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r:EciTE: 7 Am 'rico chegou,
Etelvina Lins, depois do en- ontem, inesperadamente a es

conlro que manteve nesta ca- ta capital dirigindo-se imedia

pital com o sr. José Américo, 'tamente, do aeroporto para o

, declarou à imprensa que o Go- Palácio do Govêrno. Acredita

vernatior da Paraíba marchará' se que, na conferência que
EI seu lado no pleito de 3 de' mantiveram, foi acertado o

outubro. apoio do Govêrno da' Paraíba

à candídatura udenista e das

dissidências pessedistas à Pre

sidência da República. Após a

BALBOA, 7 (D.P.) - O sr.
, CANDID,�TO

reunião, o r. José Américo re
Ernesto de La Guardia Ju iior,

gressou a João P ssoa, não fa
.itual gerente da Cervejaria buda aos jornalistas.

Tremenda gate do sr. governador
'o sr, Govemador do .Estado íundamenml da casa dos sin- damental da séde de vários 'Conselheiro Mafra' sôbre o rial assinado por pais de alu

continúa a fazer cumprimen-: dica tos, a ser construida • em' indicatos em terreno doado' terreno garantido por lei. O
I nos" do mencionado educandá

tos com o chapéu alheio. Em: terreno que doara para êsse
'

pelo govêrno, à rua Ministro I caso foi ontem debatido nu-I rio, professores, diretores do

Joinville, depois de longa: fim, I Calogeras esquina da Conse- II ma reunião do Circulo de Pais I Circulo e também o Inspetor
}l, A

.

proc�ra: c?nsegl�iu um pelego I � propó-sito deses tel:�eno l�eiro'Mafra. Acont��e, p?- e Mestres. do Grupo Escolar
I

Estadu�l proL Motta Pires,: � mazon ia
de ,§�ndlcato e, fe-Io seu, chefe I esta, acontecendo o :e�l!lnte, r�m, que esse terreno ja havia "Conselh<;lro Mafr�" r tendo-se' memorIal,esse em ,que o ,a�-
polltlco. Através dele vive a pU,l;hcado pela A NotIcia." sido doado pelo Estad�, dll-I C�1ega�0 a �onclusao �e que a! sunto sera esclarecido, sohc�- 'pelo hlhc
querer agradar a nobre classe I Quando da recente vIsita, rante governo anterior, ao situação criada sena resul- tando-se, ao Governador' prOVI-

operária j: invillense. No dia I do s:' ?overnad�r do Estado I próprio Grupo ,"C?uselheiro tante de desconhecimento, por dencias para que fique garan- RIO, 6 (C,P.) -

APortoU)
desaparecido ali há

.

Iongos

10 de MaJO. S. Exa, tocou-se a Jolnvile, no DIa do Traba- Mafra', com a finalidade de parte do governador, da doa- tida a pose do terreno do Gru- hoje à Guanabara o -transa- )n05. Em trânsito para a Ar

para lá a i,,3UgUfl1l' a pedra Ilho, foi lançada a pedra fun- ser' construid-o um
-

campo de ção anteriormente feita, Co- po Escolar, doando o Governo tlãntico "Andes", Entre os gentina, o "- rides", conduz

educação física, de que muito mo se soube que o sr, Irineu outra área aos Sindicatos, Se passageiros de destaque, que

I
um grupo de ineastas que

p"""�"-.!'.!'--�,-,?;"'d'"="'-..iV"-a"""'.?�'='-"FV,,,·.p,."'--zf"�_"'.i";_a_ ...��,,,,,_�,..,.....- necessita aquele educandário, Bornhausen possivelmente o Governador não passar por aqui' desembarcaram contam- vai filmar com, ateres po te-

Essa doação fôr-a regulada de- ! passará amanhã por Joínvíle, aqui, como ontem se espera- se o embaixador Sydnei Pier- nhos.

Obras e equl·pamentos-enl·um· aVidamente por decreto, estan- ficou resolvido que será en-II va, então. uma comissão levará ce, chefe da representação di-I -- ..... �--�-----

do assim a posse do Grupo
I
tregue a S, Excia. um memo- esse memorial a Florianópolis" plomática ao Canadá [unto .ao

�·.·J-.�i.J""a��",.ll.Iil.;;J"'.��·�"'Y"""'�...-�..'#.t-,����.""''''''''''''.·.'''''''VI.''w"",....._....-"".. , nosso govêrno: Félix Chorneh I "N- ti
- ,

AIguem já disse e _com apre- zC'es para o dcsinteratum que
U , i ,

"

,- ao ive mae por mui-

ciavel ajuste referindo-se ao me atormenta o espírito, 081a Inlernacl·onal'da Cruz Ve'rmelha
industrial ,de aço de Luxem-11os anos, mas durante aquelle

homem típicamente médio: I De retôrno à terra sou por-
'burgo; GUlI Konsbruck, Cf.1- tempo, exerceu sobre mim uma

"Ha Os imensamente sábios: ía.lor de uma mensagem:"o'
valheiro mór da grande du- I tal influência, que tem per-

e os estupidamente ígnoran-
t
atual governador à partir de "Não é êste, de certo, a.inda: i

terra, após a· pregação de Du- menta do �n:ortal gene�rjno, I (ju:za d: Luxemburgo. ?utril I (l�lrado durante t�da a minha

tes. Os tremendamente ricos
I
fevereiro do ano próximo, se- o mundo que fora prometido a : nant. I do voluntário predestinado personalidade que atraiu a. VIda'. Os bons efeitos dos seus

e os miseravelmente pobres." rá, apenas, o cidadão Irlneu Humanidade no dia 8. de! E é por isso que dizemos
I

cujo imenso" coração dividiu I atenção
da reportagem foi o I primeiros ensinos não poderão

Os estranhamente crentes e: Bornhausen confundindo-se aos maio. ele 1828, quando nasceu; não ser e5t.a, ainda, a vida qu� I
a Humanidade em eluas eras i sr. Bryan �awcett, :�e: segun-] nunca ser desvanecidos, e nã�

os visceradamente ateus, Os \ transeuntes", Henri Dunant, o Fundador e: o seu nascimento prometera a - ergue a Cruz Vermelha Bra- ,do declarou, vem reiniciar os
I
fossem eles, o seu apreço e fe

angelicamente bons e os

dia-,
Foi da essência dêsse gran- o primeiro voluntário da gran- Humanidade, nem este o mun- : sileira o seu hino anual de I trabalhos de e: ploração das em mim, nos momentos crití

bólicamente maus", ele filósofo que me cornpene- de obra que hoje nos cong:e- elo que êle mesmo sonhara. I :ouvores, á grande idé�a que I s�l�as da Arnazonia com o pro- : cos das min�as , ex�eriencias,
Em face dos prós -e contras, . trei da sábia teoria de que ga sob as dobras ela bandeira Entretanto, como, apesar de ele realizou e que e uma

I
pósito ele levantar as pegadas eu nunca teria sido -mventor",

néssa fornalha ele labirintos, I (levemos ser humanos por ex- elos _ein�o quadra�os unidos, tudo, '-'31cll o seu, generoso a-I idéia, e.m �archa perene, sob do seu pai coronel Fa i'cett, i El1'190n

nêsse conclave de enigmas' .e f .;elência n:, passagem por és- Nao e esta, eVIdentemente, post01{dcl Que diferença pro-. sua eglde Imortal, _para o fn-

mesmó néssa junção de quebra- I ta vida terren.a, len;Ibrando in-l aind�, a vida que êle -sonhou, funcl:1 entre os que, desar�pa-I t�ro que ele antevi�, para o ••••_•••••••Ü•••�.8•••"••••••••"••e••�••el

cabeça, tenho pr�curado ,aju:-I i'ej,ls�mtemente qu: "brasa, m( febnl, num sobressalto repou- rados: tombaram e_m Solfermo, cll� em que:., v:rdadelr�mente,
tár o meu Cestunw psra an:llJ- pew dos outros nao deve ser 50 durante as horas tremen- e a.CJüeles ,��e: nos tern�os a-I

sem as restilço.es atuaiS,

cad,a'l R'evisão ComDDicB�ões
Ee imuarcial ;mte: as pretenll, l'onslderada ventilador", das da batalha de SoIferino, tUaJs, se fl:l.O Igua.lment,e, .e,m se,l' humano seja um voJunta-' \I

, .' "VASHINGTON 7 (U P ) 'VVASHINGTON, 7 (U.P,) -

c5es do sr, Governador sobre SARATOGA quando prr)\LictencLüment as- holocausto a Patna e as IdeIas: rIO da grande cruzada e os v -,
'

.,
-

"- CofÍ1iss�o Federal de Rner-
. � "plano de obras e equipa- �

,

'

sistiu aos horrores que se nos campos de bafalha da era II homens todos sejam, enfim, pa- I Um� I,)rOposta, da, Arg_entina,
n entos" e por mais que pro- Rev Dr Satl!!I>�s . desenrolavara sobre os Ingeri os atomiCR, mais encontram ali- ru todo o sempre,

decidida-j ped,l�do que a A:scussa� da

cure m tutear não avaneo um
e e U a "Chiesa MaggÍore'�", de CflS- via 'ê rei'ri.gerio nos brfl-tos de i mente irm:ios!l'_ ,

l'eV1SaO elos -e�tatUlos do C nse-

milimerro' (fa e8,1a_e-ll zs�. 49 . Am'ar'al 41' f.:i.g.!irim::
0, f,ei·1:cl,G.:�.::- S'Cri:!" !;{l� liuI:'! ,';�'rrel'1)lei.1';;:.q.tl! ila,__,- qu.ê!: � '-_-:';;;__'__: _

•

.::...._,.::::.....-.:_- _.:._:..� llí�, �1-iuM�!r.l'i·_�o $0 ai '-,nU'éra-
.

E' A , d presentar comunic_ c5es na

E'- o seu último ano de ad- '. ; v cono; e",,,,m&;ut:s, em doloro- saber a quem esta socorrendo

pe' tia
merlcano seja pr-ossegUJ a. no

minis'traç'ão à testa dos -desti-' Procedente de ,CuTítIba. en,

I
sas contorsões, nas vascas da _ ãrriigo, inin.igo, bran'co, ne-

- � rlen -

,I decurso dR próxima reunião Confel'€í1cia Internacional sô-

nos do Estado, . . I co�tra-s� ent�e ��o.� desde on- sgonia, que manchnvam de gra, crente, increu", LAS VEGAS, (Nevada), 71 do Conselho da OEA, em lu- hre a Utilização Pacífica da

Já está de malas prontas pa-
tem o Rl.v. Dl: :;atLas do Am:l- Illurpura os tnjes imaculurlas _/I.s :lrmas s:io mnis 1t>rriveis, ,·(U.P.) _ A décima quarta e ;;;ar de ser o problema subme- Energ�a Atômica, que se deve

ra o adeus de despedida,
.

I
ral �HmargO, yu�tre P�stcr da do "Homem de Branco", ins- incriv 1mente mais terriveis, ! .última experiência atômica da tido aos governos ameriranos realizar em agôsto, em Gene-

Sofreu críticas sevéras e a-
I Igj'eJ� PresblterJan� ln lepe�- pii'arRm, como todo mal que' mas a Cruz Vermelha tem exis-

i
série atual, isto é, a explosão loi aprovada por maioria de bra,

plausos bombásticos, I
dente daquela Capital, conVi- tr:lZ um bem, ao gcnial vOlun-1 tido sempre depois de Solfe-! de um engenho nuclear, colo- doze votos, no decorrer da ses-

I dado de honra para as sole-I t·',', ' '-'
I

d d lt d ,,5a-o do Conselho de ont m
,���_�",,""d"_.!'=g_,.;>_

- .. '

Nunca _ o grande jamais ' ,

1I110 numelO um da Cruz. rll1O, como seu efIcaz antIdo- ca o o a o e um .. SupOlte < " e ,

mdades comemol'atlvas do Ju- V' lh d
" "

'

d t 'd 1
'

_ f&s. tão pouco com tanto , "I enne a, o ever dessa cru- to, e mab eflcl€nte, a cada e 150 me ro"
,

e atura, sera
_�_"'_"-,?_",�.?"-,,,,".--,,�..--�?__"_.hr_�_-_�..?-.

