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Ceníerídas as ínsigni�s pelo Congresso Nacional sob a

do sr, Nerêu Ramos
P

iidA. RIO, 6 (V. AJ - A fim de conferir as ínsígnías de

resl enCI8 Marechal do' Exército ao general Mariano da Silva Ron

: c1on, o Congresso Nacional realizou ontem, no Palácio Ti-

I radentes, uma sessão solene, que foi assistida por altas au-

torídatíes civis e militares e outras figuras de expressão

,.......................
nos nossos circulas políticos e socíaís, entre os quais o go-

I I
vernador Jânio Quadros. A cerimônia foi presidida pelo

Omsi. anti,oDi'- ; senador Nereu Ramos, tendo tambem tomado parte na

·

d 5
.

Mesa o sr. Carlos Luz, presídeníte da Câmara..

riO • • C.tarlna I Ao declarar abertos os trabalhos, as 14 horas e 40 mi-

I : nutos, o sr. Nereu Ramos designou os senadores Gomes

i Ano XLI

I·
Oliveira, João ViIasboas e Neves Rocha e os deputados

•
Gustavo Capanema, Nestor Duarte e Odilon Braga para

• Mil'2.172 int.roduzirem, no

recoínto,
o velho soldado, que na data de

I noje completa, exatamente, 90 anos de idade. Acompanha

••••,.................. d? dessa comissão e nela amparado, porque quase não po-

E I·
-

,_') oje "n/ "'l'l)'� I "'1

------------------�..;;.�:..:..:;.;;.::..::..::.;::.=..::..::..::.::..::..::..:;..::. dia andar, o marechal Rondon atravessou o recinto das

[IÇ,') aI'.'
I
I .i:; - \) 1"1.".. :,., .. orianópolis, Sábado, "I de Maio de 1955 C
----.-----.------------__�__�______

r$. 100 sessões, sob uma calorosa e demorada salva de palmas.
Em sua homenagem, os deputados e senadores presen-

'. J'ua·rez. c·om Ete.lv·l·no. O ·P.R. m lneI·ro a' lert-a
tes, bem como as altas autoridades civis e'militares con-

.

vieladas para a solenidade e outras pessoas gradas que

ocupavam as tribunas especiais e de honra, ficaram de pé
e nesta posição se conservaram até que o velho soldado

RIO',6 (V. AJ -:- ?e ReCi-, cres�ento�l o can�idato à plorações que, nesse sentido, 'vão os compromissos que o ereto com o PTB n�ineiro, chegasse à Mesa. Aí S. Excía. foi cumprimentado e abra-

fe c�ega-n?s a notlcl� de ql;f I
presídencia da Repu�l1ca.. que v�m s�ndo !eitas. O sr.

Etel-/ canelidato pessedista assumiu garantindo-lhe a vice -gover- çado pelos srs. Nercu Ramos e Carlos Luz, renovando-se

o SI. .E:elvmo Lins
_

vem ,ue o ex�chefe da ?�sa_mllítar d? vmo Lms nao acredita numa com o seu companheiro de nança do Estado na chapa os aplausos do plenário e da assístencía .

.

declarar �ue nenhUl,n PlO- !presldente �afe Filho rara "Candidatura militar" em chapa. Bias Fortes. Daí não atender PALAVRAS DO PRESIDENTE DO CONGRESSO

blema existe entr� ele e o um promll1cla�ento colocan- virtude elos' continuas pro- Negou entretanto o sr. Ar- aos anseios do Partido Repu- Em seguida o sr. Nereu Ramos substituiu as platinas de

general Juarez_ Tavora. A- do um ponto-final nas ex- nunciamentos em contrário tur Bernardes Filho que o blicano neste particular". general que S. Excia. trazia na tarda, pelas de Marechal

I ......-.�....�.,._����.,;i_....�,.r...---���IIi�'....��ij���JSL..........t- d
.

,'" CL '''' _

os chefes das forças arma- Partido Republicano tivesse Como se verifica, as díver- e, nesta oportunidade, pronunciou as seguintes palavras:

Lias elo país. A uma pergun- comunícado ao sr. Juscelino gencías entre o Partido Re- - "Ex-vi do disposto no paragráfo uníco, do artigo 1.0

ta sõbre f), possibilidade cio que lhe retirará o apoio, ca- publícano, secção mineira, e da lei 240-9 (2409), de 20 de janeiro de i955, reune-se hoje

aparecimento de um novo so 'se mantenha a candída- o PSD ligam-se especíalmen- o Congresso Nacional para entregar ao sr. Marechal Can

candidato ao Palácio do Ca- tura do sr. João Goulart. Ho- te à questão das vice-gover'l di�O Mariano da Silva Rondou as insígnias do posto, em

tete, respondeu o ex-governa- le haverá reunião de proce- nanças do Estado nas proxí- CUjas honras foi investido.

dor de Pernumbueo: "Eu C011- d PR dI'
_

O PR f C
'

res o ccom a presença o mas e eiçoes. quer a-I orresponde esta- homenagem, de tão alta ex"Pressão,

tinuaria candidato". sr. Clovis Salgada, para tra- zer o vice, mas acredita-se i aos excepcionais' serviços que ao país prestou esse grande

O sl'.-:-Etelvino Lins decla- tal' elo assunto. que o sr. Juscelino já tenha.
J

Brasileiro, "Homem de alta envergadura mental e moral

rou que a více-presldencía Inform-a, ainda, aquele prometido o posto. a um tra-,' éxplorador intrepido",-como na sintese lapidar o qualifi�
.nn sua chapa pertence :'I jornal que o descontenta- balhísta, cou Theodor Roosevelt, ao deparar a extraordinária obra

UDN, mas que essa agremía- menta do PR não se prente ex Na manhã ele ontem o sr. civilizadora por êle realizada. Para dizerem do alto sentido

ção está disposta a renun- clusivamente à presença do Artur Bernardes Filho, se- esta solenidade, vão falar o sr. deputado Luiz Viana Filho

cíar a êsse posto em benerí- sr. João Goulart na chapa, guíu para Minas Gerais, a e o senador Onofre Gomes"

cio do fortalecimento das mas sim, principalmente, por fim ele saber ao certo o que FALAM OS PARLAMENTARES

[orças que apoiam a sua can- dívergeneías de ordem adml- ocorre no Partido Republi- O sr. Luiz Viana, ocupando' a tribuna então, fez mí-

didatura, Acrescentou que es- nístratíva, em Minas Gerais. cano Mineiro. Há franca re- nucioso estudo bíografíco elo homenageádo, para ressaltar

pera contar com o apoio de O· atual governador Clovis beldia , segundo "O Globo" os relevantes serviços que prestou ao país, não só no de

todos os partidos anti-jusce- Salgado estaria alarmado contra o sr. Juscelino Kubi- sempenho de comissões militares, como, também, como

ünístas. Bôbre um terceiro com a "herança" deixada pe- tschek e até mesmo contra. a chefe ela Comissão 'TelegraficH Brasileira e criador do Ser-

candidato de união nacional, lo S1'. Juscelino. I orientação que ele Bernardes viço Nacional de Proteção aos Indios.

Irísou: "Não exclui a hipóte- Conclui "O Globo": "O PR i Filho, vinha dando relativ�- Sob outros aspectos o senador Onofre Gomes tambem

,'e de vil' !l preelominar ain,la está d�s 'oniiado de qn� o sr.' mente a candidatura a vice- es�u�ou a .figura do marechal Rondon, para realçar opa-

a tese ele união nacional" Juscelino assinou acorrto se-l governador. tl'lotlsmo e desprendimento do ilustre brasileiro

FIOl'ianópolis I Infm'mou depois' ? S1'. Eti']- O AGRADECIMENTO DE RONDON

Colaborando com o MOVIMENTO PRO' SANTA CA- vino Lins ([ue esta sendo r�- POSTAll'STAS GANHAM UMA CAUSA Dominado pela, emoção, e não podendo conter aq, Ia-

TARINA, instalado l1t'st· Capital passo às mãos de Vossa ];uard:Hl0 um pl'onunciamnn-
.

grimas que lhe corriam pelo l'osto, o marechal Rondon de-

Senhoria exemplar mimeografado do manifesto dirigido a to do general Juarez em fH' M t'd I T 'b I F d I d via, em seguida, usar da palavra para. agí'fuiecer a home-

�odoS. TIS catari.neí�ses. e, há pouco, tempo, }mbHcàdo nos vor de �u� ?�ndid�tura. �lS'1 an I
.

a pe o ri una e era e nagem ?e que_fora alvo. Não pôele, entretanto faze-l�

JornaiS de Florlanopohs. se achar dIflC11 uma candlclfl"-

R
PedIU, entao, ao senador Gomes Oliveira, para ler a

Como se trata de um movimento endereçado ao pro- I Ltua
militar pelo ,Ci�Je sabe. A

_

ecursos .

oração que levara já escrita

gresso _�e nossa terra" sem apresentar côres política:! ou f !;ll:oPQsiio elas nO�lClfts �e _Ci:le 'RIO {:) (V,
......

, ) _ Ne ando ri s· PI'OP S 'a, -'�te _

O representante ca,tfjrlnenile de.üncumbin-se ela hon-

partidárias, )leçO a .sua ::i tendio -uo -se�titlo tle llue wdos I:' nOI1iellc».& E19 Sl l\!Liillhoz. -'.. .
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i j1teVlll1enw"," 'ave aeao Qü re- 1'0' v-ano pas.'ffi o uma acao' -

. . - .

.

08 profe�sorés d� sua cirCll1í�(:r'ição, interessa�os em �POlá- ela RO?�a tcna �lt10' m;o. I e-
presentante CIO' ÍvnnistériO ordinÚla, contrã á�Ul1lão, 'no

Num certo trecho- de sua or,açao, diss� o marechal

lo, o assmen:' fOlha que sel'a aposta ao l'Cfel:ldo mamfesto'j repl:esah�, de,;l�l ou o. S�', �- Público,. o T r i 1J una I 'sentido de ser apostilacta em Rondo�; ,

.

Em segUIda, o mesmo, com todas as assm_aturas deve- telvmo Lms: E um� I�J�\l.,� F e d e r a I de Recursos I seus titulas a transferenci:1 I
•

No momento em que em nome dos meus compa-

rá sei' devolvido ao Departamento de Educayao, qüe fazem ao sr. Cafe FIll10 .

mantev.e a sentença da p1'i- 'do quadro suplementar p .. ra �helros e no �l1eu próprio venho fOl'lnular osmais penho-

Contando com o seu amm' a terra catal'mensc e cel·ta meira instancia que deu ga- o permanente e a concessão lteadlos agf�'adecllm�ntos, quero, tambem; elizer-vos que é ne8-

do seu inte<N'al anôio a ê'lte movimento, cordialmente s.ubs· O PR DE MINAS E I'
lleu 1111 c e VIda quando os Sllcessos mundl'a' b

... LI

. nho de causa a José Mato� automática do acesso lias va- .

,c.. IS es oçam

crevo me
\ JUSCELINQ... um ambiente· de confusão e ceticismo f' .

- Teles e maIS sessenta e mto ! gas claras supenores. E' o '. .'
eu con 10 no.� eles ..

Ondina Nunes Gonzaga RIO 6 (V A) "O 010- . I'·
tmos do BraSIl assim como confio no pt· t··, d -

a •
..

-

postahstas elo DCT, parte Sil'- que lhes acaba ele ser de[eri� I
_

" . •

. a no bmo e cada

Diretora.. do D. E." bo publica hoje o seguint," plemel1t,aT. Esses funcioná- do, irremedlàvelmente.
.

um de vos e de cada bra�llell'o.
De )lar com e;ne ofício, várias folhas mimeogl'afadas, telegramg, ele Belo Horizon- ,

.

Falando' com a autondaele de ,quem jamais se envol-

contendo tópicos do decantado Plano de Obrb.s. Aí está te: "O sr. Artur Bernardes veu em política, posso assegurar-vos: As divergênCias são

)lUra onde vai o papel que o Departamento �dquire pal'a Filho veio ouvir o's elirigen-
,

_

humanas e até compreensiveis, mas não devem ultrapassar

as escolas! Aí se explica o tempo em que se ocupam lun- tes do Partido Republic:1[;ij MUNHOZ TO.MOU POSSE IaS lim.ites elo bom-senso. (Palmas). O Brasil deve manter-

cionários, desviados das suas funções! lVIa,s com esses des- sobre a. nova situação que·
se ur:1do para, com seu exemplo, iluminar os caminhos

vios, a diretoria acha que cumpre a sua obrigaç5.o: ag'l':t- para o partido, criou o acor- RIO, 6 (V. A.) - Como es-
.
destaque da colônia paran�-I doutros povos, que pugnam sinceramente pelã pltZ. Essa a

dar os que estã() lW- lJOucr. elo do sr. Juscelino Kubíts- -tava anunciado, o sr.

