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NÃO CRi'; NA Af'UOVAÇAO zimos a um estado de ralên-
IMEDIATA cía, Para tanto é precíso

•• "Se é certo _: prossegue o isentá-la de empreguísmo -;-

I�18
sr. Etelvina Lins - que 8,- leitoralista imunizá-la contru

quele sistema, a partir, prín- a demagogia e\ o negocísmo,
cípalmente, elo desapareci- extirpando-lhe os vicias que
menta do princípio das so- a comprometeram. Tem so-

n: � �,� �.f� • �
'II. , ��;�:n���ti:á�:� Ul��iano�= �::!�n��nh;:r���í:�O� fi���

He] e, no Instituto de Puericultura, D Il��}ido ·Governador �;aSi[�i;�, �ã;l:��dv��i��:���
RIO, 5 (v. AJ .- A Ire- vernador, e no seu transcor- centivo à iniciativa da Fun- , rá' p�â. ao sr. A-

j
Municipalidade), da Uníver- de vista, todavía, o conceito

quêncía com que se registra rer será pronunciada uma dação. thayde, �,da -criação da .sidade do Brasil e da Socie- de Renée Capitain ("La Re-

a paralisia infantil; os místé-
\
conferência sôbre a profih-) nova organtzacãó; ii: designa- dade Brasileira de Pediatria. forme du Parlamentarisme")

rios que ence,rram as condt- ,xia da poliomielite pelas mo- COMISSãO EXECUTIVA ção de uma Comissão ExecIJ: a fim ele elaborar os estatu- de que a representação pro-

ções de contágio; e as trago·, dernas vacinas, sendo consi- Depois de informal' que a tíva composta de represen- J tos e diretrizes da Fundaçã.), porcíonal é incompatível com

dia.s q�le result�m. das c�nst'- : derad?s �em�ros fundadores Fundação reunirá sanítarts- tantes elo Ministério da Saú- e possibilitar a escolha, entre o regime parlamentar.

quencia da moléstia - sao os da orgarnzaçao todos os que tas, pediatras, neurologistas, de (inclusive o Instituto Os- "Diante dos impatrióticos
três motivos apontados pelo

I
assistirem à cerimonia. ortopedístas e pesquisadores, valdo Cruz e o Departamen- brasileiros de todas as ca- embaraços criados ao esfor-

professor José Martifrho da sob a presidência do mínítro to Nacíonal da Criança), eh i madas sociais, de uma dire- ço de união nacional, tão re-

Rocha, catedrático da lJ-ni- INCENTIVO DE SAU{ Aramís Athayde, da Saúde, o Secretaria de Assistência da' toria para orientar adrnínis- clamado pela crise sem pre-

versidade do Brasil e Diretor O prof. Martinho da Ro- diretor elo I,!1stituto de Pue- Prefeitura {inclusive do D�- 'trativamente a grande cru- cedentes que envolve o país
do Instituto de Puericultura, . cha destacou, também, que o rtcultura concluiu: I

partamento da Criança, da
I

zada. e que poderá agravar-se' ele

corno determinantes da cria- 'aparecimento das novas va- ,�"�""_",.-"""•._"_"___�_"""",,,,,,,,,,,,_-_-..�,,,,_",,,,�"�w............�......." ..·'4"'a-wwa-_",i _._-_".!".-.?I-.J"..'"d'-.!V maneira trágica, não e (te

ção da F'undação Brasileira I emas, entre as quais a "Salk", Pe. R·lquet prega os pr·lnc·lp·IO·s
I excluir a hipótese de que a

Contra a Paralisia Infantil. I cujas bases e primeiras ex- solução para a crise venha a

A solenidade Inaugural perlêncías, levadas a efeito ser aconselhada, por muitos,

dessa criação será realízatla
•

em vasta escala, indicam o d·a dOU',.-OA SOC.-AI da Igre·J·a através da aprovação da
.

('l-

às 10,30 horas de amanhá, estabelecimento de um marco • U U menda constitucional que

no auditório do Instituto dê I decisivo nu solução do pro- RIO, 5 (V. AJ - O Ves- vezes, o que ele chama de de todos os homens e recla- ínstítuí o parlamentarismo",

Puericultura, na ilha do JO- blema", .servíu de grande ín- pertíno "A Noite" publica, I defesa da ordem aos valores ·1' ma para cada criatura con- O repórter indaga se s. S.

hoje, uma entrevista com o de liberdade e de dignidade dições de vida e de trabalho julga viável a aprovação ela
............._..............-........_�.!"....,__....J'.�__.a.��.... -_;d";.�.......-............. padre Michel Ríquet,

famosothumanas:
Não era na classe

I
verdadeiramente humanas. emenda, ao que contesta,

.

it II pregador cl.a Igreja de Notre d

..

a burguês.ia co.nservadora E.la se recusa a estar ao ser- imediatamente, o sr. Etelvíno

N'
,

t I �

,�.
'II Dame de Paris" que_, se � en_-, ,qll� ex�t�� O\l!��.} n���s l vi�� de uma_ classe r?nL1:-, Lins: .,

"''' u a- S"'" contra jao Riô'

e.
cujos -8('1':- -tet�a?, OJ,los-içao. a )UJi),:-lC 1<'.(-'_ OUt1'iÁ. Q-uffl""'alJei'tus.s.f'I'VIIl' to- :..-:...:._ 'Nãó�Cl:eld,'dev'ô dízêr, ,r

.

�
-

-, ." .

mões, nas prtncípaís igrejas tínguísse a escravatura? 1 das na justa conciliação de na possibilidade de sua apto,
"

.

-

'_ � ÍI� desta_ capital, vem ot�t(.'ndo O :ato da. com.unis�.o ser:, seu�,��ter��ses lpgítim�s".. vação antes das próxírnas e-

-

• '!'
_ A'OPOSICAO está sendo, em nossa terra, uma es- .granue sucesso no melt;! ca- contra a burguesia e esta se: A�::;lJU Oj)!l10U o padre Ri- leições".

pécíe "de judet� l;olafi�lt�s, que l)ag-à ílelo que não fez", tólico. anti-cor�unista .nào quer t�l� quet ql1J.�to ao �'co]oni:1lís- URGENTE REFORl\iA

Ainda ante-ontem na A",sembléia o ilüsh'e deputado Es- Disse inicialmente o paelre zel' que ela Beja a camIPH. mo", questao que se acha na ELEI'.rORAL

tivaJet Pires, líder' pe;;sedisía, te;eu· oportunos e serenos Michel Riquet� - "De fato, dos__llireit.os do homem e dã ordem do dia ela polítíca dos Enveredamos para owtrc

comentários a llrôpósíto. Plua exemplificar e Uustl'ur as a personalidade humana a- dignidade ela pf'ssoa Ílllma- tempos moelernos: - "O di ..

assunto: a reforma eleitora!.

suas considenções, o n i.)l"c repl'esentar!tc do P. S. D. citou cha-se hoje em dia cada vez na.
. .

reito dos !:,OVOS dispor ele si Inelagado se a legislação ele·

um a.rtigo do jornal "'l'dhuna do Sul" "üe se edita em mais acossada e entravaela

I
"E' precIso - contmua 0 mesmos na6 deve tornar-se (J via ser aprovada até 3 de

Ararangtiá, no qual são. feitos violento: e'l injustos ataques I pela organização elas mas- padre Michel Riquet - que a direito de certos povos dis-, outubro, contestou o sr. Etel

à' oposição. tsse periótlÍcu, que se rotula de- "espelho fiel s�s. A lt�ta é dura. Mas con- burguesia se .co�v.erta total- por soberanamente do qUê vino Lins: "Sim, como neces· mais sadias para a nossa po

dos fatos", no edithl'ial em l'eferência, !l",;evera à certa tmua efIcaz. Quando um ho- mente a03 pr!l1ClplOS de uma IJP.rtence aos outros. sielade imperiosa, sem o que lítica interl1�acional. Diss(' S,S.

altura: mem sabe querer acaba autentica elem?cra�ia _erista, Ih colonialismo_ de opres"l não teremos.eleições livres e que devem ser revisados 03

"Há algum tempo se discute, na Assembléia, sempre por se livl'.ar das pio- tal como SS. PIO XlI tao �em são � de .e�ploraçao elos

po-.,. honestas".
acordos celebrados em fun-

res oI)rpSSõ,es". definiu na mensa",o'em pelo vos 111Sllflclentemente evo- A seg_'ul'I', a PI'Ol')O'.SI·to 'd"·
-

d d I
o Pla·no de Obrus e Equipamentos do Govenlador � t � çao e nosso esenvo vimen-

Il'ineu BOl'nhausén. 'Como primeil'a manobra diver- Em resposta a ul11a per- rádio". luidos, que um cristão não
i roteiro que seguirá na cam- to econômico e de nossa ba-

sionista da bancada !la oposição, viu-se a COllVO- gunta do reporter, respondeu

I
Sendo-lhe perguntad<> que pode aprovar e ao qual é· panha eleitoral: - "Ainda lança do comércio exterior,

cação dos senhores Secl'ctál'ios de Estado, que, à o padre Riquet: - "Parece- a posição da Igreja em face preciso pôr um fim. Mas há vou submeter o roteiro da pois, "inadvertências e mes-

g'l1isa de lll'estar informações minuciosas a resllei- me audacioso pretender que dos problemas sociais o pa- tambem nacionalismos e fa- campanha à apreciação elos mo sumários conformism/)s

to do sitado Plano, C()lam sabatitiados pelos senho- a sociedade burguesa encar-
I elre Riquet afirmou: - "Em natismos que sonham impor partidos que me apoiam. A- têm-nos colocado em posição

ne a primaZia dos valores ela' face dos prOblemas sociais, a Ullla inteleravel ditadura à- -

d
res deputados. Não h:í dúvida que os autores da credito que na� resistirei ao e inferioridade em relação
idéia dessa convocação tiveram em mira, exclusi- liberdade e de dignidade hu- Igreja se oporá sempre, como l,lIeks que f':"am qrtifices do desejo de ir, quanto antes ao a 'potências de menor impor-

vamente, âproveitar possível titubeio dos auxilia- manas conta o totalitarismo. acaba de indicar, a todos o::; progres"o e lia industrializa -

Rio Grande do'Sul, pois foi tância e de menos decisiva ou

res do sr. 11'ineu Bo.tl1ha.llsen, nessa inquiriçã.o, Um Hitler e um Mussolini ti- opressores das justas liberd,l- qão dos países sub-clesenvol- no seu g'l'ande Estado que nenhuma contribuição para

pal'a lIsá-Io, depois, 1;01' ocasião das discu$sôes sô- veram, no começo, o apoio eles do homem, a toda explo- vidas. iniciei por assim dizer, a mi- uma efetiva solidariedade in-

bre o Plano em si", burguês, sem o qual não te-
I

ração do homem pelo ho -

Houve outrosa, e ainda re- nha atuação política no ano teramel'icana e .para a se-

A convocação dos Secretários à Assembléia, classifica- riam podido ir avante. I' mem. centemente, um colonialismo de 1929, na Campanha ct" gurança mundial. Não som/)s

da pelo órg'âo arang'uacnse ,le "primeil'a manobra divel'- O burguês 'prefere, muitas A Igreja eleseja a salvação muçulmano, cujos represen- Aliança Liberal, integrand') nem podemos aceitar - fina-

sionista da oposiçãlY", corno é público, notório e foi larga-

PSI O
'

,. tantes deveriam ter pelo me- uma embaixada' acadêmicF\. lizou s.s. - a condição de

mente noticiado e comentado pela imprensa - foi inicia- artllldo DelitO emocratlco nos às vezes um pouco de
I da Faculdade de Direito do mero país satélite".

Uva dos líderes da situação. pudor e de moclestia. Em ma- i Recife. Lembro-me bem de Já haviamos ocupado de-

Donde se condui qi..ê o êSl,elho da Tribuna do Sul, tem O· tó· R·' d S t
-- teria de colonialismo édPr�- I

um discurso revolucionário ,masiadame'nte o tempo do

aço falso e oxidado. Convem substitui-lo 1101' outro, fiel Ire rio eglooa
-

8 80 a
--

ciso saber quem pro UZltl que tive ensejo-dépronunciar sr. Etelvino Lins, que, por

como aquele da Branca ue Neve e os 7 anões! Esse não Catarina
mais mortes, mais escravos, I

num churrasco que nos foi gentileza, estava protelando
mente jamais! ' mais ruinas e mais desertos oferecido pela Brigada Mili- o seu encontro com o sr. 'João

*
_ VIGENTE no Estrtdo, há uma lei, por sinal da ini- E D L T A L e quem, ao contrário, mais tar, quando fomos saudados Neves, na residência do polí-

ciativa do atual Secretário da Viação, sr. Aroldo Carvalho, construiu, mais educou, mais por sinal, pelo então aspiran... tico gaúcho. Só nos restava

que diSCiplina o uso dos carros 'flficiais. Manda êsse texto De acôrclo com o que (lecidiu, elt� l'eunião de fertilizou e mais libertou. l\ te Peracchi Barcellos, hoje agradecer a atenção que nos

legal que os automóveis do Estado, encerrado o expcelien- 12 de abril último, o Diretório Regional do Partido ignorancia ou o esquecimen- uma aifirmação de liderança dispensara e cuidar de apa-

te, sejam todos recolhidos à respectiva garagem. Poucos Social DemoCl'ático de Santa Catarina, na forma to sist.emáticos da história a serviço do Rio Grande e elo nhar um lotação, o que afi-

são os que observam p ..::,sa lei. O maior ,descaso por ela, c:m- . do axtigo 19, leh'a "k" dos Estatutos, llelo presente não é uma fonte ele elireito '. Brasil". nal, foi bem mais dificil que

tudo, parte da çlitetora elo Departamento de Educação. O, edital convoca os Diretórios Municipais do Partido, E sôbre os pontos funda.. a obtenção deste importan-'
carro que .a serve, em tudo e. por tudo se equi�ara a um I os senhores Delmta�os Estaduais, Federais e Sena- mentais ele sua plataforma: te pronunciamento do can-

carro partIcular, ela sua proprIeelade. Como tal e usado. E dore eleitos - sob a legenda partidária, pal'a a O TEUPO
"Estimular a autonomia dielato da UDN e da facção

como se isso não bastasse, nunca é recolhido à garagem CONVENÇAO REGIONAL a realizar-se nos dias 28 � dos municípios, rever a legis- ortodoxa do PSD.

MÓI'a em frente da residência ela diretora. Alí pemoita e 29 do mês de maio do corrente ano, com a seguin- PreVIsão do temllo até i'is lação eleitoral, desenvolver

tlempre, mesmo q'uando as nhuvas desabam. Ali anoitece e te Oí'dem do Dia: 14 horas do dia 6. em lai'gas bases o ensino mé-

ali amanhece, durante o ano todo, exposto ao l'elento, ele.:;.. a) escolha· d.o candidato ao cargo ,de Gover- Tempo - Instável com dia rever a discriminacão' dI'

gastando-se, estragando-se. Que lhe importa, se o dinhel- nadol' n.o Jileito de 3 de outubi'O próximo chuvas. rendas, lutar pela seg�ranÇà
1'0 é do povo! Razão tinha aquele artigo transcrito pela vindouro;

.

TemperatuI'a - Estável. , plena cio trabalhador brasi-

Gazeta: Santa Catarina está a braços com um períOdo cle b) escolha do candidato ao cal'go de Vice- Ventos - Do quadl'ante leiro, participação nos lucros,
intensa austeridade! Governador, caso seja criado; Sul, fresc.os. etc., são alguns dos pontos

,', :_ SANTA CATAllINA vai ter novo Secretál'i.o da c) outr.os assuntos de interesse partidário. Temperaturas - Extremas básicos do nosso programa".

I:dueação. Pela lU'imeÍl':l. vez essa pasta va,i ser confiada a A Convenção Regional será realizada nesta Ca- lie .ontem: Máxima 20,2. Mí- PETROLEO E

um l'eSlleitável saem·date. De par com êsse ineditismo, a pital, na séde do Partido, à rua· Arcipl'este Paiva n, nima 16,0, SINDICALISMO

presença d.o RevlUu. MilUS. Ubreloto nes�a Secl'etaria tl'az 5 e sua sessã.o lU'epal'atól'Ía será leva-da a efeitu no Impunha-se uma pergun-

outra estréia: a do Partido Democrata Cristão nas reSjlon.. dia 2g com início às 15 horas.
-

ta 'sobre o prOblema do pe-

sabilidades do Govêmo. Se o novo titular, de entrada, não f FlorianÓllolis, 5 de maio de 1955. OPOSIÇÃO tróleo nacional de tão gran-

puzer um freio à }Jolitiz:.u!ão do ensino, da qual a Sl'a. di- CELSO RAMOS WASHINGTON, 5 (U. P.) de importância. "A Petrobrás

l'etol'a Ondina Gonzaga vem sendo o mais dócil e irres- PresIdente em exercício - Segunda o senador de- -_contestou o sr. Etelvino

ponsável instrumento, S. Exa. terá fracassado il'remissivel- JOJiÔ DAVID FERREIRA LJM1Í mocráta Harl'y F. BYl'd, pro- Lins - deverá ser revigorada
mente. O afastamento imediato daquela funcionária, do Secretário-Gel'al vocará "muita oposição" o na base dos recursos popula-
cal'go que tantos outros dignificaram e que ela, por incom- RUBENS DE ARRUDA RAMOS programa de auxílio ao es- res e nacionais".

lletência, nã� �ode ex.el'Cel", é condição .,sine qU�. non llanl o I Secretário trangeiro proposto pelo pr<:!- Indagado, a seguir. ,se em

110SS0 Secretano reah:ml'-se no alto pmrto, VG1ta·!·emG§ ao ROBERTO OLIVEIRA sidente Eisenhower para o sua plataforma incluira a

a"sullto, na próx:ima erllção, I Tes{tureiro próximo ano fiscal. tese da pluralidade sindical,

no 8 io rl�i �irB [�n
elas disponibilidades prevís
tas nos cálculos atuaríats
mas tem faltado sempre, a

qúém de todos os limites mí
nimos da desej ada eficácia, o
necessário para acentual' e

estender os benefícios reais
da Previdência. Por isso é
que o valor desses benefícios
não evoluiu paralelo ao agra
vamento das necessidades ge
rais e do encarecimento do
custo de viela. Por isso, tam
bem, permanecemos, sob esse

ponto de vista, corno uma co

munidade estranhamente di
vidida em duas partes: o

Brasil elos grandes centros

urbanõs; onde a prevtdencía
social se exerce, deficiente
mente embora e o Brasil in-
terior do homem do campo e

das pequenas cidades, onde

OI? efeitos da instituição não
se fazem sentir. Mais um

contraste, portanto, desses

que â€sconcel'tarn e arruínam
a unidade de' um povo, que
não deve ser apenas retórt
camente proclamada, mas

promovida e assegurada· .a

todo transe".