, " ',blJeu de Prata da Igreja des-, �J '1 "t d 'II I' l' d d'
,

dmhelro, chzem uns; produzlU ,,'

.

I
zaL a, a que e e nunca maIS e apa e sua maravI 10sa 11S- reu lza a ommgo, o mms ce-

ta ,Idade f lt l' 'd l' b'lh
I ..

'1 'C'
tantos mUagl'es homeopáticos 1

'

, _, ,

a ou, (ISSemll1an o pe o tona, em que 1 ,am com re- c1(, pOSSlVe, anunCIa a omIS-

I O benqUJoto Mllllstro do d "d" f J 'd'
I"
dE' At'

'

c.om apenas agua de to�nei-
. -,

.

I mun o a 1 ela generosa que

I
u gencla e SOIS os marcos SilO e nergla omlca, :

I Evangelho e tambem Bacha-. I di'
""

"1 or;n 1863 1°84 1949
ra murmuram outros' o'over-', .

, ,

.

, c es e seeu os Ja naVla germl- Coe Ui."" ,�",
- -.-------.

-- ---

, , '" reI em DIreIto Consultor Ju-!' I
- , "

d
-

C d
J'

IJOU o Estado sem que o Esta- _,' ' ,

'

. I nac o no coraçao de outro batalha lllspna' ora de SOlfe-
. re anelaiS

.
uelH:O da CaIxa de Aposeütado- ,

b S 't d '. ,,- d �, 1:1
do tlvesse um governador ma- , .

_ ,

om ,amarl ano - a e que rmo, l'eUl1Jao 05 cmco, pn-
, na 8 Pansoes elos ServIdores' h' t d

'- - UTASHING'TON 7 (U P)
traquea uma terceira lingua ) '" _

-

, i os omens o os devem ser- meu'a Convença o de Genebra,
I

vv :r 1, . .
-

ierina,
1 Ubll>_OS do Parana e Santa jrmãos, ' atualizacão das Convenções de O embaixador da República

O seu "Plano de obras e Cata�ina, m�mbl'o destacado I Assim como, depois do epi- Genebr;! ,'Federal da Alemanha nos Es-

equipamentos" é fruto do so-
do hotary Clube e, ��ofessor

I
sódio biblico do bom Samari-! Por tudo, neste dia 8 de

I
lados Unidos, dr. Heinz Kre

nambulismo, doença de cren-
da ��cldclade de Düelto de

ia_TIO, a humanidade continuou, maio de ,1955, �o celebrar o I keler, �p�'esentou l,lOje suas

ça diabólica, CUrhl.�a. ,',' ,.' I
nao obstante, a sofrer dos seus 127° amversano do nasci- credenCIaIS ao preSIdente Ei-

Dêsse plano, as "Obras" por O, llustre \ bltante, .f,�r-se-a I 111a1es, entre os quais o flage-I senhower. Até agora o dr,

via de fato transformar--se-ão
ouvir no Culto de hOJe, as '"

1[10
da guerra, tambem não fa- . Heinz Krekeler tinha o título

Em' painel de miragem; e os �o.OO, .qulan�ol dserão en,celrra- rum êles banidos da face da
I

Persegu. I'ça-.,O
de chefe da missão diplomá-

" '
nas as 50 elll( a es que vmIam

I tica alemã em Washington,
,eqUlpamentos':, _!-lar desvios sendo realizadas naquela Igre-

.. �-_.�.

,aos fatos serVlrao como cor- .

'R J
-

P' t 37
CIDADE DO VATICANO, 7

Ia, il ua oao III o nr, . (U P ) "E t
-

t'
------------------------.---------------

reame envolvendo as

costelas,' E',' 1 1 t d f I' '\,fUl! II � O � CO"" .aS
. .

- S as sao as no 1- ,

tIo zé-povinho,
.

fStii�!làm��n��s:ao �Pi�al e,,� UUU ii fJ cias da p�rseguição da Igreja ·1·m p' res''s -Io'na'n'tNltm passe de magía negra E'TADO" "t 'I t
' LISBOA, 7 (U,P,) - O Tri- na Argentm8, salvo as que a-

.

• _' -.
_

,

- , I �, VISI a o 1 us re MI- I I M'l't d G' f"
'-

d
- ai reSIdirá o mérito do "pla-

.

't d E Ih
9una I I ar e oa pro enu nunClam llOvas pnsoes e Pa-

" , _

'

.,

I
ms ro o ·vange o, se con- Ino - surglrao os empreltel- gratulando com a sua presen-

c ez novas condenações que dres", escreve o "Os5ervatore

r08 de i�éias avançadas fazen-
�a aquelas solenidades, pois

oscilam entre quatro meses e Romano", após consignar as

r
-

1-
-

"d" d J' do burIlr as "Obras" e lus- f' Pt'
oito anos de prisão, por aten- informações sôbre as manifes- rlp Ice !"UICI 10 e ovens

trando os "equipamentos", Cd1lH'r OJ.. o
d aSt arC o�tgamZadOr tado contra'a segurança do lações que ·se renovam na Ar- RIO, 7 (V,A.) - Três J' 0- te dose de alona1 (tóxico), es- d d "d d

_a ,gre]a es a api aI. I
-

ase e compnml os e alo-

Haverá para a legenda Estado, segun�o notícias

pro-.I
gentlna, da parte de orga,nismo vens mulheres suicidaram-se, I

ta encontrando-se _internada nal, encontrando-se internada,
"Obras e equipamentos" a,

cedentes de Goa, Os condena- como o Conselho Super:lOr do ontem, tôdas residentes na no Pronto _Socorro, enquanto em observação,
alegoria da realização: "dois BOOI'8 ao Mérl·to elos, são goan,:ses partidár,i�s I pal'tido�peronista, a favor da Zona Sul, em Copacabana, duas I'.as

duas -primeiras tiveram Nenhum E§clarecimento

tubarões cruzados, encimados da mcorporaçao do ternto- separaçao do Estado, da Igre- utilizando-se do gás _
do ba- morte rápida, Desconhece-se, por completo,

por 'picaretas e cirCLlndados Ante-ontem, pelas 22 ho- rio,
-

ja.· nheiro e, uma, ingerindo for- Nenhuma das suicidas del'- os motivos que levaram as três

Ilo!' paraquedistas". i ras, um onibus (vasio) que •••••••••••••• (i••••••••••••••••••�••••5•••••••••••••••••••••••••••• xou qualquel' esclarecimento mulheres no suicídio, tôdas

naEc���:tl�:a� :��di�een:!un�� �� :�tcoondt�'a;'�a ��n;������

I �� �[In IAm I· [� �I !rnI
�; ::l�t;le�t�m���:té��r:�nt��:n� ��:�::ni�:d:� ��P��:b:;:�ê��

próprio sub-conciente de como lVIafra, nas imediaçõe das desses SLllCldJOs, cia, Nenhuma carta, nem bi-

sairei déssa sinuca de bola se- Oficinas "Ford", desceu a-

I
Tt1.t1as Jovens e Bonitas lhete deixaram, para es lare-

tE, em julgamento que t r que a ladeira, por seus pró-a o -,.
I

São as seguintes as suicidas: ' cimento das ocorrências, o que

n�. consumada, prIOS meIOS, sem c laufer à . I t' - d
.

'd 1

Busco ene�gia física em direção, derrubando alguns
Lotte Sucharipa (29 anos aus-·

es a sen o avengua o ,pe as

t d 1
'

'bl' R
e

t f'lh 19 C tó· trIaca, Rua Rainha Eliz;beth, I autoridades do 2° Distrito,

tOl'liO de uma viagem planetá- ]Jos'es aque a VIa pu lea e eOIG rou O mOImo I O em' ar
'.

rios I
.l'ia tentando atingir o alem pa-

motivando � i�terrupção de . e 00 . 85, apto, 607, secretária do .-----

1'a conhecer do meu sonhado energia eletnca na zona, e r�"ebl·a salár·IO'"I�m·JII·8
diretor da Cordo�il Tintas:, I Mo""o-e ft

conselheiro Alan Kàrdec ra-
inclusive nas oficinas deste UU U que matou-se abnndo o gas V g

, JornaL JOÃO PESSOA, 7 (V.A,) - plural) conseguiu receber os

I
Os Vivos Recebem do banheiro de sua residência, I SAIGON, 7. (U,P.) - O pre-

-=___________ Digno de louvores são os
Um golpe de caráter econô- proventos do ·seu zêlo excessi- A repercussão do ..golpe no- Recolhida ao Pronto Socorro,

!
sielente Ngo Dinh Diem envia-

Conve'rsa-O funcionários do Serviço de mico paternal, que consistiu v,o c��rante 15 meses, o que I vo, do velho_servidor dos Cor- teve morte rápida, sendo seu rá ao imperador Bao Dai o tex

Luz, que logo após o desas- em registrar um mesmo filho slgmf�cou para: os cofres dos
I relaS de Joao' Pessoa revelou cadáver removido pera o IML, to das tres moçi'ies. que lhe

SAINT LOUIS, lVIissouri, 7 tre, procuraram restabele- recem-nascido em 19 diferen- CorrelOs e Telegrafas durante. que em várias outras reparti- A segunda, Ilka Santos (do- foram entregues anteontem
CU,P.) - O aperfeiçoamento 1 t" d

,., ,
'

, ,

d di' 1
'

1
ceI' a energia, o que conse- :es cal' orlOS e mUlllClplOS esse peno o uma espesa to- ções paraibanas correm pro- méstica, 28 anos, so teIra, Ba- à noite: - Uma pelos eleítos

�:I'I��1. "Converti�lane", que
I guiram, apó,s inge�tes esfor- p�raibanos, par� ,fins �e, rece: t�l de. 25;5?0 cn:z�iros .. Além : cess�s s�1�1elhantes, contra pai� rão de Ipanema, 53, apt, 302), ' do Centro e do Norte do Viet

Vôo
te a conver�a?, e� pleno, ço, ontem a ,tardmh,a, ,

bllnento do salano-,famllla, f?l d,ess� ,salarlO-famlha ,o fun-I funclOn�nos que, após a_ mor- também matou-se com o gás! Nam, outra pelos delfilgados do

.:.
de um hebcoptelO num I A eles, pOIS, aqul, fIcam revelado nesta capItal atraves ClOnano recebeu tambem, du- te de flIhos, menores, nao co- da cozinha,. falecendo ao ser Sul e a última pelo "comité"

��la'.J comum a hélice foi sau-I os nossos agra decimentos, I de UIll processo administrativo, rante êsse prazo, o abono pre- I.munic.am o óbito ao serviço medicada no Pronto Socorro. revolucionário. Essas três mo

h:c��nc,0r.no um progress_o revo-
I pois que nos foi poss,ivel, ! d,e �l�� é réu, um �ntigo fun- I vh;to, �ela Le� d� �roteção à I

competent�, ,a fim, �e dar bai- Final,mente a terceira, Lúcia ções são unânimes em recIa

iÕviõesarlO na const�uçao de
I
contra t?�a as espechvas, I cI�nallo d� Dlretona dos cor-I:Fa�l1í�ia, e dis�nbUldo como xa no. salarlO-falmha, .passan.

