrido dia' 27, na Matel'l1ida,de Dr. Carlos

..........� .

ANIVERSÁRIOS

I FAZEM ANOS, HOJE:

- dr. Abél Alvares Ca-

fi
4 de

Acy Ca.bl'al 'relve
- Heidelberg - O catedrá- guerra, quando na Alema- [meçando logo a gritar lan
tico de cirurgia Dr. Karll nnha se estava ainda mu-ito cinantement.e. "

Levaram-n_?-
d "Aconteceu - em Saigon, na

Heínrích Nauer conseguiu longe de. uma normalísação para o hospital, on e os me-

salvar da morte certa uma I da vida quotidiana. Cristi- dícos constataram que o Ií- Indo-G_hina.
criança, dotando-a por meio I na brincava na cozinha, a J quido queimara e destruira

As forças do premier tnem
de treze operações de um

I
dois passos de sua mãe. Obe-: o' esófago da infeliz crían-

"depuseram" o ausente Irn
novo esófago, Este resultado . decendo à curiosidade infan- ç�,

perador Bao Dai, soberano
da cirurgia é de tanto maior! til, remexia as panelas e in- 1\ princípio não .havla a

do Viet-Nam do sul.
relevo quanto é a primeira teressava-se pelo conteúdo- n�inima esperança de sal-

O novo comandante do e-'

vez que se conseguiu "cons- das vasilhas. Assaltada por vàr Cristina, pois algumas
xércíto, escolhido pelo pró

truír" um 'esófago numa'mil-e-urna preocupação, a gota� minúsculas do Iíquí-
prío Imperador, foi obrigado

criança, recorrendo apenas mãe não prestou a devida do tinham penetrado nos
a proclamar seu apôío a de-

aos próprios tecidos. atenção e Cristina pegou pulmões, originando uma
posição..

A história dramática de numa garrafa com um Iíquí- pneumonia dupla. Não obs-
O golpe desferido contra

pequena Cristina, hoje uma I,do à base de dáceido. De tan te, os médicos conseg�i- Bao Dai foi Inspirado pela
menina vistosa de doze anos, um só trago a criança bebeu r�m sa-l.var a pequena Cn�- Assembléia Geral das forças
começou pouco. depois da j o conteúdo da garrafa, co- tina, alimentando-a a arti- democrático-revolucionárias.

ficialmente durante a pneu- Os líderes dêsse movimento
monia, Na clínica universi- pediram a- Diem que fo�metária de Erlangen, os cirur- um novo governo republtca-

"VOLUNTA'"R-IO�{DE GO�A" giões introduziram uma cá- no provisório, que convoque
J nula directamente no estó- eleições para constituir a As-

D tid f t b' d f' mago. Nos primeiros dias o sembléia Nacional. e, exija a

e I os por or e, arrag·em -e ogo estômago não aceitava mais retirada das forças expedi-
BOMBAIM; 2 (U. P.) mão. Não houve baixas ') os de que 50 gr, de líquido. \ cíonártas francesas, atual-

A policia militar portuguesa, voluntários voltaram ao ter- Por mero acaso, o Prof. mente no Viet-Nam merídio-

segundo informam despa- ritório indiano. Oitenta vo- Bauer, de Heidelberg, teve I
nal.

-

chos chegados da fronteira, Iuntáríos tomaram parte nas I conhecimento do caso. par-I Comenta-se que tanto o

abriu fogo contra três briga- últimas manífestações anti- tindo da consideração que chefe do Estado maior e o

das' de voluntár-ios de "Goa

I
lusitanas, as quais serão in- uma criança em pleno cres- II general comandante do e

Livre", que penetraram no tensítíeadas nas próxima" cim�nto s.eria capaz de pro- x,ército, fora� forçados.a ad

território português dê Da= ] semanas. duzir tecido novo para um smar o manâesto contra o

novo esófago, o Prof. Bauer tmpérador; Bao Dai. ,,-
decidiu "construir um esô- Na reunião da Assembléía,

varros oradores criticaramf'ago. Foram precisas treze -

operações até que o novo enérgica e violentamente., o

esófago cumprisse devida- Soberano, tendo o seu retrato

Firma importadora de São Paulo, representando in-' mente a sua missão. O Prof. sido rasgado ao final da agi-
,."

f h -I tada sessão, sob aplausos dosdústr-ias europerss nos rnmos : aço, erro, arames, c a- -, Bauer estabeleceu a nova

pas, ferramentas, máquinas, rebolos etc,". _

quer entrar ',ligação- entre a boca e o es- presentes.
d d f· Ih Acredita-se que o rmpera-em contato com pessoa a equa a para con lar-, e a repre-

I' tómago na metade esquerda .

dor ultimamente, já não re

sentação,
nêsse Estado

para,'
as vendas de importação e do

I'
do pescoço e ao longo da

presentava o povo do Víet-estoque. : .

caixa toráxica. Hoje Cristi-
Nam, levando uma vida dísCartas para "óTIMAS POSSILIDADES" - a/c. N. na pode comer o que quiser, soluta, longe de sua 'gente.MENDONÇA - R4a Xavier de .T'oledo, 140 - 3° anda!' O seu organismo adaptou-se Bao Dai era apenas um tan-

- sala 5 São Paulo. perfeitamente ao novo esó-
tasma sem nenhuma das

fago do qual exter-iormente qualidades 'que se requerem
se vê apenas um fio averme-

para" os grandes
.

chefes de
lhádo ao longo "do pescoço, Estado.
semelhante a -uma veia. Ag últimas noticias vindas

'Ernst Braun de Saigon, nos dão conta, 1,0-
rém de-uma novidade:
O 'premier Díem não se ha

via- ainda pronunciado sôbre
<'a resolução aprovada .para

-: que se proclamasse a R-epú.;
o. -blica do Viet�_N!'lm Merld-iç>
na1.
O premíer teria declarado

que essa discussão não esta

va na esfera de sua compe
tência e prometeu transmI-

tir seus desej'Os a S. M. o Im ..

perador Bao Dai.
Essa declaração, como' se

póde deduzir, significa que
até agora, pelo menos, Diem

continuava reconhecendo
Bao Dai como Imperador.
Ao que tudo indiGa, qual

quer que seja o resultado da

agitação política no Vie';

Nam, a França terá quê ce

der ao desejo do povo, estu
dando a p,ossibilidade de fa
zer retirar suas forças mili

tares, daquele país, sem der�

ramamento de sangue.
Caso contrário, .a ONU,

muito em breve, terá Qutro
"abacaxi" para descascar.

bral, - Auditor, Privatívo da
Polícia Militar do Estado;
- sr. Luiz F'reyalében,

abalizado cirurgião dentis
ta- e pessôa muito relacio
nada nesta Capital
.

- sr. Thiàgo Vieeira da

Costa, residente em Lajes,
onde é muito es-timado;
- sr. Augusto Barbosa da

Fonseca
- sr. José Bastos
- sra, Maria dos Santos

Souza
- menina Marcia, filha

do sr. Queonildes Ligcckí
-::- Sgt. Irassí da Costa

Silva, do Exército Nacio
nal

-x-

Experimente hoje:
LINGUA - AO MóLHO DE

MILHO VERDE:
A língua de boi, é no Bra

sil, um prato muito apre
ciado; e realmente quando
bem preparado é ,muito sa

boroso. Experimente esta
receita de hoje que tenho a

certeza, ficará satísreítís
sima.!

INGREDIENTES:
Um pouco de manteiga ou

azeite
1 cenoura picada, cebôla

�� .tomate, alho pO,�J lou-

ro, sal, pimenta �
1 copo de vinho sêco
1 língua
1 dente de alho

,

_ 4 milho-verdes
Um pouco de leite
1 coher de sôpa de rart- '

nha de trigo
Quantidade de batatas .co-

Izidas do mesmo tamanho, à '

gôsto.
MANEIRA DE FAZER:

�1 �,Frite 'na manteigll"
ou azeite, a cebôla e a cenou-

'ra picada; junte então d

tomate, alho porô, louro,
sal, pimenta, alho comum e

o copo de vinho. , Logo de

pois a língua já fer-vida, dei
xando cozinhai' tudo junto,
durante bastante tempo. ,

2 - A
-

parte, rale o mi�

lho, ,cozindando-o em se

guidà num pouco de leite.
Quando estiver bem cozido,
,i_unte ào môlho anterior,
misturando tudo muito bem
e temperando ainda um pod
co mais à gôsto. Adicione
lhe ainda, a farinha dissol
vida num pouco de cal-do.

3 - Corte a língua em

rodelas, colocando-a numa

travessa e derramando o

môlho por cima. No meio,
arrange as batatas cozidas,
servindo tudo bem quenti
nho. (APLA)

PROCURA-SE AGENTE

Terrorismo
CIDADE DA GUATEMA-

.

LA, 2 (D. PJ - Nas primei
ras horas desta manl),ã

eX"jplOdiram duas granadas de
mão em pontos diversos da

capital da Guatemala.
.

,

Preceitl do Ola
BANHOS FRIOS OU

QUENTES
OS banhos frios ou quen

tes são igualmente usados
para o asseio do corpo. Os
banhos frios estimulam a

circulação e são mais indi
cados em nosso clima. Os
banhos 'quentes só são acon

selháveis em casos especi
ais, principalmente pelo
efeito calmante sôbre o sis
tema nervoso.

Salvo indicações espe
ciais, prefira o banho
irio. - ,8NES.
VENDE-SE OU
ALUGA-SE

ACÔRDOS DE PARIS "

Foram aprovados na Holanda

Bela residência à Rua
'Presidente Coutinho 82, cer
cada de jardim chacara,
no melhor, ponto da cidade.
Vva. Carlos Leyendecker,
no endereço acima - Fone

Corréia. [3691.'

HAIA, 2 (U. P.) - A Ho

landa, úníco pais que
'

ainda

não tinha
-

ratírícado os acôr
dos ;<'tle:-Pâ·ris "sôbre <o._reaT�
mamento da Alemanha Oci

dental, ratificou-os. O Sena
do aprovou a lei de ratifica

ção por 32 votos contra 2

(comunistas). A Câmara dos

Deputados já havia aprovado
a ratificação a 30 de mar-'

ço. Acredita-se que o gover- 1I1i•••
no; Jogo que lhe seja Rossi "-P.l_1I'P.II
vel, depositará os ínstrumen- '

tos de ratírtcação.
Os deputadOS se limítaran1

a pronunciar breves discur-

\!ia{Jens- ,D i R ÉTA':
H ORIANÓPOltS - RIO ,As 30'
fFOLlS.-S. l'AUlO--flIO· ,';" 'b,
tlrOllS.':' ÇURITIBIl-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

-

,1-,----
,..,,�_...'->rQ'.JItII� i PETROLEO

IDental- Saul'al,�!A'pol-o'-o,-a BUENOS ��������p�
_ HN - A mesa diretora do bloco,

. DE radical da Câmara dos De-

putados emitiu um comuni
cado expressando "seu mais

• decidido, propósito de defen
der o petróleo argentino e

sua nacionalização, recusan

io toda sorte de negociações

sos.