RECUPERAÇJiO DO PAíS
Ao curso da palestra, ou

tros assuntos vieram à baih.
Referiu-se o sr. Etelvina Lins
ao estabelecimento de bases

ULTIMATUM
RIO, 5 (V. A.) ;_ Foi o .<;1'.

Tristão da Çunha quem an

te-ontem, informou ao mare

chal Eurico Dutra que o

Partido Republicano mineiro

romperia com a candidatur.:\.
do sr. Juscelino Kubltscheck
caso se, concretizasse, a can

didatura do sr. João GOil
lart à vice-presidência da

República. O PR mineiro de
ve dar um "Itimatum", nesse
sentido "ao sr. Juscelino
Kubitschek. Está disposto
às últimas consequencias,
caso em que o sr. Clovis Sal

gado renunciaria ao Palácio

da Liberdade .

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ii==="."•.-.-�'.I..�..�._.��..·�.:·�.'·.�.·�.�.'�.��··�.�.�.c���..,.,._�.'�>.�.·.·'.·�·�-=�-�-.�m·-.·.'..
"

..�..�F�l�or;i;a;n�ó�p;o;U;s�,�S�e.x.ta�.•f.e.IT.à�,.6..d.e..M.a.i.o..d.e.J•.9.5.5......�.......-�..�...-.-..
-

......�--.-.--•.•-.-.-.--�-.-&.�---...--�-�.'.-.-.a-.-'�"�� "'w ,_O__�ES__T_A__DK.u·--���
__ •

..

-25
. t_._

'.Z-FET ,.
rm rn zw .1 -

MINISTÉR�O DA AGRICUL'l'URA
SER,�ÇO FLORESTAL'

DELEGACÍÃ FLORESTAl"
REGIONAL

-

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SAN'I'A CATARINA
Uma casa de madeira, rerem construída, ainda não A V I S O

habitada, com, uma sala de estar de 3x6, dois amplos A Delegacia. Florestal Regional,
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS 1', níl

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.. sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Rep�e���i!�te.:
Preço 180.000,00 - parte financiada. \:t:It!dir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Eepresentaçõel A. iii. Le.rtl.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em acarretam tais práticas, torna publico e chama. a atençãc LtRda. S' d D t "U-

prestações
.

.

rua ena or an ai,.. - 6°

�. . Ide todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, ;]}ara a exigência do cumprimento do Código F'lorestal' Te!.: 22-6924·- Rio da Jansírc ..

com otíma praia 'D'
Rua 16 de Novembro 228 1)0

.

. ,( ecr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar saia 5U - Sio Paulo.

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar- QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, casinha- e insta-] lS'enhum proprietário de terras ou Iavrador poderá
lação completa de banh�iro e W.C. . lproceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,

Uma casa de madeira, com dois _ quactos, sala de j com antecedêncía, n necessária licença da autoridade flo�

Jantar, casinha e instalação sanítaría completa. i restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
Ambas localizadas TIlIm terreno c,e 9x53. sito a rseus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os rnrratores

Rua Santos Saraiva. 'sujeitos a penalídades.
Base: 300.0000,00 REFLORES'l'AMENTO

Quatro lotes de terra na cidade "{\e Londrina-Para- Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

na cada lote Cr$ ·45.000,00 I cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se-

Compra-se casa no Estreita até, Cr$ 100,000,00 .mentes de espécies flerestaís e de ortl�mentação, para 101'-

duas casas, sendo uma ce. llIbaterilÍLde 5 x 10, com seis neeímento aos agricultores em geral, Interessados 110 reflo

compartimentos, outra de rtl!8<Oteirl\í medindo 6 x 12 com �estamento de suas tenas, além de prestar toda urtentaçâo
sete compartimentos, Ià��@& serv{idas de água, de

'

poço" �écn�ca necessár,ia ', Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

com luz, toda forra�Ao e li)l):ntadas a oleo, ambas Iccalíza-. I
tenção de emprestunos para rp.fJorestamellto no Banco. do j , INFORMAÇOES

das em terreno ,,� liQ, J S&'cms., com árvores :ftlutiferas'jBraSil,
com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

R
-

sita a Rua l\�;l?,'!�, Fer1a./'l1. _ 420 _ Estreito.;' f
08 interessados em assuntos florestais, para a. obten-' .

-0- \ epresenlaçoes para S P B
Pode �. visitil'l!'tfta./'á qualquer hora • ; ção de maíores sclarecímentos

.

e requererem aatortsação O le!tor enco_ntrar', n(l�tll .c,o-. �.

•

D,.�O Cr li! 2'" O O· '0/\
" .' de Iíeençapara queimada e derrubadas de ma to deVtllll ld��a! IDtormaçodell. qUld· nee Ilha, Aceito representaçoes de firma que queiram espandir

-\'-4. ''1' �. \/,00

\
.. , -, " :

." ,,'"
í

ãrtamente e e irne lato: -

I
. . - , '

I Um terre-: "t P d G d J t I' dIrIgll'-Se as AgencIas Florestaís l\'lunicipais ou díretamen- .TORNAIS 'releio!•• s/vo ume de negócios em Sao Paulo. DIsponho de loja, de-

;..fIO st o em e ra ran e, un o a "VI a re- . -. , O E t d � 0<'2 ,·t I' d f' ,
.

•tdencial ".
/

r.: y
-

" 7
-."

te a esta Repartíção, situada a rua Santos Dumont nO. 6
s ao................ .... post O e se eciona a reguezaa.

lO o d .stnto Na, al medindo lu x 14 FI • •

l'
A Gazeta................ 2.656 Dou rererencías comercíaí e b c

.

Pree.o Q.r' 50.000 00
em orj�nopf) IS. '.

Diá.rio da 'J'arde ..._.......
3.579

.
.

c s an anas. �

Dois J'"
.$ ,

. .. Q. Te�efone: 2.470
-.-- cat:i:3. Postal, 395.

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

2.010 Caltas pi LUClanO L. M. Colameo - Rua Camomll, 137

utes de terreno, med1l1do cada um 10 x ...0, lla í .Ender o tI' rr . A
.

il FI f
-. IIJ)prens8 JflClal ...•..•• 2.688 --- SAO PAULO

cidade; S- J se' em frente a Caixa D'Aaua. I
eç e egra lCO. grJS :va - or anopohs, S. C.' HOSPI�'AIS

- -.--

. .. ...e ao o,. .• . -=11' !"F'P7t'mt'__
-

__ cwwM* - CarIdade:
---� ......

1>". rreço cada Cr$ :!.O.OOO,oo. � (Provedor) •..........•.• 2.114 FARMACIA DE' PLANTA0'
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para c.Qns- V.' g'. I Cro:taria)

...... .,....... 2.026 -'. '.

t d 'd d I' C li! la em com segur�n�a
' Nereu Ramol ...........• 6.811

truir uma ca�a no cen ro . a Cl a e - va or r", .•;.... . . U y' . :lf1ilitar' .................• 1.l6'1 MÊS DE MAIO

330.000,00
.

.
São ;Sebostião (Cala de 10 - Domingo - Farmácia Nelson - Rua 'Felipe

-

uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

.

e rapidez .

M:t�����ad�"D��t��' ·c��:
*-lU Schmidt.

construida toda pintada a oleo. preço Cr$ 95.000.tlO
'" los Corrêa ;..... 1.121 7 --Sábado (ta.rde) - Farmácia Moderna - Rua· João

negocio ur'gen te .

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS:DO c�'i�;��s UR- Pinto.
.

-

lnfol'mações a Rua Coronel Pedl'o Demoro 1541 B I0100 SUL BBASILDIBO' Corpo de Bombeirol .... i.811 3 - DomingÇl - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

}O andar ;_ Estreito _ Em frente ao Cine Gioria.
-

ae
. li(·_

. D
..

))' Ser�iço Luz (Re(!lama- 14 - Sábado (tarde) - Farmácia' �nto Antônio -

FI
.

ó l' I j f
. ,I. çoes), ' . . . 2.404 Rua Fell'pe Schm'dt 43

.

Oflan pO 18 -- ta a - Joinville _ Cudtlba Polícia (Sala Comissário 2.038
I , .

j I .......
.

' Policia (Gab. Delegado) .. 2.19. 15.- Domingo - Farmácia santo Antônió - Rua Fe-

�
'. ""'....

.

i'" ICOMPANHIAS DJi· lipe Schmidt, 43.

Age
A

nc·t"a. .. Ku� Deodoro e�qui.na�da TRANSPORTilS
'

. • Rua Tenente ,811velraj
. I AÉREO 19 - Dia Santo - FarmáciaCatarinense - Rua Trfl- ,.-

TAC ,................... 1.700 'I.iano.
-

.. -....., = __ _,_-"''''''"' __
i Cruzeiro do Sul .•.... ,. 2,600 21 Sábado (tarde) Farmácia N t' R

_co<. _, _�__�_
'.'''.'''''''1. IPanair .........••...•.... ii.lílil .

-
. -

.

.

° urna - "ua
. -

.
-- •._. ��-- Varig 2.121 Tràjano.

Lóide Aéreo) :..... 2.402 22 Domingo Farmá' N t R'
I

Real !.Slí8 -,
- ela ° urna - ua Trajano.

ScandinavlIII ....•.....•.• lUDO 23 - Sabado (tarde) - Farmácia Esperanca - Rua
HOTÉIS Conselheiro Mafra. ."

.

Lux ......•............•. 2.021
.

29 - Domingo - Farmácia Esperança. _ Rua' Cons,'",Magestic 2.276
I

-

Metropol ...............• 1.14'1 he�ro Màfra.· -

La Porta 13.·�42� I," ? .serYiço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Cacique . . A t N t

. Central � .. . . . . . . . . . . . 2.694 i n ?1ll0 e o urna, situadas às ruas - Felipt3 Schmictt 43 e

�8trela: .....•.. ,......... 1.371 \ TraJano."
-'

, i,'

f�?TkEiTO\"""""'"''
&;66i I _ A; pre_sent� tabela- não ·pOd.erá] Stl!,· ptlteráda sem. prévia

� Disque Oll ,autol'lzaçao deste Dep!:,rtamento. '. "

�-------------------------------------------�-----------
_

....e< J' t=77L!··--·';..��:"·� .

.INDICADOR PROFISSIONAL\
DR. RO���:ASTOS ["MÁRIO

DE L_ARMO Dr. Vida.1 DU'1'8. FI-lho
"

. MÉDICO CANTIÇAO ES
Com prátIca no. Hospital .8io

. M É D I C {\ .

PECIALlSTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA DR� I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER FranCISCO de Aasul e Da "3nt�; ,,'

"
' CIlRSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DÊ JANEIRO

W. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro í GLJNICA DE CRiANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS

• 'Doençal ��;�����o�e�PiratórIO ���:iddael�dMad:ed��d�On!Bareuad8�ldla��!:: Contu��K!�t���I�o� lIei-
Doe���Ji��e�nas t:ll!i��{oíp�:iit�l��iiWA1rNITNO!��D�A��N�U�RAEI�s�B:�!NT��

. DR. ANTONIO 'OIS RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA 'reles, 22 Tel. 2675. CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS E ADOLE
.. O·

MUSSI
'.

_

DOS PULMOES Ex-inter�:r:rJad��E�::i.o da :&ia� Horários: Segundas, Qu"rtaa a RINS _ INTESTINOS PSICOLóGICOS DA lNFÂNCIA - i:N�i����])ESDD�SATÚlNR�!�S
_ -JU:DICOS .-:. Cirurgia do Toras:

(8
Sexta feiras: CIA DE MANEIRA GERAL "Ao'"

CIRUR'GIA-'JLíNICÂ Formado pela Faculdade Nado· ervlço do Prof. Octivio ]lo- D 16' 18 h Tratamento morlerno da CON
'

nal de Medicina, Tlllololllta e drieues Lima)
as
.• 11:8 orss. SULToRIO - FELIPE SCHMIDT 18

G:iRAL-PARTOS Tialoclrureiio do HOI,ital N.- Es:-Interno do Serviço de Clrur- .Resldencla: Rua Felip3 Sch- SIFILIS CO��ULTAS -: DAS 2 AS ó HORAS:
.

Serviço completo e elSpeciali- rêu l1amo. ela io HOlpital I. A. P. E. T C. J�Jdt, 23 - 2° andar, apto 1 - COllsllltóri6 _ Rua Vict6r CO"SU.LTAS Cf HORA MAHCAL'á.: FON1iI 1161

&ado das DOi:NÇAS DII S.NHO· Curso de eBpiecialiuçle ,ela do Rio de Janeiro" el. 3.002. R��r�ENCIA - TENENTE SILVEIRA, 110 (I;'ONil- ilU)

�i!:�6���o��d::a��:n�:!�dO. d. s. N. T. Ex-Interno e :lx....I.. Hédtcoc�:jd!3:Pita1 eI. "DR.-·HENRiQUE PRISCO MeirelleS';�RARIO: .'\1 E::\DE CHAMADOS A DOMICILIO

SULPOSCOPIA - HIST.:aO tente de Clrllreia do Prof. U,O
DOENÇAS D1I S"'NHORAS PARAISO DR. NEY PERRONE --n-1T'-.-A-·L-V-A-R'O'D·�. -.

SALPINGOGRAFIA _ JI.TÁ:i:O- Gulmarlea (1110). - Das 13 às 16 hora.s. " ....

LISJlO BASAL Cona: Felipe Schmidt, iS -. PARTOS -:- OP�RAOO.S _
MÉDICO 'T I f . C I ". MUND CARVALlI

.. l1adloterapia '0I' ollial cart.. - Fona 1801 Cons: Rua Joao Pinto n. 16". Operações - Doença. d� SE-
e e oue. onsu tono - }'ormado pela Faculd d N 1

(}

Elej;rocoa,lIlaçio _ aalol.
Ultra

I
Atende em hora

m.
arcada.

.

. dai 16,00 �I 18,00 hor�s'lnho�a!l
- Clínica de Adlllto!. \ 3.415 I nllol da Medicina U�i:.l'Ii�:de

Violeta e Infra VermeUle. Res.: - Rua .J:stevea--JunlOl'. Pela manha atenda dllo- Curso de E8pe�ialização no: R'd" R J 'd do Brasi1 Puericultura - Pecllairla

Conlult6rio: Rua Trajano, n. 1, 80 _ Fone: 2395· ria�ente no HOlpital de Hospital dai Sarvidol'ài do li,-!. Sl encI�: ua ase .0 I RIO DJI Jl.-NilIRO Puericultor do DllpartamaDW

lo
.

d "'dificio do MOl1tepiu
'.

R' C.arl�ad�. .

Itado.
�. Vale PereIra 126 - PraIa' Aperfeko.amente na "Ca"1 d� NaCIOnal da Criança. "'x-As.·j·j<

an �u: -."
.

'DR YLMAR CORR'!i!!IA .eSJdencla: (ServI' d d'
I

d S
." S· d S- ..

'
• •

.. •

HorarlO: Dai II àI 12 horai) _ .
.

. Jlj"."1. R' G 1 Bittencourt .

ço o Prof. 1rhr-iaoo Q a . audade - CoqueIros.. au e ao )I{liuel" tente do Prof. MartlliÍio Gelteira

Dr. MUSSI.·
.

CLíKrCA MÉDICA 101.ua. enera u. Andrade).. : Prof. Fernando Palllillo l1,a, Universidade do Bra_ii. li".,

Da. li àll 18 110rlll -
.. Ora. CONSUL'I'AS da. 10 -- la ho- '1'- I f • 269"

. Co�sultas - _Pela IDaDllil. DO DR MARIO U",,1\,f I !fitel'no por S ano, do ;;nvtço M.edlco do Instituto Fernandes'

IIUSS!' raso �

e e one. . ... HO,spltal de Caridade, • n ..1:1.1,- de Cirurgia Flguéira-Serviço,i dOIi Profl C.·

R8Iidlnclll Ánniel. Tr�m- Rua Tiradente II _ Filne il4:U,.
.