- ��rt�ns .(19 anos, branca, do- mar a reunião de uma ,ASllem

'-,.
de reconhecImento e

I
dar pu'bhcldaae a presente relOS da CIdade, premiO aos paiS de prole 'nu- do a receber os proventos de

I mestlCa, Domingos Ferreira, bléia Nacional dentro de bre-
(.ansportes de tropas, I edição, I O paI da prole singular (e mel'osa,

,
uma fecundidade efêmera, 102, apto. 901), ing riu fode ve prazo,

Nacional, será apresentado co

mo candidato presid ncial pe- O sr, Etelvina Lins regres
lo partido governista "coali-I '30U hoje, à Capital da Repu
r-íon Patriotíca Nacional", de i bliea no "Constellation" da

'lCêl:do com uma reuníâo do! Panair. Em sua companhia via:
diretório efetuado na Presí- i [aram, tamhem, os membros
dência da República. As elei-II' Iacornitiva que retardaram

ções presidenciais serão rea i- -;iaf2m para acompanhar o

zadas em maio de 1956, I candidato no seu regresso,

será .explereda
de Fawcet

�,:ia Atômica 'a-(lí.1llclnu que, per
i o clJ! 11Q en,-5e.nheif!1S (O' rientis
tas' llm ,ric.sno-'l {je5ei",� m a-

Homenageodo
ROMA, 7 (U.P,) - O sr,

Uma ancora do
«Santa Maria))

Giovanni Gronchi, President.e PQRTO PRINCIPE, Haiti, 7.
da República Italiana, parti- (U,P,) - O sr, ]\!fendeI Peter-

cipou de uma recepção ofere- san, técnico do Smithsonian

cida pelos jornalistas parla- Institute, está examinando
mentares em sua homena�em, uma velha' ancora, re aberta

na sala de imprensa do palá- ue coral, igual às usadas no

cio de Montecitorio, onde o tempo de Cl'istovfio. Colombo,
presidente foi alvo de muito e que foi extraida do mar pelo
viva manifestação de simpatia milionario e inventor ameri
da parte dos repl'Psentantes cano Edwin Ling, Acredita-se
de todos os jornais� agências; (�lle a ancora tenha pertencido
e rádiotelevis�o, I à caravela "Santa Maria",

-

\,
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ARAÚJO FIGUEREDO

MÃE S

As nossas santas Mães! Dtseí-me se há na vida

Almas mais joviais e mais cheias de encantos!

Almas que pelo Amôr, pela Estrada Florida,

Soltam na asa do beijo os mais vivos quebrantos!

Junto d'Elas não há esperança perdida:
Não morre a luz polar, fria, dos 'nossos prantos ...
Não sangra a rubra flor virgem de uma ferida,
Nem se perde o carinho ao amaino dos seus mantos! ...

As nossas santas mães, no Amor assinaladas,
'São no entanto da Dor cruel das Sete Espadas,

"

dê I I
Todo o emblema, e nínguem na 001' póde exce e- as.

Amemos, pois, quem são, por tão divina sorte,
As únicas no Amor, e que mesmo na Morte,
Ainda resàm por nós no tendal das Estrelas!

-0-

ERNESTO XAVIER DE SOUSA

j.
,

MÃE

o mãe querída; meu divino encanto,
Meu doce aféto, meu maior amor!

Para eu viver em lágrimas, em pranto,
Por que me deste a triste herança: - a DÕr? I

Sinto acobertar-me ainda o negro manto

Da saudade de ti, com muito ardor,
Porque perdi na vida tudo quanto

Cheios de fé e amôr, de risos e esperarreaa,

Já não me queixo mais de ter sofrido
Tamanha mágua em meu peito dorido

Pela. paixão que 'muito me consome.

Queixo-me unicamente da. orfandade
Na qual fiquJ:!i no mundo da crueldade,
SÓ me lembrando do teu santo nome ...

MARIO VIEIRA UA COSTA

MATER!

Mãe'! Primeira palavra articulada
Pelos lábios dõ Menino Redentor!

Mãe! p�lavraJPulcra d'impoluto amõr
Pelos anjos no berço: pronunciada!

Mãe! Nome de mulher sacrificada
Na tortura do parto - extrema dôr,
Halo de' martírio e de esplendor
Tornando a mulher -santífteada.

. Mãe! 'Coracão de aféto transbordante,
Amando e �ofrendo a todo o instante,
Cheio de perdão e de doçura.

coracão que não cessa de amar,

Palpitando feliz ou a chorar

Amando mesmo além da sepultura!

MINHA MÃE

.Anjo meu inspirador
Rumorejante em amór
Por íntérmínos cansaços,
Quão doces são teus carinhos
Embora por sôbre espinhos
'Ten_has' de �rilhar teus passos ...

Mofa um mundo de poder,
Ó mãe, dentro de teu Sêr,
E compreendê-lo, quem há-de?

Foi Deus quem te fez assim

Tão cheia de amor ).)01' mím
Te desfazendo em bondade.

Há no santo e meigo olhar,
Agora, crepuscular,
De minha mãe tão velhinha
Os écos do amor de Deus'
Como presente cios céus
Pra quem se sente sósinha.

--:0:-

Mãe' de outros tempos,
Da casa hoje vasia
- Restante do passado,

Já tão soturna,
Sem a gritaria
Dos .teus pimpolhos
Que te eram tantos!

Minh.a mãe!
És sentinela indormida de teus fHhos

Nesta incontida ânsia
De ter-nos todos sempre a tfbe� juntos!

Na meia-Iu� da vida,
Mãe querida,
Que afnda te resta,
Qúeir� o Senhor ouvir-me agora:

. Olha, 'possas sentir dentro de ti
Tão grande festa

.

Capaz de te esqueceres
.

de teus prantos
Que da existência já se foram tantos!
t .

"
.,

Florianópolis, 13-5-55.

MaDool FeUs CardOso

Florianópolis, Domíngp, 8 de Maio de. 1955

DELMINDA SILVEIRA AS MÂES
MINHA MÂE A Araújo Figueiredo

--0-
,
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ARNALDO SANTIAGO

CORAçÕES MATERNAES

-iorações maternaes, oh! âmforas da vida!
Jorações maternaes, oh! sacrarios de amôr l
:<'eliz quem já sentiu vosso doce calor!
leliz quem já 'gosou vossa doce acolhida!

Nas estepes do mundo a noss'alma perdida,
Quando sente pungir-lhe o seio alguma dôr,
Si um coração materno encontra tem valor
E luta e volve ao céo, perfeita, redímída"

.

.JoraçÕes maternaes - abrigos das crtancas
Cheios de fé e amôr, de visos e esperanças,
Templos de Deus na terra - oraculos de paz!

Oh! mães! eu vos saúdo, oh! mães! eu vos bemdigo!
E a humanidade inteira há-de dizer comtgot
Bemditos seíaís.vós, corações maternaes!

I1.DEFONSO JUVENAL

PALAVRAS AS MÃES BRASllEIRA.S
Feliz, o bom filh6, que póde contente
Sentir as carícilis do anjo de amores,
Da. estrela brilhante que a vida nos guia:

UMA MÃE!
CASEMIRO DE ABREU

A página mais linda e co- timentos, aquela manifesta
movente, lpàis re,al e huma- ção sincera,

.
eloquentissima,

na, mais edificante e arre- cheia ele divina bondade, que
:)atadora elo mondo das be - emana do coração das mães
-ras letras, a escreveria o ,poe-'I nmantissirn�s e se_ exteri�ri
ta da prosa ou' do verso, a sa em mamfcstaçoes de ,lu

qúem fosse dada a su'blin'l'�
I
bilosa alegria, quan�o ela

faêuldade de descrever comi contemplando o fruto de sua

fidelidade e. elevacão de stn- ! felicidade ou deaventura,,'''' I -.
- �

"a mais bela das obras de
Deus".

Dentre os seres superíores
.30m que o Creador dotou o

,\1undo, a Mulher-Mãe a tu
do sobrepuja, porque nela se.
resume o que existe de' mais fI1 5�•••••••••••••••••••••••
puro e santo, belo e admirá-
vel, nobre e grandioso: o mãos cheias, perdões e míse

amor-abnegação, o amor- rtcórdías.
bondade, o amor-resignação, Feliz aquele que, no dia de
o amor-sacrífícío pelo bem hoje, consagrado à essas ab
e a felicidade do fruto aben- negadas heroínas do amor

coado de sua concepção. materno, santas do sacrácío
Porísso, o mundo não po- dos corações reconhecidos,

dería deixar de consagrar às pode, osculando a� mãos
mães, anualmente, um dia benditas daquela que lhe deu
do .seu calendário. E, acerta- o ser; exclamar, como Mar
damente, foi' escolhido o do tíns Fontes, o saudoso e que
segunelo domingo do mês ele rido poeta santista, filho
Maio,

.

porque este é o mês' grato, amoroso e bom: Mães brasileiras, tão dig
consagrad'o à mais pura � i "Beijo-te a mão, que sôbre nas e merecedoras das ben
santificada de todas as mães: fmim se espalma] çãos dos céus, pelo elevado
Maria Santissima, a divin'il, Para me abençoar e proteger. sentimento de cristandade,
excelsa Mãe de Deus, mãe de Teu puro amor o corac;ão me que é apanágio da vossa

misericórdia, refrig-erio âo '[acal!_Da;] grande alma s,empre aberta
coração humano, nas horas Provo a. doçura do teu bem ao Bem, este é o vosso dia.
sombrias e tristes das dor'.!s I querer."] A terra bendita de San·ta
e dos sofrimentos; mãe 11.- A Pátria orgulhosa vos Cruz VDS ,exalta,. e os céus on-
mantissima que aconchega 1 bemdiz, (> doces, abençoadas de o cruzeiro do' sul cintila,
em o seu divino reg'aço todas. mães brasileiras, neste di.� vos saúdam pela efusão de
as creaturas,. indistintamen-I feliz que vos é consagrado. ,luz brilhante e resplandé
te, porque todos são filhos Este país maravilhoso é eente çloa seus sóe,s e ,vos a-

1ueric1os do seu amantissimo obra vossa, porque são frutos bençoarn pór meio dó divino
coraçiio: mãe piedosa que' abençoados do vosso ventre, e miraculoso olhar do Crea
distribue generosamente a lOS varões que o estão hon- dor.

L :a

Organisada por:
II,DEFONSO JUVENAL

EUGtNIO VIECHETTI NE'fTO

MÃES, SíMBOLO DO AMOR, - NO DIA QUE LHES E C�NSAGRADO, - ESTA PAGINA DE POETAS E PROSADORES. CATARI

NENSES DE ÔNTEM E DE HOJE

,
Vêde-as passar na vossa

Minha mâesínha, no teu. imaginação, velhinhas e tre
.Iregaço l I mulas, ainda com o resto do

Quero dormir; brilho de um sonho apagado
Quero a cadeia do teu abraço, no fundo do olhar,
Forte" sentír

í

_ _
• I Vêde-as, olhae bem para

Dos males todos, o mae que- ellas: são as lutadoras, as

".. [rida,] desventuradas, as esquecidas,
Nada receio, as desprezadas, _- aquellas

- Anjo da Guarda da minha que carregaram o mundo
Ivída.l nos ombros por amor dos fi-

Junto ao teu seio! lhos, aquellas que se sacrifi-
Quando tu rezas, as mãos caram por elles nas longas

Iunídas.l noitadas, no trabalho de
Olhos nos céus, sempre, a cada hora, a cada

És a mais bela das escolhidas ,; minuto, a cada segundo, com
Santas de Deus! o coração vertendo sangue,

TÚ és imagem da Mãe Ben- transpassado pelas espadas
[dita] do desespero.,.