ARTHlffi ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, 11.° 20

FLORIANóPOLIS

ou convênios .com emprêsas
privadas que afetam nossa

independencia e soberania".

Documentos
perd.ido!i

Perdeu-se no trajeto en:

tre Barreiros e o Estreito
uma carteira com documen
tos. '

Pede-se a pessôa que en

contrá-la para entregar ao

snr. Stefano Ostroski no

Departamento de Estrada
e Rodagem no distrito do
Estreito, que .será bem gra
tificado

ESPECIALIZADA' EM ARTIGOS DENTÁRIOS
Estoque permanente d-e todos e qua.isquer artigos

concernentes ao rarao

EQUIPOS, CADEIRAS' E MOTORES NEVONI te
mos para pronta ,entrega_

'

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do" Interior pêlo
AÉREO e POSTAL

CONGRESSO' EUCARIS
TICO. A Real ja está acei
tando reservas de passaiens
para 08 que -desejam tomar
parte-no Congresso Eucarís
tico. Não deixe' pará uítima
hora, faça dejlde já sua re�

serva.-

os senhores D�ntistas e

'Serviço de REEMBOLSO

AVENTURAS- DO ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"�'V· C·' I�'-'�t,::.,�$�,�preside,nte do Figueiren,e sua· Ia ruels
Reunido, sábado último, dirigir os des.tl_!los

do. clube

1arnga-verd.e.
Dada a

capa-1clube,
o SI. WI.haldlI Albtadl1l·.

A mbléia Geral o Con- 'campeão -da -cidade, o sr. cidade de trabalho do .novo Duas esco as acer a as,em sse
"!' it

-

h' dú lds.elho 'Deliberativo do Fi- iHumb�rtoI�achado, elemen- il1��oral n,lv�-negro, :nUlo o

Inao
a

-UV.l
a.

�ueitense escolheu para to vdeatacadó do foot-ball .era a lucrar o poderoso e
..

_ .. quer-ido clube. Aos novos dir igentes do
Para' a vice-presidência querido clube os nossos vo

foi es'CO'lhido o nome de ou-
I tos de felicidades em sua

- I
tã'sro grande batalhador do ges ao.

�

REGULAMENTO DO TORNEIO OC10G.o-,
'NÂt DOS ClÁS&ICOS "NELSON·

MAIA MÀCHADO"
i
-- �....

(Conclusão)
1 . j.

�t. 24° - O clube cujo quad:;o :se . l:eC�\Sar � tornar
parte na partida, ou negar-se a ,pr?sseg�l-1a, �H .r:ao con:
"parecer ao local_d�signado pela !:�e��çao, ate trmta ml�
.

nutos após a .hora marcada para o ll11ClO do encontro, sera
-"'�onsiderado vencido,' perdendo os pontos em "�arvºr do ad-

;versário e índenízará a' Federação' das despesas real�za
dás e da receita provável que seria arrecadada na partida,
e será ainda ,re,sponsp.bilizada pelos danos causados decor

rentes de.seu_-não comparecimento aoIocaldo ·jog·o.
.

Art: 25° _;_ Sómente o êrro de direito' .,que oCaSlOn;'1
preíutse- re:al' ao quadro vencido n�o �b�a.ndo .a alteração
do escore, tempo útil de jogo e constítuíção eretíva da equi-

pe dará motivo à anulação de uma partida.
,

Art. 26° - Não será anulado um jogo por erro de di

reito se a anulação beneficiar ó infrator.
Art. 26°.- Sómente em casos extraordinários e nem

absoluta forca maior, será transferida a realização ,qe urna

partida, competindo à Federação ou ao seu delegado tomar

tal medida.
Art. 27° - Quando uma partida não se realizar, em

virtude de transferência, anulação ou não poder ser pros
seguida, em caso do mau tempo ou por motivo de força
maior, será pela Federação ou por seu delegado fixada a

data e hora para a sua realização' ou continuação que,
tanto quanto possível, deverá ser dentro de setenta, e duas

hmu.
'

Art. 28° - oompeje à entidade loca} prever o policia
mento dos campos de jogos, requisitando das autoridades

todas as medidas de garantias necessárias à melhor atua
cão dos jogadores disputantes e providenciar sôbre o aca··

tamento e respeito as decisões do juiz e seus auxiliares.

Art. 29° - Os casos não previstos no presente regula
mento, serão resolvidos pelO poder competente da Federa
ção.

I x x x
,

"INSTRÚÇÕES DO TORNEIO NELSON MAIA MACaAJ)O"
1 - Todo portão deverá ter uma urna, não sendo .pe,l>

mitido aos porteiros juntar ingressos na mão.
2 - Sómente o Delegado da Federação poderá distri

buír Ingressos-Convite.
3 - No caso de haver preliminar, o Delegado da FCf

fornecerá 15 ingressos para cada clube.
4 - Cada embaixada' vinte (20) ingressos.
5 - As despesas de telegramas feitas pelo delegado, e

referente ao jogo sairão do Boletim Oficial.
6 - Só terão entrada livre nos jogos os dirigentes dos

clubes, de Ligas e os possuido-res de permanentes de 195!),
-fornecidas pela Federação ou Ligas.

7 - Os sócios dos· clubes participantes da rodadã, pos
suidores de cadeira cativa, pagarão 1 entrada geral, po··

dendo, no entanto ocupar o lugar dos mesmos.

.8 - Os preços dos ingressos serão os seguintes:
Cr$

Cadeiras
_

' 50,00
Arquibancada social ;. � . . .. 15,00
Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,00
Arquibancada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,00
% Arquibancada 15,00
% geral (menores, militares) '10,00'

9 - As despesas que sairão do boletim são as seguintes:
PorteirOS (n. a- combinar com o delegado 50,00 cada um

Bilheteiros idem 100,00 cada um

Delegada e auxiliares tia FCF, em número não superior a

três, cujas despesas de viagem e estadia sairão do Bole

tim, inclusive gratificação para o Delegado qué é de ....

C1'$ 400,00;
Bola (nova) depois do jogo a lnesmo pertencerá ao

clube mandatário.
Ingressos (serão fornecidos pela Federação, a qual

co-,brará Cr$ 100,00 o miL
-

Propaganda - sairá do boletim a importância até de
Cr$ 400,00; a qual deverá ser comprovada.

Marcação de campo
1
•••

Marcador .

Arbitro principal .

Arbitro da preliminar .

Auxiliares da principal .

Auxiliares da preliminar .

Florial1ópolis, 25 de abril de 1955.
Rony Zaniboni, 2.° Secretário

Cr$
100,00
10,00

500,00
100,00
50,00
25,00

TATÚ COM fRATURA NUM DOS DEDOS
O excelente' arqueiro Ta-l gre�s,ista cidade d� Vide do

tú, inegavelmente um dos ItaJai.
guardiões mais completos do ------.------

�stado, tendo .recentemente t TORNEIO RIO-fumado vantajoso contrato

com o Olimpico, cJe Blume-ISAO PAULO
nau, acha-se na iÍha, licen-I Pelo Torneio Rio-São Pau
ciado pelo seu novo clube, lo serão disputados hoje os

visto ter fraturado um dos seguintes enç.ontros:
dtldos quando' se exercita- Vasco x Fluminense, no

va em Blum.enau. Maracanã
Tão logo apresente m�lho- Portuguesa x Sàntos, no

rias, Tatú retornará_à pro-: Pacaembú.

P Nome por extenso?
R - Umbelino José de Meireles. I

�
.'

'�aJ: :;ze����m��tl09?31. BRllHA.NTE"S. OS FE.STEJOS ESPO,,R,TIVOS ['t 1_ ,

...
P - Cidade onde nasceu?

HO _:�, ,�_
R - Florianópolil'l' .

.
? DO DIA DO TRABA1. A:s J; _ '-8,30 ho·r:a.s.P - Clube em que atuou pela primeira vez. v

Decorreram brilhantes as
.

sos os estivadores na deci-R _ Associação Desportiva ColegiaL
.. I

P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonatos? festividades esportivas do· são dos penalti. No tempo
.

R _::_ A.D. Colegial, Marcílio Dias (ItajaÍ), Figueirense "'Dia do Trabalho", nesta I regularmentar registroü-se
e Concórdia UÜo do Sul)., Capital, promovidas pelo Mi-I empate de O x O.

P _ Títulos conquistados? l1istério do Trabalho, ln-
.

Circulo ,.Operário x Sin-
R - Campeão de juvenis, tri-ca�peão de aspirantes, düstria e Comércio e- pelo· dicatos 'dos' Condutores de

·c�,p.pé&,q ele p�ofissionais da cidade ém 1950 e 3ESI e SESC.
.

IVeiculos. Venceu o Circulo
,.....

�

r954 e vice-campeão do Estado em 1950.
.

Pela manhã, na séde da por 3xO. \.

P _ Maior momento de sua carreira? União Operária foram tra- i Sindicato dos Trabalhado-
R - Atuar na seleção catarlnense de amadores contra vadas bôas pugnas de tenis : res da Industria da Cons-

os paulistàs·. de mesa, cujos resultados
I

trução Civil x Associação
P - Pior momento de sua carreira? daremos oportunamente. I dos Pintores. Venceram os

R _ Perder o Campeonato do Estado em 1950, em A tarde futebolística, no construtores pelo não com-
. Brusque. estádio da F. C. F., esteve parecimento do adversário.

'Jiiliiiiiiiiiiiiiii.-iil-'--E'Ii!-fíIiI-a"iiIii·:-DJ-P - Seu maior desejo no futebol? magnifica, tendo compare- Sindicato dos Anumado- _rL!'1 ,11,�.�_� j!l't_'_ Ser caÍnpeãó catarinense pelo- lfigti_eitense. ddo um público numeroso. re's x Sindicatos dos Empre- _M_ iI.-.,_ _
'p t_:_ Diyersão predileta�. �. Eis os resultados das pug- gados em Hotéis e Similares. �'s 8 hO�'as.

...
- .

R;- Cinema.. " nas: Venceu o 'primeiro por 2 x 1.
P - Outros esportes que pratica além do futebol? Juventude Operária Ca- À noite, no estádio da
R - Natação. /

'

tólica x Sindicato dos Em- F. A. C., no Largo General
P - Melhor jogador da Capital? pregados no Comércio de Osório, os lutadores Mário
R - Mariano, do Bocaiuva. Combústiveis e Lubrifican- Nascimento e Pedro Costa
P - Melhor jogador do Estado? tes Minerais. Venceu a Ju- deram uma demonstração de
R - Sadinha, do Palmeiras, de Blumel1au. ventúde -pelo- não compare- Catch,as-Catch,cal1 que a-
P - Melhor jogador do país? cimento do .adversário. gradou plenamente, resul-
R - Newton Santos, do Botafogo. Sindicato dos Gráficos x 'tando em empate.P - Melhor jogador catarinense ·do pass!j,d01' 3indicatbs dos Trabalhado- Pelo êxito alcançado pelaR - -Friedenreich, o famoso "EI Tigre".

reB em Panificaç_,ão. Venceu festa esportiva do "Dia doP - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
o primeiro por ax1. _ Trabalho", as nossas felid-R - Conheci poucos, podepdo citar Zinder Lins como
Sindicato dos Estivadores

I' tações
aos seus organizadoo mais completo.