M11-,'
ense, jornalistas e numero- razão, pela qual aproveito este momen.to .para

formular

O Rcvmo. Mons. Pascoal Libl'eloto, por essa amostra, chek com o PTB, em torno da nhoz da �ocha foi empossa- sos amigos do novo titula,r. I um apelo � .todos os meus companheiros, sem distinção (le

verá que o posto fluC vai ocupar, como SeCl'etário da Edu- sucessão presidencial. Decla- elo onte� �s 17 horas no cai'- A posse. do ex-governa�ol' c�edos pohtJco� ou religiOSOS, no sentido de que, presti

cação, nada tem de tranqiIlJo-. O Estado espera de S. Exa. rou o sr. Artur Bernardes go de MmIstro de Estado dos do Parana nas altas funçoes gIando nossas mstituíções republicanas, concorram para o

a l'ealização daquela pl'i)lYleSSlt que o sr. Governador fez e Filho aos jornalistas que o Negócios da Agricultura em de Ministro da. Agrícultul';t desenvolvimento e grandeza elo Brasil".

não teve energia pa·ra cumprir: a de livrar o ensino da in- PR se recusa a apoiar a cal1- solenidade presídida no PR- constituiu, assim, um acon- Estas palavras elo marechal Rondon foram calorosamell

tromissão da política. Enol'me soma de eS,llcrança,s )JOpU- diclatul'a do sr. -João Goula!'t lácio elo Catete pelo sr. IvIon- j
tecimento p.olítico de relevo I te saudadas por uma salva de palmas. DepOis de concluir

lares, parcelada em todas as camadas sociais, esperam do 'à viee-presielencia ela Repú- teir-o de CastJ;o, chefe cio

ga-,
pela excepclOnal concorreu· I o senador Gomes de Oliveira a leitura do eliscurso elo ma

novo titular IJl'ovidências il1ichiis -e enérgicas que resti- blicft. binete civil da presidencia da eia de pe�soas que aeon'eram l'echal Rondon pôs-se de pé e emocionadíssimo disse estas

tuam a In;stl'ução catarincnse ao trabalho específico, aos Por uma qltestão de coe- República. Compareceram ao à solenidade. Amanhã às 11 palavras: - "Minhas senhoras, meus senhoras. No mo

moldes tradicionais e a natureza técnica - que tais foram

,.
l'encia com outras que sus.. ato todos os ministros de es·- horas o sr. Munhoz da .Ro- menta em que, se encerra esta homenagem prestada, peló

os segredos quc o elevaram no Brasil até há pouco. tentou no passado e pelos taelo, a bancada paranaense
J
cha assuruirá suas funções, Congresso Nacional, ao mais humilde dos brasileiros, pro-

"
- TAMBÉM a Imprensa Oficial está dedicada à po- deveres e obrigações que con- nas duas easas do Congresso, I recebendo a pasta da agri·- fundamente emocionaelo agTadeço todas as provas de 80-

lítica. Segundo corre, alí estão sendo .feitos milhares de mi-I traiu para com o povo al1- senadores, d�putados ele di- i cultura do deputado per- Iiclari:dade, q�e 111.e são �restadas.
lhal'es de cartazes de propaganda da candidatura do sr. tes do pronunci�mento, o ferentes partIdos dos Esta,clos I namb;ucano Costa Porto, que VIVa a RepublIca! VVla o Brasil!"

Jorge Lacerda. PR deverá conhecer até ond.e da Federação, elementos de retornará à Câmara. Em seguida O. sr. Nerêu Ramos encerrou a sessão.

,.� - ��5..�..t;;jrJ"5".I/iII..·�Q _·� ���.p..���_ Jii'.- .",.._���W.,.
J a � rI'f_
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Com o regime republicano, veio uma coceira, que per-, M
. I'

lizaçâo da energia (Ie fonte hidrá.ulica, em todo o �stai1!). "ESTADO DE U"
,

manece, até nossos dias, sob as mals variadas e esquIsita" .

a IS· um go pe
Se

es,sas.l\1istas
nã.o derem lucI'o aos aciónistas parti- �

R·

aparêricias.. I
üutares, diz o artigo 7° do pl'ojeto do Senhor Govel'nador, o GENCIA"

Até certo tempo, rle 1&91, inexistia, na farmacopéia
•

__

.. "aIJj
Tesouro 110 Estado, 'lallça1id� mão do d,inheiro do povo, su-

constitucional, um unguento para besuntar a epiderme dos _.�. . . "
.""'" i prir:l, até ao máximo.

PESHWAR, 6 (U. PJ - O

que fossem atacados por comichões.
CUtlVO �la� confIe m.Ulto na teclllca �o planeJamento, para As Mistas que ó Senhor Governador pretende, para os

estado de urgência foi elecre-

A perpetuidade 110 Poder, via da;s reeleições, foi um mal uso propt�o" S. EXCla
..
lasca um esplCha�o pla�o para 10 acioniStas pi'ivados, Oferecerão os lucros máximos, ainda

tado no Afganistão, anuncia

crônico, que ilustres homens públicos _ Presidentes, an�s de governo, anteCipando-se em ,boas mtençoes e sabe- quando totalmente deficit:hia,s.
.

o rádio de Kabour, acrescen-

Governadores e Prefeitos _ suportavam! Uma. eSllécie de dÔl'IU, a seu sll�essor e ao sucesso� deste. Podem, os dÜ'ctores das Mistas, gastaI' à tripa fôrra,
tando que três classes foram

tropismo pelo poder.
Duas premissas despontam diSSO: viajar e distribuir gratificações a torto e�a direito, custear

ehamadas as armas. O mi-

Surgida a proibição de l'eeleição, hoje bal'reir� sólilla
' l° -' ésta certo o autor res]lOnsável do plano - impõe- banquetes e alimentar farta e dispendiosa publicidade, co _

nístro da defesa do Afgani.�-

na Constituição Feder:.ll (art. 7°, n. VII, letra c), a astúcia se SUpOl' - que o atual Governador continuará, no Poder, mo beneficiai' pa.relltes, genros e filhos, PUllilO,s e enteados,
tão declarou ao rádio que es-

de alguns arriv�stas, contornando a dificuldade, revelou-se vivendo na pele de ,seu sucessor. E êste, tendo o Plano De.. dando-lhes polpudos empiêgos.
sa mobilização foi decidida.

pródiga. Vejam só! cenal sób os olhos, nada mais te,'ia a fazer, a não ser cmn- Elas podem dar prejuizos!
para responder ao proceder

Em alguns Estados, as Constituições fOl'am reformadas, pr}r a vontad-c daquêle. O Estado, através o Erário Público, fOl'llecerá o lucro
do PaqUistão, "que coloca

a fim de lJermitir a reeleição de Govei'nadores e Prefeitos, 2° - como o plano é para 10 anos, o sucessor do atual máximo!
sua segurança em perigo".

Outros Estados ofereceram mais curiosos "truques", visan- g'ovel'nador estará obrigado a se suceder, por seu tUi'no, 5ôh Está de colher paTa os que forem contemplados como

do a continuidade.
outro nome, para que o Plal,o, na etapa final - 196:1 a acionistas :la,s Mistas .do Plano. tles ganhal'ã.ô sempre.

Houve caso em que, após a I'eeleição, o Governador 10- 1&64 -, seja cunllnido. Aprovado êsse plano - se o for tal qual está -, o atual

grou restabelecer a proibição. Narl'am as crônicas, que 9 Ora, e um te�tamento oneroso o Plano de Obras e Equi- Governador, continuará, - de 1956 a 1960 - e de 1960 a

diabo se tornará, também, ermitão.
.

}lamento, oferecido, às vésperas de um pleito sucessório, 1964 -, administrando '0 Estado. E seus sucessores nada

E os Governadores e Prefeitos, ao se avizinhar os plei- llara execução em outros períodos governamentais, pelo go- mais terão, na par�e planifkada., além de a;ssinar papéis e

to,s sucessórios, usando d.e-- biombos, reelegiam-se, com 11lll vernado!' que administrou sem plano. bocejar. Sel'á a Sombra do passado ttuvando a claridade

pseUdônimo - símbolo!
-

Desculpável podel'ia ser êsse tal Plano, do qual há al- do futuro. E o atual Governador, burlando o art. 7°, n. VII,

Outros burlavam a proibição, consagra;ldo, nas respec- guém aguarda.ndo chuvas de patacas douradas, se houvesse letra· "c", aa Constituição Federal, ver-se-á' reeleito prol'

tivas Constituições, um período relativamente longo, já que alguma cláusula obrigando ao atual Govêrno do Estado mais 10 anos; assim de mão beijada.

não poderiam repetir a dose!... gastar apenas a soma, em dinheiro, relativa. à décima par- Mas se os outros governadores, que não foram ouvidos

Isso não é mais possível, devido à proibiçã.o do al·t. 7(), te da gaita total. �Não sendo �ssim - e como o plano têm nem cheirados nêsse plano, descobrirem que o Plano dei-

n. VII, letra C, da Carta Federal. duàs faees -, o dinheiro poderá ser usado, todo, até 3 de xado pelo atual é autêntico feixe de nabos em saco?

E.sse golpe aparece, agora, neste Estado, com a màs - tlutubl'o, e as obras ficarem para 1964.. .
Se a moda pegar, Governadl,)l'es e Prefeitos que pre-

cara do Plano e a tabuleta de Plano de Obras e Equipamell- O Plano prevê a organização de algumas sociedades de tendam se perpetuar no Poder, nada mais precisam. Nos

tos, num projeto do Senhor Govel'nador. ECOllGmia Mista, - uma ou seis -, que, em no�e dº-Co- últimos meses de govêrllo, elaboram plano de 5, 10, 15 ou

Já chegando ao fim do período d� govêrno, a1isado to-I vêrno, mas no interêsse lJróprio, exercerão a posse usufrui- 20 anos, para que seus suce;ssores os executem ... Aí te"';-

do sem plano l1em programa, talvez porque o Chefe do Exe- rão as vantagens da captação, transfonüução e comcl'cia- mos o ffGlpe, sob inédita f(;l'ma. O Golpe dos PLANOS, dades militares.

IHht···········�······I·DIRETOR

I Rubens de I
• Arruda Ramos I

GERENTE ;

Domingos F. i
de Aquino ;

••••••••••••••••••u.,

N ótulas
,',
- NO INTERIOR e mesmo aqui nas redondezas da

Capital, já se tornaram públicas as reclamações contra fi

descaso do Departamento de Educação no atender as ne

cessidades dos grupos eseolares e dem_.ai;; unidades cl9 en

sino. Quando o ano letivo se inicia grande parte desses es

tabelecímentos não está aparelhada para o inicio das ati

vídades escolares, mormente no que diz respeito à distri

buição do material. E' isso; antes dc tudo, a consequência
da atuação negativa da atual diretora que, não estando à

altura do cargo, nele justifica a sua permanência com as

atividades pcltttco-partrdártas que exerce. Ainda agora os

srs. Inspetores, ao receberem volumoso oficio da diretora,
cuidavam que nele lhes í'ôssem comunicadas medidas a

prol do ensino. Com surpresn, nesse expediente, encontra-

ram isto:
-

"Estado de Santa Catarina

Secretaria de Educaçã.o, Saúde e Assistência Social

Depal'tal!lento de Edu 'açio
SenhOl' Inspetor:

INSPETOR GERAL
:DO EXÉRCITO

RIO, 6 (V. A.) - O presi
dente da República assinou

decreto na-.pasta da Guerra

nomeanelo o general Euclides
Zenobio da Costa para exer

cer o cargo de Inspetor Ge

ral do Exército, cuja comis

são era desempenhada pelo
extinto general Newton Esti

lac Leal. Confirmou-se, as

sim, o retorno' daquele ex

ministro da Guerra às ativi-

W·_

.,

"'"'.;=::'.�.�.
/.'-.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



J ;.<C.--'..;,,"',.... �.�.... - �- -- ,,,._ ··..,,''-n.�···- Flol'ianópolis, Sábado, 7 de Maio ele 1955

......__;;. IIiI �------------InI!I---------------- """'__..... �&._��� ••a�,��=I��

o J:STAnr'

ASSINATURAS
�I CiI(iítlill

INavio-Motor «C ri· Uoe cken
jl

RAPIDEZ - CONF'ORTO � SEGURANÇA
Viagens entre E'LORLA.NOPOLlS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itaja!, Santo., Sio Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nist.. quatro últt..
mos apenes para movimento d. passag.eu'os,

As escalas em S. Seba8tião, Ilha B,ZIl, Ubatuba ,li"
pr�judÍ€:ar(jo o horá:-io de chegada '(la RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

A IMOBllIARIA' "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS· VENDAS OFERECE

MINISTÉRIO D,\ AGRICULTURA

SERVIÇO FJ.ORES'i'â.L

DELEGACIA FLOItE"T iL
HEGIONAL

"ACúRDO"-COM O ES'f'ADO DE

SANTA CATARINA

AVISO
A Delegacia Florestal Reg'Íonal,

no sentido de coibir, ao máximo pos
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ítnpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológ-icos que
acarretam tais práticas, torna públil'O e chama' a atenção
de todos os prepríetaríos de terras e Javradores em geral,
(Jara a exigência do cumprimento do Códig'o Florestal
r Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEiMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Wenhum proprtetárte de terras ou lavrador pudera

proceder queimada ou derrubada de mato sem selícítar,
com antecedência, ti necessária licença da auterídaâe flo
restal competente, contornie dispõe o Código Florestal CID

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeites a penalídz__des,

REFLORES'l'AMEN'fO

o Es"rADO

Esta Repartíçâd, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no E tado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies fltlrestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no rerlo-
eestamento de suas terra .• , além de prestar toda ortentaeâo '

". 1técnica necessária. Lembra; ainda, a possibilidade da �b- '

. enção de empréstimos para rflfioresta.mento no Banco 110 INFORMAÇOES
tlr.asil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS·

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

O!; tnteressados-em assuntos rlorestais, para a obten-' -0- Representacões para S P Bcão de matnres sctareefmentos e requererem aatortzação O le.it�r enco.ntrará,. nil�ta t: ,
•

de lreençapara queimada e derrubadas de mato, devem ���:ia�nef�:em:c��. i��dl:::: .ha, 1 Aceito representações de firma que queiram espandír
dirigir-se às Agências Florestais Mllnicilluis ou díretamen- .TORNAIS 'I'elefuu. s/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja, de
te a esta Repa.rtição, situada à rua Santos Dumont n". 6

O Estado ••... ,.......... 8.022 pósito e selecionada freguezia .

FI • .

l'
A Gazeta ....•..•..•.•••. 2.656 Df'

. .

em
.

orranep« is. Diário da 'I'arde .: , 3.5791
ou . re erencias comerciais e bancarias.

TeJefône' 2,470 --- Caixa. Postal, 395. IA Verdade .. ::.:
.. ,...... 2,010 Cartas pi Luciano L. M. Colameo - Rua Carnomíl, 137

}i;lidereçó telegráfico: Agrisilva _ Florianópolis,· IS. C. '�'Ó���,��dtlClal ••...••• 2.688, � SÃO PAULO
o

- -- ·· .. � I Caridade: .�_. --- .�--�-

(Provedor-í •..••.•.•..... lua I FARMACIA DE PLANTA0·
.