R
A tarde da. 1510 h. em dlall- DHAUSEN Prot. Pedro d••oura 7.ar. Pernetta e Mário Olinfo. _.

pOWllkJ, 2'. ....
."

D
• ,NEWTON te no consultório .' Rua N.�n'i CLlNICA MÉDICA D1il ADULTOS! Estaífio por 1 ano na "lIatar- no �i� de Janeir? liIs:-médico ...

DR. JOst TAVAR1:S DAVILA Machado 17 i'iliqllUla d� '.1'11'11- E CRIANÇAS Illdade - Iilscol." taglal"lO do ServIço d. Pediatria

_

LIO DO"iV IRACEMA CIRURGIA GlIIRAL
' dente�. Tel: 2766 Consultório - Rua Joio Pin-

Prof. Otivio Rodri&,uel Lima do H;ospital do Ipala (prof. Luis

DR. JU .a....,
-

Doenças de Senhora. _ Procto- Re�ldencla - fua Prllidsnt. to, 10 _ Tel. M. 769.
Interno por ! �no do j>r�nto To.rres Barbou) no Rio d. Ja-

VIEIRA MOLli STIAS ,NilRVOSA,S II logia _ Eletricidade Médica Coutlnl}o 44. I Consultas: Da.", l•• -llor:';3.
Socorro nelro

..

IJtDlCO MENTAIS. - CLlNICA GliRAL Consultório: Rua Vitor Mei- CLINICA-. Residência: Rua lI.t.v1l .Já. r
OPERAÇOES PedJat;a, do Hospital di Carl-

ESPECIALISTA li. OLHOS,
Dr SefV!çO Nacional de Do,n- �el!!s n. 28 _ Telefone: 1807. de . _

,_
nior, 45. Tel. 2.81%.

CLINICA DE ADULT ... dade. ,MedJCo aS,colar do Centro

OUVIDOS NARIZ. GARGAN'l'À çaa .Mental'.
• Consultas' Das 16 horal Im OLHOS - OUVIDOS -

N'Á1Uz.1
DOENÇAS Di SilNROR '_8 de Saude de Flor.an6poh•. Ped1a�

TRATAJI:iNTO • OP••A.QOllíS Chefe do Ambulllt. • o ,'Hi&,ie· diante.
. .

ii GARGAN't.&: DR. ANTONIO BATISTA. C�)NSULT�S:. No BOipitd d� tra da Ass-iateneia liél1ieo - 8o�

hlfra.Vermelbo _ Neb.Uu.;le _
ne �en�al , Residência: Fone, 1.4.!lll L?O . Caridade, diariamente dlili 8 Íli ela! da Armada,

Ultra-So,'. P�I�ulatr., do H'lIp.tal -

�ua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DÁ FONSECA JUNIOR 1?. I Consultório: RUi! Tidal'tnte.

(Trataall1to 4. alllia.lle •••
Colonla SlInt An.1 DOENÇAS 110 APARELHO DI- Chefe do Serviço di OTORI- CLINICA ESPECIALIZ.AIU D:I N,o consult6rlo, à Rua Joio, 9.

-

-

operaçAo) _

,Convulaoterapla pilo. �lltro· GESTIVO _ ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florian6Polill CRIANÇAS PI.nt? nr. 16 (l° andar) Consultas, diáriamente daa

Anelo.retlRoacopla _ aecelta •• c�oque e �ardiaz,?l. In��lin "'��: T0�L\GO E DUODENO, ALJíR- Possue a CLINICA OI APARB- Consultai da. Ij 'I 11

hora"IDla:Jamente
ou 11) I.IIi 12 • du

Il5
horas em diante,.

OCllloa _ Moclerae elllli:t,lIIelue PI8�0���ET�S�P�' ,PilCOt.Q�':: GIA-DERl\fATOtOGIA li

CU_ILHOS
MAIS MODl'jjRNOS PARA I,,,Ru. • .Conl. Padn .i,U,ÜDIaO.•�4E�iD�N���a.l. .' Res�ência: R. 'l'te. Silnü,

•• Ote-JUROlar!�'ta0JOI)ia (blce ta� da. 16 àl '16 t::::i,IS&b� I NICA GliORpALAU -.. I���1.��rlL�D!�"DOKNNçAS ,..... ADVOGADOS Shutel, 1291":.. Florrll��POl�,ual'ti .s�f::;I.]!;��30Plldr8 Roma,

.

•• _ .8 (Dlaual) DR JULI PI...""
. ..

Hor'rlo da. t t.. li .oral *1 Rua Anita Garibaldi,

tllqa'--l FILHO HgS�;��t� -:- pela lnauU 110 DR.•JOS1!: MEDEIROS
-----...;;..-------

da. UI à. 18 aora..
- de General Bittencourt.. -, VIEIRA D L DConlult6rio: � R_!Ia Vi�r ih.!- RESIDENCIAl }tua Boc!lJ(.viI. E-x l!lterno da 20· enfermaria A TARDEm- �aa , ai j -

í r auro aura
relu li - Fone 1I8'li� 139 T�12901 ,e ServlQo de &,utro-enteroJogia

Ino
CONSULJ OR1O

_

- ADVOGADO -

.

•

Ih•. - Bua Sio .!orl' iII_. _ I da Santa Casa do Rio. �a Janli?o - CONSULT?RTO - - RUIi

."11
Caixa P08�al 150 - 1tiJII1 -

Fone 11'11, DR ARMANDO V� '{Prot. W. Berardinelll}.
" ILHEOS nO 2 Santa Catartna. Clínica Geral

• Curso de neuroloiia (PlOf. RESIDENCIA - F,lille Seb- o _._- Especiali"ta em mole'ct'j' d S b
.

DR. SAMUEL FONS:iCA RIO DE ASSIS .IAustregesilO).
midt nO 113 'fel. 2165 • DR. CLARNO G. rias.

" '" as e en oras e VIa!! lU'inâ-

CIRURGUO-DENTI8!Á DOI Se�vlAçol de CUme. W��t11 ,Ex interno do :a:olplt-al matlil'· GALLET'I'I
Ciiniea _ Ciruriia -:' Pl'ot... da Aslllltenda Mumclpal , 11.4111" mdade V. AmaraL

__

'>.
•

DR. ANTON!O MONiZ _ ADVOGADO _ C_ura radical das infecções agudas e cronicas do

Dent'ria CL""IC:it� '�IC'trl��_deG:&I.Â.N C DO.�NÇ:�: IN'IE�N!Sil DE ARAGAO Rua Vitor lId:eirelea, 60 aparelho genito-urinário em ambos os sexos,
'

Raiol X e llltra-V:,rnÜl. L."i - E
_

• • ,oraçao. s °lDa�o, n II no,
CIR-u"RGIA "'REUMA'r"OLOGU fONJii' i 468 FI' 6' li D d

Conliultório e RlIllidinciil llua
. ÇAS II ADULTOS f�gjjdo e viaa biUarlli. JUna, ova-, �

.•
- orllln po I oe�ç?s o. aparelho Digestivo e d.o sistema .'"010.

Fernando Iaehado i.
- Altriia - fioe II útero.

1
Ortopedia,.. ·..DR

..

' AN'l'ONIO GOMES DE HorarlO! 10% ás 12 e 211" ás 5.
'

Telefolle:" ülll Conl.ult6rio: Rua Na.II'. .lh- Consultório' Vik,:f ltlIirOlilÔl' Consultório: João Pinto, 18.
C

I:'

ConsultBl: dai 8,00 ,. ll,lv chado. "I - Conlultall 4a. li &1 22.
.

DRs 1ó às 17 diariamiOnh. ALMEIDA' onsultório: R. 'Tiradentes, 12 - l°, Andar - Fone'

e das 14,00 li. 18 hora. 18
_

horal
.

. _ IDas l�_!,i .18 horn. . �:;:osB��:i�::a:s6. ADVOGADO 3246 -
"

li:xclulivamentl com"'ctora mar- RU-idênCla:_Ru� Ilarecllal GU1- ReSl(te�cHI: Rua Doealuva 110.
271'

Eserit6rio e Residêllcia: Residencia: ·R. Lacerda Coutinho,' 1
II".,

. ... • lhUDlIi. ii - irona: 1'7iii Fone: �4oii. -
Fone: -

. .

""_ Av. Hereilio LU!l<, li
3 - (Chácara

'Telefone: 1346. ctO Espanha) .:...... Fone: 3248.

A IMOBI�IARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

o ESTADO Havio.Motor
I

«Carl Hoep'cken .

J J

ASSINATURAS
Ná Capital

R....PIDEZ - COm'ORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Es-calas intermediárias em ltaja!, Santos, Sio s..

bastíão, Ilha Bela, Uhatuba, sendo nestes quatro últi-
.

mos apenes pará movimento de passageiras.
A. escala. em S. Sebcutião, Ilha Bflla, Ubatu·ba MI)

priijttdicarão o horá�o de' chegada. no RIO (Ida) I
ITINERARIO DO N/N "CAB.L HOEPCKE"

--o-
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oflcinai, ii rua Con
selhelro Mafra, n. 160 T�I. a1l22
- ex. Postal' 1S9.
Diretor: RUBEN'"! s, RAMOS.

Raios X
xparelhagem moderna e eompleta para qua\qutlr enm.

radiológico.
Radiograllaa e radioscopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (c(,leclstfigrafla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingo;rafia. com Insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
-

Medidas exa.as dos diametros da bacta jJara oríenta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Díàrtamente na Maternld�de Dr. Cado" oorrêa.

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

No Interior
Ano . Cr$. 2�O,OO
Semestre •..........•.. Cr$llO,OO
Anúncio mediante -ontrãto.
Os ori&,!n'\is, mesmo não pu

blicados, não serão de clvídos.
A direção não se responaal iliza

paloa conceitos emi1:idQI 1101 1':'

tiiO' aninadol.

Móveis
Por motivo de viagem vende�se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca

bament� de luxo, quase novo, com uma cama, .2 mesas de'

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

camiseiro sapateiro.

Lavando'� com Baba0

"iraem ESlJecialiçlade'
,da"" Ola. 1"IIIL IIDUSIBIAL-Jiln,ll'Ie. (mar08 registrada)

economiz,a,.,se .-tem-lio "e dlnbelro
�-_.�-;..�--__.- --�----._,�--_._-------'-'- ......_-�. - - - -- --- .--_-_- ,....-....-_.. ---"�.�-':"- .. -- ....,._ .. _--_._�...�-,._-------_._"""'""""-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO FIQr��nópoli§, Sexta-feira, 6 de Maio de 1955
_i ... '

-�---- �-��_.I%"""� � .,..

CLUBE DOZE DE AGOSTO
CHILE - ARGEN

TINA
BUENOS AIRES, 4 (U. PJ

_ A chancelaria argentina
emitiu um comunicado, con
firmando a noticia. de que

'havia concordado com o ohí

le, no sentido de submeter

ao arbitramento internacio

nal as dívergencías em tor

no das ilhas de Piton, Len
nox e Nueva, na região aus

tral.

DIA -14 DE MAIO

OU DE?OIS DAS 13 HORAS PELO TELEFONE 3685, NA RU4

GRANDE SOlRÉE, EM BENEFíCIO DA SOCIEDADE CATAR·INENSE DE ESTATíSTICA; APRESENTANDO ÁNGELA MARIA, A RAINHA DO RÁDIO DE 1954.

UM DESFILE DE MODAS, GENTILMENTE CEDIJO PELA "A MODELAR", APRESENTANDO SEUS úLTIMOS IVIOD:ttLOS EM TAILLEUR, MANTEAUX E

PELES.
RESERVA DE MESAS A CR$ 200,00, NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATíSTICA

ESTEVES JUNIOR, 28 OU AINDA NO CLUBE DOZE DE AGOSTO.
INGRESSOS PARA OS NÃO ASSOCIADOS - CR$ 50,00.

A soc ied., de movimenta-se fi:; ra fiplaudir as dez Adolfo Chierighini Juíor,
mais graciosas e elegantes que conquistaram o titulo lantigo e dedicado funcio-

_ "Mãe! Minha Mãe! sou eu.,! APós tantos cansaços,
"Charme" neste ano. Será escolhida entre -as dez, "Miss nário de Carlos Hoepcke eis-me de volta ao lar, trazendo-te os thesouros
Charme", Marta Bbabaíd, MarIene Leal, Vilma Silveira, S. A.

do meu amôr por tí, oh! Mãe idolatrada .. :
Janete- Feijó, Beatriz Luz, Dinéa Máia, Mlriam Nobre

ga, Evanilde Maria Lenzi, Mary Lembres e Terezinha
Padroza, São as dez que sem medo e erro, escolhi para
este ano representar a graça e encanto da nossa cidade.
O Lux Hotel abrirá seu salão de festa para recpíciona
las dia 8 domingo em um elegante jantar-dançante.

-0-
A cornpr.nh ia Transportes Aereos Catarinenses ofere

ce "Miss Charme" uma viagem de ida e volta a cidade
de Põrto Alegre. Quem será a graciosa e elegante, que
.vlsitará a capital Gaúcha"!

-0-

Acy Cabral 'I'eíve A esta altura, a nossa eurt-

O
,,,, d'"

- Aconteceu nas salões do osídade aumentou, constrte-"

, perarlo a vossa IspOSlçao ':;lube 12 de Agõsto. rávelmente.

CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO Mais de mil senhoras e Não era "soirée" dansante,
ATENDE-SE CHA""ADO "senhorinhas da nossa melhor não era cinema, nem desfile

RA?IDO E GAIUNTIDO. U1 ..

DO�IICILIO. sociedade, se reuniram nos de modas, não era Bingo,
amplos salões do "veterano", nem Associação de Caridade,

Operária: Valdemal' Possas - Rua "3 de Maio" (Beco),
Qualquer cousa de extraor- O que poderia ser então?

no Estreito.
(Unário estava ocorrendo. Já adívmharamos. Agora

I ,Seria um dêsses desfi1;s sim, tínhamos a chave rlo

de modas, tão falados e tao mistério.
ansíósamente asperados?" Era, com CErteza, a reunião

I .Desfilariam figurinos de da Assembléia das Mães os

Díor, de Jacques Fath ou tarínenses.

quem sabe seriam -modêlos Mas, quando um sorriso

originais de Madame Olga? nos chegava aos lábios, al-
Não! Não éra nada disso. guem nos lembrou: Não! A

Muitas senhorinhas esta- Assembléia das Mães oatart
vam presentes, .é bem verda- uenses é no próximo dtã H.

de, mas nenhuma délas íría Não podia ser aquela de ma-

desfilar. neíra alguma.
Quem sabe se éra, então, Foi aí que resolvemos per-

um Bingo só para mulheres? gurrtara uma senhorinha qtH-,
Muitos prêmíos valiósos te- preparava-se pará comandar

ASSEMBLÉIA GERAL_
'1
riam levado aquela m�l�id�0 a reunião, o motivo daquela

- Convocação - de pessoas ao tradícícnal enorme assistência.
De acôrdo com o art. 360 - b dos Estatutos, convo-

.

Ciube da rua João F!into E a resposta veio ruhnt-
1. Ponha a farinha, o sal co os sócios proprietários do Coqueiros Praia Clube, pa-l numa segunda-feira qual- nante, arrazadorar", �

,

e a pimenta num saco de � ra, em assembléia geral a realizar-se terça fei1l3, dia 10
'

quer? _

.

,.- -Aqu] 'm�';-am'igo,-,é' a{l;isêo-,
papeL J0l$llé �., vitela ,�,en..::.,Jl.Q ç_Brr�l1 t�:Jl,�=1\1.;HL1!p �Sd�JI;!"..s.,Uí1-_"s,é,de, ª_Q,.Cja��,...JL�_gl�l;�-�II;, .jJã�__'�aEl]J..;�:Q1�O\ éra; -�-:<' '4ilf1'!a-q,y',�tt� � ã.:c é�íJQli:II4:ft;t'�'J'-;; -

tre do saco e
-

sacuda bem. I'em- e assentarem sôbre uma proposta de fusão .oriunda'
"

Os aparelhos elétl':cos q,:i'3 mais gostosa do mundo.
- -- !

que fique 'bem coberta pelos do Clube Doze de Agosto, proposta essa já estudada e . se viam sobre u'a mesa, 1M,) Coisas dos tempos .moder-
ingred-ientes acima. ','" '!itjH'ovada pelo Conselho Deliberativo do C. P. C., em I iam ser sorteados no Bingo nos ...

�.Aqueça o azeite '" numa sessão de 2 do corrente mês, tendo em vista o q�e-, Quem sabe aquilo éra uma, (Crôníea lida pelo autor, ao

Gaç�l'ola, j.unte a cebôl� .

e
I
ccitua

_

o art. 390 -, h dos Estatutos.. . _ I reunião l�ar� fUl1d�r . algu� mtcrorone da Rádio Gua rujá I

cozinhe ate dourar. AdlclO-1 Nao havendo numero legal em prrmeira eonvocaçao
:

ma. associaçao de fll1alJ9ades
ne então as fatias de vite-. a sessão tuncionará, meia hora após com qualquer nú- filantrópicas.
IR e as faça "saute" até que lmero de quotis!as pl;esentes, nos termos do art. 35° pos Procuramos saber, procll-

fiquem douradas de ambos, Estatutos. '

.
rft1110S verificar a proceden-

os lados. Derrame o caldo De acôrdo com o art. 629, é permitido o voto por pro- cia do nosso pensamento,
de galinha e jt111te os cogu- curação, outorgado a outro associado proprietário. Mas qual! Não éra nem

meIos ou palmitos, cobrin- Florianópolis, 3 de Maio de 1955. coisa parecida. Não se co�i-
flO em seguida e deixando

_ João. Eloi Mendes tava de Associação carftati-

• ferver á fôgo lento, durànte Pres, do C. D. - No exercício da Presidência va ou ele caráter religioso.
,ms' 20 minutos. ..[.