!\: União Operária. Vitorio- res.P - Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Prof. José Barão, atualmente dir:igindo 0- Fi-

GOLEADO EM TUBARAO POR 7 X 1 E
EM lAURO MÜLLER
POR 6�X 1 O EX-CAMPEAO

E' verdadeiramente alar-I 7 x 1 e 6 x 1
mante a situação em que

.

O outrora poderoso Avaí
se e.ncontr� o ",association" I' Futeb�l Clube, sete vezes

flonanopohtano, com a de- campeao do Estado, acha-se
sorganização imperando nos! em situação das mais af'lí
nossos clubes. principais, tivas, preocupando enorme

o� �hain�dos grêmios pro-I �en;,e sua _numerosa "tor:
f.issional istas. .

c ida que nao sabe como fOI
Há pouco, em crônica as- 'o "glorioso" perder tanto

sinada pelo 'nosso redator I prestigio em 'tão.pouco tem-
Renhido prélio ínteresta- mente, tendo o América da-.

lista P dro Paulo Ma po Na-o há duvida que o.10rna 1 e -.
,

.

Jual assistiram os [oínvilen- do uma bela demonstração 'f
.

chado, fizemos ver o desca- Aval atravessa a ase mais
ses, domingo último, com a de classe e fibra ao derrotar

Iabro vem que se acha mer- Inegra de sua existência.
apresentação na

"Manches-Iseu
forte opositor pela con-

iulhado. O. fo?t�ball da m�-I Ainda sá_?ado, iniciando
ter" Catarinense do "onze"

tropole barriga-verde e exi- sua excursao ao sul do Es
do Olaria A. C., do Rio, que .tagem de 2xl, honrando, as- .

d d
,.

I 't d . d -" "

f t grn o os responsáveis pe a . a o, o esqua rao azzurra
enfrentou o categorizado es- 'sim, uma vez mais, o u e-

sua sorte as necessarias foi esmagado sem dó nem
:[uadrão do. América, local.l bol de Santa Catarina. Para-

providências, afim de evi- piedade pelo "onze" do Her
A pugna agradou inteira-. bens! .

tal' a ruína tota, cílio Luz, de Tubarão e no

Os esquadrões dos nossos dia seguinte na localidade
clubes são bem fraquinhos I de Lauro Müller, enfren
e não será exagero algum I tando o conjunto do Henri
se afirmarmos que o profis-, que Lage, sofreu o time di-.
sionalismo daqui é o mais rigido por Nizeta nova e

pobre do mundo, pois suce-I contuudente derrota, pelo
dem-se as derrotas diante citado escore de 6 x 1.
dos clubes do interior. I Decepcionante!

Vito,riàf. do 'Amé:rica diante
Olaria, 'dlmiouo, el Jeinville

COM A'PALAVRA O CRACK

FUTEBOL

VENDE-SE

gueirense.
P - Árbitro mais completo da Capital?
R - Todos num mesmo plano.

' ..

P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Figueirense F. C.
P - E dos clubes do Rio?
R - Fluminense F. 0,
P - E de São Paulo?
R - São Paulo F. C.
P - Se lhe fôsse dado formar a seleção da Capital

como a faria '{
R _ Ciro Soncini, Geraldo e Laudares; Trilha, Ney e

Anibal, Plácido, Betinho,. GiovàllÍ, Marial'ío· e
. Pacheco.

FOI FELIZ O GUARANI: 1 X O
SOBRE O TIRADENTES'

Foi feliz o Guaraní em pois conseguiu derrotar o
,

1 esquadrão
do Tiradentes em

s�� excursão
.

á cid�d: de se,u� dominios pelo escore

Tuu,cas, dommgo' ultlmo, m1l11mo.
.:. :--�""��'j/
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

� �

VARZEANO
O clube de Newton Gar- do Manejo". A próxima 1'0-

cês está de parabens, pois. dada: Palmeidnhas. x Curi-
Foram os seguintes os 1'e- tibanos e P'lmeiras x Fer

sultados das pugnas dispu- roviário, no periodo da ma

tadas sábado e domiúgo úl- nhã.
timos na várzea: Tamoio 3 x Botafogo 1, no
Internacional 3 x Major torneio Juvenil realizado em

Costa 1 e Flamengo 2 x Flu- Saco Grande. Gols de João
.minense 1, pelo torneio in- Sa.lomé pata 'os vencedores
fanti! val'zeano:

.
.

I
e Aires para os vencidos. O

Univcrsf,l
.

x Fer.i.'oviário, time vencedor. J�rmou com

vencendo o primeiro devido Betinho, Jairo e Aroldo;
não ter comparecido � se-! Dug'a., Baião e Walmor; Dé
gundo e Curitibanos' 4 x I rjnho, Maury, João Salomé,
Palmeiras 0, pelo Campeo- Zéqllinha e Zézinho. Conti
nato Varzeano promov,ido tnua, a.saim,' lideI' absoluto o

'pelo Palmeiras, no "Campo Tam·oio.:· .�

I
REAL AEROVIAS. Ter

ças Quintas e Domingos, de. I
Um annazem de. secos e Florianópolis, para Curiti-

molhãdos· sito a Rua. Rui ba, São Paulo e Rio, d�colan
Barbosa 10 (Frente a Praia dó as 9;50. Reservas pelo te-
de Peixe). leione, 2358.

o ES'I'ADO

I� \..

I

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro MaÍTa, 33 - 2°
andar. ..�ENTRADA FRANCA' "

CINE SAO JOSE'
A's 3 - 8 horas.
A fração de segundo mais

dramática na importante de
cisão de uma vida! Ann
Sheridan - John Lund
FORJA DE PAIXõES

(Technicolor)
No Programa �

Noticias da Semana.
N.o. 55 x 16.

Nac.

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

.. Reforce seus nervos para
assistir. . .. . ...

Ann She-ridan - John
Lund em

FO,RJA DE PAIXõES
(Technicolor)

No Programa:
Noticias da Semana. N0,

55 x 16.;Nac. / 1

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

Mala Powers - William
Talman em:

A CIDADE QUE NÃO
DORME

No programa:
Cine Noticiario. Nac,
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos,

A's 8 horas.
James Stewart - Joánne

Dru em'
BORRRASCA

(Technicolor)
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50"
Imp. até 14 anos.

- -<

A's 8 horas.
Sessão Popular

·Amedo Nazzari - Silvana
Mangano em:

FLAGELO DE DEUS
No Programa:
Fatos em 'Revista. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Imp. até 14 anos.

A's 8 horas.
Stephen McNally Vir-

ginia Mayo _:_ Dale Robert
son em

MAIS FORTE QUE A LEI
Imp. até 18 anos.

(Teehnicolor)
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 7,00 -" 3,50.
Imp. até 18 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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EINSTEIN E SUA TEORIA pirite de evolução de Eins-
DA RELATIVIDADE tein havia apenas destruido

-

Desapareceu inesperada+. o que já existia, negando o
.

rr�e�te Einstein, o eminent.e I que os �utros �avia� af'ir

sábio de nossa era, que fi- l ma.do. Mas se ele nao pro

gurava já na galeria dos vasse teoricamente essa re

maiores vultos do mundo. lação . entre a massa e a

Albert Einstein nasceu na energia, não terlamos che

Alemanha e na última guer- gado a libertação do átomo.

ra, com a perseguição movi- A teoria da relatividade
da por Hitler devido a sua de Einstein portanto, foi o

origem juc1áica, abandonou ponto de partida para a mais
a terra tendo se Integrado 'sensacional descoberta dos
nos Estados Unidos, pátria I últimos tempos, a fôrça atõ

adotiva, onde pau de pros- I mica que poderá destruir o

seguir seus estudos e viver! mundo se levada para o

o .resto dos seus dias calmo mal, mas endereçada à úti
e feliz. lidade prática e benéfica,
A teoria da relatividade é mudará a face da terra, tão

o que mais popularmente radicais transformações de
lembra Einstein. Realmente verá processar.
o grande sábio revolucio- Albert Einstein morreu,
nau tôdas as teorias físicas mas o mundo continuará de
e mecânicas contraponde-se monstrando o valor da sua

a Newton e a Galileu, aquê- teoria na prática, tais as

les que haviam dado a últí- possibilidades abertas pela
ma palavra sôbre o assunto. descoberta que seu gênio
As bases da física moderna concretizou. Por isso todos
foram estabelecidas por devem reverenciar sua me

Einstein. Um dos pontos mória. Ele encontrou a va

mais preciosos da teoria da r inha de condão que será
relatividade foi o equiva- usada para a transmutação
lência estabele�ida eut.re a

I
do mu�do. E Deus queira

massa. e a energia. Ouvírnoa '

que seja para. . um mundo

muitas vêzes falar que o es-
I
melhor!

S,ANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
'fONICO DOS DESNUTRIDOS

I.

tônicos: Fósforos,' Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALlDOS DEPbUPE
R A DOS, ESGOTADOS,
MÃES QUE

. CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí.
TICAS, receberão a tonifica
ção geral' do organismo, com o

PARA PORTOS NACIONAIS
Gasolina de Cubatão

)ljf.�I"f.':A;,,'"- ���_
duzida Refi�""ãria pl:esidi.mtê
Berna r de s, congratulo-me
vossencia por tão auspicioso
significativo acontecimento,
o qual vem assinalar inicio

cooperação direta esta uni

dade Petrobrás para engran

decimento econômico país e

para o qual ConSelho Nacío

nal Petróleo contrjintlu eh ..

ciente e dectstvamente'

,

RIO, 2 (V. A,) - O presi
dente do Conselho Nn.cional

do Petróleo recebeu do su

perintenclente da ermana

Presidente Bernardes, em

Cubatão, o seguinte telegra
ma: "Ocasião iniciamos ex"

pedição para portos .

nacio

nais vg bordo navios Frota

Nacional Petroleiros vp; pri
meiras partidas gasollnn pro-

U. C. Oi R. F, A,
I .

Nova Diretoria eleita
._ A Secção deste Estado funciona na "Casa Sta. Cata-

.i-ina", à rua Tenente Silveira, nest.a Capital.
.

Recebemos a comunicação abaixo,' que agradecemos,

formulando votos de feliCidades administrativas:
_ "De ordem do Exmo, Sn r, Gal. Paulo Vieira da

Rosa, Presidente da UCORFA, tenho a satisfação de le

var ao vosso conhecimento que, em SESSÃO DE AS

SEMBLltIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,. realizada a 27

do corrente, foi eleita fi nova diretoria desta entidade,

ficando assim const.itu lda :

Presidente de Honra - Exmo. Sr. Gal. Bgda,

Eugênio Trompowsky Taulois
Presid�nte - Exmo. Sr. Gal. Bãda. Paulo Weber G.