1u:��;aI���l��':::::::::::: ::�:� ..

com segurança Militar Uó7 MES DE MAIO

'd
são Sebostião (Casa d,

...

1° - Domingo - Farmácia Nelson

e' r·8pl' ez
Saúde) , .. , 1.16i Schmidt.Maternidade Doutor Cu-

O
los Corréa .........•.. I.lil! .

7 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
8 NOS CONFOR'l'AVEIS MICRO-ONIBUS DO f]HAJltIADOS UR- . Pmto.

GENTES .

BAPIDO «SDL ...BR ISI--,L·1180''''1) COl'pO de Bomhelro. ...• i.all' 8 - Domingo - Farmácia Moderna -- Rua João Pinto.
11 "SeI'viço Luz (Redama.. , 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

FlorlanópoUs - Hajaf - JoinvHle _ Curitiba I Po1�:tj '(S;l�' 'ê��i's�i�i� �:��: Rua Felipe Schmidt, 43 .

[Policia (Gab. Delegado) .. liLt.94 15 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-

'COMPANHIAS. D:i lipe Schmidt, 43.
TRANSPORTES

i AÉREO 19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tril.-
·TAO 1,700 .ia.no.

_� _ .."'� .

.. .

Cruzeiro do Sul 2.600 21 - Sábado (tarde) _ Farmácia N t
�,_"",,_,_. , , .�� �__ . < •••,._••••:-.:-.:::::.::::- Panair .....••........... a.fifi. o urna - Rua

Varig lU:!' Trajano.
I,óide Aéru •••.......•• UO! 22 - Domingo - Farmáeia Noturna _ Rua' TraJ·ano.Real •. •.• . . . . . . . • . . . . . . • . lUIli8

28
.

Scandinavai '" .•...•.•• 2.600
- Sabado (tarde) - Farmácia Esperanca - Rua

QA'
HOTÉIS Conselheiro Mafra. .

- •

'1' 0.· .NCOde. G�t�ITO POPUL_ARI.
--

.•
'

�[l��e�ti·c··:::::::::::::::: ::��! .29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

AGOIr-OLA I Mettopol ,... 1.147 lhelfo Mafra.
.

.

..
i � -

. 1\ u .
I La l'orta .............•. líI.•:�!: ? .serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo

'v p i'J'6 Caciqur,l .............•.. ...t. A � N t
"1' ,;..

"

",1M.), t.i't.o.-;}OIV\.oO, I
'

'. I Central ...•••... , , . . . . . • 2.1194 11· mo e o urna, situadas às ruas Felipe Schmidt 43 e
\>'

'. .

iê"L-O"IA' l<.J'-\i''liRL.lS (;r t:>,. Estrela ....•.......... ,. IU71 Tra: ano. .
.

.... M.,"�.I D.....' ... J41. I.· ondo, ':;"'" .

r 1'\ 1l<Jr- \oi
-

..I1�. \ÓIó,rln6, Id I • Glii
.

CVJUT.... f'U'O:c.." .... PROSES'"
--------_......- ......---

.

IE;TRÊiTO············
'," . I ·A preseilte tabela não poderá ser alterada sem prévi..a

-�--------------------�--�---��------!--�--7-·-�.��-:�.��_._._,�(_rn��
� ��ili��d��D�artamm�

INDICADOR PROFISSIONAL! DRRO��rSTOS\ MÁR�1�T�Ç��RMO �!� Vidal Dulra filho
.

Com prática no Hoapltal São M É D I C I) I ESl ]:;CIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA, DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMiER Francisco de Assia e na "linta· • CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO llE JAN.KIRO

W, MUSSI I FILHO GARCIA' Casa do R10 de Janeiro CLINICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DIS'rÚR.BIOS -

•
I Doenç!ll do apare.lho. respJratótlo Diplomado pela "acuIdade :NII- C�If�b1oroÉgr�A ADULTOS �ASClDO _' ASSlS'I'f:NCIA TÉCNICA ESPECIAL�fAD!·C:�S_

ONIO D-IB
TUBERCULOSE cional de Medicina da Unlv",,- Contultório: Rua V'l'tor Doei�ças Internas REMATUROS _ TRATAMENTO DA INAPETli:NCIA INFANTIL

DR. ANT RADIOGRAFtA El RADIOSCOPIA lidade do BusH I
.IIIlj· (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ÁJilNURES" NO

MUSSI DOS PULMOES Ex.luterno por concurllo de Ma.
re es, 22 Tel. 2675. CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS E < DOLESCE Tm

"'-

_
....ÉDICOS _

Cirnrai. do Toras ternidade-Elcola
Horários: Segundas, QUuttaa e .RINS - INTESTINOS PSICOLÓGICOS DA lNFANCIA

n

__ ENFER1tIEDSADESDDISATUI-N�FB!�,s
lU

-.

(8 _, d f
Sexta feiras: CIA DE MANEIRA GERAL

-

. AJ.'"

CIRURGIA-'JLÍNIC.l Formado pela Faculdade Nado- er ..ço o Pro. Octávlo)l.o· Das 16 às 1811oral. Tratamento moile;rno da

GI1RAL-PARTOS nal de Medicina, Tllloloa-llta. drla-nel Lima) R
.

1-
.

R
CONSULTORIO _ FELIPE SCHMIDT i8

'1'" i lã d H .• N Ex·lnterno do Serviço de Clrur- .

eSl( encla: ua Felipe . Sch· SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 ÁS • "ORAS'·
.

Servl'ço Aomplet.o e eapecia1i- 1810C rur&, o o OllJltat .� mldt 23 - 20 d CO
u n

&Ilda dila DOENÇAS Dii SlINBO. rên llamo. fil do HOlpital L A. P • .Ii1. l' C .
,

- an ar IIpt. 1 - Consultórh� - Rua V'ictür r:.rSl�L!�.S CI H<?RA MARCAL'À: FONJI 1165
Curso de .... illll i I do Rio de Janeiro

•
• Tel. 3.002.

'

R,ESID.E.NelA -- TENEN1·E SILVEIRA 110 (J'ONlI
. RAS, com modernos método. d. > es""c zaç '" ,- a Mel'relles 22

.. 116·)
S N Médico do Hospita! II.

_ -_._-- - .. - ------- ,. A rE};DE CHAMADOS .A DO.M·ICíL10
' ..

-diagnósticos Ij tratamento. •.• T. Ex-Interno _ -E�-ullj.. Caridade DR HENHIQUE PRISCO HORAR·10'.
SULPOSCOPIA - HIS'I'li!RO - tente .de (.'lror,la do Prol. UiO DR N

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

SALPINGOGRAFIA _ M:lTA:t:O- Gnlmarie. (Rio). DO�Á�ATSOS Di OSIililNHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas. . .l EY PERRONE i DR"ALVARO JlJi:
._._

LISMO BASAL Cons: Felip. Schmidt,.18 -

- P RAÇ(J:iS MÉDICO T I f MUND I -

C
'

.. Uadloterapla por ondal cnt.u- Fone a801 Cana: �ua João, _Pinto n. 16, I Operações _ Doença. de Se-
e e one: Consultól'io -

Formado pela Faculdade N.�I
AUVALHO

Elt>trocoalrulaçio - Rato. Ultra

I
Atende em hora. I1l.relr..

d..
.

dali 16,00 a:s 18,00 horas. Ilho�aa - Clínica de Adulto.. 3.415 I nllol d. Medicina UnivafàHil"le! .

Violeta e Infra Vermelllo. Res.: - Rua Esteve. Juntor. P.elll manha atende dlfl- Curso de Especialização no Rsidência:· Rua José do do Brasil PUeli(�lIltllra - Pelllaula
Conlultório: Rua Trajano. 11. 1, 80 - Fone: 2395 rla�ente no lIolpital d. Hospital dOI Servidore. do ••. RTO DlI J:,N:lIRO I

Puel'icultôl' do Depllrtamllltil
1° anda� - Edificio do Montepio, DOR YLMAR- C-O·R�-

Caridade. tado. Vale Pereira 126 - Praia! Apel'feiçoamente na "Ca•• de :--JaclQnal da Criança. Ex-Auil-
Horário: Dali 9 à. 12 horla-. ' �A. ���i�êg��ae:ral Bittencollft

(Serviço do Prof. Mariano di· da Saudade _ éoqueiros. I Sande São MijfUIII" tente do Prof. Martagão Gnteira
Dr. MUSSI. CLf!\fCA MÉDICA 101.

n. Andrade)

I
Prot. Fe�na,ndo Pau!ino ,na, �niversidade do Braiil. IIx-

Das Iii àl 18 hora. - Dra. CONSULTAS das 10 __ o 11 bo- Telefone: 2.692. CO�8ulta8 - �ela manlal no DR..MARIO WEN-
Interno por S anos do Snv1ço . Med�c? do I�stituto Fernande,

MUSBI ras. Ho.spltal de Candade, I - de Cirurgia FigueIra-ServIços dos Prof. Ci-
Residência: Avenida 'from- RU8 Tiradent.e 9 - JI'one lI�Hi DR N:EwTON--- A tarde dlll, �(iílO h'l .m di.n· DH1\USEN �rot. Pedro d. Moura ZRI'. Pernetta e. Mário Olinto. -

powikr, �_�___ DR. JOSÉ TAVA.R:ES; D'AVILA �a:�a��,n3��to;I.OqlÚ!"RU4$NT\��� I
CLíNICA :ÉJ>��tNg!lDULTOS I

EshglO ai��rde 1�nEHC�ra,,")ht.,- ;l�gi�:'�Od�;a�:!fçoj)�;mt����t:��
R JÚLIO DO"v IRACEMA CTRUR(ÚA GERAL dente�: Te�. 2766 Consultório - RUI Joio Pin. 'Prof. Otivio Rodrig-ue. Lin,. cio Hospital do Ipali8 (prof. Luia

D ..u.. Ooe!,lr.as de Senhoru _ Procto- Re�ldsnclEl - lU-& Prveiã.ntl to, 10 - Tel. M. 769. .

I
Interno por ! �no do l'7"nto ! Torres Barboz!I) no lho d. JI-

VIEIRA MOLE'S1'L-tS NERVOSAS 11 !ogia _ Eletricidade Médica Coutmlto 44.
T I Consultas: Dal 4. b • 1101'::'. Socorro I,neil'o.MtDICO . ME�TAI3. - CLINICA. GJiBAL Consultório: Rua Vitor Mai- \ CLlNIÇA _ Residência: Rua :I.tn.. lá. OPERAÇOES Pediatra do Hospital d. Cario

ESPECIALISTA IM OLHOS I D Serv�ço Nacional de Dou- -ele. n. 28 - Telefone: '307. ,

de
. ..

7.
nior. 411. Te!. 2812.

. CLINICA DE ADUL'l' �

Idade. Médico &lcolar do Centro

OUV. IDOS, NA,RIZ • GARGA.'11:A I ça�h�t���IIÂDlbulat • o �,Waio- Consultas: Das 16 bora. em
OLHOS - OU VIDOS NAIUz .

DOENÇAS DE SENHOR '..S de Saúde de Florianópoli•. Pidia·
TR ...TAMi:N'lO • OPlIRAÇÕES 'ne Mental

diante. li GARGANTA. I DR. ANTONIO BATISTA C�NSULT�S1. l'l'o HOlpihl d. tra da Assistenria :Médico -- 8()�

Infra.Vermelho - Nebll1l..çl0 -I p.siquiatra do Boap;tal _
Residência: Fone, SAgll DO JUNIOR' I Caridade, dlllrtarnent. da. 8 ti clIli da Armada,

. Uitra-So_" 'Colônia SIlDt'Ana Ruu: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO .DA. FONSECA. 10.. 1 Consultório: Rna 'I'idartl1tea

(Tratamento de .Inuhe .,•• I' Convuleoterapia ,. DOENÇAS 110 APARELHO DI- Chei-e do ServiC') .de OTOIU- CLlNJCA J!:SPECIALIZA.DA DI. N.o consultório, à Rua Joio 9.

operaçlo) . pelo. 3latro· .

GESTIVO _ ULCERAS DO ES- NO do Hospital d� FloríanópoU. . CRIANÇAS I Pwt? Itr, J6 (1" .ndar) Consultlf9, diári!lment. dai

Anelo-rettno.copia _ Receita «t. choq� la �a�dlaz?l. ��UlitD .r,a- TOM_\GO El DUODENO, AL.R- Possue a CLINICA OI APARII.! Coniult.. dlll -t b 11 hor... Dlanamente Ga. 10 te 1lI I dai

115
horas em diante.

Oculol _ Moderno equl»am�.t. PI�oN�ü�i,:sap�. IICO eQllr.::l. GlA.DERMA'fOLOGIA •

CU_ILHOS
MA�, :MODERNOS PARA Res. e Cem•. p..dr. Ki,neünao. \H

às 16 horas. Residência: R. Tte Silveira
... Oto-iUuoIarlacololrla <ilIJi1ce tlll daa 16 •• :u i:t::."8I1b�)"- NTGA GERAL TRATAMENTO daa DOMNNOÁS. 12. ��S�E��rA: - �. II _Daarti S/No Esq, Pad1'll Roma:

ao Elt"o) (manU) DR. JULIO PAUPI'l'Z
da ESPECIALIDAD1t I ADVOGADOS

-

.

ute, 1 - Flofl&nópoll.. Tel. 2580

BorArio da•••• 11 aora. •

I HUM Anita Garibaldi, uQu._

I FILHO
Consultas _. pele manlJ.l DO I' DR JOst MEDEIROS

'-----------

da. 111 à. 18 bora.. de General Bittencourt.. IHqsPITAL.. D LConlultórlo: - Rua Vitor iI.l- RESlDENClA: :aUI. :8llclli{;va, Ex Int.erno da 20·.•nhrmar!a A TARDE - da. I .. , -

j VIEIRA
r auro Da.urarelei 22 - Fonl 2671. lJ9 Tel.2901 .

e Serviço de eastro-entaroloill no CONSULTORIO � ADVOGADO -
. • '.