:3. Pouco antes de servir,
Jdicione o suco de -limão.
Arrume as garias de vite

[a numa travessa quente e

)onha o môlho por cima.
(APLA).

14 de xicara de farinha
1 pitadinha de pimenta
2 colheres de azeite

I

�2 xícara de caldo de gali-Inha
1 colherinha e meia de su- I

co de limão I,
1 pitada de sal ,Y2 k. de vitela, cortada em

fatias I12 colheres de cebolas pica-.
dinha I

250,gr. de cogumelos ou 1 -�_._----------------------

��ap��a:i�I:Oi:.O cortado! 'COQUEIROS PRAIA CLUBE·

I
;;ariante, osmelhores _e mais
sinceros votos de felicida-

81'. Dalmiro C. Andrada.

Ides.O nosso mui prezado e FAZEM ANOS, HOJE:
distÍl}to conterrâneo sr.

Dalmiro Caldeira de Andra- - sr,. João Gomes da No-
da, alto funcionário do De- brega, tabelião em Blume- dimentos gordurosos ex i
partamento Regional dos náu, e,elemento destacado e g-em muto tempo para a di
Correios e Telegrafas, é ele- muito relacionado neste Es- lestão. O abuso de pratos
menta muito relacionado na tado sendo membro do Dire- lordurosos, em climas quen-
SoCiedade 'local, pela suas todo do Partido Social De- :es como o nosso, é mais ab- AI

!,

t d 'C
'

·

elevadasqualidadesdecara- mocrfitic.o naquela cidade; 3urdo do que o de sorvetes
- ac rrlS a

.

e
r
cl�_f mlras-

ter e formação cristã ele- e bebidas geladas nos cli- Atacadista de casem iras, exc:usivamente nacionais
vada. - sr. Augusto da Fomõe- mas frios. de grande acei tação, procura vendedor nesta Capital e

Funciol1ár:o competente, ca Barbosa, funcionário da 'Representantes para Cidades do Interior.
é tambem elemento desta- Procuradoria da República, Evite o abuso de a,limen- Cartas para Caixa Postal, 2.802 _ São Paulo
cada nos meios culturais dt! neste Estado; tos gordurosos e adote
JQossa Capital, integrando ,a ,- sr. João Olegário de alimen.tação adequada ao

Orquestra Sinfonica como 'Souza, alto comerciante; clima do país. � SNES..
- Flautista. AdOlfo Chietigbini Junior,. ------------

Por estas razões, no dia IDocumentos'de hoje, que assinala o - sr. Newton Nocetti I '.

.

transcurso de seú aniversá- ,"- sr'. Anisio Evaristo de I perdido!;rio n,atalício o sr. Dalmiro Souza I .

Caldeira de' �drada, des-" Pel'deu-se no traJeto en-

cendente de tradicional fa- - sra. Celeste Lopes Ma- ,tl�e Barreiros e o Estreito
mília barriga-verde ver-se- ira, vi,úva do saudoso con- ',uma ,carteira com documen
á cercado de expr�ssivàS e 'terrâl1eo sr. Agapito ; Ma- ,tos.
carinhosas manifestações fra;

r I Pe�e-lse a pessôa que en

de regosijo pelo elevado nu-
.

- sra. Hermozila Salles' contTa- a para entregar ao

mero de a�igos e admira- C:rarcia, esposa do sr. Milton I snr. Stefano Ostroski., no

dores. Ga-rCia;
. Departamento ,de_ Estrada

Os de O ESTADO se as- - sra. . Otília Oliveira' e Rodagem no distrito do
sociando as: homenaúns, Rosa, e8po�a do sr. Nestor � Estreito, que será bem gl'a-
formulam ao distinto a11ive1'- Rosa; I tificado

••••••••••••••� !

.
i

ACONTECIME�TOS SOCIAIS I
.......................... . � ..

Machado,Zury e..•

A)'WITl� DE CHAR.J\'iE, 'Transcorre, hoje, o ani
versário, ,natalício do sr,

Experimente hoje:
ESCALOPINHO DE

VITElA

Hoje lhe oferecemos uma

lespecialidade italiana deli
dosa e que se você tiver

c,uriosidade de experimen
r'll\ precisará idos seguin
tes ingredientes:

O Instituto de Beleza Record, oferece a "Miss Char-
seus serviços, estando a- dísposlção, do que

--O--

Ultima Moda
desejar.me"

MANEIRA DE :FAZER:

CONGRESSO EUCARIS
nco. A Real já está acei
tando reservas de passaieus
(lara os que desejam tomar
lari;e no Congresso Eucarisc
tico. Não deixe para. ultima
II01'a, faça desde jâ sua re�

;erva.

"

- -_

916 - Vestido simples e de ótimo efeito. Gola esporte e

mangas curtas com punhos retos. Saia em panos e blusa

com pregas horizontais, pe::;pol1tadas. Abotoado na-frente.
---0--.

ANIVERSÁRIOS

Preceito do Día
CONFORM,E o CLIMA

As fritadas e os demais

A VOLTA DO SOLDADO MODERNIZANDO-SE
MADRID, 4 (U. P.) - A

armada dos Estados Unj.dos
resolveu modernizar a 111a- DOC'ES'rinha de guerra da Espanha. I

.

,

..; > >

Segundo um comunicado eh Aceitam-se encomendas de

embaixada norte-am�ricana: I docínnos eut grande varie
Õ acordo para esse fim fOl '. dade: Tortas e Bolo de N01�
firmado em Madrid 110 dia II va, Salgadinhos paru Batiza-,
30 de abril findo. Os traba- dos -- Antversaríos e Casa

lhos abrangerão, ínícíalmen- mentes.

te, um- grupo de vinte uní- Ilua CeI. Melo e Alvín 17. '

dades. Tel. 3"lHI

HORACIO NUNES - 1.910

Volta o bravo Soldado, altivo e glorioso
de derramar o sangue, 'a Pátria defendendo:
chega do lar á porta: o lar, silencioso,
parece abandonado; a porta abre, tremendo ...

ele, que não trernêra ante o rugir raivoso
.do fogo dos canhões! ... Os braços estendendo"
deixa escapar um grito - um grito jubiloso
a pobre e velha Mãe ajoelhada vendo ...

-----------�---� .._-_.. -

. Venha beijar-te as mãos, ohMâe amargurada .

das ballas triunphei: trago-te glória e ouros! .

- Muda, banhada em pranto, ela lhe cáe nos braços.

.. � .

<> • �

-
, '

",- .-

-

•

-

"�- ...

Restauranlt Rapoli
- RUA Marechal Deodoro lO.

-

Em I.ages, no aul do Brasil, o melhor I
lJe�c()nto especial pau. OI lenhor.. fi_Jante.,

:; de Naio de 1955
�,

ACONTECEU- ••.

Participaçao
AGOSTINHO LAUS

e
.

MARIA DO ROSARIO 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.,
Flol'ianópolis, 2 de maio de 1955

TERÇA
QUINTA
SABÁDO

_

DOMINGO..
PARA

CURITIBA
.

SÃO PAULO

•

Participação
JOÃO CAPISTRANO CARDOSO E DONATILIA

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

de seu filho

',;':0 MELHOR JURO ..

"':��'"
" . .

.. ;5•...•.•.•..... 0/
.

.

- /0
.:-�'-...-:' .' : ,-

-

"

.

:

RIO
-x-

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

R'ESERVAS:
Cons. Mafra, 6
Fone 2358 :

ESMERALDO ANTONIO
oéorrido no dia 30 de abril na Maternidade "Carlos

," .,

::iJlEPOSITOS POPULARES

84MeO, AÇRíCOl,A
_",','

RUA TRAJANO. 16"

nORIAN6PQLlS',. .

VENDE-SE OU
ALUGA-SE

RETIRáDA Bela residência il ·-Rua
, �

VIENA, 4 (U. P.) - Infol'- Presidente Coutinho 82, cer-
mau-se que a Russia exigiu a cada de jardim ,chacara,
retirada de todas as tropas no.melhor po�to da cidadtl.
de ocupação da' Austria atA Vva. Carlos Leyendecker,
o dia 31 de dezembro. Fon-, no endereço acima - Fone
tes diplomáticas revelaram, 3697.
que os embaixadores da In-

'

glaterra, dos Estados Unidos VENDE-SE
\

e França aceitaraní imi'di,a· Um armazem de secos e

tamente a inesperada pro- molhados sito a Rua Rui
posta russa. Da mesma for- Barbosa 10 (Frente' a Praia
ma .procedeu a Austria. 'de Peixe).

AVENTURAS DO ZE-MU-TRETA I...

,,- ..... ;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

BOX MUNDIAL
MARCIANO FAVORITO

NOVA IORQUE, 5 (U. P.)
- Rocky Marciano, Campeão
Mundial de peso pesado, é
considerado como o grande
favorito nas apostas para a

peleja que a 16 do corrente

sustentará, em, São Francis

;0, com o inglês Don Co

';kell. Atualmente, aposta-se
la prorrogação de 5/1, que
'VIarciano vencerá por no

eaute.

...................................�a••�.eu••a••a�����.�G���������.,•••a�•••••••••••••••••••••�o.�e.�9G@8•••••••••••�e��ül.�_�.
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UM BARCO DE SERESTEIROS fOI A
ORIGEM DO flAMENGO

MAIS DE 100 MILHÕES DE CRUZEIROS MUSSITANO SERA' O NOVO' ARBITRO
DESVIADOS NA,CONSTRUCAO. DO ' BRASILEIRO NO QUADRO DA FIFA

MARACANA!'
1

,

,\

Dado o sucesso alcança-} que" era ampla, arejada e

do com a transcrição da nela penetrava a luz do dia
história do Fluminense, do - nada disso, por sinal; e RIO, 5 (V. A.) O vesper-jmembros- da Comissão Exe
"Diário de Noticias", do sim porque o aluguel, bem tino "Tribuna da Impren- cutiva e do Conselho Del i
Rio e atendendo as inúmeros barato, estava dentro das sa", denuncia hoje que 18 berativo, são citados pela
pedidos, resolvemos trans- 'I possibilidades financeiras . .

pessoas estão implicadas no
I
Comissão de Sindican cia,

crever também a história dos jovens. Nas circunstân- escanda.lo do Estádio do Ma- : como conviventes com as
de outro clube que honra cias, aquele pavimento do racanã. As 18 pessoas en-

I

irregularídades. O relattriô
o esporte nacional: o Clube prédio de número . 22 da volvidas no desvio de mais' enviado pelo 'Prefeito à Ca
de Regatas Flamengo, bi-I praia do ,Flamengo era o de 100 milhões qe cruzeiros, Imara de Vereadores concluí
campeão carioca. Ei-Ia, tal, ideal. esclarece aquele orgão da' que a comissão realizou
como foi pubicada naquela FUNDAÇÃO, FUNDADO-

imprensa carioca, são as se-
G
toda a sorte de irregularí

matutino guanabarino: I RES E DIRETORIA guiutes : CeI. Herculano Go-
I
elades. O "Conselho Delibe-

"Era um grupo habitual E ali reunidos na noite
mes, ex-p r e s i d e n t e da' rativo", afirma o relatório,

de rapazes alegres, dados, de 15 de novembro do mes- ADEM; Vitor Costa, ex-di- j' "não passava de orgão pu
mesmo a tranquilidade, e!mo ano de 1895, Domingos

I [,'etor comercial; Paulo

Pi-I'
ramente decorai,ívo, � só se

até certo ponto bnemíos que, Marques. de Azevedo, José
I .iheiro Guedes, ex-preaiden- restringia a homologar os

quando do longirrquo ano da Cunha Meneses, Maurí-
te interino e engenheiro da atos, da comissão executiva,

de 1895, se reunia," quase 'cio Rodrigues 'Pereira, Na- Prefeitura; 'José Jacob Sch- sem exercer a fÍsçaUzação
tõdas as noites, nà praia do 1 poleão Coelho" de Olíveíra, midt e Mauro Cavalcante, que a rigor lhe competia".
Flamengo. Todavia uma '; Felisberto Cardoso Laport, engenheiros da Prefeitura "A unica concorrencia pu
turminha boa, tanto em nÚ-1 José Maria Leitão da:10 Distrito �Federal; conta- blica _ prossegue a "Tri
mero, quanto em identidade � Cunha, Carlos Sardinha, .lor Valdemar Rocha; em- huna da Imprensa" - rea
de pensamento e ações. A 11 Desidério Guimarães, 'Fran-

- preiteircs Milton Vieira, lizada durante as obras do
idéia de um dos seus costu- cisco Luccí Colás, Emidio Eduardo Pederneiras Adels-

I
Maracanã, foi a da constru

melros campeonatos ia re- José Barbosa e George Leu-
sano, Rivadávio C. Meyer, ção da estrutura de con

presentar sempre a vontade .inger, além de José 'Agos- João Gualberto' Marques, I ereto. Houve um "rombo"
de toda a pequena ccletivi-: .ín ho Pereira !Ia, Cunha, Antonio Severo, Mario Ro-! de 8 milhões e meio,. atrídade. Nestor de Barros 'e Mário dr igues, Silvio Ribeiro, AI- buido aos dirigentes, e ao
Entre aquêles jovens, não )pindola, fundaram, -c .Gm- '

A
.

B I"" 'd 'f'
.

'

')el'f,o Teixeira, �'l arroso, consorcio e' rrmas e, em-
havia lideres, e sim sua )ll- po de Regatas do F'lamengç.. Iosé de Oliveira Reis e Pau- ,presas construtoras;' que
ta demonstração de perfei- .ofieialmente. Para tanto,

.o Quintela.,
'

I fOrall1:, Severo Vilarês
'

S.
to entendimento. Davam ad- orocederam, evidentemente,· , A.; Cristiano Nielsen Enge-
miráveis exemplos de com- ?t eleição da primeira dire- Os sete primeiros, já in-di- i nheiros' Construtores ,-S. A.;
panheirismo, com todo o seu "ol'Ía: Domingos Marques jados pela, Comissão' de' Cavancante Junqueira S"
temperamento galhofeiro e 1e Azevedo (que, aliás era

jindicancia', vão ,ser pro-: A; Construtor Dourado S.
em que passasse a diversi- .Im oficial de Marinha) - 'essados a:dministrativa e, A. e Companhia Construt<):.
dade de atividades existen- presidente; Francisco Co- :riminalmente. Os demais' ra Nacional.
te entre êles. Uns eram ini- lás - vice-presidente; Nes-
dantes na carreira militar; �or de Barros - secretário;
outros, comerciários; e ou- e Francisco Laport - te- IU·�EDNAC.IONAl X",M,AJ,·or\(,O"STAtros mais, es'tudantes. ;oureiro. n I' 1\ �
As reuniões resúltavam, rRAçO DE BRASILIDADE Sábado �à ,t;rde, ° ,'cáPlPo '

dó, apresEmt�u. /��"
via de regra, em cantorias e E IGUALDADE la Pl'aca General Osório ser-I Aos 27 minutos. de' lut'1,
serenatas. Mesmo porque Estava, assim, criado �iu de palCO para:-:o tão ahue- Humb�r:tcr consigna o goal
muitos dos integrantes do 'jom)odas as características jado encontro Internacional do desempate pro Internacio�

grupo, ao sair de casa, para ,1ecessárias um clube que '( Major Costa. 'nal.
'

tomar o rumo da praia, ti- - e isso nem por sombra O encontro teve ll1lClO as O numeroso público aí

nham o cuidado de ver se o )odiam imaginar seus fun- 15 horas, sob as ordens do presente, expressou sua em9-'
luar já estava prateando as Jádores - seria, com o fun- Sr. Irineu Maestri, que soube ção e começou a' torcer 01':1

ruas ou se havia estrêlas no �ionar da ampulheta do levar o jogo até o final, na
I para o Internacional, ora pa-

céu, pois conforme fosse, ;empo, uma fôrça incompa- '11aior disciplina. ra o Major Costa. '

lavavam, sob o braço, vio,- ,'ável e incontrolável de po- ',,pepqis de um prÍJineiro pe- O jogo apresentava-se
Iões e guitarras. Aliado ao ;JUlaridade. Seria, esportiva- riodo em branco, onde as quase no final do prélio com

espirito de aventura e a pro- nente, o maior traço de bra- �quipes se igualaram na can- uma pequena desigüaldade
pensão às' brincadeiras, so-, �i1idade, pois Flamengó é :ha, e a todo custo tentav�m para o Major· Costa. Os ao

prava-Ihes no coração o 1'0- �m verdade, grito que ecôa abrir o marcador, surge no Internacional a todo custo

mantismo. ,� se multiplica pelo país, segundo tempo, o goal do tentava o seu terceiro goal,
Por sua vez, as cantorias 3mpolgando multidões. E' .'vfajor Costa na cobrança de para fixar a vitória. Os do

ou as serenatas, se houves- um nome mágico que apro- LIma penalidademáxima, pe- Major Costa voltaram-se

se, começávam no Flamengo '<ima e ombreia gentes, dis- o jogador Osni. para as defesas.