Vieira da Rosa
Vice-Presidente - 8nr. Coronél ,João. Eloí Mendes

1.0 Secretário - 1.0 Tenente Alpheu Ferreira Iinha-

res

2.0 Secretário - 1.0 Tenente João Augusto de Mello

1.0 Tesoureiro - 1.0 Tenente Manoel Gomes

2.0 Tesoureiro _ 1.0 Tenente Eurico Ferreira Fa-

gundes
Diretor Social - 1.0 Tenente Albano de Souza- Lucia,

Valho-me do ensejo para apresentar a 'V. S., meus

protestos de elevada estima e consideração.
1.0 Ten. Alplleu Ferreira Linhares

1.0 Secertário"

Operário à vossa, disposição
CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO.
Operário: Valdemar Possas - Rua "3 de Maio" (Beco),

no Estreito.

Florianópolis, Quál'ta-feira, 4 de Maio de 1955
---------------------

1 em cada 6 fümanles 13_ preferir

Continenfol
,

·Este homem é Willy Franke. Há 22 anos colabora

com os plantadores, aconselhando-os e instruindo-os

sôbre a maneira de conseguir os melhores tipos
r"

de "fumo para a fabricação dÜl> cigarros Continental.

Esta experiência é mais uma razão

entre as muitas que levam

'�'.'!!'.
" .(

I, UM PRODUTO SOUZA CRUZ J I

Para que
vida'

AUTOMOVEl VOADORAMOR MATERNO -
filha viva arriscará sua

a

Invento de adeptos da aviaçãoLONDRES, 2 (U. PJ - A Com efeito, Wendy sofre de
sra. Peggy Pratt, de 31 anos uma deformação congênita
de idade, residente em Lei- do coração, que somente um

cester, resolveu arriscar sua enxerto de. tecidos pode dar
vida e a de sua filha Wendy,,' remédío, l'rata-se de iuni
na e�perança de devolver-lhe -I ?peração 'que_os Cirurgiões
a saúde,

. Julgam que nao tem mais de

50 por cento de probabilida-
des de êxito.

HAMBURGO - -O auto-- liga-se o motor de 100 cem,

ABra. Pratt deitar-se-á ao
móvel voador já não é um

I

dobram-se as asas para trás

lad-o de sua filha na mesa ele sonho. Sem grande alarido, 'e o veículo segue pela es

operações. O coração e os
o construtor e instrutor de trada para o campo de avia

pulmões de uma serão liga- aviação sem motor Gerhard I ção mais próximo.
'dos aos da outra, por tubos Blessing preparou a sua in-I O Aero-Clube de Ham

de matéria piástica. Em se- venção sensacional para a burgo, a maior associação

guida, durante uma hora e aer?náutica desportiva. Cons

I
de aviação �esportiva d.a

meia, o coração de Wendy truiu um planador que po- Alemanha OCidental, consi-

INSTITUTO, BRASILEIRO DE FILOSOFIA ficará parado enquanto os de seguir estrada fora com ,dera o novo planador a gran-
I cirurgiões operarem. A me- uma velocidade de 50 km. de novidade da sua época

Secção do lstado de Santa Celerina 'nina somente viverá graças 'Trata-se. efectivamente de lide 1955. Os sócios, entre os

ao organismo de sua mãe. I
um automóvel voador. quais se contam rapazes de

Recebemos e agradecemos a seguinte comunica- "Assinei rIJeu consentímsn- No planador coloca-se, 114 anos e senhores respei-

ção: to para a operação - decla- quase como bagagem, um tosas de que já conpleta-
_ "Temos a honra de levar ao conhecimento deste rou a sra. Platt - depois de pequeno motor. Depois de. rarn os 74, poderão efectuar

coceituado Diário Flcrtanópolitano que, em Sessão Ge- um longo -debate de conscí- algumas horas de vôo, quan-
I
um vôo em planador "moder

raldo dia 29 'de abril, o Instituto Brasileiro de Filosofia, êncía, mas estou certa de ter do comece a faltar o vento! nizado" 'por apenas 10 mar-

secção do Estado de Santa, Catartna.>, elegeu a seguinte tomado boa decisão" proptéio e se tenha aterrado, ! Coso
di retur ia efetiva, com mandato de dois anos:

' �'''���
Presidente - Pe. Evaldo Pauli;

--�-----------�-------------

Vice-presidente - General Paulo Weber Vieira da

INERos�ecretário Geral -,:- Dr. Edmundo Acácio Moreira;
• DITO � Por falta de doentes ·,foi

.
Sub-secretário � �rof. João Medeiros Vieh;a.;

_

fechado·.,;....um le-presárleTesoureiro - Pe. Tarcísio Marchiortx ; li!>

Diretor de Cursos e Conferência - Prof. George RIO, 2 ev. A.) - Informam fermos do mal de Hansen reco. os internados foram êstes

Agostinho da Silva;
.

de Maceió um fato único: o Ihidos à Colônia Eduardo Ra- recebendo certificados de ai-

Diretor de Publicações - Prof. Eudoro Souza. governador Arnon de Melo bêlo. Graças às provtdêncías ta das próprias� mãos do go-

Com a mais elevada consideração, mandou fechar o leprosário tomadas pelo serviço de pre- vernador, que os auxiliava

Pe, Evaldo Pauli" ,local por falta de doentes, venção contra a terrível do- ainda para reiniciar a vida.
___�_� �

.

._��-, Em 1951, quando assumiu o en,ça e ao tratamento ínten- Assim pôde ser fechado o le-

" ---fi/iiPe"e .:. ,_" I
gomuo, havia numerosos en- sívo a qu' foram 'u"malian, p,o'Or[o_

•

�.!_,. (IItR/;IIIS., "�J:���)E I�����--..:___.
�g11A5 �!t�� /'- 'li I -Q'u'..·�.•1.1.... GUA', ..

TI!:14
IA f;I, Ç'L-. _

. BUENOS AIRES, 2 CU. P) �� Ii[,,'y/
.

� .' -.J.
- Na sessão de reabertura .� •

...
dos trabalhos do Congresso'; :...

'.

o deputado Perette, repre- G i100 00
.

sentante do Partido Radical, -"f.. 'I

da oposição,. apresentou pro
jeto tendente a por em li
berdade os detidos políticos e

a abolição do "estado de

guerra interna", decretada
pelo governo depois do com

plot militar de 1951.

Brwín Gundert,

• Com êstlil v6lo� V.S.
",bi"ii"� Ul7l6 contê. qUi
lhe l'endw juro com·
plilns�or

e

Ie\lCi".í. parolo SUe res,dên-
•

I
ció. um lindo e útil presellte:

um BELlSS/MO (!OFREde J4(JO aROMADO.

APi"OCUl"e hOje e NOV.ONCO, GRiCOLA
.�.<7�;JOo, 16______ fLORIAIiOPOLI� - SANTA CATARII'IA

OUVIDO ElECTRÓN ICO PARA O
SUBSOLO

Socorro para mineiros:"
Essen - Recorrendo aos

I
dra, Os engenheiros de mi

�ais modernos meios da téc- nas ficaram surpreendidos
l1lqa., um grupo de cientistas. com a eficiência. do novo

alemães desen�olveram um I aparelho. Em experiência a

aparelho de reglstrn de som que se proc�deu, o ouvido

que se pode designar de I electrónico permitiu verifi
"Super-ouvido electrónico". cal' ruidos através de uma

A segurança. com que este massa de 300 m de calcáreo.

dispositivo acusa sinais de o· ouvido humano tem o seu

mineiros soterrados é qua- limite de audição numa ca

si absoluta, facilitando ex- mada ·de cerca de 50 m de
traordináriamente os traba.- espessura.
lhos de salvação. O novo As brigadas de socorro

aparelho pesa apen,as 7 dispõem de um instrumento
kg e é a melhor arma 'na lu- valiosíssimo. Um grupo de
ta contra as conseguência.s especialistas aplica o ins
de explosões de grisu. trumento no local do sinis-

tro e, aiÍlda antes de se ini-
O· aparelho registra a ciarem os trabalhos de sal

transmissão do som através vameJ1to, determinam exac

de corpos sólidos e ."ouve" t,amente a situação dos so

ruidos que se pr�pagam pe- terrados.
los sólidos, tais como a pe·· - Bel'uhard I{el1e� .

Distribuidor

, TERÇA
QUINTA
SABADO

_ DOl\lINGO.
PARA

.

CURITIBA
SÃO PAULO

RIO

C. RAMOS S/A
-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO

. ALEGRE
RESERVAS:
Cons. Mafra, 6
Fone 2358

Comercio - Transport.s
Rua J080 Piuto, 9 Fpolli

Empregada
Precisa-se de uma cozi

nheira para llequena família
bom ord�nado.
Tratar na Avenida Mauro

Ramos 217.

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

POPUlACÃO DO JAPÃO
. ,

Estimada em 89 milhões
TOQUIO, 2 CU. PJ --c: "Du-

I
foi apenas de 720.813. A po

rante o ano passado, nasceu pulação do Japão é agora de

uma crianca em cada perío- 88.500.000 habitantes. Os ja
do de dez�ito segundOS no

I

poneses morreram principal

Japão,�anunciou o. Ministé··
I

mente de apoplexia. O cân

rio da Saúde, esclarecendo cer figura em segundo lugar

que o número total de nas-
.

nas causas de mortes, antes

cimento se el�vou a 1.75�.:,�Hi, I da vel�l�e, :e.velou igl�almen
enquanto o numero de omtos te o lVIlmsterJo d� Saude.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o •.

o ESTADO'.
�

IMPRUDÊNCIA AÉREA
Levantou vôo s-em licença e pereceu
VALENCIANES, França, 2 no acidente e matando tres

, .

Círurg. - Dent,
.. _ .

(U. P.) - Um jovem cabo aldeães. Outra casa foi daní- (com val'lo� e recen�es c,!rsos �e especIahzali_ao) .

da Força Aérea britânica, ficada e duas pessoas foram Operações da b�ca, ,gengIvas e maxilares e extraço�s d��í
curto de vista, ao terminar gravemente feridas. O cabo, ceis - dentes mclusos Tr�tamento �tual da Píorréía,
um vôo de diversão. e para I 1 por operaça� sem d?r � .

o qual não tinha a necessa- . q�le ti�ha o brevet de apr��
.. JPesquizas e tr,stame,?to dos �?COS de �fecçao na r��z �o

ria licença, enviou o apare-I dIZ, roí encontrado sem vica : dente, pelo metodo BADAN - (C�I�O co�.o proprro
lho de encontro a uma casa : entre os destroços do apare- lauto!' Prof. Badan.) :-.tratamento �efl(�len�e rápido e com

da aldeia de Vico, à meta- � lho. A vítima tinha vinte t teste batertclôgieo e controle ra�lOd.ontH!o _ .

noite de ontem perecendo anos de idade. I Dentaduras: Magnetizadas e sem abobada palatina,,

,I quando anatomicamente indicadas.-------.._----------..

.( Pontes i móveis e fixas
\ RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA

j Atende só em hora 'previamente marcà'da
�?i Clínica: ,

I -- .. �

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen- .

FLORIANÓPOLIS _ Pela manhã somentetes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare-Icidamente um auxílio para construirem uma casinha:
. ...... _

A·P E L O

Lista entregue nesta Redação .

Vereador João N. Pires .

O ESTADO .

87,00
100,00
100,00
333,00
100,00
150,00

Lista do sr. Osvaldo Ramos ......
' �
....