:ie•. - Rua Sio Jorl. 18 -

_ 'da Santa Casll do Rio de ;raneiro I
CONSULTORIO - Ru Co.' Caixa Postal 160 - Ihj••

Fonl UIl. DR' ARMANDO VAL.1- (Prof. W. Berardinelli). ILHEOS nO2. ·ll �anta Catarina. . Clinica Geral
. ,

Curso de neurolo ..j. (Prot. RESJDENCTA - Falipe Sch- -....,--- Espe
.

I' t l' t·· d S
DR. SAMUEL FONS:aCA RIO DE ASSIS I Austregesilo). •. midt nO t13 Te!. 2866 . DR CLARNO G.

� cla IS a em mo es las e enhoras e vias' uriná-
C f _4

J
rias.

CIRURGIÃO-DENTISTA DOI Serviçol de I nica I...u.Ul i Ex interno do Hoalllt.: DI.t.,.- _" GALLETTI
Clínica - Cirureia - Prot... da AilJllltêncla Muruclpal • H_ 'nidade V. Amaral. 'DR. ANTON�O MONIZ ADV Cqra ::-adicaI das infecções agudas e cronicas, do

Dentária I pital de C�rldad. DOENÇAS INTEKNAS DE ARA·GAO -: . O�lADO -

Ih
Rlliol X .Infra-V.nelà. !.CLiNICA .MÉDICA n. C•.UN-· Coração: EstômalO, tntutino, ,_

_
.. �Rlla .Vltor Ilhlrele.: 60. apare o genito-urinál'Ío em ambos os seX-Ds.

�

Consultório. Residência; :&ua OAS • ADULTOS ligado e vias biliarlll. Rinl, o.,.�. CIRURGIA TREU�ATOLOGlA ..ONjl. 1.468 - Floflauópol1. �oe�ças do aparelho Digestivo e do .istem•••"0'0.
Fernando lIach.do 50 - Al.r�ia -

. rios e úter�. "
. �rtope_dla . DR AN'I'ON-10 GO E I O a

.

t 1011. á 12 211. á
'l'eletone: 11126 Con.ultório.: Rua Nun.. li.- CODllUltórlo' Vlt;.r "lnl�8 'Jonsu1tórlo: J�ao. PInto, 18.

. •. M "8 DE 1 1" 1'10. 72 S e 7i s 5. .

Consultai: dai 8,00 ii ll,ko chado, 7 - Consultai dai li- II. l!2. Das 15 às 17 dlànamtlnt.. ALMEIDA Consultório: R. Tiradentes, 12 - l°. Andar - Fone:
e das 1400 ii 18 horal 18 hora.

. IDas
16 b 1& horat. Menos 80S: Sábados ADVOGADO 3246 -

Exclusivamente com lI:ora mar- Ru-idêncla: Rua Marechal Gut- Residência: RUll Hocaiuva 110. Res: Bocaluva 136. 'Estritõrio e Residência: Residencia'. R. LaceI'da
•

carla.. , lhljfml, , - :8'01111: .781 Fone: 2468.�. Fone: - l!.7H. Av. Hercilio Lu�, II Coutinho, 13._.- (Chácara
1'elelone: 1346. 40 Espanha) - Fone: 3248.

Uma casa de madeira, rer em construi da, );linda não

habitada, e.orn uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos casinha e instalações sanítarias, lugar para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros,
Preço 180.000,00 - parte financiada,
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros, Em

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

com otíma praia.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

Las, sala de visitas, sala de Jantar, copa, casinha e insta

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

Jantar, casinha e instalação sanitarta completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x5i3, sito a

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

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

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

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

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

sita a Rua Af'Onso Pena n. --,-' 420 - Estreito.

Pode ser visitada a qualquer bora

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

stdencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preco Cr.ê 50.000,00
Doi� lotes- de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de São José, em frente a Caixa ,D'Agua.
Preço cada c.s �O.OOO,oo.
4 iates no centro da cidade. Otimo ponto para cons

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

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

construida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 915.000,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel .Pedro Demoro -1541
la andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

--o-

ADMINI8'fRAÇAO
Redação e Oftctnas, à rua Con
aelheí ro !\lafra. n. 100 'f.. I, ,'t022
- Cx, Posta-I' 139.
Diretor: RUBEN� ).. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS s: Dili
AQUINü

Ilepi'eaelltantell
Representaçõea A. S..L" r.a.

Ltda.
Rua Senador Dllutlll, 40 - 6°

andar.
.

TeJ.: 22-6924 -- Rio di Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 ó"

andar sala 612 - Sio Paulo.

--�--=-=-

Raios
Ano .•.•..•. ; •••••.. .-, 17U,00
Semestre Cr' iO,OO

. No Intedor
Ano ;. .. .... Cr' 2')0,00
Semestre , ..•• , ••. Cr'llO,OO

.

Anúncio mediante "ontráto.
Os.ol'igin'lii, mesmo não pu

blicados, não .serão de olvido ••
A aíreçãc não se responsal ilua

lIe)oa conceitos emit'ldQII nu. a?

tizo8 'lIiliÍlla.:!oi.

aparelhagem moderna e completa para qua\quer e:r:am.
.

racUolópeo.
Radiogra.na!l e radioscopias,
Pulmões e coraçã.o (toru:).
Estomago - lntesttnos e ligado (ctJecl"todaii:!l).
Rins e bexiga (Pielogtiafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografta cem lüsulla

çãu das troll1p:is para diagn�ttilO da esterilidade.
Radwgratias de 6SS0S em geral.
Medidas exasas dos dtametros da baciã ,-'ara onenta

ção ,do partn (Rádio-1H!)vimetria).
Dià'í'lamente. na MaternldRde Dr. Carlos corrêa .

Agência:
.-

Kna Deodoro e8quin8�da
Rua Tenente SilveiraMóveis

Telefollar 6.625

Viagem
Rua Felipe

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

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

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, a.ca

bamento de Iu.xo, quase novo, com uma cama, 2 mesa!! de

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

ca'miseiro sapateiro.

·Lavando com Sabao

\?irae'm ESJ)ecialidade
da Ola. 'fIIZIL INDDSIRIIL-JoloIUle. (marc_a registrada)

ecoó-omiza-se jempo· e __lobeiro
_____.._ �. __...._.__._. ..... .4.'_�;.___ ....._. .._ ... _�_..,. ..J_ •••..•.� ... ,�_-, •• ��..................... _ ....��.,__

. _�_ .. _ ... _ .::._ ••._ • ......__....._..............., .... ,.__
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o ESTADO Florianópolis, Sába.do, 7 de Maio de 1955
._-_.-----------------

CLUBE DOZE DE AGOSTO -_ DIA 1� DE MAIO TOlERANCIA
(SNA) - Um artigo em

La Réforme, um jornal eu-

GRANDE SOIREE, EM BENEFíCIO DA SOCIEDADE CATARINENSE DE ESTATíSTICA, APRESENTANDO ÂNGELA MARIA, A RAINHA DO RÁDIO DE 1951.. ropeu, revela que há cêrca

UM DESFILE DE MODAS, GENTILMENTE CEDIDO PELA "A MODELAR", APRESENTANDO SEUS úLTIMOS MODELOS EM TAILLEUR, lVIANTEAUX E
de 100.000 protestantes na

PELES.
. Iugoslávia. A maioria dêstes

VA DE ·""ESAS A CRiII! 200 00 NO D e' de Luteranos e Reforma-RESER ; lU' 'lP" EPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATíSTICA OU DEPOIS DAS 13 HORAS PELO TELEFONE 3685, NA RUA
ESTEVES JUNIOR, 28 OU AINDA NO CLUBE DOZE DE AGOSTO.

.

dos, mas os outros grupos

INGRESSOS PARA OS NÃO ASSOCIADOS _ CR$ 50,00. incluem 95 igrejas batistas

::-::=::::=:::;:=:::==:;::;;=:::::=:::::::===::-.::=::-::--=-=-:-::-::- ------�::_--...------------------________________ com aproximadamente; 3.000
...................e............................................... H O J. E N O P A S S A O O VESTÍGIOS DE UMA membros, e mais de 1.300-

..... .1 professores de escola domí-

ZUry Nachado, e... . I CIDADE BIBLICA n ical. InfõYma-se que o Es-
• 7 DE MAIO CSNA) - Em Ramat Ra- tado respeita tõdas convie-

I
chel, perto "de Jerusalém, cões rel igiosas, mas as pre-

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: fOi'am descobertos vestígios gaç5es e tôda. propaganda
- em 1.836, João Teixeira Nunes hndou a atual e de uma. cidade dos tempos Item de ser feita no proprro

' prcgresaista cidade de Tubarão neste Estado' do Reino. de Israel, acredí- templo. Não é permitida a

I-em 1.856, sob o comand� do 10 Tenent: Francisco [tan do os arqueólogos que catequese, nem reuniões em
......................

id di, "1' ta' tde Paula Osório, três escunas forçaram a passagem do se trate de Netopha, ci a e, 1I0mlCI,lOs, o avia .nos em-

Jantar Dançante: Sábado O Si'. e sra. Barão Die-. e Sr. Julio Gonçalves, numa Engenho Pernambuco (Guamá-Pará), havendo durante mencionada no Velho T.es�a- �)los há co�pleta. hb!�dad�,
no "Lux Hotel': .

a m�ior . i(·� Von Wangenken, di- ; mesa d,e pista (jantar rega-Ia n�ite � 1° Tenente Barroso, mais tarde Almirante e �ento:, informa o "Crlstia-
! mforma,o Baptíst !lmes. '

. êlll';t«ào da noite fOI O :ertUn1-;;C no bar, sr. e sra.. do a uísque) Bnrão de Amazonas, se apoderado de uma garnbarra per- rnsmo . i
de Londres.

. '""""...." ".,•..,., .•
"Trio Armono" muito sim- Lid io Cn lad i, sr. e sra, 1 As senhoritas Arlinda to da cidade de Belém;'

.

.�.-
.

pático e agradou muito. I Waldir Santos, junto um ca-
I
Machado e Lia Mereles, Sr. 1 - em 1840, durante a revolta denominada "balaios",

. ----=--�
.__._�._�

Tivemos oportunidade de sal desconhecido, Sr. Zany I e Sra. Ocy Silva Sr. Peres

I
travou-se o combate das Matas de Curumatá e Egito, no

ouvir o grande cantor "Prin-j Gonzaga, conversava com as
I
Velesco dançava com a cro- Piauí, havendo o Coronel Feliciano de Morais Cid derro

cipe Marino'" Com seu vasto senhoritas Clotides Mendes nista Emely Rupp. Dr. Clau- tado os insurgentes chefiados por Raimundo Gomes;
repertório de música por- e

Ma.
rlene Godinho senhori-I dio V. Ferreira. tomava úís-I - em 1.868, faleceu no Rio de Janeiro o estadista

tenas. ta lnésia Machado, Dr. que, pensava em alguma enérgico que conseguiu reprimir o tráfego de africano
O' "Lux Conjunto" dia a Claudio V. Ferreira, Dr. coisa menos em jantar; Di-· no Brasil - Euzebio de Queirós;

dia agrada mais. Armando Calil, e _?1uitas J na Lun�rdeli, r�reza Frei-I
- em 1.880, na �azenela de Sa�ta Mon�ca, no Rio. f'a-

Notamos a presença dos outr�s pessoas que nao con- Jas, mUltas. e muitas outras lece�l o IVIar�chal. Luiz Alves. de LIma e SIlva, Duque de
senhores Dr. Alvaro de Car- seguir notar. I moças bonitas e elegantes j Caxias,

nascido em 25 de agosto de 1803. E' o Patrono do
valho e senhora, sr, e sra, - x - estavam lá. As atrações; O, Exército Brasileiro;
Osvaldo Machado, sr. e sra. Dia -8 domingo. A tão es- "Principe Maríno" cantor' Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias, uma

Gentil Ferrari, sr. e sra. perada festa "A Noite do e o conjunto, "Trio Armo- das maiores glorias nacionaís, nasceu no Porto da Estre-
Heitor Stainer, dr. Dib Che- Charme". Quem será "A no". la, na província do Rio de Janeiro, em 181m; prestou os

ren, com um moço desce- Míss Charme" todas tem - x - mais relevantes serviços á Pátria, já pacificando o Ma-
'nhccielo jantava e tomava graça beleza e simpatia. rnnhão, em 1840, S. Paulo e Minas Gerais, em 1842 e o

uísques. O dr. Paulo Biasi e - x - Bar: Uma turma alegre e Rio- Grande do Sul, em 1842 e 1845, já assegurando a in-
a senhorita Heloisa Macha- pela Cruzeiro do Sul, sex- simpática domingo lá pelas dependencia do Estado Oriental do. Uruguai, em 1851, já,
do, senhoritas Nelza Ávila ta-feira viajou para a capi- tantas envadiu o Sabino principalmente, concorrendo .da maneira mais eficaz para
e Lacy Vieira, sr. e sra. tal da. República, a elegante Bar. Estava prá lá do bom, to feliz exilo da guerra do Paragua i, com p tomada de
Luís Fernando Machado, e Nice Faria. No mesmo avi- muito uísque, garotas boní- Humaítá e ocupação da cidade de Assunção.
o conceituado artista catari- ão viajou o simpático casal tas e as gostosas músicas do Por esses serviços recebeu, sucessivamente. os títu-
nense "Pituca". Sr. e sra. Dario Tavares. Sabino. Esta turma está los' de barão, visconde, conde, marques e duque. Foi mi-

-o-:- - x - prometendo, voltar .ao Sa- nístro várias vezes, senador pelo Rio Grande -do Sul, con-
Sábino Bar: Sábado o Luz Hotel: Estavam pre- bino Bar, terça-feira. selheiro de Estado, marechal do Exército, etc.

simpático bar viveu horas sente ao jantar dançante '-x- E' uma das maiores glór-iaa-nacionais :
\ verdadeiramente alegres. O no domingo, os Srs. e sras, Com prazer registro em - em 1.8.88, o Gabinete então presidido pelo Con- lo

\Pianista "Sabino" não foge 01'. Madeira Neves,' Dr. AI- minha coluna social o ani- selheiro João Alfredo propoz a Camara dos<'Deputados�a
do seu rítmo de "boite" mas freelo Cherem, junto um ca- versário da Sra. Gilda Sa- extinção imediata da Escravatura no Brasil.