Do Deus-Menino, Olhae bem para ellas. No
Aos céus pedindo - graça seu rosto há a impressão vi-

[infinita1 va e forte de milhões de lá-
Ao meu destino! grímas choradas, a ansieda-

Quando, sorrindo, beijas-me de do futuro bem-estar dos
[a face,] filhos, as incertezas; as preo-

Meiga, énlevada, cupacões as dúvidas as es-

ms como a rosa que abre peral;ças: os temoí·es: os re

Ivívace l I ceíos, '_ todas as máguas e
A madrugada. 'todas as dores, todos ÓS es-

Eu tenho pena

eI.
os orrãost- 'I tremecímentos e todas as

Inhos.I agonias que formam a terrt-
Mãe terna. e .pura, vel luta que circunda a fron- � ' '!�. .. .. .. � � �,

�ue não conhecem esses ca- te -das mães como uma au-

Irínhos.I reola de resignação e de i sem um adeus dó vosso pas-
Essa ternura... martyrío. sado, sem um lenço saudoso

�unca teus olhos, dámargo Abençoadas criaturas, da que se agita no ar da estrada
[pranto] terra, ó mães soberanas! o da vossa existência, saudan-

Hei-de eu molhai', que o vosso ·consôlo e o qU'3 do-vos carinhosamente como

�uesse teu nome _ querido, o vosso' piedoso e nobre amor as heroinas do bem humano,
. [e santo -] I nos ensinam (ai! que des- acenando, em signal de gra-

Sempre hei-de honrar! .

graça e que triste desolação tídão, de adoração e de res-
Bendito sejas, mãe carí- em vos dizer isto!) é intei- peito, para as vossas íllusões

Inhosa.I I ramente esquecido. por nos. mortas lá longe, muito para
Sempre querida! Por isso passaes no mundo trás, da tnitra banda do vos-

Anjo da Guarda, luz preciosa como ignoradas sublimes, so presente, ..
. Da minha vida! I

.

LACERDA COUTINHO

AMÔR DE MÂE
_ Amôr de mãe é uma prece
Que ao nascermos se oferece
E nos encomenda a Deus;
É um anjo vigilante
Que junto ao berço do infante
lhe sorri nos sonhos seus.

É a crença 'pura e santa
Que no peito nos implanta
O germen de todo o bem;
É o olhar inquieto, infindo,
Os nossos passos seguindo
Caminho do mundo além.

É a voz que na ventura
Nos fala com mais doçura,
E inais grato ao .icoraçâo:
É um farol luminoso
Que no mar tempestuoso
Nos mostra a salvação.

Amôr de mãe, doce alento!
Poderoso sentimento! ...

Ah! quem te póde expressar!
És tão sagrado, tão santo
Que o teu divinal encanto
O próprio Deus quís gozar!

MÃE QUERIDA
Na terra, premio algum pagará, mãe, a dor

Que sofreste por mim, quando eu vim a este mundo.

Por mais que faça, eu só poderei cá do fundo

Do coração, te dar, querida, um santo amor,

Desde o berço até aqui um caminho a me expôr,
Tu mostraste que só de um amôr tão fecundo,
Poderia nascer um outro mais profundo,
E comtigo aprendi desta vida o esplendor.

Minha existência aqui é a tua própria vida l .

Se agora sofres, eu também sofro, comtigo;
Se és alegre) também, tua alegria me envida!

;1 i��'. .
.

ô mãe, eu encontro em ti para tudo U111 abrigo!
A própria vida és tú. Quem mais amar-me-á?
Pois se faltas a mim, ela me faltará!

--O--
MIGUEL JORGE l\'lALTY

,

OS CABELOS DE MINHA MÃE

Sempre senti prazer em contemplar
Os teus cabelos negros, mãe amada;
Lindos como se fossem de uma fada,
sscuros. como as noites sem luar.

�:'"
Quantas vezes fiquei a desejar,
Também ter a' cabeça ornamentada,
Com cabeleira assim, sedosa, ondeada,
Como o crespo das vagas no alto mar .

Estes cabelos lindos, mãe querida,'
Que eu tanto amei em toda a minha vida,
Ficaram brancos pelos teus desvelos.

Hoje que tantos anos se passaram,
Bem mais preciosos êles se tornaram,
,Pois são de prata agora os teus cabelos!

--0--·

NICOLAU NAGIB NAHAS

MINHA MÃE'

Eu pensava e escrevia e a luz brilhava
Em torno a mim, e o seu clarão caía
3ôbre a minha cabeça que pensava,
E: sôbre os' versos tristes que eu escrevia,

Eu escrevia chorando e meditava:
_. "Que luz é esta que' ora. me alumia',

. Tão clara e tão brilhante? e eu procurava
De onde vinha tal luz; se descobria ...

E dessa luz esplêndida cativo,
Subito lanço um olhal' retrospectivo
No retrato de minha mãe querida!

E compreendi enfim." Dos olhos seus

Nascia a luz, (bendito sej!l. Deus)!
Iluminando atada a minha vida!

--o--

JOÃO ROSA JÚNIOR

MÃE

Cruz e Souza

chorando e rindo, o afaga ao

calôr suavissimo, conforta

dor, armínhoso do seio, e,
louca de amor e ternura,
inunda-lhe 'as faces de bei

jos e Iagrimas, con\ a sofre

guidão de quem endoideceu
de amor.

Razão bastante tívéra a

quele admirável semeador de
belezas na seára do verso,
que foi Hermes Fontes, quan
do confessára em um dos
seus magníficos sonetos:

"Para dizer quem foi a mi
[nha mãe, não acho]

Uma palavra prõpría, um

[pensamento bom --]
Díogenes, -- busco-o em vão:

Ifalta-me um facho;]
Se acho som, falta a luz; se

facho a' luz, falta o som't.]
Almeida Garret, o glorioso

aédo, . não poderia ter me
lhor avaliado a' grandeza elo
'unor materno, para bem tra
duzl-Io, -- novo Rafael de
Sarizio, eternísando na tela
'lo Verso, incomparavel íma
Iem de Santa, _ senão con

'liderando a mãe

É bem feliz quem possue
Ainda esse anjo tutelar,
Esse bem que contribue
P'ro Amor, sincero, sem par;

Esse ser que nos instrua
Num gesto do seu olhar;
E só por si constítue
Toda a ventura do lar.

Essa estrela diamantina,
Cheia de encantos, divina,
Que só verdade traduz,

Perdendo essa joia amada,
Nossa alma fica isolada
Como um deserto sem luz!

rando e engrandecendo pela
trabalho e pelas virtudes �,
animados conscientemente
pelo' .

elevado e dignificante
sentimento do civismo, hão
defendê-lo nas horas dífíceis
e graves da nacíonalídade,
legando aos pósteros exem

plos edítícantes, como o fi
zeram aos do Presente os

vultos extraordinários do
Passado,

.,
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Comemora no mês de maio o popular magasín A MODELAR, mais um aní

versárío. São 31 anos de profícua extstêncía, sempre preeeupado em hem ser

vir sua enorme legião. de clientes e' dedícaão, igualmente, ao engrandecimento
do comércio càtarínense.

'

Este aniversário deveria ter, conforme planos adréde preparados, uma
significação bem mais ampla e de notável repercussão social, aliás aneíosa

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

e que será, no género, uma das mais completas do sul do Pais.

Infelizmente, a despeito da esforça díspendldo pelo grupo de caprichosos
e eompetentíssímos profissionais, encarregado das armações e instalações, só
em começos de junho seráposstbílítada a sua inauguração.

Decidiu, assim, A MODELAR comemorar sua festa de aniversário, 'festa que'
é também de toda a nossa populaçi\o, em seu atual es,tabelecimento, realizan
do uma grande e festiva Venda de Aniversário com extraordtnárías remarca

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

o público a feliz e estupenda oportunidade de adquirir os artigos que constt

tuemailláximaexpressãodeelegâhciaemoeladeinverl10.110r preços dras

tíeamente rebaíxados,

Este é o régiO presente que A MODELAR, o estabelecimento das grandes
iniciativas, oferece, durante maio, na sua festa de aníversárto q,ue é bem a

resta de toda a populaçãc flertanépolítana.

= ,

COMBATENDO
\ HAVANA, 6 (U. P.) - O

presidente Fulgêncio c�iou
! um Conselho Nacional para

I repressão das atividades co
,

munístas em toda a ilha, au

I regulamentar o decreto, ex-

no qual se declara uma guer

ra de morte contra o cornu

'nismo internacional.

---'--CIUBE
.

DOZE DE AGOSTO -_ DIA 14 DE MIIO
»:

GRANDE SOIRÉE, EM BENEFíCIO DA SOCIEDADE CATARINENSE DE ESTATíSTICA,' APRESENTANDO ÂNGELA MARIA, A RAINHA DO RÁDIO DE 1954.

UIVI DESFILE DE MODAS, GENTILMENTE CEDIDO PELA "A MODELAR", APRESENTANDO SEUS úLTIMOS MO'D:€LOS EM TAILLEUR, MANTEAUX E

P�LES,
.

.

RESERVA DE MESAS A CR$ 200,00, NO DEPARTAMENT_O ESTADUAL DE ESTATíSTICA OU DEPOIS DAS 13 HORAS PELO TELEFONE 3685, NA RUA

. ESTEVES JUNIOR, 28 OU AINDA NO CLUBE DOZE DE AGOSTO.

. INGRESSOS PARA OS NÃO ASSOCIA'DOS - CR$ 50,00.
---------------�----

� �II
Zury Machado,__!}::: I

• .�:�NTfCI.�fNT�:���.�j
AS GAROTAS TttM "CHARlVIE" ANIVERSARIOS

�'-
,

l.... -- .. -----·------ .

- ���".�"J
Por GERALDO MACEDO

f
'.

FAZElVI ANOS, HOJE
Sr. Silvino Lang Jacques,

BEATRIZ LUZ

__,Slili5Jê_,rnn ',I ��n�aa��:/c::!����:cc�:�::
Quando ela, elegante, passa ral neste Esta�o; .

Garota linda e feliz!
- s ra. Maria Esmeralda

É um esbanjamento de graça, Lins Neves, esposa do dr.

Que é graça de BEATRIZ! Zulmar Lins Neves, diretor

MIRIAM NmlR�GA da Maternidade "Dr. Carlos

Exótica, inteligente Correa", desta cidade;

irem ares ...de soberana. _- sra, Marta Hlelena Gri-

Parece, pra. toda gente, [ó Lacombe, esposa do dr.

Boneca de porcelana! : � Angelo Lacombe, clin)f9 re-

JANET }i'EIJÓ sidente em Criciúma;
.

_: sr. Oscar Pinto de Oli-
Delicada criatura

.. \

Entre as belas" muito bela

Ttm a suave candura
Da violeta singela!

MARY LAMBROS
Veste bem, em todo instante,
E também é graciosa.
Hoje é garôta elegante,
Amanhã, mulher formosa!

NIARTA BOABAID
A nossa Marta é também,
Como a outra, sem rival.
Não perde para ninguém
Seu encanto natural!

DINÉIA MAIA
Olhos claros, tez morena
Parece com Marta Rocha
':€ste encanto de pequena
É rosa, que desabrocha!

TEREZINHA PEDROSA
Seu andar? (nem 'sei que diga 1)
É graça, classe, encanto ...
Menina, use uma figa
Senão lhe botam' quebranto!