Um anonimo ; .

Lista do Estreito .

fESTA DA VITÓRIA

Casa "Eureka'"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radíolas,

.

Máquinas de Costura, etc. etc.
Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca

Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Eletríco em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D:O.P. - 'I'êcníco forma
do na Europa

PROPRIETÁRIO: OTOMAft GEORGES BOEHM
Rt:gistro: Inscrição- 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

E:atreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO
marcada.

Dr. E. Moennlch

DR. INGlETTO
r
Diagnóstico�Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

.

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Tr.umatologia - Tisiologia
Gtnecolugía - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.

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

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora...
Consultório: Rua Fernanqo Machado, n. 6 - 1° andar.

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

NODOCES
Acertam-se encomendas de

docinhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.

Rua. 'Jel. Melo e Alvin 17.
Tel. 3.416

CHICAGO, 2 (U.P.) .,- O De- dos. O sr. Joseph Polowsld,
partamento de Estado decí- porta-voz dos doze, declarou
diu conceder passaportes aos que ia i!0111 seus eompanheí
doze. ex-combatentes amerí- ros a Washington, para po-
canos que desejam encon- : ii'
trar-se com seus �amara.das I

der chegar � MOSCOl� ant�s'
.

..
.

russos, com os quais realiza- de � de maio, para. as cera-

I .'

>

•• '. •

ram, há dez an�s, .a jun�ão I �ôriias �o, l?O aniversário do VIDA NOVA SEM TEMOR
no Elba dos exéreítos alta- l lia da vItorIa.· PARA OS HOMENS

Hoje todo homem pode
a gel' 100% viril e pode ser

___ ..:.i 1 pai; mesmo sofrendo de dis-

narll-eípaça-O 1 turbíos de origem nervosa,ri fisiológica, de nascença e

JOÃO CAPISTRANO CARDOSO E DONATIUA t de idade.
DOS PASSOS CARDOSO I Esses distúrbios são ago-

participam aOS seus amigos e parentes o nascimento ra completa e eientiflca-
de seu filho

i
mente corrigidos por novos

ESMERALDO ANTONIO médicos. Peça GRATUITA-
ocorrido no dia 30 de abril na Maternidade "Carlos MENTE, mais informações
Correa" I à Caixa Postal 8536 - São

A C-I T E
- Agêôcia

.
de

ARMAS ATÔMICAS Pu bll·cl·dadeTOQUIO, 2 ru. P.) - O

premier Ichiro Hatoyama de .

I. ..... r.taI. Uclarou que seu governo é par- �tidário da proscrição das ...........
b��bas atômicas e de hidro-I _

ge����os inteiramente favo- CASA OU SIL4
ráveis à resolução adotada Rapazes: Recém chegados
nesse sentido na recente con- do Rio necessita alugar uma
ferencia de Banbung", disse casa ou sala,' preferencia
o chefe do governo japonês, centro comercial.
respondendo a uma Interpe- Fineza procurar snrs.

laçãõ na Dieta. ADAUTO Hotel Estrela.
------------------��---------------------------------=-------------------------------�--------------------------------

. .

'ECONOMIA abecluta
"

..

Gra'nde CONFORTO
\

.�"���._'t�_.
'\

_""!"�... __ .--.".

AQUECEDOR

ELÉTRICO ,
'

ffM-��
,IMERSÃO e CHUVEIRO

__

'

.-IWiII.....__

.4 Cãpacidade 30 LITROS

• Consfruido inteiramente de

'-.- cobre.

• AQu�cimento ultril rápido.

• Játo ilbundlsnte na tempe

J' riltura defejada:

� _.

o MI�iURADOR OÁKO. d. r�gu'
IQg.m. in.tonloneQ, permite Q

Moior e.�Qlo de grodl.loçQe$ de

rEMj>�RATURA.

�'�1
�

.,;,�
.;:;-r,jj,

".;��i�� �- �
.. :.�

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

--

AQUECEDOR ELt!TRICO CENTRAL

\
-.�

-.
CapaCidade.:

tOo a 1.000 litros

FClbri"odQ& noa tipoa
hQri�Q(\tQ_1 • ....,.il';ol.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE .
revestida de material altilmente ISOLANTE (lã de vidro),

• Reii$tencia do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle autOni'tico de temperatura por;- lIRMOSTATO.

I que proPQrciQOiI grande ECONOM.IA.

II"J!") �"J...
i'

',,;;.-:;;�� � •. ' :-,!." ';;�
VeflKO _ GA�I; O QUE FA6RlCA

�.. "--_ ,. -_. -

� � � ._. _._. ._�----_ .........
: '-_. - ... ,.�:""-...,�.-��...�� .. ,,� .-"

PASSADOHOJ E
4 DE MAIO

'."'''''''''-:"1''"' ""'1'-""::._,-e- �·· ...\··�:[:;{�r�.�....(;\
.�.i

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1635, Luiz Barba lho repeliu no reduto Pais

Barreto, obra avançada da Fortaleza de Nazaré
no Cabo, os holandezes; .

- em 1761, um Decreto de D. José I isentou de dí-:
reitos de exportação o café. Segundo uma tradi

ção foi Mme. Claude d'Orcillliers quem ofereceu
ern Caiena ao Major Palheta, em 1727, as primei
ras sementes de café introduzidas no Brasil e

que foram plantadas no Pará;
.

em 1817, foi proclamada a República no Crato,
Estado do Ceará, por José de Alencar, seu irmão
Alencar Araripe e outros;
em 1823, nas águas da Bahia, encontraram-se as

esquadras brasileiras, sob o comando de Lord
Cochran e, com a porcuguesa sob o comando -do
Chefe de Di visão Pereira de Campos;

- em 1826, no Senado, prestaram juramento os pri-
meiros senadores <:'0 Império, que formaram

aqnela
-

camara ;
em 1851, em Montevidéu, Greenfell assumiu o co

mando da Esquadra Brasileira reunida no Rio
da Prata para a guerra contra Rosas e Oribe;
em 1868, travou-se o combate de Andaí, no Cha

co, em o qual o Coronel Barros Falcão rechaçou
um ataque de 3.000 paraguaios comandados por
Manuel Montiel;
em 1.930, ficou organizada, nesta Capital, a Igre
ja Presbiteriana Independente, que já vinha
funcionando como Gougregação desde 5 de Maio
de 1.929, filiada à Igreja Presblteríana Indepen
dente de Curitiba, cujo Pastor é o mesmo de hoje,
o Rev. Dr. Sátilas do Amaral Camargo. Este Pas
tor, com o Preshítero Eleutério Gonçalves, da

Igreja de São Prancisco do Sul, constituiu a Co
missão designada para a referida Organização.
Foram eleitos, Presbiteros, os venerandos con

terrâneos srs. Romãos Martins 'Barbosa, Gervá
sio Pereira da Luz, de saudosas memórias, e o

Professor Laércio Caldeira de Andrada, hoje re

�idente em Niterói. Foram eleitos, ainda, Diáco
nos, os S1'S. Patrício Caldeira de Andrade, de
saudosa memôria, e os srs. Osvaldo Ollveira e

Laurentino Ramos. Comemóra, pois, a Igreja
Presbiteriana Independente desta Capital, hoje,
o seu JUBILEU DE PRATA.

»:

ANDRÉ NILO TADASCO

MOVEIS--VENDEM-SE
COM URGl1:NCIA �\WTIVO DE MUDANÇA

Canapé, mesa jantar redunda oito pessoas, duas
cadeírlnhas pé cachimbo, todas as peças de jacarandá
rosa da Bahia. Quarto casal com dois guarda-roupas,
comofia e demais peças. Porta chapeu. Um guarda-rou
pa solteiro. Armário cozinha. Cadeira encosto embuia.
Terno estofado, sofá três lugares, almofadas soltas.

Tratar rua Santos Dumont, 12 apartamento, 6.

-._�---

Ao Publico
A ELETROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO

SIA, tem o grato prazer de comunicar aos seus fregue
ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE,
no dia 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de
�presentação do artista catarinense

PITUCA
-

I ::�. _. _.

.",-,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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L.' Expresso Florianópolis LIda.
.•�f, .�.; "

'".•.. ,� �!'(.� \
�'--'�_ .•

-4 Transporte de cargas em geral entre
�,- . "'-"

/

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO· PAULO.

JUIZO DE DIUEITO DA' tevaÍn Fregapani. Rol de

4a. VARA DA COMARCA testemunhas: - 1. - João

DE FLORIANÓPOLIS Antonio da Silveira Sobri-

EDITAL DE CITAÇÃO nho, casado, pescador. 2. -

COM O PRAZO DE TRIN- Laur indo Gonçalves Pinhel-
TA (30) DIAS 1'0, casado, serventuário da

O Doutor MANOEL BAR- Justiça e, 3. - Auzinio Te

BOSA DE LACERDA, Juiz les Martins, casado, pesca

de Direito da 4a. Vara - dor, todos brasileiros, resí

Feitos da Fazenda Pública dentes em "Lagôa", nêste

_ da Comarca de F'lorianó- Mun ic ipio, e que compare- MA'rRIZ: FLORIANOPOL1&

polis, Capital do Estado de cerão independentemente de Escritório:

Santa Catarina, na forma intimação. Em a dita peti- Rua Padre Roma 50 - 'ferra0 Visconde do Rlo Branco Avenida do Estado 1666/76

da lei, etc. ção foi proferido o despa- Deposito: 1932/36)

FAZ SABER aos que o cho do teôr seguinte: A. Rua Conselheiro Mafra n. la')

presente edital de citação Designe o Snr. Escrivão dia Fones: 2534 - 2.fi35

com o prazo de trinta (30) e hora, para a justificação, Caixa Postal, 435

dias virem ou dêle conheci- cientes o interessado e o Dr. End. Telegráfico:
'o P t P 'bl' F li "andl'ude e Transpo]is

menta tiverem que, por par- l ramo 01' u lCO, po IS, "l

te de ALVARO FRANCIS- 14-4-1955. (assinado) Ma

CO DOS' SANTOS, na ação rioel Barbosa de Lacerda.

de usucapião em que reque- SENTENÇA DE FLS. 9. -

reu perante êste Juizo, lhe Vistos, etc. JULGO por sen-

;�::�X:;�ii11;:���j �i;�i�����;�i��;��� iCiclislica ICasa' "'Eu'reka"CISCO DOS SANTOS, bra- duza os' seus devidos e le- Rosa Neto'
sileiro, casado, pescador, do- gais �feitos. Expeça-se man-Imicilüido e residente em dado de citação aos conf i- ,

Lagõa, nésta- Comarca, por nantes (lo imóvel em 'ques- :r:-ua 24 de MaIO 906 (Es-· Rádios, TransfOt'madores, Amplificadores, Motores

seu procurador infrascrito tão, bem como ao 'Diretor do tre�to)C' .. R N t Elétricos, Gazolina, 01eo Crú, Cofres e Ffchârtos de Aço,
d S

.

d Patri
�.

d
A icltstíca osa e o

I" di I' M'
.

d C t· a etc etc
conforme instrumento .:, e erviço o a rrmoruo ' a .