.

lá pelas tantas faz um pro- sal que pela primeira vez mento de Oliveira, esposa
\grama de músicas que deixa vejo em nossa sociedade,' do Sr. Prof. Salvio de Olí-
os frequentadores perple- Dr. Antonio Santaélla e se-I' veira, que no dia 2 festeja-
tos, nhora, o sr, Fernando Faria va mais um ani ....rsário.

t AgradeCimento e Missa
AUGUSTA S. BANDEIRA VIANNA - Aos que fizeram sua pública Profissão. de Fé a

.

Missa 300 dia 'I
4 de Maio de 1930.

Oswaldo Bu-l�ão Vianna, senhora e filhos convidam Olga Luz Rosa - Julieta Campos - Ana ReinaI-
os parentes e amIgos para assistirem a Missa de 300 I .

da de Sena � José Francelino de Souza.
dia que a Irmandade do Senhor dos Passos manda cele- r AGRADECIMENTOS AOS MINISTROS DO EVAN-
bl'ar ter'ça-feira, dia 10 do corrente mês, ás ? horas, por! GELHO �ue exerceram o Pa'storado d;s.ta Igreja
alma de nossa querida mãe, sogra e avó, Augusta. S. Ban-j Revs. Satllas do Amaral Camargo - Oneslmo Augusto
deira Vianna. Agradecemos sensibilizados á veneranda Pereira.:...._ Melanias Lange � Aretino Pereira de Mattos
[rmandade do Senhor dos Passos e a todos quantos com-

- TUl'iano de Morais - Isaar Carlos de Camargo -
parecerem a esse ato religioso. Aristides Fernandes da Silva _.;. Jonas Holanda de Oli-

"eira e Alirio Camilo (atual) ..

_..-----------�._--

ACONJ�CIM�NTOS SOel·AIS
'

, .

L •

·'-AP,A.

ANDRÉ NILO TADASéo

Cem a Bi·blia na Mão

\

--_._�-----___,...,---------_.

ANIVERSÁRIOS
MENINA BERENICE ,

A galante e inteligente!
nina BERENICE, diléta !

CAMÕES, Sou. XVIlIl

Fncantadora filhinha do Amo-r é um fogo que arde sem se ver;
�so prezado colega __ de É fSl'ida que doi e não se sell te;

.

(prensa dl'. José Medeiros : i<� um contentamento descOlltente;
�ira, vê transcorrer, nesta É dúr que desatina sem doer;
�a, a do seu aniversário'
talicio.
li ' ,

hr-S ll1umeras omenagens
e receberá, juntamente
� os dignos genitores, os I}O ESTADO se associam
imulando os me'lhores vo- É um estar-se preso por vontade;
de felicidades. It servir a quem vence o vencedor;

I'AZEM ANOS HOJE": t um ter com quem nos mata lealdade.
\ dr. Norberto Bachmann,
;rümitário clinico .e pres
\oso prócer do Partido
'al Democrático em Join- I
, onde goza de merecido '

feito pelas sua elevadas

l!idades;
f sta. Eli Terezinha, fi
(do sr. Haroldo Villela,·,

I funcionário da Peniten- : DIA 7 - SABADO PRóXIMO - NO LiRA TENIS
ia do Estado; � , CLUBE

r sr. Abelardo Coelho da I lVIAGESTOSA ..FESTA. UNIVERSITÁRIA
a,. sub-fiscal da Fazen-! Rea'lízal'-se-á no próximo Sabado, dia 7 do corrente,
,

com início 3S 22 hOl'as, no salão do tradicional" LIRA
sr. Reinaldo Cabral· TENIS CLUBE", a costumeira festa estudantil "coroa-

(e; I ção da Raioha dos Estudantes Universitário;;".
1131'. Mario Gilberto Coo- t Ficam convidados todos os estu.dantes e os sócios do

Clube ·da Colina.
I menino Mauro Luiz, fi-

'
----------_---......--��-----

o s.r. Francisco Vieira, Churrascaria São Jorgeraflsta "

�tão FJ:ávio Tr�dade I VOCI� NÃO PRECISA ATRAVESSAR A PONTE
IVe�'S�l'la-s� hOJe o s�'. PARA COMER UM BOM CHURRASCO!FlaVIO Trllldade reSl- I . .

C . 't'b' Na rua. Fl'e!- Caneca, nr.-103, aqm mesmo na Ilha,
\tem �l'l 1 �, e que se está instalada a CHURRASCARIA SÃO JORGE, cujo

�/� en re nos e�m com- i ambiente familiar e acolhedor muito agradará você. E' o
í

e s�a ,e?posa, em
ChUl'l'aSCO, você não encontrará melhor·! /

í
a sua amlha. Telefone para 2727, chame Mário Comicholli e faça
� d 0-·-;- sua enc�menda. Ao chegar na 'chun'ascaria .!lIdo estará

�1It:IID O 18 pronto, a sua espera! -'

\\ASTIGO CERTO
ignorância ou como

le, há mulheres que, pa

r ter filhos, se subme

'I'
. "intervenções" incul-
pela inconsciência e

\hailatanismo. Ora, co
lsabido, tais processos
fender órgãos muito
os e, a'lém de causar
ões, infecções e rup
podem produzir uma
is graves e martiri
doenças -- o câncer

,

.Operário à.' vossa disposição
CONSERTA-SE FOGÕES ECONôMICOS. SERVIÇO

RÁPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
DOMiCILIO.

Operá.l·io: Valdemar Possas - �ua "3 de Maio" (Beco),
11.0 Estreito.

o ÀMOR «No' tenacule».
SAnADO, 7 DE MAIO

Exort.:,,-também .,!ÍS veihas que sejam- sél'fas no seu vi
ver comQ. convém Jl� santa", nao. caluniadoras, nlo dadas
i\ muito vinlio, mestras do bem; e preparem as jovens I)a
fli que amem seus mal'idos e filhos, e sejam. simples,
..:astas, boas dónas de casa, amáveis e submisas paI'a com

3eU9 maridos 1)<,.ra que a PaJa_vra de Del.� não seja blas-
femada. (Tito 2:3-5). Ler 1 Cor. Capítulo 13 .

POr. ocasião elo dia das suas l'eais Bódas de Prata,
em 26 de abril .de 1948, Sua Majesta,de, a rainha Eliza
beth, hoje rainha mãe, disse: "Conlpreendo mais e ma is
o maravilhoso senso de segurança e felicidade que há
num lar amado. Portanto, meu coração se transporta a

todos os que estão vivendo em ambiente adverso e aspi
['an.do a hora em que terão um lar que poderão chamar
seu. Estou certa. de que paciência, tolerância e amor, aju
dn-Ios-ão a conservar a fé imorredoura e a coragem in
dómita, nas hOl'as escuras de dificuldade.

E' através do amor de Cristo que podemos alcancal'
�t verdadeira felicidade. Não há poder propulsor que� e

quivalha a istq para o viver doméstico e para o govêrno
.Ios povos em tôda a parte. .'

. ORAÇÃO
Querido Salvador, tu and,aste nó caminho do."mun

elo ('001 espírito de hondade. Ahlda-nos a tornar-te })01'
l�omp_al1heiro e perder todo o ressentimento e ódio que
nos movem para ações indignas. Em teu nome santo.
Amém.

.,
É um nã.o querer mais que bem querer;
t solitário andar por entre a gente;
É um não contentar-se de. contente;
É cuidar que se ganha em se· perder;

M!:ls como causar pode o seu favor
Nos mortais corações conformidade,
:Sendo a si tão contrário o mesmo Amôr?

Lira Tenis Clube

COQUEIROS PRAIA CLUBE
ASSEMBLÉIA GERAL
- Convocação -

.

De acôrdo com o art. 36° - b dos Estatutos, convo

co os sócios proprietários do Coqueiros Praia Clube, pa
ra, em assembléia geral a realizar-se terça feira, dia 10
do corrente, ás 19,30 horas, em sua séde social, discuti
rem e aSS<'ll1tal'em sôbre uma proposta de fusão oriunda
do Clubê Doze de Agosto, proposta essa já estudada e

aprovada pelo Conselho Deliberativo do C. P. C., em

sessão de 2 do corrente mês, tendo em vista o que pre-'
ceitua- o art. 390 _:.... h dos Estatutos.

'

Não havendo .número leg'al em primeira convocação
a, sessão funcionará, meia hora após com qualquer nú
mero de quotistas presentes, nos termos do art. 350 dos
Estatutos..

De acôrdo com o art. 62°, é permitido o voto por pro
eUl'ação, outorgado a outro associado proprietário.

Florianópolis, 3 de Maio de 1955.
João Eloi Mendes

Preso do C. b. - No exercíQio da Presidêneia .•

AVENTURAS- DO

lhe . sugerirem
"tratamentos" e

.

ações", lembre-se
erigos a que se expõe
respeito que deve ás
das leis da.Natureza.
ES.

lureia Presbiteriana
Independente do Brasil

1:930 - 4 de Maio - 1.955

Templo: Rua João Pinto nr. 37.
No transcurso do jubileu de Prata desta Igreja (25.°

.n iversár lo ele sua Organização), o seu CONSELHO tem
'. grata satisfação de vos convidar. para as solenidades
.omemoratívas, que se iniciam no próximo dia 4 de Maio,
LS 19,30 horas, encerrando-se dia 8 (Domingo), com o

�ulto Noturno.
7 de Maio - Sábado
- Reunião Social - Festa' de Confraternização

sa Ião térreo 18,00 horas.
- Culto de Gratidão -

Templo - 20 horas.
8 de Maio - Domingo
- 10,00 horas _: Escola Dominical
Estudo em Classes para tôdas as idades e sexos.

Con tribuição da Escola Dominical às Comemorações
25.° aniversário da Igreja.
Homenagem ao "Dia das Mães".
- 18,15 horas - "Mensagem Real"
Programa da Igreja na Rádio "Diá.rio da Manhã"

em Homenagem ao "Dia das Mães".
.

- 18,30 horas - U. M. P. L (Salão Térreo).
Reunião da União da Mocidade Presbiteriana Irrde

)endente eÍn comemoração ao Jubilel} de Prata da Igre
ja e ao "Dia das Mães"

- 19,30 horas --Culto e Santa Ceia.
- Prelúdio
- Inv..pcação
- Hino - 31
_- Bíblia - Leitura de um Salmo·
_- Palavras_ sôbre a 01oganização � Ag.radecimentos
- Palavras das R'epresentaçõts
- Oração
- Ilino 4-75
- Sermão
- Hino 407
- Santa Ceia
- Postlúdio

HOMENAGEM
AOS ORGANIZADORES DESTA IGREJA
Pastor - Rev. Dr. Sátilas do Amaral Camargo.
Presbítero - Sr. :Romão Mai'tü1s Barbosa
Pl'esbitero -- Sr. Gel'vásío Pereira da Luz
Pl'.esbitero - Sr. PI:OI. Laércio Caldeira de Andrada
Diácono - Sr. Patrício Caldeira de Andrada
Diácono - Sr. Laurentino, Ramos
Diácono - sr. José Almeida de Oliveira
- AO PRIMEIRO PASTOR EFETIVO
Rev. Onésino Augusto Pereira
- AO CONSAGRADOR DO TE:lVIPLO

•

Rev. Dr. Isaar Carlos de Camargo
. _.::_. Àqueles que; ülteg-rantes na Comunhão de Igreja,

'oram chamados à presença de Deus.
- Aqueles que, integraram a Igreja, quando de sua

lrganização, e hoje comemoram,; também, tão significa-
ivo Jubileu de Prata.

'

- Aos que foram Batisados a 4 de. Maio de 1930:
J·oão Xavier ela .Rosa e ..Almira Caldeira de An
drada.