EVANILDE LENZI

•

A garota sensação
Chegou, viu e venceu ...

Simpatia e sedução
São graças que Deus lhe deu 1 ..

MARLENE LEAL
Esta pequena de escol
Me deixa tonto, a pensar
Em meia-noite com sol,
Meio-dia com luar!

VILMA SILVEIRA
..

Menina e moça em quem noto

Graça quase infantil ...
Por ti eu dava o meu voto
Para salvar o Brasil!

-x-

Esta é uma colaboração de Geraldo Macedo a "Acon-
tecimen tos Sociais".

.

E são estas as dez garotas, por mim indicadas; para
concorrer ao título "IvIISS CHARME".

Eu, nós, tôda a sociedade, esperamos, vê-las, hoje à

noite, no Lux Hotel.
Quem ficará com o almejado título? Quem ganhará

a viagem, por avião, ida e volta, Pôrto-Algre - Florianó-
polis? E os outros prêmios?

.

veira, do alto comércio lo
cal e' pessoa muito releacio
nado nos meios sínegétícos
desta Capital;
- dr. Tom Wildi, enge

riheiro-civil ;
- sra. Neli Schmidt Gui

marães, esposa do Capitão
João Paulo Guimarães;
- sra. Iolanda Wendhau

sen Campelo, esposa do sr,

E. Campelo de Araujo, resi
dente no Ria

- sta. Maria EdWirgens
Sídriani, residente em Itajaí

- sr. Ari Cape Ila, alto
funcionários dos Correios e

I'elegrafos ;
,

- sr.. Oswaldo Clima co;
dedicado Comissário de Po
licia
- sr. Patrocínio Ourí

ques, filho do sr, Patrocínio.
Our'iques, do alto comércio
local.
FAZEM ANOS, AMANHÃ:
- Major Henrique Klap

poth Junior, Brilhante Ofi
cial do Exército, ex-comba
tente da F. E. B. e elemento
destacado nos meios cultu
cais de nosso Estado;
- sr. Fulvio Paulo da

Silva, atívo Comissário de
Polícia;
- sra. Anaide Cardoso

de Menezes, esposa do sr.

Aprigio de Menezes
- sr. Edgard Bonassis

da Silva, apreciado Locutor
da "Rádio Guaruja";
- S1'. Celso Capella, alto

funcionário do. Ministro da
Fazenda;
- sr. Juvenal Faria, fun

cíonarío publico aposenta
do;
- sr. Jorge Lunardellí,

comerciário
- sta, Zila Leal, filha

do sr. Manoel Leal
- menina Sueli, filhinha

do sr. Amir Saturnino de
Brito
- menino Mário,- filho do

sr. Mário Abreu e de sua

exma esposa d. Dalva de
Oliveira Abreu
- sta, Agen ir Cardoso,

diléta filha do sr. Numas
Cardoso;

,

- Sgt. Ivo,Brites Ramos,
do Exército Nacíonal, ser
vindo no 14° B.O.

MAIS UMA EXPOSIÇÃO

• •

Quarta feira as 17 horas, no Clube 12 de Agôsto, rea
lizou-se a exposição de ""Pintura Moliné", da Sra. Ale
xandra Herrmann,' sendo patrocinada pela Exma, Sra.

l? Ruth Hoepck da Silva e sob a direção do Prof. Sâlvío
�� Oliveira
; f Sra. Herrmann expôs 34 quadros de arte genuína

.
Inente brasileira.
.�. As Senhoras �e jovens não, perdem oportunidade para

H��r valer também sua beleza e elegância, o que não dei

�e"ser arte.

��'; A.\>sim foi a magnifica exposição da Sra. Herrmann,
<í�}lldo compareceu ao Gl'am'- M@nd Ilhéu.

,
.

Ultima Moda

.:._ A qualidade de ser prática deve reunir a de uma

elegância impecável, e sóbria. Aqui damos um excelente
exemplo dêste conjunto de predicados: blusa em .trtcolí
.ie ou shantung com mangas três-quartos e raglãn. O de
gote, talhado alto, forma a gola. O seu único enfeite é
uma "patte" pespontada e com três botões.

A OBRA MISSIONÁRIA NA INOIA
(SNA) "Siriomaní a sua simpatia e o seu apoio

Akalí Dal", uma das maio- na obra que estão realizan
res organizações políticas do na Índia.
da . India, deplorou a cam-I Referindo-se à "igriomi
panha de crítica demolidora uiosa" campanha de certas

que vem sendo feita contra seções de jorna ís indianos,
missionários cristão ora a dita resolução diz que- o

servindo naquele país, movimento contra os mís-
Reunidos em Amrítsar, sionários poderia refletir-

300 delegados da "S.A.D." se maleficamente na pró
adotaram uma resolução que pria nação, informa o "Re
assegura aos missionários ligious News Service".

MAMÃEI
I (Especialmente à minha mãe por ocasião do

"dia das mães").

I Póde, no'sêr ou na flor,
A vida alegre extinguir;
Ou, na agonia da dor

,

Ver-se apagar o sorrir.

Podem as nuvens, no céu,
O belo sol empanar;
Ondas, em forte escarcéu,
Enfurecer todo o mar. /'

'.i .�::.'

Tudo é mutável na vida,
Só tu não és, mãe querida,
� Sempre rainha do Lar .. ,

Tudo é possível no mundo,
Só não o é: - lá do fundo,

. Mãe, teu amor acabar!
Rio; 12-5-46.

MaríHa Oardose
. ,

InigIDa Re'crealivo·r·
/LJ ",6

I

t

f·

r

.JRl R P: HRMES
Solução do problema anterior.

HORIZONTAIS

Aarõníco - -Aba.r - ld ,_ As - Mu - Sã - Si -

Ame - Mas - Espiras.

VERTICAIS'

Abana - Gume - Rã - És - Obís - Nada, -
Ir - Ma - Asas - Oasis,

HORIZONTAIS

1 - Machuca; achata. 2 - Porto Fluvial. 3 - Uni
rás; ligarás. 4 - Com data.

VERTICAIS
1 - A mulher que se ama, namorada. 2 - Tirar a

vida. :3 - Taxa paga à autoridade eclesiástica pelos que
recebiam benefícios,. e que calculada pelo iendimento
dum ario dêsse benefíc.io. 4 - .Curam. 5 - Que está a

transpirar. 6 Expões à ação do fogo; queimas.
Solução no Próximo domingo

AVENTURAS ZE·MUTRETA· •••DO

-�_ .... :..=--' ..... , • .r--o._ -�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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HOJE E AMANHA 'Cem -ii
cNO PASSADO

8 DE MAIO
,

BARRI6A-VEn-O'Ec 'II:efdelenela "�.:v��: d�·:�I:!ri;�rn..
.

� Vulcanização, 'Mec&nica,
Pin tUl'a RiliaçOes e breve-

Helcio BiaRchini Góes 'Tatú. Este último, como já'
-'. !lente Pintu'ra' à Fô1ro.

fez anos ôntem O jovem divulgamos, ingresdou no 01' "� _ Atendemos às 'cidà.dtl8 do
- " Desde 1.9 ri. se' empenha , 't' I se'rVl'ço 'de,crack dO Figueirense, um dos limpico, de Blumen,au. I V�rig em ofef�ret aO ..públicu n erI01' pe o

.

valores mais positivos do fo- .A - F. C. F. multou dua�, o .m<lhor serviçó, adotando" fim tudo referente ao ramo
� c

l. 1TI.31s Uloderna1i ino\'a_çôes_ na , R bAl
/

ot,baU ilhéú foi bastante vezes ó Atlético Operário Fu t I"cniei do ,Iransporh, aéreo, "eem O 80.

;:umprin{êntado"pelos �eus a- têbol Clube, da Liga Atlétic,� "'1' À Ciclislica R:esa' Neto à

migos e àdmiradOl,,�s, tendo Região Mineira, em virtude
\, '

'VÂ II IG I ficina Oficial .da, "lt. Volta
oportunidttdé de aquilatar o de ter este clube realizado lo Atlântiço.

Sr: Presidente. quanto é estimado nos meios dois jogos sem a devida au�

l
" � Atendemos pelo .. telefoue

CÓmo habita-nt�ldo ...B!tirl� 4e .�o4Ueitos.t e temeroso, esport�vos, so_ciais .e estudan- torlzação. do presi�d�nte ela
"

�2t=\O_

também, de que o aumento da linha de ônibus que nos ser- tis Ao Helcio embóra com entidade nos dias 27 de fe- -

., ,
'

, ':�

�=ii';;II�;;i.;iY�;�;�r��:;:::;,=:�: ��:::.=���:; :::��F::���:�v:;: �;;;��:::��;t��:ect . ,:lwL .� �;iiiiJ��if�

�: q�:�����i��=����e:S�;:��;����'��Oe���ç�:;�o�u�::� com ,o campeão �e 53, ambos -

- �Oliml�icq.e palmeira\ ':

�,ti]:ifi::il!i�i:�1:;:;]�};�;�1�(
ços ctà'z; passagens ('pretensG,@ ju.'lta levando-se em conta 'P�ld �a;�v:t l;r:s�i��fu .

oS:1
f�t:�( ::�J��ue�;:,iSde��!'

a alta da gazoHn,a�' elevado custo das peças de automó- contratos gu� mantinha com· l'ão efetuar um:a'lIiistoso ho� -"""--n-.-Dt-__"AE-Y-C-R""--"'-A--A-l-EMANH-A'; yeisl., _ coQ) 'a nossa. bolsa, isto é, com a precariedade. dos o médio Guido e o arqueiro, je. ' '.

L',.
' "Jl!��l�) . X 7 I?tA' .

":. nossos salários..
Assim 'sendo apresento abaixo _quadros. relativos aos

.

'[vpnSI'r'a-O ce'Confere"nrl'a
preços, por secç�o e c0Rj\lnto, da' linha ou Empr�sa: de Oni- �.I .

.

I�,' [A . \li '!
.

' •

\"._ .

bus Bom Abrigo, o aumento pr�tendido (suposto), e um: ;: '

:.

"lClPtfJl�I:D;A:tiIOS <�/�At"�UlA'S<:, RIO, 6.(V: A:) - Chegou, em matéria de-construção.
_qua�rº com noV;as seeções- e. ·preços.por ,mim· sugeridos. U� .' Vf\·n N. r IYfr:IN ontem dá, Europa o arquiteJo Citou como exemplo a con,3-

Secções. rb.eço /P�e_ndid.o perc./au- No gra'mádo cJa Praça ceiro goal, que saiu 'por in- brasileiro' oséar Nieu1.eYel' trução de vários edifícios- (h·

,atual mento 'General. Osório, d-efronta- termé:dio odo ponta direita que fôra a Berlim Oéidental a oito andares, onde toda a es-

t,OI) 2,00 100% i 'l:"al11"se ' novamente as �qui- 'Hildebrando, aos-27 minu- convite da Prefeitura reali- trutura é pré-fabricada, o

1-,50 a,oo 100% pes-do Curitibanos e do, Pal- 't6s. -

' -

'".. zar uma série de' conferencias .que diminui o fator tempo ..

2,00 4,00 100% 1rÍ:eiras.
.