Of" d B" rca 10 as, aqumas e os ur , . .

procuração ane.xo, vem. pe- ,'União e ao. Doutor 40. Pro-
(Antiga reina 1

J

rei-
Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca' I'

la presente dizer e fmal-Imotor Púbhco, na qualidade �.leia'8 _

Ne�y tem a ?::;8 sa- Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material

mente requerer a, V. Excia. ,de Representante do Minis- l�bal.çao
e cOmUt�I alO Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força . I' ,.

P rbli d F d pu lCO, que con atua -

Instalador Iicenciado pela D.O.P. - Técnico forma-
o seguinte: - 1°) - que e tér io u lCO e a azen a

I mente com uma equipe de

possuidor de um imóvel elo E�tado, par� todos con-

J14 mecânicos especializados
do na Europa

constItUldo por um chalet testar em o pedido, queren- em: reformas e consêrtoa
de material, com duas jane- d?, no �razo da lei. Out�'os- de bicicletas de passeio, cor
las de frente e entrada ao SIm, citem-se, p�r edital, ridas (meia corrida, cor

lado, e o respectivo terreno, c�m o pl:azo de trlllt� (30) rida especial Triciclos, tíco
de forma retangular, com a

I
d ias, ?S I�te�'essados mcer� ticos, carrinhos berços en

área de 765,16 metros qua- tos, citação essa que devera de ciclismo.
drados, situado no Adro da. ser feita na conformidade Possue um grande e va

Igreja do lugar denomina-] com o art. '455, § 1° do Cod. riado estoque de peças des
do "Lagôa", distrito dêste I de Proc. C.iviI; C�stas a fi- de uma simples

.

borracha
Municipio, medindo 37,60 Inul.. Florwnopohs, .26 de

para rodas de triciclos até
metros de frente e de lar- abril de 1.955. (assinado) s bicicletas de corridas es

gura nos fundos, por 20,35
IMa110el

Barbosa de Lacer- peciais.
metros de extensão da fren- da, Juiz de Direito da 4a.

Seus mecânicos atendem
te ao fundo, em ambos os

I
Vara. E, para que chegue

com presteza e perfeição os

Iados confrontando, na ao conhecimento de todos, serviços.fr-ente, ao Oeste, com o alu- mandou expedir o presente Estamos equipados com

dido Adro da Igreja, 110 la-I edital que será afixado. no grande' variedade de fer-
do direito, ao Norte, com a ,lugar de costume e publica- ramentas especializadas
Estrada da Igreja, onde for- do na forma da lei. Dado e bem como maquinários.
ma esquina, no lado esquer- : passado nésta cidade de FIo- Servíco de Solda, Forno-

do, ao Sul, com propriedade rianópolis, aos vinte e oito Vulcanização, Mecânica,
do requerente e, nos fundos, I (28) dias do' mês de abril do Pintura Raiações e breve
a Leste.r com dita de João ::LllÕ' de mil

- noveé.en-tos e mente Pintura à�Fôio:
. .

Henrique Gonçalves; 2°) - cincoenta e cinco (1.955). Atendemos "às cidades lia

que a pós se do imóvel dos- Eu, Vinicius Gonzaga, Es- Interior pelo serviço de

crito foi havida pelo Reque- crrvao, o subscrevi. (as- fim tudo referente ao ramo

rente em 20 de janeiro de sina do) Manoel Barbosa de Reembõlso.

1.947, por compra a João Lacerda. Juiz de Direito da A Ciclistica Rosa Neto à

Antonio da Silveira Sobrl- eia. Vara; oficina Oficial da la Volta
.

nho e sua mulher, d. Ja- Esté conforme.

IdO
Atlântico.

cintha Conceição da Silvei- O Escrivão Atendemos pelo telefone

ra, também conhecida por Vinicius Gonzaga I H230 .

•Jacintha Joana da Silveira,
cuja pósse, por su� vez, na-

_ 'quela época, dâtava de mais
de trinta (30) anos; 30) -

que tanto o Suplicante como

seus antecessores sempre
mantiveram pósse pacifica
e contínua do imóvel, sem

Iinterrupção, com "animus

domini", ·e sem oposição de

outrem; 'e 4Õ) - que dese

jándo o Suplicante legiti
mar sua pós se, nos 'termos
dos arts. 550 e 552 do Có

digo Civil, REQUER a' V.
Excia. se digne determinar
sejam tomados os depoimen- marcada.
tos das testemunhas abai�
xo arroladas, afim de que

seja justificada a pós se do

Tequerente e, em seguida,
na forma do art. 455 do C.
P. C., citado o Snr. João

Henrique Gonçalves e sua

mulher, únicos confrontan
tes do imóvel, bem como o

Dl'. Representante do Mi
nistério Público e o Dele
gado do Dominio da União

e, por editais, os interes

sados incertos ou desconhe
cidos para que no prazo da
lei contestem, querendo, a

presente ação de usocapião
e a aco,mpanhem até senten

ça final, sob pena de ser

julgada sua procedencia e

expedido Mandado que au

torize a respectiva transcri
ção. Protesta-se provar o

alegado com os depoimentos
pessoáis dos interessados e

de testemunhas, vistoria e

quaisquer outros meios pex
mitidos em direito. Valor da
causa Cr$ 2.100,00. Nêstes

COM URGÊNCIA MOTIVO DE MUDANÇA
termos, P. E. Deferimento.

1 't duas
(Sôbre estampilhas esta- Canapé, mesa jantar redone a 01 o pessoas,

duais no valor de Cr$ 6,00, cadeirinhas pé c�(.·:1imbo, todas as pe.ças de jacarandá

inclusive as respectivas ta- rosa da Bahia
..
Quarto ca�al com dOIS guarda-rou�as,

xas de S. P. Estadüal devi- comoda e demaiS peças. POl'ta chapeu. Um gUarda-lO.u
damente inutilizada�): _Ira solteiro. Armário cozinha. Cadeira encosto embUla.

Florianópolis, 13 de abril !Terno estofado, sofá três lugares, almofadas soltas.

de 1.955. (assinado), pp. Es Trata�' rua Santos Dumont, 12 apartamento, 6.

iT

COM VIAGENS mRETAS E PERMANENTES E,l\i CARROS PRóPRIOS

I'ILlAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

'rele:toD.e: 37-30-91
Teleftme 1230

Endereço Telegrá:tic�
Santidra e TranspoU.s

São Paulo _: Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-o-

tagência no Rio de J'anell'o e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

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

Afecções de Adultos e Crianças.

Pediatria _ Ortopedia _' 'fl'aumatologia - Tisiologia

Ginecologia - .Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice.

ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora.:
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° anda-r,

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

Pela Manhã e, aos Sábados atendera somente com hora

Dr. E..Moennich
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização) .

Operações da Mca, gengivas e maxilares e ex�raçõ�s d!�í
ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Plorrela,

.

por operação iem dôr

Pesquizas e tratamento dos fócos de lltfecção na raiz do

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

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

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADlODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPiA
Atende só em hora' previamente Iparcada
Clínica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS -:- Pela manhã somente

MOVEIS��VENDEM-SE

A Associação dos Servidores Públicos de Santa Ca

tarina, convida a todo funcionalismo público para dia .3
de maio, (terça-feira), às 16,45, horas comparecerem a

sua Sede Social, sita à Rua Trajano, 37, afim de

acom-I· E indicado nos casos de fraque.panhar a COMISSÃO que fará entrega do MEMORIAL za, palidez, magreza e fastio, porque
pró ABONO DE EMERGÊNCIA de Cr$ 1.000.00, ao Exce- em sua fórmula entram substancías
lentíssimo Senhor Governador do Estado e Excelentís- tais como Vanadato de sódio, Líet-
simo Senhor Prefeito Municipal. tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

Fpolis, 29 de Abril de 1955 de cola, etc-, de ação pronta e encas
\
-Á PI�ETORIA - nos casos- de traquesa-e neuraste-"

-;;;,_----�-------------, nías, Vanadiol é indicado para no.
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes mé,
ãícos e está Ucenciado pela saude Publica.

PROPRIETAlUO: QTOMAR GEORGES BOEHM

Registro: Inscrição 211
Fone:

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657 •

Estreito - Florianópolis .,.- Estado de Santa
Catarina - Brasí]

VENDA A VISTA E A LONGO PRAZO

Associa�ão dos Servidores Pobllcos
de Santa· Catarina'

eficiência
tradicão

,

Desde 1927, se empenha a

Varig em oferecer. ao público
o melhor serviço, adotande a�

mais modernas inovações na

técnica do transporte aéreo,

VARIG
�

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

Ao Pu,blico
A ELETROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO

SIA, tem o grato prazer de comunicar aos seus fregue
ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE,
no dia 14 de maio, na Rádio Guarujá} os programas -de

apresentação do artista catarinense
PITUCA

------'----�.--------------------------------

o Sangue é' -a
ELIXIR tu.

INOFENSIVO Av ORGANISMO,
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMATIS�1O I SIFILIS I

Vida

fome o popular depurativo compQsto de

tfermofenil e plantas medicinais de alto
falar depurativo. Aprovado pelo D. N. S
�. como medicação auxiliar no tratamell

() d aSifilill e Reumati&mo da melm.

ori4em.

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

uma casa iniciada com todo material para termina:r.
. Esplêndido iocal, área espaçosa com proteiro nos

fundos.
Procurar Alcides Philippi, l'ua Antônio

1.118, defronte.

,

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEÓAOE\ fERAS
•

MAIORES OPORTUNIDADES, DE CONHECER A

TERRA CATARiNENSE. NÃO PEflCÁ TEMPO, EN =

V(A- NOS HOJE MESMOi Tt:U NOMí;;, [ [NõÊftE =

I

co A CAIXA POSTAL 489':' fL.ORlANOPOUS�S.C.

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNObm�
I

.

-WEDlCjONARI.Q=
FUNDADO EM 16-9�54

\;J�O""'V�E�M�_C_�_JARIJ�ENS� !

APELO
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos dcen

tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare

cidamente um auxílio para construirem uma casinha:

Lista entregue nesta Redação .

Vereador João N. Pires .

O ESTADO o •••••••••••••••

87,00
100,00
100,00
333,00
lOg,oo
150,00

Lista do sr, Osvaldo Ramos
Um anonimo ,

-

, , .

Lista do Estreito " .

MAGROS E FRACOS,
VANADIOL

.

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

servir melhor à sua distinta freguesia, acaba de receber
um "grande sortimento de colchões de mola da afamada
'marca. Citytex, que estão sendo vendidos também pelo
sistema crediário.

Rua Tte. Silveira, 24 e 28. - Fpolis. •

Precisa-se
No ESjaleiro

MECANICOS
Arajaca

SERRALHEIROS

Restaurante . Napoli
RUA Marechal Deodoro 60.
Em Lages, DO sul do Brasll, o melhor I
,Desconto espec.lal para os senhores Viajantes.