e, sem que se apercebesse, cantes, igualando camadas O goleiro Valci que se re- O Internacional consegue

estendiam-se a outros bair- 30ciais. !elou uma grande figura, 'o último goal pelo centra-

ras ',- preferentemente Bo- DESAPARECE '�PHERU· ::lada pode fazer, saltando em' avante Valter.

tafogo, onde os rapazes se ZA"; SURGE "SGY�A" Ião, pois a bola fora' bem

I
Estava decidida a vitória

juntavam a outros amigos Uma vez instituido, o wlocada. para o Internacional de :3

ou procuravam as namora- }rupo - agora _<.:om G As duas equipes, depois tentos a 1.
..

das, firmes. llaiúsculo - começou a a- lêste goal, lutaram ao máxi- Temos a destacaI' na equi
O BARCO CONDUZIU AO trair novos adeptos. Foram mo, um para consegUIr o pe dos vencidos a grande 9,'

CLUBE �lirgindo outros sócios e' empate e depois pensar na tuação do góleiro Adilson, I

Mas, aquela coisa de an- ) Flamengo, claro está,! vitória, se fôsse possível. On- que soube sair, quando pre-

(lar, de vagar pela cidade, .:leu inicio à sua difusão no I tro, no intuito de conseguir ciso, com grande segurança,

dava canseiras no dia se- ,leio do esporte - espan-I outro goal, para fixar a vi- não sendo culpado dos ten ..

iuinte. As pernas ressen- tosa hoje em
. dia, como se tória. ' tos que o lograram.

tiam-se da caminhada na labe. Tal luta não teve muita As duas eqliipes assim es-

véspera. Dai, acudiu ao gru- Um problema deparou-se duração, pois o internacional, tiverám formadas:

po a aquisição de um bar- togo aos seus dirigentes. A num de seus ataques, saÍu- Internacional Valci;

co, para as s'uas peregrina- "Pheruza", a embarcação se feliz e conseguiu o goal do João e Osman; Darci, Aldo e

cões� Amealhou�se mil réis .:Ias serestas e que havia empate pelo meia direita Wãldir;' Ditimar, João José, I�u mesmo vintens aqui, ali ddo incorporada ao clube, João José, num tiro à qllei- Valter, Murilo e Humberto.

e acolá e, ao fim de algum desaparecera. Fora rouba- ma roupa. Major Costa' - Adilson, Itempo, tinha-se um bom di- ja - segundo. declarações Estava empatada a parti- Cláudio e Lauro; Mazinho,
nheiro junto. Bastante tão :lo sr.' Augusto Lopes da

Ida, o.jogo ,voltou a apresen- Hélio e Almerindo; ;fairo, Ti

somente, porém, para a 3ilveira, o mais antigo � tal' a mesma igualdade téc- to, Osni, Zeca e Castro.

compra de uma velha ba- mais idoso sócio (nascido nica que, no primeiro perío- 'Escreveu: P. Apóstolo
leeira: "Pheruza". �o dia 21 de dezembro de
As viagens pelo mar de- 1868) do atualmente Clube

senvolvel'am, no animo da ,:!e Regatas do Flamengo,
rapaziada� o gôsto pelo re- ':.ontidas no "Alblj.m Rubro-

r

mo. E um dia, então, quando �egrol', edição de 1952, da
de conversa em um, banco 8ditora Brasilidade.
da praia. José Agost,inho '- "Tivemos então - é
Pereira da Cunha,·Nestor de linda aquele sócio quem de
Ba'rros e ,Mário Spinola fa- .::lara - de comprar ime

laram, lá pelas tantas, da diatamente o segundo barco

fundação de um clube. O al- .:Ia agremiação: a "Scyra";
vitre teve a melhor acolhi- e, com êle corremos a pri
da. Foi mesmo recebido Com meira regata, em 1896".'
o m�dor entusiasmo. Nem PRIl\lEIRA LIGA DE RE

bem lançada ao Bulo, a se- MO, INI,CIATIVA DO ,l<'LA-

mente germinava. Tanto as- MENGO

sim, que os rapazes, cada E', adiante, recorda:
qual mais diligente, trata- - "Naqueles . tempós, as
ram "de procurar um imóvel n,gatas eram patrocinadas
_ casa ou mesmo sala on- pelos próprios clubes, que. presentante dos niteroien- dariam com os' clubes .de

de se instalasse a sede do ,1S organizavam, escolhiam ses". '---. I futebol de jgual denominá-

clube. juizes, et�. E c�mo as brig�s i �m um pal�ênte�is e à' çã'o, constituindo o Botafogo
PRIMEIRA SEDE eram mu.ltas, tlvemos entao gUIsa de esclareCImentos, de Futebol e Regatas �'O

Não custou muito e um .:t idéia de criar a. "União I' seja ressaltado que êsses ,:�f,O Cl'istóvão de Futebo.l e

dêles soube e comunicou das Regatas", !lue :dese�- �ois primeilw\ clubes cit�:. Regatas. Quanto ao Icaraí,'é
aos companheiros que o an- penharia o papel ,das Fede- (tos eram o Grupo (maIS " nJ8sma associação qúe
dar tei'réo de um velho so- rações de hoje. Com o apoio tarde, Clube) de Regatas ainda milita nas iides náu

brado estavá para alugar,'E do Botafogo, São Crist.óvão Botafogo e Clube de Rega,-' tic:-.s fi aquáticas guanaba-
_ a loja foi considerada eXiCe- e Icarai, ela foi fundada, tas São Cristóvão, que, hã rinas.

,

'r�ntê n�(o propriárrlente p'or� te_ndo na 'presidência um re�, poucos .. anos atrás,
.

se fun-'-
,

-

TORNEIO RIO - SAO PAULO
Com os jogos Vasco x Flu- Santos com facilidade; pelo

minensee Portuguesa de Des- escore' de 5 x 1, mantendo-se
portos x Santos, prosseguiu, no posto de H_der.
ante-ontem, a, disputa do Para amanhã estão mar-

torneio Rio - São Paulo. cados os seguintes jogos:
No colosso do Maracanã Vasco x Flamengo, no Ma-

vascainos e tricolores tra-
I
racanã e Palmeiras x Amé

varam uma boa partida" rica, no Pacaembú.
vencendo o grêmio cruzmal-
tino por 4 x 1. Dorllingo: Botafogo x Sãü
No Pacaembú a Portuguesa Paulo, no Rio x Portuguesa

a:lardeando sua grande elas'" x Fluminerrs-e,:.em ,'SãO'c Pau-
se conseguiu impôr-se ao I�lo.

'

(Continua)

ReIO, 5, (V. A,) - O Con- manha quando vinha para a

�"Jelho Técnico de Foot-ball- Taça Rivadávia.
da CBD, na reunião de on- Embora não seja da

tem, tomou conhecimento competeneía do ConSe111')

unícamente da realização 09. lTécníco, os membros dêste S'líO GO§ffAM DO ESTU.O

Copa Rivadávia. Todos os I órgão décídíram" entrar' em DE lVL'UtCIANO

assuntos giraram em torno entendimentos com a"' comis- SAN HAFAEL, (Callfór-
do certame internacional de são organizadora, no sentido .iía) , 5 (U, PJ - John-Simp
junho próximo, de formar o quadro ele árbí- son, "manager" de Don Co-

Decidiu o Conselho, por tros. Será exigida a apresen- ckell, declarou que desejava
�r�posta de Abraim Tebet, tação ele cada árbitro estran- ter um sério entendimento

tazer um apêlo a todos os geiro e mesmo nacional, co- .om os funcionários da Co

clubes inscritos na Taça Ri- mo pertencente ao quadro nissão ele. Box da Califórnia,
vadá.via (nacionais e estran- internacional ela FIFA. Tam- i respeito do "boxe�r írregu
geiros), que não realizem a- bém serão indicado os árbí- 'ar de Marciano". Cockell

mistosos contra quem quer tros nacionais Mário Viana, deve enfrentar Rocky Mar

que seja, trinta dias antes Malcher, Tijolo e dois de São ciano, campeão mundial dos

do torneio, a fim de não pre- Paulo (dependendo dos pau- nesos-pesados, dia 16 do cor

[udicar o interesse rinanceí- listas). Como Mario Gardel! "ente, em são Francisco.

1'0 da Taça. Foi então para abandonou o apito, será a- "Quase todos os homens

argumentar esta precaução, presentado Antônio Mussita-' lue combateram com Mar

o caso do Rotweiss, que per- no à FIFA,' como seu substí- cíano, protestaram contra

deu para o América, na Ale- tuto. leu irregular boxear. Se Mar-
cíano

.

cometer as mesmas

faltas contra meu pulilo, pe
:lirei que ele seja desquali
'ícado".
CONTESTADA A DERROTA
1MPOSTA A NINO VAJ"DEZ
LAS 'VEGAS, 5 (U. PJ

Bobby Gleason, "manager"
do pugilista cubano Nino

Valdez, .que ante-ontem foi

derrotado por Archie Moore

declarou que o International

Boxíng Club "traíu'� seu PCl

pilo e que o juiz Jim Braddo

�k se equivocou em sua de

cisão, ao elar a vitória a Mo

ore.

- "Aproveitaram esta lu
ta para eliminar Nino no

'1uadro dos pesos pesados, a,

firmou Oleason, em tom irri-
tado.'

'

o FLUMINENSE E SUA EXCURSÃO
PELA EUROPA

RIO, P (V. A.) - No pro-! No dia 12 estarão em An
cimo mês o Flumlnense F. tuerpia. Aqui o adversário
C: deverá percorrer a Eu- ficou para ser indicado pe
ropa, estreando provável- Ia federação belg-a.
mente no dia 21 em- Estam- I De An.tuerpia rumará pa
bul. Apresentamos a seguir' rá para Paris, onde jogará
o roteiro da excursão tri_,1 contra o Racing-. ",

..:olor: I A 18 os tricolores' eX,ibir-se-ão em Amste'rdam.' O ad-
Estréia a 21 em Istambul. ,versário deverá ser indica

Após esta partida, mais qua- d� pela Liga local. No dia
tro vezes os tricolores en-! 22 o Fluminense 'estará em

frentarão quadros otamanos. Viena, jogando contra o

A 2 de junho em Floren- I Austria.

.ça, contra ? Florentini. I E finalmente, a 26 e 29,
A 5 em Lausana, contra o jogará em Budapest, tam-

Lausane Sport. I bém contra
_
adversários á,

A 8 em Zurich, contra o ser indicados pela Federa-
Grashooper. 1 ção hungara.

bório Silva 'o te!u auxiliado
I)astante, cuidando do pre

paro físico que tem sido in

tensivo,
A' noite, sob as ord(:)l1s do

tenente Tourinho exercitar-AVA.l E BOCAlUVA ENSAIAM HOJE
O Campeão e o vice-cam

peão de 1953, Avaí e Bo

'caiuva, respectivamente, en

saiarão hoje, com preparati
vos para futuros compromis
sos.

se-á o time da Marinha, o

O exercício do conj unto único dos élubes profissio
"azzurra" será à ta�de, sob, da Capital que ainda não fez
as ordens de Osni Golçalves sua extréia no corrente ano.

(Nizeta), o qual vem danda Ambos os treinos serão le-
o que póde para rehabi1itar vados a efeito no estádio ela
o campeão de 53. O prof. 'Li- F. C.�F.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NOimportanciaA
dos transportes aéreos
Rio, 29 (C.D.J.'). � On- o orador. Esse 'o caminho da terceira categoria, de 20 ARACAJU CENTENÁRIA: superfície e a população a-

tem, na Associação Comer- mais viavel para que reter- para. 200 cruzeiros" no caso cen de a quase 700000 alm
clal, o sr, Guilherme Bor- nem a estabilidade e a con-

.

das peças de manutenção, A simpática e formosa' as.

'.

�-,ghoff, focalizou a situação ti.lluidade .de condições i�- I por exemplo. Uma vez que cidade de Aracaju - Capi- A Capital de Sergipe, e:ados nossos transportes rodo- dispensáveis à economia os custos sofrem tamanha tal de Sergipe, um dos pe- velha cidade colonial de Sao

viári�s, �u� s�o de e�or�e 1 brasileira. U�'ge uma. refor- : alta, obvio está a irnpossibi- quenos grandes estados da
•

Cristovão, mas vislumbran

relevância a vida economica ma que permita planejamen- lidade de se manterem os Federação, festejou o seu do o futuro do Estado, pen
nacional e que, no entanto, to racional e capaz de evi- I

preços vigorantes ha pouco
I centenário. Posta-se Araca- sou-se em mudá-la para a

se acham ameaçados no seu tal' que a pressão dos ágios
I
mais de, um ano. Em sua Ijl1, à margem direita do Rio margem do Rio Continguiba,

rendimento, eleve os custos a niveis que; grande maioria os atuais pre
I Cotinguiba, em cujas águas pela faciliade econômica

a nossa imaginação recusa a I cos de venda não permitirão I se reflete a sua beleza de do pôrto fluvial e prõximo
- Quem pretender intei- , '

Iadmitir possam vil' ainda a a reposjção dos estoques aos' cidade modernizada, que ao mar.
rar-se da importância do I .

., A' '7 d M dnos destroçar, no futuro, de custos elevados por 10. Na progride acompanhando a ssrm em 1 e arço e

transporte rodoviário na ..

I
I' 1855 f' ti dma,nelI'a inapelável. questão dos transportes 1'0- ,evolução do Brasil inteiro. v» 01 concre iza a a

nossa economia bastará per- I'd" t f'.' doviár ios, a situação se a- Sergipe vem do Tupi. "Ci- 1 ela que eve uma igura
correr o interior do país. -

d t dI" J
.

IPONTOS DA REFORMA presenta de, tal forma que ri-gype", Rio dos Siris; Foi es aca a, nacio oaquim
Encontrará, então, centenas

I 1 1 bé d h f d Barbosa e outras que muito
de vilas, cidades e centros exige, a co a »oração ativa e tam em nome e c e e os

,

d I
F' G '11 '

d b t a aju ou, a do Barão de llXOU o sr. 'Ul rerrne patriótica da índustrla bra- in ígenas que com a eram a Ide produção dependentes Borghoff os pontos princí-
i

s ilei ra de auto-peças do co- 'invasão dos brancos ao nú- Ma roim. Aracaju foi traça- ,

exclusivamente de rodovias. pais da reforma de base em
I
mercío responsável pelo se-

.

cleo que se transformaria Ja antes de ser habitada, tô- IISendo reconhecidamente de- I I I das as' suas ruas são retas, '

. .
nossas re ações mercantis .tor e das autoridades. Os mais tarde no Estado. Ara-

ficientee os transportes ma- , t d d tdi. , i· . , cortando umas as outras. E
;

..
:

,," "

com o res o o mun o, o os \:'ll'oblemas de suprrmentos : caju quer dizer na língua
r ítimos e ferrOVlaIlOS, e sen- I aceit 't d I "I t de ]

� � I 1
'

di
' , .ôdas elas recebem a ventila- I

do também escasso o trans- I
e e� :

cei os n01b'_ls,ed Odres a; e. cus 'os e importação nao
I
(e n?ssos. ldn lOS: -=- Ara- -

d
'

Id
.,. h'maior responsa li a, e nas dispensam, para sua solu-

I acayu, caju
a estação, do ;ao o 1'10.

Porte ro oviarro nen uma I d I Duas grandes figuras da
. ent .

t
e asses pro utoras. Decla- cão de nenhum modo uma' tempo. Sergipe tem 21.5'52

tarefa mars urgen e exis e, , '. '_". . � eultura brasileira foram.
�.

t I
rou, nSSIm. acao conjunta e leal. quílômetros quadrados de

no setor econOIDICO, a .ua -
� . forjadas em Aracaju, fazen- ti

mente, do que a de manter- - Inicialmente, impõe-se " .lo parte do contingente ser-
f

mos o nosso parque de 1'0- a eliminação da burocracia, [jllll'>�II�';t.,;�, Ir.� í1I,!r:t gipano que engrandeceu o
'

dovías. O comércio e a in- ainda muito forte, apezar ��� ,!I I Li, Brasil : Tobias Barreto. e

I'dustrla conjugam esforços dos esforços de algumas au- _ _._ _ _ ___ _
:)j]vio Romero. �

na execução de tal tarefa: torídades, como é o caso do (O REGULADOR VIEIlL't) Aracaju centenária, é uma

Apezar disso, entret?nt?, latu�l �ir�tor da CA�EX. A J. OIulh<lr, nitari dorn �i�a�e de progresso, com I
�

avolumam-se as angustiosas ,
burocracia, favorecida por \LIVIA AS CóLICAS UTER1'-'AS prédios modernos, formo-

reclamações dos centros de leis e regulamentos que ' '

�
sas residencia .. , bela praia

c h.nlprega-ae com vanta'óm pai'a
produção, desejosos 'de es- exigem modificações, em- combater �8 Flores BratlCI.I. CóU.'

oalneárfa, bairro industrial,
coar o que produzem. A ins- pena as importações e as CIlI Uteeínas, Menstruae.' e .9')1 o

..

�VÓ \.
zom floridos jardins, e be-

tahilidade d,a nossa pol'l'tl'ca exportações. Acha o comer- ...