Aos ,38-minutos "do :segun� .e exposiç.ão de AI:quitetura e contrtbui pam baratear G

_-i No Palmeiras não, corres- do tempo, num �ataque dOr moderna bra,sileira. Na capi�, obra. Afirmou que os rU::;S03'

p'ondiam os seus ,dianteiros Pame.iras, sofre o Curitiba- tal, da Alemanha Ocidêntal, realizam a maior obra urba,

nem os defensivos. nos 'uma penalidade, que,. em Bo��n, t�ve'ensej'() de'rea-l .pistica do m)lndo. Mencionou,
pel'c./au- Depois de um primeiro '>cobrada por Caliméra, é de- lizar, tambem, in�eressante� ainda, a realização, em cada

mento tempo em branco, coube ao fendida sensacionalmente projeto. , quadra construida, além d2,

50% Curitibanos abrir a conta- lJelo goleiro" Dida. Consta 'o Il1esmo, já apro- apartamentos residenciais,
33% gemo Aos 44 minutos, os do vado, de dez blocos residen escolas, aIl).bulatórios, etc.

25% Curitibanos conseguem o cia�s que formarão um con- -�--- '-----...._-,----�--�:_--

,50% Garrincha-' inves.te·a, área :seu quarto e último goal, junto de'cêrca de ']::500 ãpar-
;---.:; pela'dire-ita. O' pontei_ro ati- :P0I' intermédio de Gastão. tamentos, Oscar Niemeyer vt-'

1'ôtai ....... i.: .. <.:.. 4,50 9,00 100% '--'; i rl;'- fortemente consiglmndo ()
,

Os 11 vencedores: Dida;: sitou, tamb�m, Berlim 01'ien-
Pelo aqmento sugerido' fácil I

é verificar que, � secçãd primeiro' goal da manhã em ;Gastão (Nilo) e Charuto;< tal, Itália, Praga e pel'mane
- atu..hr�-ent� F-Ior�stal seria encarecidà: de <mais dr.$ 0,50' e prof do Ctiritibanos F. C. �f acó, Bráulio e Miguel; Hil- ceu dez dias em Moscou, �

aumetítad!J, de mais.2 ou 3 'centenas de metros;_ criar-se-ia
.

Já"com o sell goal, ao todo debrando, Gaí'rinclia, Silvio,í convite da Uni�o de Arquite-'
uma- nova secção. denominad� SALGA ;,que passaria. a ser custo, tel1:tava: �miJ'liar o Nilo (Gastão) e Marquinhos< tos da capital soviética.
,,6r$ 2;50. GomputJl.Íldo-·s�, as diferenças 'de preçós entre os' marca:âor. EFlte veio àos in- P:1nieÍl'as F.C.: Cláudio; Falàndo aos jornais, hoje
'atuais e os sug'8'�itios a diferença é, exatamente, de Cr$ 4,50 termédio de Hildebr:�ndo. O,mi e Galego; Magalhães,. deela-rou'que os russos réali,
,ou 100% sem que, pâra-Ringuem·êles, os preços, se elevem. a.os 19 minutos. Fausto e Didi; Antonio,; zam "el'dadeiros monumen:i
'Illêm de 50%. Daí por tlian te, os do. Cu- Janga, éaliméra, JO"ãozinho tos arquitétôniéos modernos.

__.....

-

.... Ap!esel_ltG,-a,; V:,EXéia-. lntms· agradecimentos. ritibanos' domínaril-m .. ,as ,e L.!pho. . ]Jiêse,: a!!lçla, esta,rem os s01- .... , .

Amit'o da 'Cillaite �ç5es)- t'entando. 'O 'B"�Ú. ter� ESGrev.eu: P. Apostolo • viéticos basbams adiantado�
'- .....

'
.• -_ ••

"

'!I' .i Clt
fIr'j,

ANlJRÉ NILO TADASCO

;Ou'ro que
'querisülr
" i::i. PAULO, 6 (v. A.) _:, Não
tendo o PSD local apresen.

I
tado candidato para o pIei.
to de 22 do corrente, seu Di,

-CO'NSVL'T'ORK DE H'1C;if'NE INfANTI' (IA JOHNSON • lQ�.oH retório Municipal, reunír-ss,
''SEU BEBllJ É FELIZ" é tanto a aceitação dessas à em dia próximo a fim de
A maioria dos bebês é fe- funções normais .da vida co- 'resolver a posição do pártido

liz por natureza - ansiosos mo todos os beijos e abra-
I

quanto à esse pleito.
para agradar... ansiosos pa- 'ços que você lhe possa dar. I Tudo faz crer que os peso
ra receber agrados. Ofere- ":Brincar com o bebê é ou- sedistas decidirão pelo apoioI '

cendo-lhes as necessidades tro meio de fazer com que à candidatura do sr. Emilio
básicas da vida, amor inte-. êle tenha prazer na sua Carlos, presidente nacional
ligente e a segurança emo-

I
presença .e sinta a doucura do, PTN, que ameaça 'retirar

cional de que precisam, êles
I

do seu amor. Deixe que êle seu apoio ao nome do sr,

permanecerão neste estado toque seu rosto com as de- Juscelino Kubítschek, no âm,
invejável. Entretanto, mui- I dinhos melados e gorduchos. bito federal, .se o PSD pãu.
tas vezes, aquele risonho an-

1 Converse com êle frequen- lista não o apoiar para a

j inho pode ser transforma- :temente àtravez das grades .Preteítura de São Paulo.
do numa pequena nuvem de do quadrado. Mesmo que i . � .

tempestade pelos aconteci- I
não entenda suas disserta-' -----::--- .-.----�

mentoadiârios, sem que vo-1ções sôbre o alto custo da � Esfude .

cê o perceba. E' claro que vida ou sôbre os prováveis
tôda .mãe ama.seu filho -:c�n�idatos ao Catete, apre-, Portuguêse muitas exageram as de- Clara grandemente a aten-I' .

C_

d
,.' - ., -'

ih' d: . '_, Inscreva-se no urso de
monstrações e aretçao, a- çao que .. e e ispensaaa.

. 'C' dê
braçando e beijando seu pe-

-,

E' verdade que. é difícil, p.or�ugues por. o�reGspon e�-,
"

b
.

.

... ela (da." ReVIsor a ramatí,
queuo re ento ao mmrmo mesmo para o papal

. maIS,.
i "d '1 P f'E.'

.

.

cal) d rrgI o pe o ro. r·
pretexto. Essas demonstra- orgulhoso, tomar parte ati- :

C lb
.

E
. l'- _ .-

f" t
. _

d
. nanl a UCCl.' ssenCla men-

,
"

.

coes sao os mais e icien es va na crracao o seu jovem .

't· C 'd' doQ -íd S h .

.

p -e • I'
•

- d anecermos
,.

. .... te pra ICO. onsi era o o
._ .\len. (1 en,.ol ..e,. aI, IvraI,no� e J?er�m , meios paraestragur a crr- herdeiro. Quando seu marr-

.

." �
..

8FllenÜ.·�s e J1n\pertu�lrave'ls'em nossa.vl�acrls�a.�Ju�-nos lança, a ponto de inutiliza- do volta para casa à noite, n:elhor.pel.o� Ilu:st!,e .. grama:
a�egulr-te;'Que t.ôdas as nossas 'energIas sejam aplIcadas rem quaisquer medidas dis- cansado do trabaho, o bebê. tlCOS, SilveIra Buenc e Jo�e
,lO teu serviço fazend� o bem ao,. pl'Óximq. Em nome ·de ciplinares.

I estã dormindo ou pronto pa- I,d:'sa Nunes: Aulas &�ll�a�als
Jesus te rogamos. Ainem. Entretanto, existem meios Ira ir ao berço.. ,'Entretanto, I (lmpressas).- .

Duraçao. .14
.t:

d'
.

d
'

,.

t t'
. . meses. Mens,. Cr$ 100,00 -

fi bem Iversos para emons- e Impor an IssImo que a cn- I A·t G' 'b 'ld' 231PENSAMENTO PARA O DIA A

I ti. t
. f' I Rua nI a .al'l a 1,

traI' que
.

voce rea mAen e ança SI� a que o paI az
160 ando _ Tel. 32-9361 _ S .

.

·;;r '='-� f', ';.. ," ,�T""·'-'" ama e aceita o seu bebe. E' parte mte'grante da sua·
1 I

.

,

Seguir a Jesus demanda dedieação diária <le cOI'ação claro que o SEU filhinho é a
'

existência. Um modo de con-
Pau O. nscrra-se hoje ou

� alma, mente e fôrças físicas.
,_, I� lu,' coisa mais maravilhosa que seguir isto é mudar ligeita- peça prospe os.

.
. '\ aconteceu neste mundo. I mente a rotina diária do be- "

Sra. GeOl'ge F. DiJger, Dona de Casa (Iowa) \,Mesmo assim, você acha: bê, para que haja um tem-I'
-----.....;;--!'.----..---

'" .;' ti

�-1que
alimentá�lo é um traba-' ptnho ,especial dl!rante o·

C· },. Ia,

' . --0--._ �
.

lho "cacete" e suspira· ali-: qual oS dois' pOi:tsam'brirrcar le :18 lCaESÇOLA DOMINICAL - HOJe, as 10 horas, no viada quàndo êle finalmente e se conhecer melhor. Logo .�.

remp�o da Rua JOã0 Pinto n1'. 37, haverá um pl:Ograma esvazia a mamadeira e so-: seu marido descobrirá que 'Ro'sa 'H'810.�spe�IaI sobre o JUBILEl) DE PRATA da Igreja. e em ,'Iuca as duas vezes? Trocar' o garotinho é muito mais do ,_

V
lOmellagem ao "Dia das Mães'" .; .j as

-

fraldas é para você uma' que o pequenino berrador Rua 2� de Maio 906 (EI-
.

MENSAGEM REAL. - O programa evangélico, irra- . necessidade desagradável, I
que parece ser à primeira treito)

".

::liado ás 18,15 hora!?, pela Rádio "Diário da Manhã" para Itão'desagradável que trans-'vista: �le d'escobrirá que, À Ciclistica Rosa Neto
os Céus do Brasil, será em ho.menagem ao "Di.a das' pareça em seus gestos? Por

I
mesmo com tão pouca idade, (Antiga Oficina d ') Bici-

Vlães". mais'minúsc-ul� que'seja seu lO bebê já tem uma persona- cletas :t'j,81i-tem a gra:'a 1I�. t

filhinho, não é de todo in- lidade definida e, natural- tisfação de comunicar ao

conscietite aos seus senti�' mente, achará que todos os público, que 'conta atual

r·I···
..····..· .....·...

piii·s
...

ló
.....j)Ê·VEN�·..······&·u•.,::.... mentos, mãezinha,. e_ uma I melhores t;ra:ços fisionômi- nente con! utna' equipe di

� T.l\rJ. '" constante demonstraçao de cos e de gemo foram hel'da- 14 metâ,ni,(ios 'especializados
( ! . ESTOMAGO - FlGIDO - INTEsTINOS j

�:desag'l'ado vai, aos poucos, I dos de Sua Majestade, o "m:
.

reformas' e consêrtos

�
r PILULAS DO !BBADE � MOSS

'.;..
penetrando no seu pequeni- : Papai... E então, a únicá de bicicletl,\s de passeio. c()r- "
no cé-rebro. .. E logo êle per.- I' preocupação que você deve ridas (meia 'corrida, cor

Ar.-em;.irectAiIM.te .abn ' ..

1 t'� o aparelho direativo, .evit.. - :�.
- I ceberá .que a incomoda e' ter é cuidar para que o pa- rida I5special. TnCIC 08, lCO-

.. ., �. lhe dá trabalho e uma som- I pai não estrague o bebê �icôs.• :c.ard��Q�' berços ea-"�

�
.,ao I pJíiôo ,de 'ventre. Pro- "

, I I t t 'I d t�
.