�Parlicipação
JOÃO. CAPISTRANO CARDOSO E DONATILIA

DOS PASSOS CARDOSO
participam aos seus .amigos e parentes o nascimento

de seu filho
ESl\fERALDO ANTONIO

Carlos, ocorrido no dia 30 de abril na -Maternidade "CarIo'!
Correa"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Filologia
Sob a presidência da se o mentárío dos artigcs ,10 Acto díções de ínícíatív.i de Santa

�iret?r, o sr, �esemb81'gJ.tiol' I de Fundação) professor Ge- Catarina, estivesse q�.nnto
Henrtque da Silva Fontes, re- orge Agostinho -ta 3ilva, 'que possível na primeira Iínha do

uniram-se na
. quarta-Ietra, !logo de início ressaltou quan- movimento de estudos filo-,

W ele abril, os professores das : to a- iniciativa se devia à in- sóficos do Brasil.

Secções de Letras d", nossa I sístêncía do sr, Deserubarga- Depois de váríos dos pro
Faculdade de F'iolologia, pa- dor dr. Henrique Llfj_ fiilva fessores presentes, entre os

ra discutirem o 'projecto de' Fontes por que a FaculdJ.c.e quais se contavam os S1'S.

fundaçã? d,o, Centrn j� li�s-I fosse' não simplesmente uma Cónego Antônio Waterkem

tudos Pílclógicos. DepOIS ele escola de transmtssào de co- per, Padre Francisco de Sa ..

o sr, Diretor da F'aculrlade nhecímentos, mas um centro les Bianchini e Werner José
ter pronunciado sôbre o as- vivo de pesquisas que con- SoeH, dsr. Aníbal Nunes Pi

sunto algumas palavras, foi

I'
tríbuísse para o avanço da res, João Batista Luft, I:on

encarregado da leitura e 'co- ciência e, conservando as ira- suelo Romero Pintos e Eudc-

Agora que já se extinguem os ru- •••(j.e••••Ijj$••a•••e.(j@••••G.GI�.O•••••••••••• 1'0 de Souza terem usada da

mores levantados pela imprensa a res- palavra, apresentando vaho-

peito do troté dos calouros realizado a JUBILEU DE PRA',TA sas sugestões e propostas. hi
21 de abril passado, eu me sinto com co- aprovada a criação do Centro

ragem para ocupar estas colunas para, A IGlmJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DESTA CA- que entrará em imediata ati-

uma resposta a um jovem e distinto PITAL VF.: TRANSCORRER, HOJE, O 25° ANIVERSARIO vidade, para o :lue 18 conta

acadêmico, meu amigo, que me pediu DE SUA ORGANIZAÇAO ECLESIASTICA com salas de trabalho na se-

,

que daqui lançasse a minha formal con- de da Faculdad'3 e um volu-

denação ao costume. moso acêrvo de bibliote(!a,

Devo dizer que não assisti o desfile
\:: �',> �f' �:;''';':�'�:.- ",�, ",' .:' � Destina-se a novel ínstí-

e, .10Utvanbd�-me_ nha �ftirmação dos [or- �_',,�
tuíção, modelada segundo as

nais, am em nao esi aria em fazer as - quais recentes fundações da

minhas restrições ao que foi visto e dei- Europa e da América, a estu-
xou penosa impressão, Mas, nem porís- dar todos os (\omíni0S �� }'i-

so sou contrário à festa 'dos calouros. lologia, entendendo-se o ter-

Antes, acho que, reprimidas as ínconve- �
mo na sua acepção mais vas-

níêncías, deve ser ela um acontecímen- ta, o que, como se sabe, dará
to que marque um ponto alto na vida da cidade, que faç�

, a possibilidade de se estuda-
interessar a população nos assuntos da nossa mocidade rem no âmbito do Centro to-

acadêmica, Sou, assim, pelo trote, um trote alegre e entu- dos os aspectos de uma de-

siástico, que represente uma sadia manifestação de men- terminada cultura. De inicio

talidades livres de recalques e de, complexos, não, está vis- estará o Centro dividido em

to, por um que seja a elevação da ·pornografia e da imo- três Departamentos, o (!,� Fi·

ralidade à condição de manifestação espiritual e cultural. lologia Clássica, SOl) a «íre-

x x x ção do Prof. Eudoro de Sou-

O trote dos neófitos é um fenômeno cultural incluido za que é também Diretor Exe-

entre os chamados ritos de passagem, que são cerimônias cutivo, o de Filologia Româ-

que acampanham tôda mudança de lugar, de estado, de nica, sob a direção do Prof.

situação soeral e de idade, sofridas pelo ser humano. Aníbal Pires, e o de Fllolcgia
Assim como as cerimônias religiosas que comemoram a Anglo-Germânica, soh f. 'li-

pasagem, ou o ingresso, de um novo membro para a socíe- Transcorre, hoje, o 25° aníversárío de sua organização recão do Prof. Padre Werner

dade religiosa (batismo, confirmação, ordem); como as so- eclesiástica, a Igreja Presbiteriana Independente desta Ca- SoelL

lenidaeles sociais, para a comunidade social (iniciação, ma- pital, com Templo à Rua João Pinto l}. 37, à frente da qual Mais tarde, e. a critério do

trimônio) : ou as jurídicas, para uma outra categoria (gru- se encontra, como Pastor, o Rev. Alirio Camilo. Conselho Irrter-Departamen-
pos de idade, maioridade), o trote é uma cerimônia for- I Constituida em 4 de Maio de 1930, a Igreja, transpondo tal, que é presidido pr-'r' sr.

mada de vários ritos iniciáticos que visa introduzir o indi-Iuma série de obstáculos materiais, /conseguiu chegar até Desembargador Henrique rja

víduo no seio de uma sociedade de âmbito limitado, no ca- . aqui pela. pujança de seus elementos, que, possuidores de Silva Fontes, serão criadas

s� a estudantil de grau superior para os que a ela se can-I ina?�lável fé, cheios de crença em o Salvador, rortes de novos Departamentos.

dídatararn.
'

. espiríto, transpuzeram todas as dificuldades, sempre com Seguindo neste ponto o e-

No particular, entretanto, há a considerar' a sua aco ..

I estoicismo, abnegação a toda 'Prova, rendendo nesta opor- xemplo dos mais adiantados
modação e o aproveitamento de outras linhas e traços cul- i tunidade, graças infinitas ao Mestre -dos Mestres, a Deus focos de cultura;) Centro

turais, com raizes históricas muito profundas e com as: Miseric-ordioso que os tem abençoado e os abençoará para procurará a colaboração ele

modificações que nelas os séculos imprimiram. Estes ele-! novas jornadas.
.

todos os especialistas no as

men�o� podem ser en:ontl'ados nos ritos de passagem da I �or tão �US�icioso- acontecimento a Igreja promove, a
I
sunto, quer, façam 0'1 não

memmce para a mocidade, comuns a todos os povos, quer i partir de hoje, as 19,30 horas, quando realiza-se um CUL- parte do pessoal docente da

ela antiguidade, com as variantes encontradas, atualmen-I TO SOLENE, até o próximo Domingo, dia 8, quando encer- Faculdade, tendo já 'ficado

te, quer. ��s c,:lturas mais recuadas, quer nas mais adían- Irarão, comemorações, eSl}eê1ai� pe!o transcurso elo JUBI- encarregado o Prof. George
tadas clvlllzaçoe�. ,

.

I L�� DE, PRATA de su� orgamza�ao,' para as quais fomos Agostinho da Silva. secreta-

Na Idade .Médía, o rapaz que entrava para o grupo da I dístínguídos com atencioso convite, que muito agradece- rio Geral do Centro Je Estu

mocidade era obrigado a pagar o chamado "direito de re-I mos.
- -; dos Filosóficos, de realizar as

conhecimento" _ espécie de írnpôsto que cse destinava <l. ; Tôdas as comemorações serão real�adas na Ig'reja da necessárias gestões. Ao mes ..

organização de uma festança de deixar memória, e que era' Rua João Pinto n. 37, sendo franqueada a entrada. l mo tempo, o Centro esta,be

celebrada todos os anos. Este reconheéimento era necessá- O ESTADO se congratula com os que fazem parte da lecendo relações com os eien

rio para se usufruir o direito reconhecido à mocidade, qual Igreja Presbiterial1a Independente de Florianópolis, for- i tis tas nacionais de outros

o de divertir-se, o de fazer barulho e o de castigar as pes,- I
mulando os melhores vot.os de feUcidatles na consecução de . Estados e os especi"li>;tas e�-

soas cuja conduta escandalizasse a comunidade, Uma das' seus a.levantados fins morais e espiJ.'ituais. trangeiros e com a::: lnsLit.ui-

m;mifestações dêss.e direito era a de promover o "chariva� çõeô congêneres. e chamando

ri", que visava principalmente apupar os viuvos e as viu- à iniciação na pesquisa os

vas que tornassem a casar, os maridos que apanhassem das ACONTECIMENTO SOCIAL E ARTISTICO alunos da Faculdadl� ou jo-

espôsas, os infelizes que entravam no cabo da vassoura do-
. vens qué demom:trem o seu

méstica por infração dos cânones matrimoniais, os avaren- INAUGURA-SE, HOJE, ÀS i7 HORAS, A EXPOSIÇÃO interesse ]:elas váriíis m'.lté-
\
tos, os estrangeiros que não pagassem o tributo das "boas- DE "PINTURA MOLINE"

.

rias, que fazem pf'.rte do àlll-

vindas", as moças de má conduta, as mulheres adúlteras" Ó Clube Doze de Agôsto, através do seu Departa- bito cultural do Gentl'O, pre-
os ébrios contumazes, inveterados e brutais, os caluniado- menta Cultural, abre, hoje, suas portas para abrigar parará sólidamente_ umE ge-

res e os delatores, bem como o homens pertencentes à uma' maravilhosa exposição de pintura, criação da ração de pesquisadores ca-

grande e honorável confraria dos maridos enganados,.. grande artista ALÉXANDRA HERRMANN. pazes de levar avante as ta-

Cam o tempo esta maneira ruidosa de aplicar o prin- Trata-se de pintura de agulha, arte genuinamente refa� de estudos que ternos

cípio do "ridendo castigat mores" foi colocada fora da lei brasileira, cuja existêI!cia não vai além de 15 anos. E' mister.