Atacadista de Casemirás
, Ataca.di3ta de c3.sernira.s,- ex��usiv.amente .. nacionais

de grande acei tação, procurá vendedor nCilta Capital e

Representantes para Cidades do Interior.
, Cartas para Caixa Postal;' 2.802-_:_ São Paulo

ZE-M·UTRET·A •••

/

,. --,
--_--- .. - ....,._-'-._.•..,��� .-<!:I..'''"�
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4 Florianópolis, Sábado, 7 de Maio de 1955

.,. . . "

!UDIIO Ol� em, um�nau ira ra ir o orn�lo' [O ·,una
'ESTARAO . PRESENTES OS PRESIDENTES E REPRESENTANTES DA F.C-F., LB.D., l.J.D., DEP. FUTEBOL E CRONICA Avaí 4; R��:S�:dÚ eem

ESPORTIVA - A TABELA ORGANIZADA PELO IDEALIZADOR DO TORNEIOf SR.JUUO CESARINO DA ROSA, PRESIDENa Fl:!aé�.��:li: Avaí ém' Joín-
• . �e

TE DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DA CAP ITAl Br�:��:��ú x pameiraj e�l
Na cidade de Blumenau (Blumenau) , América e Ca- táveis proporções destinada estará presente a reumao, Brusque em Brusque Olimpico x Carlos Re�

deverão estar reunidos, hoje, : xías (Joínville) e os repre- ao mais amplo êxito e' que v.i-., devendo viajar em campa- I Palmeiras x Carlos Renaux, América' x Paysandú, em
naux em Blumenau

os presidentes da Federação sentantes da cronica espor- rá benetícíar os oito clubes nhia do presidente etecerea- em Blumenau Joinville 5a RODADA
Catarinense de Futebol, das! tíva das quatro cidades, afim e os aficionados sempre an- 'no, sr. Osni Mello. I Avaí x Caxias, 'em Joinville 3a RODADA'
Ligas Élumenauense e Join-

I
de discutirem a realização, siosos pelos grandes jogos. I O sr. Júlio C. da Rosa, na Figueirense x América; em Figueirense x Caxias, em.

vilense e do Departamento I possivelmente ainda êste O desportista Júlio oesarí- ocasião submeterá a aprecia- Florianópolis
-

Florianópolis
de Futebol da Capital, bem I mês, do Torneio Octogonal no da Rosa, que com íntelí- ! ção das entidades e clubes I 2a RODADA América x AV'1Í, em Join-
como os presidentes e repre:

I dos Clássicos "Nélson' Maia

I
gência e' si\Crifíci? A v�m.

se : rellnido� a sua tabela p�rn . AV,aí .� Olimpico, em mo- vílle
sentantes dos clubes Aval, 'Machado" mantendo na presídêncía do, o torneio octogonal, assnn ríanópolís Paysandú x Palmeiras, em

Figueirense (Capital), pay:'!' Há grande expectativa pe-I Departamerito :CÍe.F.ute:bol

Üa'ILelabOrada: ,. Palmeiras x Figueirense, Brusque
sandú, Carlos Renaux (Brus- la reunião, de vez que se tra-

I Capital,
sendo ele o idealiza- la RODADA em Blumenau Olimpico x Carlos Renaux,

que) j Palmeii'as, Olimpico ta de uma realização de no- dor do certame efn questãu, Olímpíco x .Paysandú, em Carlos Renaux x Caxias, em Blumenau
�•••••••••"""••••"••••""••"••••••••••••••""••••••••"•• i .
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Avai x Figueirense, em
Florianópolis
Palmeiras x Olímpíeo, em

Blumenau
'

I Carlos Ren lUX x ,P'Jysan:
Teve prosseguimento, an- dú, em Brusque

'

te-ôntem, ° Torneio Rio- Caxias x América em Jo-
3ão Paulo, sendo disputa- ínvílle.

'

das as seguintes pugnas: I Espera-se que todos se

Flamengo x Botafogo: O manifestem favoráveis á sua
'( O'. _ !l'ealização que em muito vi-
Palmeiras x São Paulo : sa o progresso esportivo de

lxO, para os esmeraldinos] Santa Catarina através um
Para hoje estão marcados intercâmbio intensivo, -pois é

JS jogos entre Vasco e Fla- sabido que o ísolacionísmo ri
mengo, no Maracanã e Pal- sumamente prejudicial'
.neíras x América, no Pa-' Vamos, pois,' torcer pela
caembú.

• f realização do mais sensacío-
Escreveu: Walmor Dílson nal torneio de todos os tem-

de Moraes
, ! pos em Santa -Catarlna!

Figueirense x Paysand ú,
em Florianópolis
Carlos Renaux x Avaí, erri

Brusque
Caxias x Palmeiras, em

Joínvílle
Olimpico x América, ém

Blumenau
6a RODADA

l,

Avai: x Palmeiras, em Flo-�
r'ianopo!is
Olimpico x Figueirense, em

Blumenau
América x Carlos Renaux,

em Joinvílle

Paysanríú x Caxias,
Brusque

7a RODADA'

em

l
. -�
1
1
!

,!
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FESTIVAL DA/A. D. ALVIM BARBOSA
Realizará a Associação Cecilia :Jó Unidos _ Taça

Desportiva Alvim Barbosa, "Dep, Pedro Kuss".

hoje e amanhã, �
no campo Às 13,30 horas _ Olaria

da Penitenciária, grandioso x União Figueira _' Taça
'festival futebolistico, con- "Dp, Nelson Guimarães".
forme o programa abaixo: I Às 14,10 horas _ Herci-

lio Luz x Mangueira - Ta-
HOJE Iça "Dep. Miranda Ramos".

Às 15,20 horas _ Expres-, Às 14,50 horas - Western
sinho x Estrela do Oriente x Tribunal Eleitoral - Ta
-' Taça "Celso Ramos I

ça "Abel Capela".
Branco". I Às 15,30 horas - Jaba-
Às 16 horas, -:- Mário La- quara x Flamengo _ Ta

combe x Delamar Vieira - I ça "Rubens Lange", -

Taça "Dr. Dib Cherem". I Às 16,10 horas. '::- Saudá-
Às 16,40 horas - Aero- ' des x Santos Dumont _

nômica x União Pelotão Taça "Gustavo Neves- Fi-
(Partida de Honra) lho".
Bronze "Dep, Olice Cal- Às 16,40 horas _ Espe-
das". rança x Campos Novos-'

AMANHÃ Taça "Govênío do Estado"
Às 9 horas _ Araranguâ _ Padtdà,:ide Honra.

x São Luiz - Taça "Banco Outros B'i'êmios:
Agrícola". 'I'aca

-

"Câmara Munici-
Às 9,40 horas _ Paula, pal", 'para o mel�.Q.r unífor

Ramos Júniors x Serge _,.. me.

'I'aça-í'Aesemblêia Legisla- Taça "Aluo
tiva". brínbo", para
Às 10,20 horas _ Volan- disciplinado.

te x Combatentes do Fogo Taças Simpatias - 1°
_ Taça "Thomas Chaves' lugar _ "Gempanhia Cons
Cabral". trução"; 2Q.. 'lugar - "Dr.
À 11 horas - Palmeiras Aderbal R. da Silva" e 3°

x Cruzeiro Figueira - Ta- i lugar - "Emidio Cardoso".

ça '!Dep. Epitácio Bítten- Surpresas: "Genésio Lins",
court", . I Heriberto Hülse" e "Irmãos
Às 11,40 horas _ Santa Amim",

VENDE·SE OU
ALUGA·SE

MAIS ,UM "DOMINGO EM BRANCO"
CONGRESSO EUCARIS

TICO. A Real já está acei
tando reservas de passagens
para os que desejam tomar -

parte no Congresso Eucarís
tico. Não deixe para ultima
hora, faça desde já sua re

serva.

Bela residência à Rua
Presidente Coutinho 82, cer
cada de jardim chacara,
no melhor ponto da cidade.
Vva. Carlos Leyendecker,
no enderece acima _ Fone
3697.�

•

r
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APELO
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen

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

eídaments um auxílio para construirem uma casinha:

FUNCIONAMENTO SUAVI
DO MOTOR COM TÔDA � POTÊNCIA DE QUE É CAP�Z

"

SI�TA, AO DIRIGIR SEU- CARRO, O

COM

J. C. A. é o aditivo à bose de

'fosFat�_ trlcresílíco, descoberto e patenteado
pela SHELL, paro eliminar as duas COüS05 mais

frequentes da perda da, potência �. "batidos"

do rr.ctcr : a P�!É-IGNIÇÃO' e a FALHA NAS VELAS.

Usado, a principio, somente em motores de cvlõo, l. C. A.
está sendo empregodo, agora, em todo o mundo,

também em motores de autõmovel, com QS

mesmo excepcionais resultados.

(fiATENTE N.O 40637)

iiitE

, , 4

:àMfNTfas GIlSOLlNIS SHELL CONTEM·IIi�E:�:
I

-DPESAR DISSO, NÃO CUSTAM MAIS I
_----------__;,J �

'MENSAGEfvf AO PRESIDENTE E � I T A L t':SI;�es,Ab;���dOded�i��iSt�� Aconteceuo""'" Procedida a justificação •••

CAFE FILHO foi esta julgada por senten-I
RIO, 5 (V. A.) _ O gene- perpétuo � insubstítuivel ele- ����R�� g�R�I1�A�� ��::I�r:. o ca°;6s,o c��;â;:;�l!� ça do teôr seguinte: Vistos, Acy Cabral Teiif�

ral José Hígmo Craveiro 1.0- t I r
- I ÇU 'I

. t
etc. Julgo por sentença e

men o � e .Igaçao.' . . .

.

�

-, de quem de direito, o.es.e [ustiftcação produzida pelo' Aconteceu no sub-distrito

pes, presidente da" Repúblt- O entusiasmo e o carinho i Edital de citação com o também com quem de direi- autor Arlindo Corrêa para' do Estreito.

ca Portuguesa, enviou ao sr. com flue o povo português prazo de trinta (30) dias
I
to e sul com terras de her-

' ,
h P f·t Munki,

João' Café Filho o seguinte 1 1 V -rn

I
,. d

que surta os seus legais' O sen 01' re ei o

rece )CU e ac amou assa J!;X- O Doutor Abelardo da, deiros de Hipólito João a (devidos efeitos. Cite-se' pai, dr. Osmar Cunha, aten

telegrama: celencia se traduziram nus Costa Arantes, Juiz de Di-
I
Costa. Não possuindo titu-

"Ao agradecer as suas t ít I
I

os confrontantes do imóvel dendo a uma velha reívlndi-

sen imentos ele respei .osa reito da Comarca de Bígua- Ilos sôbre o terreno, -

quer e o Dr. Promotor Público, cação <ks moradores a;

amáveis palavras de despedi- simpatia e admiração que, çu, Estado de Santa. Catari- adquirir o domínio do mes-
,1)01' mandado. Para cíencla Bairro Nossa Senhora de Fá

ela, quero afirmar-lhe uma sua atraente personalidade na, na forma da lei, etc. ! mo de acô rdo com o dis- d
.

t 'tl·ll'a., det.errnlriou a abertura

vez
.

S h

' . os ll1 eressados incertos,' -

mais, en 01' Presidente, em todos suscitou, e 1110S- FAZ saber aos que o pre- posto no art. 550 do Código ' da Rua Professora Antonieta

o quanto foi grata a todos os. tram, por igual, a vibração sente edital virem ou dele Civil e na conformidade do
expeça-se edital na forma do

ptil
art. 455 § 1.0 do Cod. de de Barros.

,

01' ug�eses a visita de. Vos-; espontânea, e �rof�mda �om conhecimento tiverem que, art. 454 do Código do P. Proc. Civil. Custas afinal.! Resclvido, satísratõrlamen

sa Exc.la., que proporcionou que Portugal, Inteiro se COB- por parte de ARLINDO Civil. Assim, pedow e requer Big. 26 de abril de 1955. te, graças ao empenho do dr.

aos doís povos irmãos encon- sagra à continuidade da ve- CARR:fj;A, por seu advoga- 11 V. Exa., se digne ouvir 'as

t
(ass.) Abelardo da Costa Dib Cherem, ativo Procura-

ratem-se e estreitarem-se lha e índíssoluvel afeição de do' o Dr. Acácio Zélnio da testemunhas adiante arrola- d d P teít M" I

em c f'
. . '." '..- Arantes, Juiz de Direito. E, 01' a re el'ur� umctpat,

on lança e afetuoso a- família que une as duas pá- ,SIlva, lhe fOI dirtg lda a pe- das e que comparecerao ,em
para

'

h h uma velha questão de terras

braço por sobre êste Atlantí- trais. (as) General Craveiro . _.
. .

c c que c egue ao COI) e-

tlçao segmnte: Exmo. Sr.
I
JUIZO mdependentemente de I cime to 1

"

ter . entre 09 senhores oantalicto

co que para nós constitui .Lopes". D J' d D' it d C
.

ti
-

c den do
11 (e quem 111 eIeSSaI

r. Ul� �. irei o

A �. �- I.n Ir-:f�çao,_ PI:? � .

it .-�; a

I
possa, mandou expedir o SizenandQ e Olívio Torres, a

lC11f1l'C; eb Ig;lRl�u. r md o

I �uls Idlcaçaot
a mrtto de, Ipresente edital com o prazo

Prefeitura pôde, afinal, 0.)"

orrea, rasi erro, casa o, iju ga a es a se proce a de trt t (30) di tal' o Estreito de mais uma

•

]
f • •

d
I

Im a las que se-

SL'eslc enbte de dDomltcllla o etm I'
de acordo �om f

os arts. 455 ; rá publicado e afixado na
via pública, moderna e atra-

, oroca a, e en 1'0, nes e e seus paragra os, e os se- torn 1 I' D d ente, constituindo, sem üúví-

M
...

.

t
.

t d Códi pi'
ta (a er. a o e pas- CÀ8A mSClIl.ANlA "'.1:"

umcrpio, comercran e, qu_e- gum es, o o Igo .roces- i sado nesta Cida'de de Bí- da alguma, um grande UlÉ!-
•

rendo promover uma açao sual , sendo de tudo ciente o ' .

t t di lhoramento para o Sub-dis- bl1Mora dotl )Udt.. a.C.A.

1'- D P t Públí
. guaçu, aos VIU e e se e las

(e usocaprao, vem, por s.eu r. rom� o�· u ICO, CI- do mês de abril do ano de trito. Vitor. V.lvllJ••• DiK...

procurador e advogado 111- ta dos os eonrusues dos con-'l t
.

t
Obras dessa natureza é que.

'

.
.

.rm novecen os e cinquen a

\------------tra assmado, expor e reque- frontantes, caso casados se-,' E O I d R
- caracterizam uma admirus- moradores do Bairro ele l<'á-

.
.

e C111CO. u, r an o omao

rer a V. Exa., como segue: iam, sendo julgada, data d F
.