�
las ruas. Com cêrca de ....

- p�rto, � ,Dorel Doa ovlr!;;;II.

���� lO 000 h b'
de 'comercio exterior é que cio necessários sejam per- l: pode-rOlO, calmante e Rejula.

" " ,-'�::D\\ :. a ltantes, ligando-

tem agravado, e continua mitiqas as importações tri- , "', \, �:�� 3e a Salvador por apreciá- l'1,
do!' por' excelência. ��y. '(jj vel rodovia, e por estrada

agravando, a precaried'ade angu ares ate que venha a "LUXO SEDATINA, pela .11" I;om.
..., ,e

I f b �\ �_' �
de ferro, possui aeroporto

nos transportes. Mencione- Ire arma de ase" a fim d.e )rovada elicacÍa é receitaQs i)OJ < � • /:.."::, •

,2. fí� ii" �.. _M,Af
uOS maIS movimentaçlos,

mos, como exemplo, que ha que se asseguren o SUpl'l- , métücoI ilullue.. " meia dúzia de bons jornais,
set!;' m,ezes não se exporta me,nto caro, é verdade, mas, YLlJX,. SEDATINA eDeo:utr...�u.•:aI 2ntre êles o nosso querido
da Inglaterra uma só ,peça ínttispensavel-originário dos toda part.. ,'Sergipe Jornal'\ com seus
pí:l<l'a manutenção de veícu- países para os quais não ,-,__ ._._,

lo" e isto porque o nosso haj"m leilões de divisa1-
Gov.erno não colocou, du-, Deveremos, o, ruais celf)
rante esse espa,ço de tempo, possiveI, restabelecer a; li"

neÍlh�lma quantidade de ii� berdade ele cOInt;.rcio, subis
bras nos leilões de cambi. tituindo-se o sistema dos á-

,

ais. Perto de 100,000 eami- g'ios pelo do eambio libre,
nhões, tr:1tores e maquinas I �ro�ovendo-s� a filtr�gem
de origem britânica estão das lmportaçoes atraves de

dependendo,' para sna con- taxas, até que se ajustem
servação, de peças de im- nessas tarifas alfandega-
portação inglesa. ri�B,woclamadamente obso

letas.

progressQ sergipano.
Assim é Aracaju, cidade

brasileira que evolui com o

Brasil e festejou condigna-,mente /a seu centenário.
Aracaju o apêrto de mão da
metrópole!

35 a·nos de heroica circula-

'R A D 10 cão. Tem duas ótimas emis
;oràs de rádio que elevam
aos céus do Brasil a voz do

;Inaugurando suas nóvas instalações técnicas e Palco

auditório, a Rádio Guarujá apr,esentará no próximo dia
1-4, data em que cbmemóra a passagem do seu 12° aniversá
rio, um grande SHOW, cujo programa é o se'guinte:
Ns 20 horas .:___ "DEMONIOS DO RITIVIQ" _c_ num gentil

oferecimento da nóva filial das C::lsas Per
nambucanas do Erstreito, a ser inaugurada
biévemente.

A'Js 20,30 bOlas - TEATRO CóMICO DE PITUCA, em "OS
.

AMORES DE NAPOLEÃO" - gentilei3a das Terrorismo, ,�ójas ELECTRO-TECNICA.
'

A's 20,45 horas � ANGELA MARIA - a maior cantora do
'

rádio brasileiro - num alto patrocinio
da Casa A MODELAR e JOÃO MORITZ
S. A. IND. COM.

-R�FORM", DE BASE

�;, ,

O problema: dos transpot
tas rodoviário� corre para
lelo com

-

mu,toB outros e ,- ! Com rel:;ção aos pre
julgo que o nosso comerció ços _;_ adiantoJ1 o sr. Gui-

,

com o exterior reclama uma iher BOl'ghoff -- não ha Como

reforma de base prosseguiu: fugir da elevação do doIar

POR QUE SOUEM OS
PREÇOS CIDADE DA GUATEMA-

LA, 2 (U. P.) - Nas primei
ras horas desta manhã ex·

plodiram duas granadas de
mão em pontos diversos da
capital da Guatemala.

Os ingréssos para o "SHOW" de aniversário da "Mais
POjJular" serão vendidos ao plêço de 20 cruzeiros.

H OJ E PASSADO.
6 DE MAIO

A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE,:

em 1644, o Conde Maurício de Nassâu entregou o

governo do Brasil-holandês ao Supremo Conselho
do Recife;

,� em 1736, roitnstalada a Academia dos Felizes, no
próprio Pa lacto do Govern� do Rio 'de Janeiro;
em 1867, quando' da guerra com o Paraguai, o

Major Tomaz Gonçalves um dos bravos "solda
dos da constância e do valôr" da coluna do Coro
nel Carlos de Morais Camisão) tomou o acampa
mento paraguaio na -Invernada da Laguna. Em
seguida começou n mundialmente conhecida e ad
mirada "Retirada da Laguna";
em 1.906, tiveram início os trabalhos de transfe
renda das oficinas da Estrada de Ferro Dona
Thereza Chrlstina, de Imbituba para' Tubarão,
neste Estado de Santa Catarina;

"

em 1941, nesta cidade, foi fundada a "Cooperati
va Editorial e de Cultura Intelectual de Santa
Catarina calcada no Decreto-lei .n. 581 �e 1 de
Agosto de 1930, de nada se sabendo sôbre suas

atividades, o que declaramos com grande despra
zer.

AIJDRÉ NILO TADASCO
....._.._. _._-----

eficiência
é n o i i i

tradicão
"

.-

Desde j 927, se empenha a

Varig em oferecer. ao público
o meíhoi SfiViç'oj adotando as
mais modema; inovações na
téCiiica do transpoih� a�reD.

VARIG
�

Participa,ção
Claudino Bento da Silva Waldemar Joaquim da

e Silva
, Maria 'da Silva ..$ e

lVIaria'�CarIota da Silva
Participam aos parentes Partl'c'ipam aos parentes e

e pessôas amigas o contrato pessôás amigas o contrato
de casame_nto

.

de seu f.�iho 'I' d�_ casame.nto de �ual filhaValmor ClaudmQ da SIlva,. Nllta Mana da SIlva, com

com a senhorita Nilta Maria o Sr. Vaimor Claudino da
da Silva. Silva.

NILTA e VALMOR
Noivos

Florianópolis, 80 de Abril de 1955.
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cidades alemãs que con

quistaram fama mundial pe
la sua indústria de joias :

Ider-Oberstein 'e Gablonz.

Nesta última cidadezinha

situada nos sudetas e que
desde 1945 está de novo in

tegrado na Checoslováquia
fabricavam-se desde há sé
culos imitações fantásticas
de pedras preciosas, utili
zando como matérias 'pri
mas o vidro e o cristal. Idar
Oberstein dedicou-se sobre

tudo ao' delicado trabalho
de failitar e encastoar pe
dras preciosas.
Já no século XVI- se ex

ploravam as grandes jazi- 1'OS e facetadores
das de ágata na região de tem-se os

Idar-Oberstein, na Renâ- i
nova

nia-Palatínado. Em inúme- 11'epresentantes e de

viaj�n-Iras oficinas trabalham-se i tes trazem do extrangeiro
ágatas, ametistas, rubis, to-

I
numerosas encomendas.

pás ias e muitas outras pe-I Foi, porém,. necessário
dras preciosas. No decorrer analisar conscienciosamente!
dos séculos, especialistas os mercados, estudar a mo

em pedras precíosas emi- i da e observar o gosto pre

graram para o Brasil e pa- : valecente no

estl:�ngei�o'lra o Uruguai onde se as Pouco a pouco as bijuteriaa
as agatas mais belas. Re- I ele "Nova Gablonz" atrai

gressando à pátria trouxe- Iram a atenção das mulheres
ram não só pedras precio-' em todo o mundo, desejosas
sas, mas também os mais I de obter muitos quilates por
curiosos instrumentos para I pouco dinheiro., Esta recei

as trabalhar constituindo-se I ta valeu renome mundial

I
·

em Idar-Oberstein o museu ao.
s brincos, aos anéis, aos I ureiade pedras preciosas mais broches e as correntes de_Iperfeito da Europa.' Nova Gablonz. Encomendas

'I d d I d 8 '·1Nas vitrihas brllham dia- provenientesAde todos conti- i n epen eu e o rasl .mantes e esmeraldas da n en tes mantem os fornos e
,

. JUIZO DE DIREITO DA � seus parágrafos, e QS se-
África, jade do Extremo as máquinas em actividade '. _ COMARCA DE BIGUAÇU guintes, do Código Preces-
Oriente, lapislazuli do Af'ga- constante. As bijuterias de 1.930 =- 4 .de MatO - 1.9t>5 CINE SA-O JOSE' ÇU' sual, sendo de tudo ciente o

nistão, opais da Austrália Nova Gablonz não são valio- Templo: Rua Joao. PI�1tO nr. 37. -

"
.

° Edital de citacão com o Dr. Promotor Público, ci-
e 'grande número de pedras sas pelo material mas pelo No transcurso do jubi leu _de) Prata d�g��i�kao (�5. A's 3 - 8 'horas. prazo de trinta

-

(30) dias ta dos os cônjugues dos con-

semi-preciosas da Alema- bom gosto e pelo acabamen_laniversário de sua Ol'gal1lzaçao'd o seu.
;

1 id des James Masoi{ - Richard O Doutor Abelardo da frontantes, caso casados se-

nha, sobretudo ágatas, ame-, to perfeito a ponto de entu- !c grata sa�isfação de �o� �onvl ar ,�a�'a �� s� �11l :aies Búrton � 'Robert Newton Costa Arantes, Juiz de Di-_ iam, sendo julgada" data
tis tas topásios, e jaspes., siasmarem todas as, mulhe- comemorativas, que se

llldlcwm. nd? Ploxl(mDo ;,a )
e n�' em: reito da Comarca de Bigua- \'enia,' a presente ação pro-,

. l' Ú3 1930 horas encerran o-se ll} 8 ormngo i , COI o RATOS DO DESERTO cu, Estado de Santa Catart- cedente, podendo o Suplí-Os nefrites verde-c aros e res.
C I

'

N t
'

"
. ,.

doa Sílésia, as Katrin Renard u to 'o urna. No Prograrna :, na, na forma da lei etc. cante adquíi-ír Q titulo paraos crtsopástos .

r.:i) de Maio - xa f"l'J:'a At I "'t'C" t"d N b pre t
.. -

R' t
- lU u... na . '1:'1., ,�frn 1 a.. ac, FAZ sa er aos que o

.

- a ranscnçao no egls 1'0 .

. Culto de ação de graças 19,30 h.
,

'

Preços;' i'W:ôõ� 5,00. sente edital virem ou dele Protestando por todos os
6 de lVfaio - 6.a Feira' Imp. ate 14 anos, conhecimento tiverem que, meios de provas em direito
- Culto - 19,30 horas ...

.,

por parte de ARLINDO permitidos, depoimento pes-7 de Maio - Sábado

[lI&J' CARRÊA, por seu advoga- soal de constetantes, peri-
- Reunião Social - Festa de Confraternizaçãop••.R do o Dr. Acácio Zélnio da cías, vistorias, documentos

8:.dão térreo 18,00 horas.
Silva, lhe foi dirigida a pe- e testemunhas, e dando á

- Culto de Gratidão -

A's 5 +r: 8 horas. tição seguinte: Exmo. Sr. esta o valor para efeito de
'I'emplo - 20 horas. 4a Apresentação em. Cine- Dr. Juiz de Direito da Co- alcada de Cr$ 2.100,00, p.8 de Maio - Domingo mascope'

-

Imarca de Biguaçu. Arlindo deferimento. Biguaçu, 14
� �O,OO horas - Escola Dominical,

'

Gregory Peck _ Brode- Corrêa, brasileiro, casado, de abril de 1955. (ass.)Estudo em Classes para tôdas as idades e sexos. rick Grawford _ .Anita I residente e domiciliado em Acácio Zéln io da Silva. Se-
Contribuição da Escola Dominical às Comemorações' Bjork em: Sorocaba de 'Dentro, I'I-este lada com Cr$ 3,50 estaduais.

do 25.° aniversár-io da Igreja. SOMBRAS DA NOITE Mun icipio, comerciante, que- Relação das, testemunhas:
Homenagem ao "Dia das Mães". Technicolor de Luxo em rendo promover uma ação Domingos Rocha : Manoel
- 18,15 horas - "Mensagem Real" Cinemascope de usocapião, vem, por seu Francisco Adrlano : José
Programa da Igreja na Rá'dio "Diário da Manhã" Preços: 18,00 _ 10,00. procurador e advogado fn- Manoel da Silva. Em a 1'e-

(:fI1 Homenagem ao "Dia das Mães". Imp. até 10 anos. fra assinado, expor e reque- ferida petição foi exarado o
- 18,30 horas - U. M. P. L (SJllão Térreo). 1 rer a V. Exa., como segue: seguinte despacho: A. como
Reunião da União da Mocidade Presbiteriana Inde-

�
;

DI 'J Possue o Suplicante, por sí l'cequer. Designe-se dia e
[:endente em comemoração ao Jubileu de Prata da Ig!e- _crJ !l -�,�� e seu. antecessor, ha mais

lho. :·a. pal:a a justificação.in e ao "Dia das Mães" -�- - =t�-- de tnnta anos, um ten:eno I prevla, .cIente o _Dr. Promo-- 19,30 horas - Culto e Santa Ceia. I
Stephen Mcnally :__,. Ale-! situado no lagar denomma-

I tor Público. Big. 15.4.55.
- Prelúdio

}:is Smith .:..._ em:' I do Sitio Velho, em S,oroca- (ass.) Abelardo da Costa
- Invocação SUPIJICIO DE -UM ba, neste Municipio, sendo Arantes, Juiz de Direito.
- Hino - 31

CONDENADO que a posse sua e de seu Procedida a justificação-'-- Bíblia - Leitura de um Salmo N.o Programa: antecessor sempre foi man- foi esta julgada por senten-
- Palavras sôbre a Organização - Agradecimentos Cine Noticiario. Nac. sa, pacifica, sem interrup- � ça do teôr segui'nte: Vistos,
- Palavras das Representações P 900 450 cão nem oposição e com: etc. Julgo por sentença ereços : ,

-

,. _

--:- Oração lmp. até 14 anos. o "animus domini". Mede' justificação produzi,da pelo
- Hino 4-75

o citado terreno 305.030m2,
,

autor Arlindo Corrêa, para-" Sermão

IIIE � I
W tendo o formato de um L i

que si.lrta os seus legais
- Hino 407

.

)J I �. ti,crito inver�do, medindo: (devidos efeitos. Cite-se
- SantaCeia�fi I' o' retângulo que fórma a' 03 confrontantes do imóvel
- PostlÚdio ---' �'Y�Y�',

' .. ,,' perna maior do L, 155,5m' e o Dr. Promotor Público,HOMENAGEM A's 8 horas. de -largura por 2.140m de' por mandado. Para ciencia
AOS ORGANIZADORES'DESTA IGREJA Anthony Dexter Pa- comprimento e o que fórma dos interessados incertos,,Pastor - R'ev. Dr. Sátilas do Amaral 'Camargo tl'icia Medina - em: 'I a menor,' 82,5m por 380m, expeça-se edital na formá do
Presbitero - Sr. Romão 'Martins Barbosa VALENTINO sendo a frente do terreno, art. 455 § 1.0 do Cod. dePresbitero - Sr. Gervási�- Pereira da Luz '

(Technicolor) 'I'parte de cima do L, a leste. Proc. Civil. Custas afiliaI.
Pl'esbito:!ro - Sr. Prof. Laércio Caldeira de Ai1drada No Programa: Confronta a Leste com ter- Big. 26 de abril de 1955.
Diácono - Sr. -Patrício Caldeira de Andrada: Fatos em Revista. Nac. I ras de Leocádio ·de Tal, (ass.) Abelardo da Costa
Diácono, Sr. 'LaurentiJ{o Rá�os' Preços: 9,00 _ 4,50. Norte com terras do A em Arantes, Juiz de Direito. E,Diácono - sr. José Almeida de Oliveira Imp. até �4 anos. toda a extensão do retângu- para que chegue ao conhe-
,--,- AO PRIMEIRO PASTOR EFETIVO, lo, maior até que este se cimento de quem interessar
Rev. Onésino Augusto Bereira

t;-' ritr--'-'-i�'-------
encontra com o retângulo possa, man,dou expedir o

- AO CONSAGRADOR DO TEMPLO

" 1!?Z_iI'!I. ,.,

,••
,.

m�nor, e o após, com terras presente edital com o prazo,Rev. Dr. Isaal' Carlos de Camargo cm:::2!.::,j de, quem de direito, oeste de trinta (30) dial!, 'que se-
- Àqueles que, integrantes na, Comunhão de Igreja, tambem com quem .de direi- rá publicado e afixado na

foram chamados à presença de Deus. A's 8 horas. to e sul com terras de her- forma da lei. Daqo ,e pas-
- Àqueles que, integraram a Ig'l'e.i�, quan'do de sua 10) Ligação NOl;te Sul. deiros de Hipólito João da sado nesta Cida;de de Bi-

organização, e hoje" comemoram, também, tão significa- N0. 31. Nac. : Costa. Não possuindo titu- guaçú, aos vinte � sete diastivo Jubileu de Prata. 20) PIRATAS DA PER- lIas sôbre o terreno, quer do mês de abril do ano de
- Aos que foram Batisados a 4 de Maio de '1930: NA DE PAU - Technicolor I adquirir o dominio do mes- mil novecentos e cinquentaJoão Xavier da Rosa, e Almira Caldeira. de An- Com: Abot.t e Costello ,Imo, -ele aCôl;do com o dis- e cinco. Eu, Orlando Romão

drada. 30) ASSASSINOS MAS- posto no art. 550 do Código de Faria, Escrivão, o dati
Aos que fizeram sus pública Profissí,io de Fé a CARADOS - Com: Johnny ICivil e na conformidade do legrafei e subscrevo. Bigua-4 de Maio de 1930. Mack Brown'- art. 454 do Código do P. çu, 27 de abril' de 1955.
Olg'n Luz Rosa ___: ,Julieta Campos - Ana Reinal- 40) (J MISTERIOSO DR; Civil. Assim, pe� e requer (assinado): Abelardo da
da de Sen.a - José Francelina dê Souza.' SATAN 3/4 Eps. a V. Exa., se digne ouvir as Costa Arantes, Juiz de 'Di-

AGRADECIMENTOS AOS IVIINISTROS DO EVAN- Censura até 14 anos. testemunhas ad-iante arrola- reito.
GELHO qlie e:ü'l'ceram o P:1stol'ndo desta Igreja - r Preços: 7,00 - 3,50. das e qUe comparecerão em Confére com o originalRevs. Sntilí\:l do Amaral C,'J11:wgo - Onésimo Augusto 1_ Juizo independentemente de afixado no logar -de costu-
Pereira - Melanias Lang'e - Aretino Pereira de Mattos

,'CASA MlSCILANIA cltat!'1- intimação, procedendo-se a me.
- Turiano de Morais -, Isaar Cados de Camargo -

b id d Rádi' a.C Â. justificação "ab initio" e, Data supra.
Philippi, rua Antônio Carlos, Aristides Fernandes da Silva - Jonas Holanda de Oii-I �\' �ra q

� �,. julgada esta se proceda Orlando Romão da Faria.
v.eira e Alil'Ío Camiio (atual)-. ,

' V ItoJ:, Vilf1ilü (I DUua. -de ac()�do com os arts. 455 _ E�er,iy<�o.