_ "et pour cause!"...
uma arte nova, já bastante aplaudida nos Estados de

Amadeu de Savoia, J'á no século XV prOibiu os chal'i- São Paulo, Rio e Paraná.
'

à reportagem, já está [,ieI1CiO

varis, qualquer que fôsse a intenção - mas mesmo assim Inédita no mundo inteiro, a arte de ALEXANDRA elaborado o programa ele tra-

a mocidade os provocava,
HERRMANN vem se difundindo graças ao patrocínio balhos para o presentf, ano,

Está visto que êste traço cultural foi sendo limado, po- de pessoas da melhor sociedade brasileira, amigas da
que compreende, como tra--

lido e envernizado pelo tempo e se bem que a mocidade arte, da cultura e da educação do nosso povo. . balhos de seminári0 ou ce

não promova mais os, charival'is como antigamente, con- Em Santa Catarina, S. Exma, Sra. Ruth Hoepcke pesquisa individual, edições
serva ainda, e se lhe reconhece implicitamente, o direito da Silva tomou a si a satisfação de apresentar a nossa críticas de textos, fichagem
de castigar os costumes que escandalizam e ofendem a so- sociedade a grande artista, convidando ALEXANDRA d' d'

.

e ln Ices vocabulares, qua-

ciedade, com as manifestações do seu espírito, respeitan- HERRMANN, a expôr seus trabalhos de pintura moliné si inexistentes em no;;sa lín-

do, é óbvio, os preceitos legais que estigmatizam, com ra- à apreciação do público e da crítica ilhoa. gua, bibliografias periódicas
zão, as alusões de ordem pessoal, fazendo-as de modo ,ge-

'. ALEXANDRA HERRMANN terá, pois, hoje, à tarde, e I:lUtras de fundo, con;;ti�ui-

ral, a ponto de não se constituirem elas mesmas não o cas- seu primeiro contacto com a sociedade catarinense, a- ção de un1 fichário bio-bi-

tigo mas o motivo do escândalo. . .

través de �:inta e uma telas, entre as quais destacam- bliogl'áfico de escritores ca-

Ora, os alunos das escolas saem em geral da categoria I se retratos executados pela artista e reproduções, em tarinenses, estudos prévios
daquêles cUJ'os direitos não prescreveram, mesmo com o II bordado, das ,mais célebres telas de Rubens, MUl'ilo, I p�ra a colheita de duelos 1'e-

tempo, em tôda a parte: - o de promover a alegria rui- Velasquez, Ticiano, Rembrandt e outros clássicos da lativos à dialetologia de Sa-n-

dosa, o de ridicularizar os co�tumes, em certas ocasiões. pintura. ta Catarina, prepalaçiie de

Uma: destas vem a ser justam�hte a da solenidade da pas- Para a inauguração, que se dará, hoje, às 17 horas, uma Introdução ao estudo da

sagem de estudante menor a maior, cujo rito solene inclui no Clube Doze de Agôsto, foram convidados as autori- Filologia Clássica e, tomo

as mais variadas cerimônias, desde a passeata barulhentg, dades; a sociedade em geral, a imprensa, o rádio e re- trabalhos de, expans'8,0 cultu'

até o banquete de confraternização, ponto culminante, se- pl'esentantes das entidades culturais e artística� de nos- ral, séries de confe:'êne;as e

ja o da comunhão de velhos e novos, com que se encerra o .sa CapitaL pequenos cursos, elltre os

cerimonial. O Professor Sálvio de Oliveira, Diretor do Depar- quais já estão previstos os

Na França estas cerimônias às vezes constituem uma tamento Cultural do Clube Doze de Agôsto, .organiza- dos Profs. Aníbal Pires. Con-
_ verdadeira mascarada, um carnaval de rua, que enchB dor da exposição, apresentará à pintora à sociedade, suelo Romero Eudoro de Sau-

de gente as do Bairro Latino, havendo ritos qU,e são, de dando-se, a seguir, a inauguração oficial do certame za e George Agostinho da

veras, engraçados. Os politécnicos por exemplo, batizam, pela .Exma, Sra._ Ruth Hoepcke da Silva. Silva. Sôbre eles daremos

na oportunidade, o mais alto dos bichos com o nome de posteriormente notícia,; mais

MEGA e o menor dêles 'com o de EPS!LON. O aluno de namismo cultural. Não pelo trote brutal, como já se fez, pormenorizadas.

andar suspeito, de fala fina e maneiras afeminadas, rece- em certas escolas, no Brasil, antigamente, obrigando a in,"

be o de CHAMõ... Os de Farmácia, certo ano, fizeram tervenção das autoridades do ensino. Nem do trote mani- Sabemos também quI" ja se

passeata travestidos à romana, com Césares gladiadores e rito sadio que deve arejar o cérebro dàs moços, Nem o que' iniciaram as negociaçõe2 ne

centuriões. E os de Bela Arte, na oportunidade, encerra- não seja impessoal, com a odiosidade de' preocupações in- cessárias para que muite em

ram o desfile com um "autêntico" Rapto das Sabinas, de feriares, breve comecem funcionando

grande aparato e comicidade. Depois de tudo os bichos são Mas, pelo trote alegre, que ridicularize os costumes, que três Institutos especJ.aHzados:
considerados integrados na sua nova situação de estudan- aponte os males, que estigmatize os escândalos, que ponha o de Filologia Clássica.. em

teso Completou-se o rito da passagem, com o préstito, ceri - a ridículo tudo o que degrada a sociedade. Pelo que simbo.- que é quasi certa a existén

monial e banquete - e novo é o seu st3:tus social. lize o direito sagrada de criticar q�le tem a mocidade e se- cia de uma secção decticn,da

Van Gennep diz "que este é o significado interno, res- ja. de fato a cerimônia de introdução nas suas fileiras de aos estudos neo-helónicos o

p�it�vel sob todos os �ontos de vista, das manisf�etf\ç�es I
novos soMados do ideal, de novos_valores e ele sangue novo que muito vai interessar' à

pubhcas, de q��. a �!al.9l', parte dos �spectaqores nao vem com que se rejuvenescem as naçoes. colonia grega radicadas en

senão uma brincadeir�,e por vez�s o. poder público enten, I
.

Trote feito com graça, com espírito, que seja, neste ba- tre nós; um Institut:J Brasi

de devel: intery.ir, a pretexto de desordem, quando em ver- i tismo de ne6fit03, temp0!":id·) com o "sal sapientiae", que leiro de Cultura Hispâniea: e

dade são símbolos de outra ordem, isto é de organizaçfta 'lembra ao hDmem os vôos do pensamento e não com a pI" um Instituto de Estudos pljl'

regulamentada das classes de idade, que constituem o pe- menta malagueta que lhe recorde a sua condição animal, tugueses, sob a dil'eeão res

ríodo da adolescencia". que o- prende ao barro do qual E:aiu e ao qual não deve que- pectiva dos profs. �];�jÚl'O óe

Sou, assim, contra � extinção do trote, que, como ver- rer voltar. Souza, Consuelo Romero e

dàdeira cel'ÜlIônia de iúieJaçao, representa' tiill smal de di- EGAS OD1Ni-.O Agostinho da I::lilva.

Na Faculdade de

Florianópolis,
.

Quarta-feira, 4 de Maio de 1955

Notas & Comentários
o trote dos calouros

Como foi ainda adiantado

y,-

SEIS HORAS DE TRABALHO
Novo reulme de trabalho para o

funcionalismo paulista
s. PAULO, 2 (V. A.) - A- funcionalismo publico esta

pós duas horas de debate"l dual e proibindo a sua díví

ininterruptos, a Assembléia I
são em dois períodos pre

Legislativa de São Paulo a- v-ndo entretanto, as exees

provou projeto ele lei, em

I
soes necessárias, A matéria
foi aprovada 'em primeira

primeira discussão, de auto-I discussão, como foi dito ací
ria elo deputado Pinheiro Ju- ma, devendo prosseguir em

mor, mantendo o regime de I pauta em regime de urgen-
6 horas de trabalho para II cia.

IRMANDADE DO SENHOR' JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

FUNDADA EM 1765

EDITAL VERA CRUZ

De ordem do Snr. Irmão Provedor e de acôrdo com o

preceituado no artigo 98 do Compromisso, faço público, que,
no dia 8 de maio, às 8,30 horas, será realizada, na Igreja
do Menino Deus, Missa Solene, com sermão ao Evangelho,
em comemoração às festividades da VERA CRUZ,

Para assistirem a referida solenidade, ficam convida
dos todos os fiéis, especialmente, os Irmãos .e Irmãs.

Consistório, 29 de abrü de 1955.
José Tolentino de Souza - Secretário.

LA' TI CA'
Na Itália, o líder da ala esquerda do Partido De

mocrata Cristão, sr. Giovanní Gronchi, foi eleito Pre
sidente da República. "O sr. Gronchi, adiantam as no

ticias, é católico e anti-comunista, mas é partidário
da participação dos socialistas da esquerda na coali
zão governamental. Os socialistas da es-querda são li
derados pelo sr. Pietro Nenní, aliado dos comunistas".

Até ai nada de espantar, que o caso . se passou
muito longe, lá na Itália'

.

Mas, por aquí, bastou o vereador pessepista Gené
sio Locádio votar algumas vezes com o P.S.D. para os

prelos oficiosos gemerem ,anunciando um acôrdo secre
to entre nós e os comUn!stas! Numa dessas votacões
precisamente a que deu margem direta à exPlor�cão'

foi eleito Presidente dJ. Câmara o dr. Armando \Ta:
léria de Assis, que é católico e anti-comunista como

Giovanni GronchL
'

Imagine-se o que não ocorreria no terreiro fértil
das explorações políticas, se o deputado Pelágio Pari

got de Souza cumprisse os compromissos assumidos
com o P.S.D.? Estaríamos a saber q�e o represEmtan
te l_)essepista era fichado. na D.O.P.S" etc etc.!

Ainda bem que o dr. Pelágio v\I;Í ser o responsá
vel pela Segurança Pública no govêrno do sr. Bor
nhausen. E não se fala mais nisso!

Lá e cá, boas fadas há!
SEGUNDA MAO

O Diál'io da Tarde anunciou que o sr. Jorge La
cerda, abondonando () Partido de Representação Po
pular, ingressará na U.D.N. -

O deplltado Vicente Schneider não' piará nem pi
piará. O fato já erá sabido e adivinhado. Xá ondem!

MAGICA
Certa vez, em Blumenau, o dr. Agripa de Castro

Faria, iniciando formoso discurso, demorou-se em des
crever as andorinhas, nas suas revoadas dos beirais
para os fios telefônicos. Nessa altura, o microfone pi
fou e nós, mais afastados, não alcançávamos a voz do
orador. Quando o aparelho voltou a funcionar, dizia
o dr. Agripa: E esses condores soberbos, de asas pos
santes e magnificas, conquitadores àos cimos inaliená
veis das montanhas andinas, .',

Até hoje não compreendemos a metamorfose das
andorinhas blumenauenses. A mais aceitável das ex

plicações, ouvimô-Ia do Vasco Gondim:
- O Agripa falava como' 'político e nessa ciência a

evolução segue princípios próprios. Os integralistas
eram g'alinhas verdes e hoje são águias brancas! Con-
fere direitinho!

.

"

REMÉDIO
O deputado Paulo Bornhausen anda com o fígado

inquieto. Foi ao Rio fazer o tratamento. Também o

meu não corresponde. Por várias vezes já me fez ouvir

estrêla� em pleno dia, Fui freguês assíduo do Necro
tono Mas os fígados, a não ser em patê, são realmente
indigestos. E o meu acabou por não dar mais bola à
injeção. Felizmente surgiu, há pouco, novo e formidá
v�l produto: Metiocollin. Para mim tem feito um bem!?o
Compreéndo, todavia, os escrúpulos do dr. Paulinj10

, em não usá-lo. Para o seu ortodoxismo seriâ feio con

fessar:
- Graças, que curei minha hepatite. Sabem como?

Metiocollin!
Desconfio que para não meter o Çollin é qlle êle

foi ao Rio. Mas o Loyol-a meteu o Co11in, o que agora
vai provocar cólicas no Jorge Lacerda.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