E
. -

d ti tração vsrrladelramente pro- Uma.
'

"

. ". .
_

e ana scnvao o' a 1-

!possue o Suplicante, por SI ve11la, a presente açao pro- 1 f
.'

b
'

B' gressista, porque vem de-' Com a abertura eleS!):l via

.' ! _ogl�a el e Sll screvo. 19ua-
e seu antecessoI" ha mais cedente, podendo o SUpll- '

27 d b .'1 d 1955
monstrar o zelo e a dedica- pública, os seus moradores,

d t· t t d
.,

t't 1
cu, e a II e

e '1'111 a anos, um erreno cante a qUlflr o I u o para (. .

d) Ab 1 d d' ção dos governantes pelas com certeza serão tal'ubem

't d 1 d
.

t
. - R' t

asslUa o : e ar o a

S]I uSa. � nVo logar enomma- a ranscnçao no egls roo Costa Arantes Juiz de 'Di-
mais justas e merecidas' as- beneficiados com a in,�taiaçáo

(O lho e ho, em Soroca- Protestando por todos oS't
' pirações do povo. dos serviços de água €: (ne1'-

ba, neste Municipio, sendo meios de provas em direito'
reIO.,

A Rua Professora Ant:mie- g;a elétrica,/tran·�fonnando-
que a posse sua e de' seu permitidos, depoimento pes-I Confére com o original ta de Barros, com '':l met;l'os se assim, a Rua Professara

A VENEZUEL.A' RET.IR·OU�SE
antecessor sempre foi man- soaI ele constetantes, peri- afixado no logár de costu- de largura e mais de 800 de Antonieta ele Barros' nU!na

.
.

" sa, pacifica, sem interrup- cias, vistorias, documentos Ime. comprimento, conÜmdo ,i:' das melhores do Estreito.

V
CARACAS, 5 CU. P.) � ,1\ nistro do Exterior. Aureliano ção nem oposição e com e testemunhas, e da11do á Data supra. com, aproximadamente, 35 De parabens, e�t9. pc's, o

enezuela retirou-se, unte- Otanez a David lIAo1'se, dire- o "animus domini". Mede esta o valor para efeito de Orlando Romão de Faria residências recem-col1strui- ",r. Pref.ei'to Munlcipa,l, pela

ontem, da Organização ln- tal' geral da OlT, protestun- o citado terreno 305.030m2, alçada de Cr$ 2.100,00,'p. - Escrivão das, é um atestado eloqUf�nt': maneü'a hábil e inteligente

ternacional do Trabalho OIT do pelas instrucões expedi- tendo o formato de um L deferimento. Biguaçu, 14 do progresso acelerado da- com que soube enfrentar o

O governo venezuelano ado� I das pelO organis�o interna- li,crito invert�do, medindo de abril 'de 1955. (aiS.) quele populoso bairro da ca- prcblema.

tou tal decisão depois que o cional para suspensão da re- o retângulo que fórma a Acácio Zélnio da Silva. Se- pitaI. De parabens �stão t::un-

I união de Caracas. Ao mesmo perna maior do L, 155,5rn la da com Cr$ 3;50 estaduais. DOCES
A ,solenidade que mereceu bém, os mm'adore:; daquela

C?mi�ê do petrÓleo da Orga- tempo o chanceler venezue-! de largura por 2.140111 de Relação das teste!l1unhai: 1 o início dos trabalhos da a- via pública, pelo l1lelhora-

n�zaçao Internaciona.l sus-llano anunciava a retirada do comprimento e o que fórma Domin.gos Roc�a; Manoe! bertúra da rua Profpf,i!ora mento agora concretizado,

� ndeu sua conferência de seu país da OIT. Sir GuU-1 a menor, 82,5m por 380m, FranCISco Adriano; Jose Acertam-se encomendas de Antonieta de Barros, foi as- após longo tempo de e�pel'a.

ct
aracas, clevido a expulsão I dhaume Evans, representan- I sendo a fr�nte do terreno, Manoel da Silva. Em a re- doclnhos eUl grande varie- sistida pelo sr. PreIe:tll Mu- De parabens, afinal. fstá o

V�rvel1ezuela de Aclrianus' te da Inglaterra-e presiderlte pa.rte de cima do L, a leste. ferid.a. petiç�o foi exarado o dade; Tortas e Bolo de Not-· nicipal e seus auxi!iart's di- Sub-Distrito elo Estreito que,

Remmeulen, da Holanda, na
I
da conferencia, declarou em Confronta a Leste com ter- segull1te despacho: A. como va, Salgadinhos paruBatlZa- retos, como também pe,1) H. dilj, a dia cresce em todos <)s

1 ..

ana passada. A Chance-
I
sessão plenária, hole, que fo ras de Leocádio ,de Tal, reequer. Designe-se dia e I

dos - Aniversários e Casa- Odilon Bartolomeu Vieira, sentidos, nüma aflr!lla(�,-w ete

�'tIla venezuelana expediu ram recebidas instruções pa- Norte com terras do A em hora para !lo- justificação, mantos, Presidente do Sub-Diretório .')ue muito poderá. cont.ribuir

C!��o�omUniCael� citando um' ra su�pellder de nm::t vez,::ts I toda a. exten,são do retâ}1gu- prévia" ci�nte o _.Dr. promo-I Rua SeI;.Me!O e- Alvlr! 17, do P�D d� Estreitá, além de
I p�ra a expansão da nossa ca-

grama enViado pelo mi-lll'eUnioes. lo, maIor ate que este.li" tor Publico.' B-lg. 15.4.55. reL ;j i16 creSCIdo numero de pessoas e ,pItal.
'

"

.,_."",

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
'

CURITIBA
SÃO PAULO

RIO
-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6

Fone 2358

Lista entregue nesta Redação .

Vereador João N., Pirés .

O ESTADO
Lista do sr. o���icÍ�'R���;"::::::::::::
Um anonimo ,

.

Lista do Estreito ., ,
, ..

87,00
100,00
100,00
333,00
100,00
150,00
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Discurso pronunciado pelá mos nós, apresentarmos €S-'

sr. Roberval Silva1por ocasião tatístícas para demonstrar a

da entrega do memorial so- disparidade tremenda, que
licitando o abono, 8.0 Govêr- cada dia mais se agrava, en
no do Estado. ' tre os preços das utilidades e

Cumprindo delíberaçào ela os salários e vencimentos.
última Assembléia GiL'a.! da Entretanto, permita -nos v.

Associação elos servidores excia. citemos dados estatís
Públicos de Santa Catartna, tícos oficiais que vêm com

vimos perante v. excía.. ex- provar a situação de miséria

por a situação aflitiva em e de fome ao funcionalismo
que se encontra o runctona- público civil, militar e pes
lísmo público civil e militar . soal de obras do Estado.
do Estado" e pleitear um. aba-I Nos últimos 4 anos, os gê ..

'10 provisório com' .l'l'� se : neros alimentícios de ta, ne
possa enfrentar a elevação I cessídade aumentaram em

alarmante elo custo da vida. média, no Estado, ele 4.3%; a

Não seria necessário, cre- habitação, também em igual

período, de 239%.
Entretanto,' sr. Governa

dor, os vencimentos dos fun
cionários públicos estaduais

permaneceram quase os mes

mos até aqui, com raras ex

ceções.
Isto significa, sr. Governa

dor, uma redução acentua
díssima na quantidade de

Florianópolis, Sábado, 7 de l\Jaio de 1955

o ABONO DE EMERGENCIA
Os entendimentos do dia 3

Conforme é' do conheci- bia o funcionalismo e após o

menta dos leitores, realizou- discurso do sr, Helládio otsen

se dia 3 do corrente uma con- Veiga, leu a mensasem e o

centração monstro do fun- executivo muntc-put, o sr.

cionalismo público desta Ca- poouerval snva,

pital em frente ao palácio Respondendo, disse O· SI'.

do Govêrno do Estado. Osmar Cunha da s8,tisfar1ão
Já pela manhã daquele dia com que recebia aquela co

nossa cidade engalanava-se missão e prometia den tro da

com uma centena de carta- quilo que o orçamento nu.ui

zes e boletins, que eram jo- cípal lhe permittsse atender

gados aos milhares pelas o pedida que em nome cL:J

nossas principais artérias, funcionalismo municspal lhe
convidando ao funcionário fazia a Assocíacão dos Ser

para a concentração, àc n vídores Públicos de Santa Ca-

horas, no Palácio Róseo. �al'ina.
Pela primeira vez em I1='S- S. Exa., 'lembrou fatos de

sa Capital se viu uma con- sua vida, dizendo orgulhnr
centração tão numerosa de se de já em éPO;�,lS passadas
funcionários para solícítar ter sido runcíonârío público, Aguardava-se, com ansie- dr. Osmar Cunha, Prefeito
ao Executivo Estadual uma tanto federal, estadual cemo 'dade, a inauguração dessa Municipal; do Presidente do

melhoria de vencimentos que municipal e que pol'll':-;') llles- mostra de arte. Clube Doze, Gal.. Vieira da

possa fazer face ao alar- mo, sentia de pertc, a neces- A cidade e seu mundo 80- Rosa; de outras autcrtdade:

mante custo de vida. sidade do aumento que ora cial, desde as primeiras no- e de grande número ue se-

Isto, significa que os nos- lhe era sollcítado em race tas da presença de Alexan- nhorrtas e cavalheiros da. al

sos funcionários já se com- .ío crescente e quasí absurdo dra Herrmann na capital ca- ta sociedade floríanópolitana.
penetraram da necesstdade aumento do custo ele vida. :;arinense, mostravam-se em O Professor Sálvio de Oli-

de união da classe para con- Após sua brilhante oraçâo, grande expectativa para en- veíra, organizador da exposí-

quista de seus direitos. 3. Exa. discutiu, dernocrátí- trar em contacto com uma ção, usou ela palavra para

Exatamente na hora prê- camente, com a comíssão e o arte nova - a "ptntura mo- enaltecer o valor da ínlciatí

viamente marcada suh:il�SJ11 funcionalismo presente a si- Iíné". va de D. Ruth Hoepcke da

as escadarias do Palá�io os tuacão financeira d,. Pref'cl- Sabia-se da sua existência Silva, possibilitando à sccíe

dirigentes máximos do tun- tura e acertou a !')l'upo:;t.'t que através de alguns quadros de dade catarínense o conheci

cionalismo público em San- .he fazia a ASPSC para uma propriedade das famílias menta de uma grande artista

ta Catarina, os srs. Helládio nesa redonda, como se iria Aderbal Ramos da Silva e e de uma arte nova Tatllb':m

Olsen Veiga, PresidenLf: da lazer no setor estadual, dis- Rudy Schnorr. fez considerações sôbn, a

R b 1 S'l El :lltl'r- COill o' le!üsiativll mu, Assim, a ninguém e:uw;ou técnica e o material us;.cJos vernador:
ASPSC, o erva i va, Y- . -

d' I t·· I
- Por estas razões vimos so-

anni M. Santos, Antônil) Ma- nicipal o probleu�a do abc·no surprêsa o sucesso :;> mau- I)e a ar ista na rea izaçao de
- "t f t 1 b t 1 licitar de v. excia. com a Ul'-

theus Krüger e Héli.,) C. Cal- Je emergên�'l';'. :5uraçao,. on em e e uac 8" no suas oras, apresen .lllL 0-:1.,

deira, que, após os cumpl'i- Logo apo3 aquE'la Col1Ctl1- Clube Doze de Agôsto, no momento, aos preS6nt.e�.
mentos protocolares foram tracão 'em tren:e a Pr!:fpJ.tu- É de resi(a_ltar-se, aliás. o:, A Exma. Sra, Ruth Hoepcke
introduzidos no salão de des- la �,p.ossa reportagem se di- dois grandes motivos que a- da Silva, perfeita "patrones

pachos do sr., Governador, Igiu· à RüJ [rf, jauo, :n, sede traíram àquela exposiçfio o se", pois notava-se n03 m�

onde discutiram com 1:>. Exa. da AS? ..;·� únrje se l''Oalizou que o nosso mundo s�cial tc·m nimos detalhes a intenção ue

o problema do aumento para .lma ASS�ríl;Jit>il, Gt'ral da de mais representativo: Ale- apresentar condignament,p, a

o funciona,lismo estadual. Jlasse quandO então foi elei- xandra Herrmann e sua arte artista e sua o11ra, infl.ugu-

SegundO informações, pos-
.

ca uma cOl11.Js;;ao para discu· sui-generis e o patrocíniO da rou a exposiçao, pei'couida,
teriormente, prestaria pelos :;ir com os Poclcres LE'glslati- .nostra por D. Ruth Hoepcke em seguida, pelos !)f:lSentes.

componentes (da comissão vo e Municip'l,i a fjUE:,;1.fic da Silva. Fino' coquetel foi ;,ct'vLl::l

que nos referimos, S. Exa. permanente cio ABONO DE

I
A grande artista, que f!'l.

z ,aos visitanté�, que ,;e i'�mo

após ouvir o discUl.'sO do Si'. 3MERGíTINCIA. [uestão de dizer que sua arte raram longamente :cn sj)re- "Resta-me tocar, neste es

Roberval Silva, porta,-voz do A comiss8.o eleita, f5m: lIná- é genuinamente brasileira,: ciação das telas e em ami,';to -

baço de programa na situa
funcionário estadu9.l, e, .l iei- nimidaele, foi a seguinte: He- inspirada e criada 10m nC8SO sa palestra sôbre assun:DS -le ção dos tr::tb,alhaclores ela ci

tura da mensagem pelo sr. iádio Olsen Veiga., Hoberval )aís, expôs trinta e .luas. t.e- I
arte.

. dade, dos operáriOS, dos fun

Helládio Olsen Veig'a que 80- 3ilva Elyanni 1\1, Santos .as; entre retratos, tl'aba.hos, Enfim, absoluto SHer�"so i;C- cionários pÚblicos e$taduaÜl
licitava o abono de walt�r Almçida, Manoel Di!:,;. _le criação e reproduções ele cial e artístico.

e mUl1lclpais. Com exceção
Cr$ 1.000,00, achava justa e Hélio C. Caldet:a e Antônio .:lássicos da pintura

. destes últimos, cuja situação
louvável aquela iniciativa da .vIatheus Kniget. Seus trabalhos foram apre- 'Ueala do Santa pode e d,eve ser m�lhOl'ad?
ASPSC e que enviaria a Jllen- Éstâ. de p8:t'<l,bel1." J'(;J�, ,9 sentados no próprio ,salão ele r ti QI

pelo Governo confermdo-se-

sagem solicitando o abono de Associação d,_,,> Sen;j(Jres [estas do veterano Clube DG- "roz Ilhes
um n�v:l de :ida digno

Cr$ 1.000,00 tão logo lhe tôs- I' públ�cos de �a",.t:l cntJ,riJ:\ó, ze de Agôsto, pa�'a ê33tJ fim
.