I
j'

, bl'a de insegurança apaga- ·comp e amen f, anu an, (!) 0- ie elC ramo.
porcion,.m"llem' eatar .ér_l, ,�, .

eá o 'p'razer-que sente na sua I da a disciplina e psicologia 'Pos'Sue "l1m grande e VIl-
'fac:Jitam alditestio, dé�,f)ia:"1

: !;- ,

'. gé'stionam o FIGADO, relu- co�panhi_a. Para uma cria-; infantil que você .vinha cili: dado estollúe de peças des-

�. larizam: à8 funç(les dir.elti.. ','
turmha·tao pequena, o amor j dad'osamente aplIcando... de Qmll' simples bQl:racha

� .

para rod'a�-' de tticic):os até
.. 'V'as,-. fazem desaparecer as

"

s bicicletas dé corridas es-� entermida'des elo· ESTOKA..

"

DOMINGO, 8 DE :MAIO

" �. '-

A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QPE.:. I -cr, Soe ·a.lguçm quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome diariamente a sua cruz. e. síga-me. (Lucas 9 :23).

_ Em 1840, defesa de Carií�ub.eiras, ,�a -pnovíncia Lir MU1'�G§ �8:34-38.
'do Maranhão, pelo capitão Ignáclo Portugal de Almeida,

que foi ferido no mais acêso do combate contra os re;o- IVIeu fiiho tem umj-ádíozinho que funciona quando

lucionários Balaios. A -oanhoneira "L�galidade" _

.muito se levanta a tampa. Durante oper iodo de sua ausência, o

auxiliou no lance os elementos imperiais. .' _ _
'apal'êHío permaneceu no seu quarto, sem ser tocado. Um

_ Em 1868, segundo combate de Iuassí; na margem dia, anquanto eu o espanava, acidentalmente desprendi °

direita do Paraguai, a que os locais Chamam C.haco, ten- gancho da tampa e ela abriu-o de um salto. Logo uma

do o coronel Genuino de Sampaio repelido dois ataques música clara e preciosa encheu o ambiente.
.

dos infantes .de Solano Lopes. As perdas dos assa.ltantes Fitei o rádio maravrlha da - ali tinha êle estado ína-

foram mais elevadas que as dos" I:!l'asileil'os:, _

, .

tivo e silencioso. Atualmente estava cheio de energia;
_ Em 1943, na altura de Maceió, o 1° Tenente AVIa- precisava tão. sómente ser aberto para deixar sua ener

dor Samir Barros Pinto, coátljuvado por três .Sárgentos e gia escapar de maneira tão surpeendente.
.

.

com um avião "B-18" da nossa FAB, póz a'piq\ue um sub- Não é que nós cristãosvtantas vêzes nos detemos SI

marino do "eixo" que perseguia um �c�r.?ueiTo nacional; Ilencios e impertt�rbáveis.' com l:ossas _

energias é �ale?,tos
_ Em 1943 no Rio de Janeiro, fO! Inaugurado pela. trancados? Seguir a Cnsto .exige açao. Os prrmetros,

Academia B'rasiieira de Letras o "Oli,p;o Camões", com- cristãos transtornaa-am o mundo. Os ensinos d.e C'rist?
posto de onze' conferencias sôbre Luiz de .Ca�õ�s: pa.ra nós. são repletos d� aç�?: '!de, fazei, bll�cal, vesti,

_ Em 1945, a segundá guerra mundial, intclada em alimentai. �le mesmo fOI ativo, passou Sua vida fazendo

setembro de 1939, terminou com a re�diç�o incondicional o bem, :é)le .resume o que devemos" fazer em suas pala
da Alemai1;ha. Est�','diac paSSO_H a ser, considefado .como yras : "'Segui"me".
!'Di.a da'Vitórià" pelas �ações . Unidas cont-ra. o 1'lázt":fa.S-

'

cismo. /. . .

_ Em. 1950, no Rio _de Janeiro, -faleceu'o dr; Vital

.Brastt, ilustre cientista, ctía.dor do In�ti�uto.Bl1tantan.
�fnE MAIO

A DÃfrA 'DE HOJE RE(;;ORDA�NOS"QUE:

....

_ Em 1583, chegou a Baía o primeiro governador do

Brasil-espanhol, Manoel �elles Barreto;
_ Em 1624, a esqu-a:dra helanEleza� do Almirante Ja

cob Willekens entrou no pôrto-da Baía, composta de 26

.
navias com 509 peças;

- Em 1748. uma carta régia dirigida a Câmara de

São Paulo declarou- extinto o predicado de ser a Capita
nia governada por capitães-genera.is, passando a sujei
tar-se aos gov,ernadores e capitãeS'�gefl'etais .do- Rio de

Janeiro; .

- Em 1774, em Santos, nasceu'·José' Feliciano' Fer�
nandes Pinheiro, mais tarde Visconde de. são Leopoldo.
Era filho do ,coronel de lVIilícra,s·'José"F't!:tnan.des MáTtins
e de d. Tereza de Jesus Pinheiro.. Faleceu em PÔrto Ale-

gre 'ã 6 de junho de 1847;
.

'

_

- Em 1819, o. Gneral Chagas Santos foi re-pelido em

.

um ataque que fêz contra 8::-,n Nicolau, nll m�l'gem direi
to do Rio Uruguai, atual território argentino cde Missio
nes. Nesse combate mQrreu o coronel 'j)a.ulista Aroüche,
que é autor da "Memória Histérica . da Cil·mpanha de

1816";
,

- Em 1880, no Rio de Janeiro, .tiveram' lugar os fu
nerais do Marechal Luiz '-Alves de Lima e Silva, Duqup
de Caxias:send� sepultado no Cêmíterio' de Canlmbi, sem
honras militares' pôr as ter dispensado em testamento,
sendo o seu 'Caixão co.nduzido por simples soldados de

.

-

�õ9:'con.duti;
-

,

',,' �. Em 18138, a proposta 'apre'senta'da 'pelo Gàbinete
João Alfredo, ab-olindo a escravidão no Brasil, foi apro
vada pera Câmara dos Deputados, por 83 votos contra
9, sendú ;<feita a 'preparação parlamentar para última dis"
cus-são,;

- Em 1898, foi assinado um acôrdo sôbre encomen-

das postais, entre o Bras41 e Portugal;
.

- este Domingo, em sendo o segündo do mês de
M:aio, é· consagrado como "Dia das Mães", pelo que, quem
a tiver viv:l traga ao peito uma flôr vermelha" e quem a

tiv.er morta, uma- flôr' �ranca.

Coqueiros, . Fpolis., 3 de maio de 1955.
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VINTE BILHÕES ·ARRfCAQAOOS �,�PElO
IMPOSTO DE RENDA

RIO, 6 (V.' A.) - O dire-, má,ior,es centros de ar�ecada
tor da Divisão do Imposto de\ çãó figuram o Distrito Fede..;
Jtenda dr, João Oastro Viana; .•. ral, são Paulo e Rio Grande
informou que a �rrécad.ação, I " ',/.;

,

.

.

este ano, em todo o paIS, a -
. do Sul. Diante desses resulta-'.

tingirá 'vinte bilhões de Cl"U-
I
dos, acha o sr. Castro Viana'

�eit:os: .
o. Que rf;)�r�st;!l1ta, ,um I que .. a: previsão orç_amental'J.a

recorUe c;te .1nOYlmento. COlllO é ii. melhor :pos,siveL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Acy Ca.bral Te·ive
Aconteceu em Donn, na.

Alemanha.
Em cerírnonla despida de

)rotocolo, a República Fedê

mi 'Alemã se converteu em

'iação independente e sobe

rana, após 10 anos de ocupa

ção, por parte dos soldados
aliados.

Essa alteração fundamen
tal na vida elo povo germãní
co processou-se automática
mente, logo que os comíssá
dos britânico e francês de

positaram Os documentos de

ratificação dos acordos de

Paris, os quais restauram a

soberania alemã, mas permi
tem a permanencia das for

ças aliadas como grupo ele

fensivo.
A Alemanha volta assim, às

i'ileiras das nações sobera

nas, 3 dias antes de cum

prir-se o décímn aniversário
.la rendição incondicional do
nítlerísmo e, surge como o

jlgante industrial 'da Euro-

-pa, ,

Sua produção industrial do

.mo passado mais que dupli
cou o que Hitler se propunha
conseguir e já se comenta.

que, no próximo ano, a Ale-
manha terá uma produção
líquida nó valor de 35 bilhões
de dólares.
Dez anos se passaram até

que os alemães conseguiram
libertar sua pátria e sua gen
te do comando militar for
.nado pelas forças norte-a

.nerícanas, . inglêsas, bélgas e

:rancesa8.
A, estúpida aventura de

Adolf Hitler, de conquistar o

mundo, além de ter custado
milhares e milhares de vidas

humanas, fez com que a Ale
manha sofresse prejuízos in

zalculáveís, principalmente
no .que diz respeito à sua in

.íústrta, considerada na épo
.a, como a mais poderosa do
mundo inteiro.
A guerra tudo destruiu.

CidJ!dJ)s.. Jnte):?:;i·s "Í'Gram ar

,.:azadu,s.
.

O comércio, a la

voura, a pecuária, tudo foi
,lesmantelado ante o flagelo
.Ja guerra brútal e assassind.
Terminada a luta, os ale

mães viram o -seu própriG ter
ritório dividido. De um lado
ficaram os russos, na cha
mada Alemanha Oriental,
:om mais de 18 milhões de
nabitantes.
Do outro, os norte-ameri

�anos e seus aliados entre
gáram a Konrad Adenauer, a

NAÇõES UNIDAS, 6 (U. República Federal' déBonn,
P.) - O secretário geral dalO reunindo uma população ue
Nações Unidas, Dag Ham- 50 milhões de pessoas.
marskjola, declarou que' f0- Agora, 1(1 anos depOis, -os
ram---intensificados .os e8fo1"- alemães· da parte ocidental
ços p��r 'obt.e1: � ?berda_rt� de I conseg�ein, afinal, a sobera-
15 aVIadores

norte-amerlCa-11112. de sua pátria.
'

110S, presos na China verme, ,O acontecimento é dos maIs
lha. Afirmou em audiência aúspiciosos, porque revela o
aos jornalistas que sua re- desejo ele um povo esclareci
cente viagem à Europa teve do em. se manter Hvre e in
relação com o problema, maK dependente e de trabalhar
se negou a prognosticar se pela sua completa' recupera
poderiam se esperar em se� ção economica" sociai e poU
guida novos acontecimentos. ..tica.
Quàndo lhe perguntaram se

existia' alguma novidade a

respeito, acentuou: "Os con

tatos (com o governo de Pel

ping) não somente continua
ram mas recentemente Re

têUl intensificado".

.�

UI 'impáe pela quqlidade luperior sobejamente eompto_veldg.
Leve e flexível, incombustível, terrnc-isclcnte.
Indflformavel e inatocavel por insetos e roedores,
.terncv-se o material ideal para Q

construção· de' forr�lS,
,revestltnentos fi divhões interneis

fkr,pelg ,�g facilidade de aplicação.
_ ,If

UM PRODUTO' �
,

ETERNIT' DO-BRASIL CIMENTO I AMIANTO, S. A.
São Pa�lo - Rio de Janeiro

Rapazes: Recem chegados
do Rio necessita alugar uma
casa ou sala, preferencia
centro comercial.