Uma indústria florescente
na Alemanha Ocidental

MUITOS "QUILATES" POR Igranadas côr de sangue da

POUCO DINHEIRO - uM Boémia- e o âmbar da Prus

MUSEU COMPLET'o DE sia Oriental repr'esentam as

PEDRAS PRECIOSAS províncias alemãs no leste

ocupadas actualmente pelos
Idar-Oberstein - Há duas soviéticos e, polacos."

A indúst�ia de bijuterias
de Gablonz perdeu em 1954'
o seu centro mas conseguiu
continuar a tradição multi
secular na Alemanha Oci

dental, Depois de um traba
lho incansável, os foragidos
instalaram-se numa fábrica

de explosivos semi-destrui

da, perto da c-idade de
Ka ufbeusen. 40 facetadores
iniciaram 6 trabalho em 4

oficinas, produzindo as cé- ,
lebres bijuterias. Entretan-

.< 1-

AGENTIS-PRECISAM-SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

F'irma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos- pelo Reembolso Postal.
Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Pa"ulo

,

Distribuidor

C, RAM\)S S/A

Comercio
Hua João

- Transportas
Fiuto, 9 Fpou"

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

uma casa iniciada com todo material para terminar.
Esplêndido local, área espaçosa com proteiro nos

fundos.
Procurar AI'cides

',fiB, 'defrm -te.

. Presbiteriana

O EST.,ADO
'

Cem a Biblía na Mão
«No teu8cul.,.,

/

SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO

Se sabemos que t:le .110S ouve, seja qual fôr nossa

petição, sabemos que elas serão a!endidas conforme o

Seu desejo. (I João 5:15). Ler I .loao 5:11-15; •........

Nesso netinho era l{OSSO hóspede para o jantar
outro dia. Êle colocou as mãos postas e disse s.ua oração
de ação de graças, bem baixinho. Em seguida ,passou seu

prato para ser servido.
, ';

O avô disse-lhe: "PaI' que não oraste em voz alta pa
ra que nós o ouvíssemos?"

A criança respondeu prontamente: "Bem, - Deus me,
ouviu, e era Com Êle que estava lalando. E sabe de uma

coisa ? Êle sabe as palavras que vou dizer mesmo quando
quando ainda estão dentro de mim porque Êle sabe tôdas
a s coisas."

,

Realmente, 'Deus sabe. Como devemos sentir-nos fe
lizes por trocar idéias com Êle todo o dia! Gedo nossos

filhos e netos estarão deixando nosso lar. 0,- Cyisto coJ.u_
quem convivemos pode ir com êles e permanecer com êles,
mais prximo que as mãos e os pés, mais perto que. o ar

que respiram. Pode ser êles um companheiro 'compreen
sivo, sua esperança e na morte, seu gôzo na eternidade.

ORAÇÃO

Nosso Pai, graças te damos por teu amor para co

tlOSCO expresso na pessoa de Jesus Cristo, teu filho. Gra
ças te damos por tua presença em nossas vidas e em nos

sos lares. Ajudamos-nos a submeter-nos a tllle permaneça
em nós. Que vivamos para fazer a tua vontade. Em nome

,

de Jesus. 'Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Cristo não sómente faz o céu nosso lar mas também
faz de nosso lar o céu

Ethel G. Heers, Dona de Casa (Iowa)

E C,ITA L

•
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EXOURSIONIsrA "�f.ili.o.b=O{)=-----"íl=,A,J!.bJ.t!O"
-�B!9-

FUNDAOO EM 16-9�54

faa0",,",V�EM�,�CATARINEN�!
,

GORA, OÜE SURGiU A TUA 50CIEOADE\ 'fERAS

AIORES OPORTUNIDADES DE eOrmíWEIl A

ERRÁ CA'fARINEN5!, NÃO P[HôA TEMPO, EN =

{A- NOS HOJE ME�MO, TEU NôMÉ t eNOmE =

,

O A CAIXA POSTAL 409- fLORIANüPOLl�=S.C.
---,--------

Dr. E •. Moennich
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
ilracõe::s da hôca, gengivas e maxilares, e extrações dltí
s _..:.. dentes ínclúsos Tratamento atual da Píerrêla,

,

por operação aem dôr

squizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
nte, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
tor Prof. Badan ) - tratamento eficiente rápido e com

. teste bateriológico e contrôle radíodóntíco
ntaduras ; Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes': móveis e fixas

,:\DIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em ho a prevíamente marcada
Clinica:

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

,·,-�.QR �, f N G 1 E T io
Diagnóstico-Trato. Clinico e Ch-úrgico das Doenças e

, Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - 'l'NLumatologia _

- Tisiologia
Ginecologia - Obstetrícia -- Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde. '

Doenças da velhice.
AVI:A CIRURGU

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - }O andar
Telefone 22-27

Horário: Das 1<1 às lB noras (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

,111
-------

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 Igrej:1
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 abril de 1955.,
'

José Tolentino de Souza - Secretário,

APELO
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen

. t�s e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare
cidamente um auxíüo p�ra construírem uma casinha:

Lista entregue' nesta Redacão .

Vereador João N. Pires ..

'

.

Ú ESTADO -

" '. , .. , . , ,

'

..

Lista do sr. Osvaldo Ramos .

Um anonimo " .. ".", , , ..

Lista do Estreito .. , " : ..

87,00
100,00
100,00
333,00
100,00
150.00

,.��� "�'-';?à.l

� Transporte de ca-rga's: em geral entre

fl9RIANOPOLlS,' CURITIBA E SÃO PAULO.

1955

11LUL: CUBITIBA

COM VIAGENS llIRÊ'l'AS E P,ERMA NENTES E�I ,CARROS P,RÕPRIOS

1'lLIAL: SAO PAULO,1\IA'l'RIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreu
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n.l:n
Fones: 253� - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegrá!ico:

Sandrade e Transpolis
-0-

V�conde do Rio Branco
(»32/1')

Telefone 1280

Endereço Telegrátic3
Santidra e TranspoUs

�

Avenida do Estado 1666/'16

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital .- SP.
Endereço Telegráf1co:
Sandrade e Transpo11.s

-0-

(A�ência no Rio de .Janeiro e em Belo Horizonte com tráfero mútuo att
8io Paulo com a Emprêsa de Transport.. lWnaa Gerail 8/A.)

Firma i����o�Rd�:�� p��,Er�p��,entandO in-I CR icliSNlica
.

dústrias européias n?s �"amos,: aço, ferro, arames, cha- osa elopas, ferramentas, maquinas, rebolos etc., quer entrar
Rua 24 de Maío �06, (Es-em contato com pessoa adequada para cónf iâr-Ihe a repre- treíto)sentação n êsse Estado para. as vendas de importação e do À Ciclistica Rosa Netoestoque .

..._ Cartas para "óTIMAS POSSILIDADES" _ a/c. N.
(Antiga Oficina d i Bici
cletas Nely tem a gra:,a saMENDONÇA - Rua Xavier de Toledo, 140 - 3° andar tisfação de comunícar ao

- sala 5 São paulo.
'

público, que conta atual-
'mente com uma equipe de

'---------------""
14 mecânicos especializados
.em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
tícos, carrinhos berços en

de cfc1ismo. '

Possue um grande e va
riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
s bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos - atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos . equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especíalizadaa

'bem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno

Vulcanísação, Mecânica,
Pintura Ralações e breve
mente Pintura à FÔiO.
Atendemos iS cidades do

Interior pelo serviço de
fim tudo referente ao ram(,
Reembôlso.
À Cíclístíca Rosa Neto ti

cfícína Oficial da 1& Vb1t�
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

----
----_._-----

!Dental Santa Apolonia
Dr,

. ,

ARTHlffi ANTONIO MENEGOTTO

Rua : Tiradentes, n.P 20

'FLORIANóPOLIS

ESPECIALIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

.oncerneutes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES NEVONI te- " V I OU' SAL.TIOS para. pronta entrega.
.,

li A a) R . A
Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS Rapazes: Recém chegados

para diversos fins, '

� I do Rio necessita alugar uma
ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

I casa ou sala, preferencia
Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO I' centro comercial.
AÉREO e POSTAL Fineza procurar snrs.

• Construção sólida, sendo ii caixa interna de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindade..

/ • Controle automático de temperatura pot' lJRMOSTATO.
que proporciona grande eCONOM_lA.

'

�tiI1() _ GAiV\N!_Ç O QUE F...BRICA"
,-

__ o -::::::-__�.........II.t� ,- --------

J

,.- f .' f IN: (� S.A. C�mé{cio e � oêncius- "
'hu João Pinto,- 9 Fpolis., .... lt••Cat.rina

.., --.".,.. ..

..,

ECONOMIA absoluta'
Grande .' OONFORTO

'AQUÉCEDOR
EL.ÉTRICO

��"
.IMERSÃO e CHUVEIRO...-="'.............

Capacidade 30 LITROS

• Ccnstruido i!lteiramente de
cobre.

,

• Aqullcimentó ultra r;ípi?o.
• Játo abundante nil tempe·

ratura desejada.

° MIS'rUR ....COR DÁt'0. ele re!ilu
togem instcntcnec, permite •

maior' escalo d!_ g'rQ�..�ç�� i.'"
TEMPERATUM

----,-----

Casa "Eureka"
Rádios. Transformadores, Amplificadores) Motores

i':létricos, Gazolln a, Oleo Crú, Cofres e '[.'icbário8 de Aço,
r�a.diolas, Máq uinas de Costura, etc. etc.

Bombas l!:létricas, Motor es para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
1�létrico em Geral, lnatalações :r..U2 e Força

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

PllOPRIETAHIO: OTOl\JAR GEOItGES BOEUM
Registro: Inscrição 211

Fon e :

Rua Cel. Pedro Demoro, 1657
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

Catar-ína - Brasil
V�NDA .À VISTA E: A LONGO PRAZO

marcada.
,----------_,

Ao Publico
A ELETROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO

SIA, tem o grato prazer de comunicar aos seus fregue
ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE;
t10 dia. 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de
apresentação do artista catarfnense.

PITUCA

Precisa s
'No Esj81elro,�- Ar:à'aca

MECANICOS
-SERRALHEmos

.
-

,

'fOUNEIR09
'Telefônes: 2.266 e 2.212.,

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

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

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

Rua 'I'te. Silveira, 24 e 28. - Fpolis.

CONFORTO absoluto,
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a. 1.000 litros_

FQbricQdo$ nos tipoa
I\QrizQIltr;U '. verti'''I.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



UNIAO CATARINENSE DE ESTUDANTES
o éflnsslho de Representantes da União Cat.arinen�e

de Estudantes, reunido em sessão ordlnária ele 3 de maio
corrente, de acôrdo com o artigo 111

.

da Constítuíção da
DeE, decreta. e promulga a Resolução aprovada por unam,
midade dêste Conselho em reunião extraordtnáría de 28
ele abril pp., do teor seguinte:

EXPLICAÇÃO AG POVO .

A União Catarinense de Estudantes, 1>01" determínaçg.,
do Conselho de Representantes, órgão deliberativo, vem de
público esclarecer ao povo e à sociedade floria.nópolita.na
.quanto 'se segue, com relação aos acontecimentos de 24

I

de
abril findante:

1° - A União Catarinense de Estudantes é constituida,
"O Sr. Oliveira e Silva, que em seu Conselho supremo, pelos Representantes das Fa

há poucos meses, nos crere- culdades de Direito, Ciências Econômicas, Farmácia e O.
cía- o romance "Orquídea", dontologta, e Filosofia;
de tão bela inspiração, acaba 20 _ Compete ao Conselho de Representantes' aprovar
de publicar "A Verdade Fan-

.

manifestos e outros documentos que importem em derínt,
tástíca", que eu tenho 3. ção da Classe;
honra de oferecer à Acade- 30 _ As chamadas "Comissões de Trote" são autôno,
mia, em nome do seu autor.

mas e eleitas em Assembléia Geral ou desiignadas per Di.
Conhecíamos o merecimento retórío de cada Faculdade, não cabendo a União catan.
do jurista e, sobretudo, a síg- nense 'de Estudantes nenhum papel flscfllizador de suas
nificação do poeta que é o sr. atividades;
Oliveira e Silva. Deliciara- 40 - Havendo, entretanto, repercussão tão ,acentuada
nos o memorialista com "Dl::1 sôbre tôda a Classe pelo desdouro causado ao bom noms
Homem se confessa". Mas o do estudante catarínense e 'pela afronta à moral ela gente
que temos que reconhecer é florianópolitana, nos acontecimentos de 24 de abril Pp.,
que o poeta e o memorialista não pode a União Catarinense de Estudantes silenciai' e
se afirmam decisivamenté

vem manifestar sua repulsa ao modo como foram apresen-
"pum outro gênero literario, o taclos díversos cartazes e figuras naquela passeata, bem
romance, com os dois livros como aos excessos individuais praticados por alguns par
já- publicados e a que se deve ticipantes;
seguir um terceiro. 50 _ A União Catarinense de Estudantes lamentando
"A Verdade Fantástica", ,..

profundamente se tenham atribuído à Classe fatos tão de-
oferecida ao nosso compa- sabonadores, faz veemente ;ecomendação aos organizado
nheiro - Adelmar Tavares res dessas passeatas para que se não repitam "de futuro tais
- "amigo em quem achei' a A -

ocorrências, que depoem contra o bom nome do estudante
perfeição moral" - procla- catarinense.
ma o Sr. Oliveira e Silva, com Sala das Sessões, em Florianópolis, 3 de maio de 1955.
aplauso de todos os que co- Carlos Angelo Fedrtgo - Presidente do Conselho ele
nhecem o Sr. Adelrnar Tava- Representantes.
res, Situa-se o livro num do
mínio familitar ao autor,
que magistrado, o dos tribu
nais do [urí. Passa-se todo
o romance numa única ses

são de julgamento, sem que
por isso venha a perder a

intensidade e o interesse da

ação. Mas o' que constitui a

essencia do entrecho é uma
tese que não pode concorrer

para o prestígio do juri. Bas
ta que se diga que o Sr. Oli·
veíra e Silva demonstra que
o interesse da vitória diante
dos jurados, pode levar a de
fesa a substituir a verdade
dos fatos por uma outra "ver
dade fantástíca", mais a�es··

sível aos jurados. Trava-se

nomía e repetidor de Mecã- por isso o debate entre duas
.

dEI Milita d'"CM· SI C' t
· , , versões falsas, a da acusação

���te��:;:i�jOe�:���r�:ç:�r�i! �ncurso ISS 8. a arlna· ;i����'oOcSu��I�����'�: �Iu:r��;
d�����r1:e�:�r�f���:, e�le��,� o Dr. Aderbal R. da Silva, cola- �i:;e��sq�l:o���ci;t�en�;"e::��
�:tl:!����� �o e�:::�':� ����� hora, tambem para o soc,saso do' ������i�u�te:���:o: :::'�c��.�
nhas telegr�ficas ultrapassa ,ora'odo 'carlam"

O que preocupa é o saber até

a 2.700,000 kilometros, ocns- .11 U·
.