U
'.

n
.

1<\-
da sua pOSlçao socml e capaz.

se aS$egurado pelo Podei' Le- I que mterpre�an(lCl os ansrlOS adaptado, com multa p)'c- RealIzam-se, hOJe. v atL.
de evitar-lhes os expedientes

gislativo os recursos neces-' da classe, ,'lem sl'b!,erflÍglo.; e priedade, pelo Professor Sal,- nhã C,Sá�ado e DOmll1g� \: .tl:) a que muitas· vezes tem que
sários para faze·r fac� a eles- I clemagogia, "6'\11 mais u'na' via de Oliveira, sen Diretor sub-dIStl'ltO de Saco .Gu-I,11oe, recorrer fora de suas repar

p,esa. I vez provar qua é realmente I'Cu!t�ral. A,í êles f1�Ri'�O. até_ o as sohmidades festlVüs �e ticões �cossados que são pe-

Após a conferência da co- o porta voz ti;], cla,;;e dus "er- I pl:ox�mo sabado, a 'ilsltaçao Santa Cruz, com gTfl,llc:e la� n�cessidacles de uma v:-

missaQ com o sr. Governa-- vidores PÚo![:;-:n ern .sa�,.ta I publ�ca. _ q�ein:a de fogo� e a,� wldi-
da cheia de apertur::ts e ele

dor, aqueles lídere:5 se aíri- Catarina. A mauguraçao cont':n com clOn�ls �arraqUl�has:. 1'- _

'. dolorosas privações".
giram à praça púbEea e aí Seja ela, Vltor;osa ou não, a presença dos repl'E'.'5\,ntnn- HOJe, as 21 hOlas, .1a_ se a

E hoje, passados 4 anos de

transmitiram aquela grande louvamos c:ont,udo a atitude tes dos senhores G0vernador o batis:110 da nova CRU:l � seu prOfícuo Govêrno, o fun

massa de funcionirios, que que tomou, pois, re:l1n.lcnte,!) do EStado e Presidtmte (ta amanha, às 10 horas, havem cionalismo público vem co

alí se achavam, o resultado ,\lTIcionali"mo em -nossl) E:5- Assembléia Legislativa; do missa. brar essa promessa de V.

da conferência, jizendo mais tado, preci3� c .leve ter

'lma, Partl·do Soel·a·1 Democra' II·cOque a ASPSC iria pr')VOCBr melhoria nos seus vencimen-

uma mesa redonda com os tos.

srs. líderes de banca.das na Nossa rep()('t·�ger1. se (:OD-

O
I

t ó I R I 'd S tAssembléia Legislativa afim gratula, porta0,,), cOlr.'. p}ais Ire. r o eg ooa e· 80 a
de estudarem a 1;>03;;ib:Hdade essa iniciativa da I\ôps.c,

"alariDOde ser fornecido ac Poder U
Executivo os meio!! ':"J€:cessá-

��.s para as despesas do abo-

PERDEU-SELogo após aquela rn"Slm se

dirigia a Prefeitura da Capi- Uma caneta 'Park 51, no

tal onde idêntico pe;Ucl,) fei- trajeto Jerônimo Coelho e

to ao sr. Governador smia

I'
Felipe Schmidt, com o no

também feito ao Prefeito da me gravado de Renato Car

Capital. neiro - com data de 22-8-45.

Lá, de portas .'\bertas. o � G'ratifica-se a quem entre
Prefeito Osmar Cunha rcce- gar na Portaria do r. A. P. C ..

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

alimento, vestuário, reme
dias, para o runcíonaltsmo

públicos e sua família.
Segundo Lourival Cãmarn,

em 1946 uma família com-

posta de 6 pessoas, - quan
tidade da chamada família
padrão e que é a mais rre

qüente no funcionalismo pú
blico - necessitava de .".
Cr$ 1.675,00 apenas para a

tender as despesas com fÁ

alimentação comum.

NOTA DE ARTE
Inaugurada a "Exposição
Alexandra Herrmann"

Se adotarmos aquele estu

elo, 'para os anos de 1950 a

195'4, veremos que uma fa ..

mília em Santa Catarina r.e

cessitava em 1950 ele ....

Cr$ 2.195,53 e já em 1954 da

importância de Cr$ 3.879,47.
unicamente para gastos de

alimentação comum.

Dbservando-se o quadro de

v&ncimentos atual do funcio

nalismo público civil e mili

tar verificamos que o runcío

nárío públicos em Santa Ca

tarina da Letra CA) a letra

CQ), do soldado ao segundo
Tenente não percebe síquer
o suficiente para se alimen

tar.
Excelentíssimo senhor 0-0-

gência que o caso requer ur:.:

abono provisório até que se

ja convenientemente reestru

turado o quadro do funcio
nalismo público civil e mili

tar de Santa Catarina.
Sentimo-nos à vontade p':t

m fazer tal pedido.
V. excia. quando de SUfl

última campanha eleitoral

afirmou textualmente:

Exa ..

E só hoje, quandO as' con

dições de vida se agravam
ele tal modo que chegam as

mias do desespero.
Argumenta-se, em geral,

para se contemporizar o au

mento do funcionalismo com

a situação do erário público.
Não são todavia os funcio·

EDITAL

De acôrdo com o que decidiu, em reunião de

12 de abril último, o Diretório Reg'ional do Partido

Social Democrático de Santa Catarina, na forma

do artigo 19, letra "k" dos Estatutos, pelo presente
edital convoca os Dire.tórios Municipais do Partido,
os senhores Deputados Estaduais, Federais e Sena

dore eleitos - soH a legenda partidál'ia, liara a

CONVENÇÃO REGIONAL a r,ealizar-se nos dias 28

e 29 do mês de maio do corrente ano, com a seguin
te Ordem do Dia:

a) escolha do candidato ao cargo de Gover

nador no pleito de 3 de outubl'O próximo

nários públicos responsáveis
por tal situação.
Isto resulta da própria es-

,

trutura econômico-social do

País, errada, atrasada, e de
uma política econômica pro
fundamente contrária aos

interêsses nacionais .

Contra tais fatos os fun
cionários públicos em dife
rentes congressos, têm apre
sentado teses e recomenda

ções, inclusive por parte das

Delegações de Santa Catfl,
rina, e que se fossem adota
das pelo Govêrno da União,
possibilitariam sairmos dessa
situação catastrófica em qlW
nos encontramos.
Não somos nós, funcioná-

RESURGE O ESCOTISM-O EM
FlORIANO'POUS

vindouro;
escolha do candidato ao cargo de Vice-b)
Governador, caso seja criado;

c) outros assuntos de interesse partidário.
A Convenção Regional será realizada nesta Ca

pital, na séde do Partido, à rua Ardpreste Paiva n.

5 e sua sessão preparatória será .levada, a efeito no

dia 28 com início às 15 horas.

Florianópolis, 5 de maio de 1955.

CELSO RAMOS
Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário-Gei'al
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

o TEMPO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 7.

Tempo - Bom, com nebu
losidade.
Temperatura - Em decli

nio.
Ventos - Do

Reaparece a Associação dos Os escoteiros escolheram

Escoteiros do Mar Almirante três nomes a serem votados,
"Benjamim", que no dia 16 para dar o nome elo seu Gru

de abril reuniram-se os pri- po; Ru'i Barbosa, Tamandaré
H1.eiros escoteiros, na Praça. .� São Jorge, ganhando o úl

Lauro Müller. � I timo por 20 a 3. Ficando Gru-

Formou-se um Grupo com: po São Jorge, sendo êste

quatro Patrulhas, estando; Santo o .padroeiro d� �odos
uma em formação. Os nomes os escoteIros do BraSil.

destas foram escolhidos pe - I
los própriOS de cada uma, I As reuniões são públicas
cujo nomes ficaram a3sim i podendO ser assi�tidas p01'

constituídas: Patrulha do qualquer pessoa mteressada

"Leão Marinho", Patrulha da: ao movimento, aos sábado�;
"Sereia" e Patrulha da 'Es-

.

às 14,00 horas na Praça Lau

tlea Marinha". Iro Müller. .

Este moviment� vem.8en- Dentro de alguns dias, ha-

do ',chefiaelp pela ·sr. Lázaro I
verá uma reunião �a Dire�o-

�

Bartolomeu, sargento da I ria com o Chefe, afim de dlS-

,nossa Marinha de Guena, cutir assuntos' para o p1'o

servindo no 50 Distrito Na- gresso do Escotismo em San-

1 -ta à�tarina.
.

va.

Jantar danç-ante
hoje noJUl HOTEL

quadrante
Sul, frescos.
Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 20,4. Mí
nima' 13,8. -

..

rios, responsáveis pela situQ-, gaçâo da precariedade finan.
cão de descalabro em que se l ceira do Estado.
encontra o nosso País e des- Excelentíssimo Senhor Go.
de já, perante V. Exa. reno- . vernador:

- !

vamos nossa disposição de I Estas. as razões que nOl
dar tõda a nossa capacidade trouxeram a presença de V
em favor do bem comum. Exa.

'

O que não é justo nem ra

zoável é que sejamos eterna
mente'sacrificados sob a ale"

"

Estamos certos de ser aten.
didos, como certos estamOl
da justeza de nossa causa,

NOTICIAS MILITARES
Promocões e êraduecões na

r •

Aeronáutica
No último despacho do

que, por intermédio do seu
Ministro da Aeronáutica com advogada, apelou para o Tri.
o sr. Presidente da Repúblí- bunal. de Recursos. Em ses
ca, foram graduados ou pro -

são de 27 de abril findo, a
movidos, alguns pose-mor- segunda turma daquele Tr],
tem, inúmeros oficiais e sar- bunal reformando a c1el'.i-;ãu
gentos da Aeronáutica, mui -

ele primeira instância, lul.
tos dos quais obtiveram. de 2

i gou, por unanimidade, proce.
a 3 postos de acesso, por se

I' dente a ação, o que significa
acharem compreendidos tam- a promoção do capitão E}url.
bém, na "Lei da Praia". Po- co sansoní de Lira ao PÔSIO
rarn promovidos a Major o de major.
10 Tenente ,João Cal'�OS Bran- N. _ Igual pronuncíamen,
dão de Andrade; a 1° Tenen- ;0 haveremos por certo ie
te os 3°s. Sargentos Leopoldo sistar, com relação à "Lei da
Manoel dos Santos Ftlho, Praia", em nosso EstarlO,
Antônio Freire .Cpsta e :1" quando Interessados em não
Sargento reformado Adalber- rumprlr a referida Lei Fede,
to Lessa Matoso. A 2° 'I'enen- ral, extensiva a diversos Es.
te diversos 3°s., 2°s. elos. tados, entenderem, apelar
Sargentos da ativ� ou da Re- )ara o pronunciamento d�
serva Remunerada, sendo mais alta Côrte do País,
que aqueles passaram à ina·
tividade.

--_._-�._--

PERTURBANDO
ASSUNÁO, 6 CU. P.) - O

Ministério do Interior infor·
ma· que foram elementos co·

munistas que alteraram o de·
senvolvimento norinal da
concentração operária de do·

mingo último para festejar
o 1.0 de maio, no Parque Ca
,)a11e1'o.
Vários oficiais e soldados

Ja poliCia sofreram ferimen
tos na luta. Vários oradores
foram intel'l'ompfdos por

grupos comunistas infiltra
dos entre os manifestantes.
Houve gritos hostis contra o

governo e os dirigentes" d:l

Confederação Paraguaia de
Trabalhadores.

PROMOVIDO A MAJOR
PELA LEI 1.207

O capitão Eurico Sansom
de Lira propôs, na 2a. Vara
da Fazenda Pública, uma a

ção ordinária contra i.Jni§'o

Federal, objetivando to sua

promoção ao pôsto de ma

jor, por se julgar amp;i.J:",do
pela lei 1.267 - lei comüni:;

ta. Com efeito, recebe::1- a

missão de entrar em ligação
com o Q .. G, da la. R. M. no

dia 27 de novembro 'de 19:i·5.

Julgada a ação em primeira
instância, o juiz elr. Amil�ar
Laurinda decidiu peja jm

procedência, cóm o que não
se conformou o capitão Lil'a

'J_naii.:i\�.ç,�,--: .' I,"

ORDEM DOS JORNALISTAS DO BRASil
•

Será criada -lei institucional \
.

Código de Etica
RIO, 6 CV. A.) - Conside- ética para os prOfissionais da

ra-se vitorioso o movimento imprensa. A ordem que ,cons
dos profissionais da impren- tituirá serviço público fede

.-ia objetivando a criação df\ ral, compor-se-á de um con

Ordem dos Jornalistas elo selho federal, um tribunal de

Brasil. Na próxima semana. ética profissional, um conse

com a participação de jUl'is- I
lho seccional, n(') Distrito Fe

tas, serão iniciados os trab'l- ; eleral, assim como um conse

lhos de elaboração da lei ins· . lho seccional, nas capitais
titucional do órgão de classe,

I
dos Estados, õnde circulareill

assim como um
.

código dG I mais de cinco jornais.

O que se discutia, naquela rodinha, era latim.
me metí para não perder o meu. Ninguem declinava do

direito de dar opinião. Todos certos, pois, em latim,

ninguem sabia declinar nada. Lá pelas tantas, o gruPO
aumé'ntou de mais um. Todos quiseram saber elo seu

juizo sôbre os temas versados. Mas êle se calou, Aucto
ritas prudentum, diria o Prof. Custódio. Errado! O no

vato sabia latim de fato. Tanto que, quando falaram

,)no Plano e no Abôno êle sentenciou: Aliud est dare,
aliud promittere. Em bôa tradução isso quer dizer: Pro'

meter o Il'ineu promete, mas na hora. de dar é o diabO'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