U . anele as teses podem. ser
�ruindo 25 Estacões. A reportagem dêste Jornal nal do concurso "MISS BRA-

. aceitas pelos Jurados, o que

.. "A criação d� Serviço de esteve presente or:_tem à v�-, SIL", seja realizada em F'lo- exige dístorsões dos fatos

Protecão aos tndíos constitui sita que, a comíssào ergam- rianópolis, frizando a repe,'- delltro de uma técnica pel'e�
padrã� de glórias de que zadora do "Concurso Miss cussão extraordinária que o ne, 'eivada de inspiração po
RONDON poRe - ufanar-se, Santa Catarina", com seu cli- acontécimento terá, em be·· ,pulista. Curvam-se acusadiJ- \

pois que resultou principal- hãn�ico pl'asidente à frente nefício da nossa Capital (' de res e defensores diante do

mente de sua ininterrupta sr. Luiz Fiu'za Lima, fez ao Santa Catarina. que supõem ser a tendencla
atitude de proteção" aos nos- preclaFo e benemérito cata,· O dr. Aderbal recebeU e0.!11 dos jurados.
sos irmãos selvicolas, "afron- rinense sr. dr. Aderbal R. da grande interesse a,:exP0si.C}ãé>, Pode-se discutir.o caso

tada e dominada pela supe- I Silva, no intuito de cCJmi.mi- e deu todo o -seu "apõio a m;.- particular apresentado pel0.
rioridade enormissima das car-lhe a realização d.1 gran- ciativa, oferecendo o '1apo1' Sr, Oliveira e Silva, mas 'não

armas de fogo sôbre o tacape ou borduna, o 'arco, a flecha, de acontecimento social que "CARL HOEPCKE'" e u:,nâ há dúvida que a sua tese é

a zarabatana e outros engenhos primitivos; arcabuzes, sem está empolgando Santa

ca-I
festa à bordo do mesmo, �u- aceitavel. O proverbio dizia

dó nem pieda.de, escravisados, maltratados, tolhidos na sua tarina e ao meSmO tempo, �)e- ma das encantadoras balas que nem todas as verdades ::1e

liberdade; invadidos em suas terras; softendo a inominá- dir-Ihe apôio e cohboraçiio que emolduram a nOS'3a Ilha. dizem e. poderíamos acres-

vel injúria de verem arrebatados os i.;eus filhos, como quem para o conclave. Saímos do escritório' do dr. centar que nem todas elas

preia uma caça na selva; roubados nas suas esposas; tudo Aderbal, pensando que .se to- encontram a me§ma recepti ..

sob a vontade despótica dos invasores europeus!" Recebida a comissão, CJl'- dos encarassem inichtiva.s vidade. Ou melhor para re-

RONDON, o magnanimo, desfraldou então a Bandei- dialmente, pelo conhecido como o concurso ".MIRS co�dar'A"le vrai peut quelque I1'a _ Guia de suas expedições aos domínios dos Nhamb!- homem de negócios o H. SANTA CATARINA", C0l110 o f01S n etre pas vraisempa-

quaras, nela inscrevendo o lemã belíssimo e humanitário Fiuza Lima,'em rápida expo- dr. Aderbal, a nossa terra es- ble".
.

_ "Morrer, se fôr preciso; matar, nunca! ... ". sição, disse da grande fest,a taria' muito· adiante �m Jl'�- O romance do Sr. Oliveira

RONDON, após a regulamentação do Serviço de Pro- que estava sendo planejadh téria de civilização e de prc:.. e Silva explora o domính

teção aos Indios, foi designado, com 'justiça, o Diretor di- para o fim elo corrente mês gressô. entre o verdadeiro e o ver'os
nâmico e compreensivo; nomeação simpática_ não só ao nesta Capital, na qual será T{\remos, pois, breve, w'. simil, mostrando 'que, diante
Brasil n1as tendo repercussão no estrangeiro, pois que o eleita a r�presntante J:1 bc- última semana do mê;;, grano dos jurados, quando se apa

Congresso das Racas reunido em Londres, em 1913 aplau- leza catarmense para o COl1- de movimento em Florlanó- nham um ao outro, impõe-se
diu entusiásticam�nte a atitude assumida pelo Bl:asil em 1 curso de "lVIISS BRASIU'. polis: representantes de be- preferir o verossimil, mesmo

relacão aos Indios éom repercussão na imprensa de Eer- Esclareceu os trabalhos já leza dos municípios do inte, quando não seja verdadeiro.

lim -e París pois q�e foi .considerado "como um exemplo a levaelos a efeitos e que cau,- rior,. representantes c!� qu.'\si Sua exposição é brilhante,
ser imitado, para honra da civilização universal, por todos dida�a:s. de q.uasi t�do-; os todos os Estados, caravana3 envolvent.e e cheia de subs

os países e onde aindà existissem índios selvagens".. . m,Ul1lCIplOS a�Ul estamo pl'e·· dos Diários Associados � gen- tancia. poética, nos comenta-

Não nos cabe nos estreitos limites desta nota nos a-
sentes para dIsputarem aque- te, muita gente, que aqu: vi- rios com Que vai registrando

longarmos mais s6bre a vida do grande brasileiro: amado le galardão. Acrescentou ain - rá para assistir a tão extra· a ação dos personagens e as

e respeitado por todos os recaIltos de sl1a grande Pátria, o,
da

_

dos en.tendimento; que ordinário acontecimento f;O. reações que surgem no au

ainda, venerado pelo estrangeiro que o reconhece como um est�o em VIa de s��u?:ao fa- ciaI. ditaria, como nas figuras

qos maiores valores humanos vivos. vor.avel, com os planos
. A�- Parabens, pois, a 1<'Jo1'iano- centrais do romance.

Só nos resta, encerrando êste registro, rogar ao Deus soclados, para que a semI-fl·· polis. Libelo contra o juri? per-
Todo Poderoso que derrame copiosas bençãos sôbre o gran- guntar-se-á. Não chegamos a

de brasileiro que vê transcorrer, no dia de hoje, o seu 90° O MINISTRO 'E VARIaS GENERAIS tanto, mas não há dúvida
aniversário natalício, congratulando-nos com a Nação pe-

. .

,

.

que 'revela' um .dos aspecto,>
las homenagens que lhes sejam prestadas merecidamente PROMOVIDO� de suas fraquezas ou dos'

porque RONDON é, inquestionàvelmente, "uma reliquia da
. ,_;. seus perigos. NerÍ1 por isso se

Pátria"! RIO, 5 (V. A.) - O pre- boas a general de divisão; .( concluirá que deva desapal'e-
Que Deus abençoe o grande sertanista, a Nação lhe sidente da República assinou graduado nesse posto o ge- ce, o juri, como se' não che:"

renda as mais significativas homenagens e o Povo Brasi- decreto na pasta da Guerra neral de 'brigada José Alve: gou a essa solução na Ingla-
):eiro se' rejubile com a efeméride de hoje':" promovendo ao posto de ge, Magalhães. terra, dep01s da sátira de Di-

neral do Exército graduado, ckens, no "Pickwick Pazers".
o general de divisão Teixeira "QUATRO 'Mas é natural q'ue o juri cou-

GRANDES" tinui a interessar os escrito
res e a concorrer para o a

parecimento de livros admi
. raveis como o do' Sr. Oliveir::t
e Silva. E bastaria decerto_
essa virtude inspiradora pa
ra explicar ou justificar a

conservação. do juri".

(D' O Glo'bo, de 29-4-55).

Na acad;el�ia'
Bràsileirao abono ao Funcionalismo

MENSAGEM AO SR. GOVERNADOR
F1(.l] �::!l1ÓpoUS, 3 de maio de 1955. 8('].·hor Governador:

Excelentíssimo Senhor Iríneu Bornhausen, Através de trabalhos fartamente documentados esta

DD. Governador do Estado
•

Associação, nos anos de 1952 e 1954, fez sentir ao .}rJvôrno

NESTA

I
de V. Exa. as necessidades que o funcionalismo atravessa e

E;enhor Governador:
.

daquelas datas a esta oportunidade a situação Iínauceira

A Associação d-;;s Servidores Públicos, interpre.tandi) DI:'

I
elo funcionalismo perp�tuamente deficitária ve.

m se \agril
anseios da nobre e laboriosa classe do runcíonaüsmo ele vando de tal forma, nao obstante as melno ..'!·,:1s alcancadas
Santa aCtarina, vêm, nesta oportunidade, transmitir a V .: no govêrno de V. Exa. que já se faz sentir até )'!l'.!·mh) u:vdo.
Exa., a resolução tomada em Assembléia Geral daquele ór- no funcionalismo público estadual.
gão, realizada dia 28 de abril próximo-passado. e que foi a. Obedecendo a um princípio de justiça J1á que se reco

seguinté: .

nhecer a cooperação que esta laboriosa classe vem empres-

"Pedir ao Governador do Estado, abono de emergência, tando a admínistração de V. Exa .. Os números aí estão pa

na importância de mil cruzei�bs mensais para todo funr-ío- I ra testemunhar numa demonstração que-muito honra ao

nalismo público civil e militar, pessoal fixo, variável, extra- : Estado de Santa Catarina e ao seu Ggvêrno o encerramen

numerárlo, pessoal ele obras e inativos, a partir de abril do
. to do exercício financeiro passado com um excesso de arre

corrente ano". cadação ele cento e quarenta e cinco milhões de cruzeiros,
que proporcionalmente a. receita orçada para aquele exer

cício apresentou acréscimo de trinta e três por cento.

Se!1hol' Governador:
Confiantes na orietnação econômica que V. Exa. vem

I imprimindo
aos negócios do "Estado e partíndo do príncí-

. pio que se repetirá no corrente exercício um excesso de ar

: récadaçâo na mesma proporção veríttoada no anterior te-

remos em dados:
RECEITA ORÇADA

1954 -- Cr$ 432 952 112 20

1955 - Cr$ 630 000 ÓOO,OO
R'ECEITA ARRECADADA

1954 - Cr$ 578 477 310,50
1955 - Cr$ 837 900 000,00

EXCESSO DE ARRECADAÇãO
1954 - Cr$' 145 525 198,30
1955 - Cr$ 207 900 000,00

Reconhecendo que, embora vultuosa seja a previsão do

excesso de arrecadação e que o Govêrno ele V. Exa. venha

a comprometê-lo em serviços indispensáveis ao bem da co

letividade catarlnense, acredítamos que o funcionalismo

poderá ser atendido nesta sua reenvidicação sem o preju
dicial aumento de impostos, para fazer frente as despesas
da concessão do abono.

Nascido em 5 de Maio de 1.865, nas cercanias de 'Cuiabá, Des�ecessário se torna pintar em cores reais o quadro
em Mato Grosso, o Marechal Cândido Mariano da Silva lascinante da situação financeira do funcionalismo, que

Rondon vê transcorrer o 90° aniversário de seu natalício, para prover as despesas dos seus, trabalha nas 'horas que,

sob a gratidão da Pátria e a consagradora veneração de de direito, eelveria repousar, mal alimentado com inúmeras

seus concidadãos. preocupações, ·já agora vendo seus filhos impossibilitados
_

Tendo verificado praça aos 16 anos de idade, aos 59 aI-I de continuar seus estudos, envelhece precocemente, Iutan
cancava o Generalato, conquistando os .postos da híerar- 1 do num clima de desespero pela subsistência sua e da sua

quia militar .por merecimento. ,família.
Durante 75 anos serviu ao Brasil e ao Exército, digna- O abono que solicitamos a V. Exa., muito embora pe-

mente, tendo sido o desbravador de nossos sertões, -persís- queno,. visa minorar, principalmente para os menos remu

tindo ainda em prestar relevantes serviços ao Conselho

Na-Inerados
a crise que atualmente atravessamos.

cional de Proteção aos Indios, inquestionávelmente o seu Justiça fará V. Exa. a classe do funcionalismo atendeu-

mais consagrador mérito. .
.

'

do o pedido feito através da Associação dos Servidores Pú-
,

Bacharel em Matemática,! blicos 'de Santa Catarina.
Ciências Físicas e Naturais,
tendo sido Lente de Astro-

I
.

Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Maio de 1955

MARECHAL CÂNDIDO MARIANO DA
SILVA RONDON "UMA REUQUIA DA

PÁTRIA"
Quando o tempo, entre os dedos

Quebra um século, uma Nação,
Encontra nomes tão grandes
Que não lhe cabem na mão! ... "

..

\�

Loteria do Estado
Resulfados de onfem
8.879 - Cr$ 300.000,00 - Blumenau
1.448 - Cr$ 40.000,00 - Blumenau

2.840 - Cr$ 20.000,00 - l<�lorianópolis
8.173 - Cr$ 15.000,00 - Florianópolis
6.072 -,cr$ 5.000.00 -, Joaçaba

Em sessão ela Academia
Brasileira de Letras, o aca

dêmico Barbosa Lima Sôbri
nho pronunciou as seguintes
palavras sobre o livro "li
Verdade Fantástica" do Sr.
Oliveira e Silva, cuja 'ediçào
está quase esgotada:

Helládio Olsen Veiga
Pela Comissão

FR 'E C H A N D' O
AMBIÇÃO

Aquele dedicado amigo do deputado Jorge Lacerda,
filho de Pátras ou de Laríssa - o amigo, o deputado
não - dizia-me ontem:

- Eu só quero que o Jorge, a 3 de outubro, tenha
tantos votos quantas vezes o número 5 vai ser escrito
hoje no Brasil.

Como alguém não atinasse com o cálculo, êle ex

plicou:
- Em todas as cartas, em todos os recibos, em to

dos os documentos, em todos os selos, a data de hoje é
.a seguinte: 5-5-55!

AZAR
A diferença entre a fantasia e a realidade é ainda

mais cruel do que aquela que Orígenes Lessa traçou no

seu "O sonho e o feijão".
Vai aqui o meu caso de ontem. Sonhava que, ao

matraquear do despertador, lá me ia para a fila. <E as

surpresas foram surgindo. A primeira era a ela mu

dança do pôsto. Viera para 50 metros da minha casa.

A segunda, a elo tamanho da fila: 10 pessoas no máxi
mo. A terceira, da. quantidade do leite: um' monte
enorme de engradados, A quarta, a do prêço: baixara
para 3 cruzeiros. O ráío do despertador, aí, abriu a

goela de verdaele. Foi-se o sonho bom. E 'eu para o

posto, que estava lá longe, no mesmo lugar. Em lá che
gando, mais ele 100 pesoas! E apenas cento e poucos
litrozinhos de leite! Comprei unzinho, e dos últimos. E
ainda ouvi anunciarem que vai subir!

Por que será que a Coap não tabela OS sonhos, pa
ra acabar com eles?

EXPUCAÇÃO '

Os sonhos a que me, refiro acima são aquilo que
se define "por pensamento do cérebro adormecidõ", ou
"as idéias e imagens que se apresentam ao espírito du
rant� o sono".

,

E' bom explicar por que a Coap é capaz de pensar
(jue me refiro aos son�os de farinha, em forma de bo
los pequenos, recheados de marmelada de xuxú e pol
vilhados de açucar de terceira. Se ela tabelar, vale
dizer a.umentar esses, lá vou eu no prejuizo, que de
quando em quando os compro, para os garotos .

MAIS AZAR
Falei há pouco ele Pib·as. E' um pôrto grego; que

me lembra o de Florianópolis. Este, em 1954, nos pri
meiros' meses, l:ecebeu a promessa formal de ser feito.
Promessa solene, de pedra e cal. Os colegas oficiais e

oficiosos chegaram quase a querer inaugurá-lo,· só pe
la certeza da promessa, avalizada pelo . Governador.
Greguejaram na promessa. E enquanto Pátras vai pas
sando para a frente, FlorianQpolis vai indo llal'a traz.

PROFETAS
Os mucúlmanos, para os quais '"Deus é Deus, e

Maomé e o seu profeta", poderão zangar-se. Os mol'

mons, de sua parte, dirão que estou desrespeitando Jos�
Smith. Os sirios quererão desagravar a memória de
Efraim. Sem falta de respeito ao gran,de Isaias, a Je
remias, a Daniel, a Malaquias, a Esequiel, a Oseas, a

Mateus, a Marcos, a Lucas, a João e a outros tantos
profetas da minha fé, também eu profetizo. E profet1-
z�i

-

certo, no caso do abono, solicitado pelo heróico
funcionalismo público, quando adiantei que o sr. Go
vernador. ia dar a resposta' que deu: patatá... pata
ti. .. papatá. Não errei nem 'nas virgulas!

Até mesmo o jogo escondido do Plano de Obras eu

escondi também. Pobre funcionalismo! Bem que mere

cia, êsse devotado e sofredor pessoal de casa, um pou
co mais de consideração e um pouco menos de tapea
ção! E' simplesmente desumano fazê-lo, na hora Já
trágica em que vive, de inocente útil, visando a fins
eleitoreiros. .. A exploração está tão na cara, que che
ga a ser um insulto à inteligência da classe.

Lott, ministro da Guena.
Foram promovidos tambem o BONN, 5 (U. P.) - O chan

general Zac�rias ,ele Assun- I celer Adenauer recebeu on·,

ção, governador do Par�, tem o sr. Erich ·Ollenhaue).',
a geneml do Exército, gra·, chefe da oposição Social-De

duado; general Aristotele.' mocrata, que lhe expôs o

de Souza Dantas, a generé'J" ponto ele vista do seu partido
do Exército; gener�l de bri-I a respeitp da futura reuniã!)
gada Tales Azevedo Vilas- dos QU'3.tro Grandes. .
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