Rua Deocleciana, 59 - Caixa Postal, 738 - São Paulo Fineza procurar snrs.
·1

tburrascaria -São Jorge��� ,�"_':7J _

I

:VOC�IUO PRECISA A'I'I4VESSAR A PONTE \Ao P 1·:,1b IIC''OPARA COMER UM BOM :CHURRASCO! P\ \ii
Na' rua Frei Caneca, 111'. 103, aqui mesmo na Ilha, Ir

.

está instalada a CHURRASCARIA SÃO JORGE, cujo A ELETROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO
��biente familiar e acolhedor muito agradará você. E o

I
SIA, tem o gráto prazer de comunicar aos seus fregue

churrasco, você não encontrará melhor! ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE,
Telefone pll-ra 2727, chame Mário Comicholii e faça no dia 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de

sua encoJllenda. Aó chea-ar .na churrascaria tudo estará apresentação do artista catarinense

pronto, á sua espera! I PI'fUCA

e Chocolates

DE PITIGRILLI do as mulheres e esmagando nada pelas epidemias e pe-
Buenos Aires (APLA) as cr-ianças;" para chegar a las guerras. Os lemming se

Ultimas notícias da" crôni- tempo a apoteose dos.punhos colocam em filas, grandes
ca, recolhidas aqui e alí São aqueles que, voltando filas, e discíplínados, sem

em diferentes pontos do pla- de uma competição esportí- um aparente lamento pelos
neta. va, estão possuídos de fúria· bosques que Crieg amou,

I

Em Ismallla; no Egito, demoníca e desafogam o . nem pelos fiordes caros e

uma estudante de medicina, próprio frenesí <lançando Of ibsen descem para a praia.
escrava de' origem, para ex- automóvel entre a multidões' e se lançam estoicamente no

plicar de modo. prático em a uma velocidade que não I mar. Com êste sulcício em

que consiste o jôgo da "1'0- permite a f'reiada a tempo massa, com esta heróica me

leta russa" e para domons- e, se atropelam um homem, d ida reguladora, fica res

trar seu desprêzo pela vi- pisam no acelerador e dei- tabelecido o equilíbrio entre

da, introduziu em um dos se- xam o moribundo no meio os consumidores e o alimen
te orifícios do tambor de da rua. to e a massa dos sobrevi
um revólver uma bala, fê- :€stes irresponsáveis con- ventes encontrará <comida
lo g irn r três ou quatro ve- 'i_rl'O mesmos e com os ou- suficiente para o reduzido
zes sôbre seu braço, disse .i'OS são zoologicamente ex- número de comensais.

"bye bye" para o grupo, pl icáveis, Como natura nihil Nós também, lernmíngs
apontou para o seu seio a e it frustr,,"," isto é, a na- que usamos calças, estamos

e. .• .ureza não faz nada sem fi- ameaçados pela fome. Cada
E 'saiu o tiro. Os-amigos nalidade e sem sentido, eu dia sentam-se à nossa mesa

recolheram um cadáver. creio que êstes anormais ex- cinquenta mil comensais e

Em uma univeraídade nor- cedentes, por. meio da

"1'0-10
menú escasseia, porque a

te-americana, no último dia teta russa" ou do "vôo do terra cultivável é invadida
de carnaval, um grupo de es- Irango" ou do frenesí da pelo cimento das cidades e

tudantes fêz esta brinca- velocidade ou de duelos es-I aquela que ainda não foi

deira : distribuiram em sete túpidos ou das apostas gas-

!
sulcada pela agricultura, se

copos um coquetel prepara- tronômicas não fazem outra torna, a cada ano que pas
do c{)m solenes iest()s hie- coisa senão obedecer a uma sa, mais pobre em bactérias
rátícos e 0- diretor geral da lei seletiva de eliminação.

I
para a nitvifícação, em bac

festa explicou que em um, São, no gênero humano, e tér ias azoicas ... A fotosín

num só dos copos, se havia que, no mundo animal, são tese dos hidratos de carbo

derramado veneno e que

lOS
lemming. no é cada vez mais difícil

seis estudantes, multíplican- Os lemming não graciosos e' retardada, porque a ter

do por seis a experiência da. namiferos, roedores do ta- ra da Europa e da. América

roleta russa, escolheriam nanho de toupeiras, mas ,está esgotada pelas suces

com os olhos vendados um com o rabo muito curto, qua- sivas colheitas, está sof'ren

copo e o levariam aos lábios, e nenhuma' orelha, as gar-j do de anemia. A, terra. já.
e à ordem de "beber" deve- 'as típicas dos escavadores,

I
der. A humanidade, se so

riam ingerir o' conteudo. 'pele amarela e fi cabeca mos muitos para 'comer, es-

Mas apesar de terem os iegra : nutrem-se de mus-. tá ameaçada pela fome,
olhos vendados, os jovens ros, ervas e Iíquem, mas a- ameaçada

..,pela fome.

sabiam quais eram os seis pesar de serem vegetaria- Pode. ser que os imbecís

copos "bebíveis" e qual o lOS, têm caráter combati: que morrem por haverem co

envenenado. O encarregado '0; se se colocam dois em mido 48 ovos cozidos ou por
de derramar o 'veneno já sa- ima gaiola lutarão até que terem apontado para o seio,
bia como fazer, Mas quem rm dos dois caia mort.o .no com o "roleta russa' ou por I lEMETEMOS A PEDIDO OS fOLHETOS COM DETALHES E MAIS INFORMAÇÕES: 1.I.fon., 34-3008· Caixa POllül, 7044
sabe por que diabólico con- erreno. Vivem em colônias se terem lançado (a si

pró-l
.

'

.'. '.
.

--

curso das clrcunstâncías ou mrnerosisslmas nas monta- prtos ou ao "pa!tn;r", €u ENSINANDO NA ESCOLA DOMINICAL TOSS'lU ?
por insuficiência de explica- nhas da Suécia e da Norue- nao tenho preferênelas) :

no
"

., .. " •

ção ou por um êrro ele Com- \':1, obedecem aos caleudá- esgoto da rodovia, .n�o se-

CO'M 81 ANOS DE IDADE'preensão, sucedeu algo di- do e prevêm o tempo, estão jam mais que lemmíngs ex-, quites, ou Rouquidões ames-
ferente �o que estava. pre- .dmiuàvelmente organizados cedentes que se �uic.idam (SN A) _ Ai�da que octo- aLlinos de 65 ou mais anos cem sua saúde! Ao primei.
isto ' disci-plinados e, de vez em por um secreto designio da'

-

\'.' I�,
•VI '.

. •
,. rená rio, o sr. Alex Walker de Idade. Para superar a de- d t "8

Quando os jovens levaram juando, realizam um gesto l1.atmeza, c�m. a �obre fl?a- .�ão se tem dado 'por" "ven- ! bilidade de suas vistas, o sr.
1"0 acesso e: osse, tome. a·

os copos aos la'bios o pu' - -tivo (IUe enche de as- Iidade de dimínuír o perrgo .'. --' --:. tos in", .0 antisético das .vias.",( ,

,
. --.. .

. zído'". n� obra espírttual ,Walk<ll" uSll fortes lentes pa-
blico sentiu umcalatrto. iombro os economistas, os que o Imbecil VIOlento repre- �""��'--'l,,,, 1'" '-"'1'

" ,.�'D"_'jI-,-:- �l':"':- "'B"b'l" ..
parar' a' . ,.' '" "3'

..'

d
'I .

't
'

""1" .

'f" .'lue refi lza na greJ& -I-'a- 1 a ex a I la e PI e " (

-_:_;_ Já recitaram os preces ',OClO.lOgOS� zOO'logos e a

Isen
a para em,mmgs paC! 1- t'" ", d 'M ... j,. '. "E'''' t" "'1" - 'd- 1 d

.

. , ; 'f' t· l'
- " ", '

'1'. lsta. ,e agllU1.la, no ' s a- Iça0 e cac a ommgo. .

.dos monbundos. uma mortl lcan e Iça0 a cos ,como o e-ltoI ou como
.

d'
'

'K' t' I' E t d I-I'
,

1':7 t' 'ab Ih fi
, N�

. " ·'10 e ,··enuccy, saos .. a.,;;l anos I a an
- S�m, grande·mestr:.. moral dos homens. o"anos

I�U' �ue n�s contenta�st Unidoi'.\l�.
.

\.'
._ IEsçol�; DominicaL Recente-

- Ja abraçaram a nOIva, de escassez ou quando as co- ccom constrUIr em paz nosso
A, .-, '81'�" ,'W' Ik

.

"

t .." t'
.

t d
, . ,�. .� I

.

t· ,'1 f � , }"
. os ,anos"o S�•. a el Imt;l1 e J,es eJou, .1un o e sua

entre la-grImas? .omlas do" emmmg se .01-' COVI re"co e ComeI a gas, .
\

I
'.'

d E h 610
.

e
,. tosin", que combate as broD·

-

.

'. " �ns1l1a uma c asse a sco- sel) 01'a o anlV rsarIO
- Sim 1aram excesslVamente popu- musgos, hquem e com nas-

I D
..

I t d Id'"
'

t.
.

, .ti' a omllllCa campos a e e casam·en o.
_ Já gritÇl,ram> urrah, losas e, por consegum e,

.

cer, amar e morrer, sem es- ,

urrnh, urrab aos profes- :lemogràficamente alarman-
1 plendor; mas respeitaIldo a �.'

. nR'OCURA�S'E AGtN'T'Esares? Sim? Beber! ces, êstes,'allimai"S cumprem Ul1lCa coisa que é sa.grada P' [i
Os seis rapazes cairam ao espontàneamente esta ação nesta terra: a vida do pró

solo, porque em vez de en- Je pespovoamento, que en- ximo' e a nó'ssa própria vi
venenar um só copo, dos se- 'Te 9S homen,s, é proporcio- qa.
te, o veneno tinha sido der
ramado nos seis.
Em Cochocton, Ohio, uma

,nova. versão da "roleta
russa" fêz sua. primeira ví

tima, com acompanhamen-
,

t.o,· na véspera da Pascoa:
houve um morto e vários fe
ridos. (> novo jôgo se. cha
ma "ó vôo .do frang'o" e re

quer dois automóveis e um

. mínimo de dois imbecís. Se
há Oljtros que querem en-.

traI' no carro como 'passagei
ros, podem fazê-lo. Os dois
jogadores se mantêm a certa

distância, como nos duelos,
para tomar· imp�lso, depois
.ap.agam os faróis e t.ratam

de'.investir :às' cegas. O pri
meiro automóvel que cai no

esgoto ou acerrde 'os faróis
é o "frango" e perde. ll:ste
é o jôgo ao· qual se entrega
.ram no Sábado da Aleluia
vários adolescentes norte
americanos. Resultado: um

morto de 17 anos· e outros
jovens com as pernas fra
turadas e lesões graves na

coluna vertebral.
Pensam que tudo isto me

c o m o v e? Absolutamente.

Proponho até que· se estimu
le os inúteis a se auto-eli
mmarem. Quem joga com

tanta leviandade com a pró
pria vida, não pode sentir
respeito pela vida dos de
mais e constitui, em' poucas
palavras, um perigo social.
São parasita_s que de,vem ser
eliminados: São aqueles que
querem vêr sair sangue do
nariz de um lutador de boxe
e quando morreu alguém no

ring e êles não estavam pre
sentes, lamentam a bela oca

sião perdida de vêr êsse al

guém mor1'er. São aqueJes
que, nas noites de importan-'
tes manifestações esporti
vas, tomam por assalto com

selvagem prepotância os

veículos p1,Í.I;lJtcoêe> . sl!fo_can"-

Firma importadora. de São. Paulo, representando in

dústrias "europ�ias l�?S �·�.mos: aço,. ferro, arames, cha

pas, ·ferramentas, maqlÍll1as, rebolos etc., quer entrar

em contato com pessoa�dequada para confiár-lhe a repre

sentação nês.se Estado para·as vendas de importação e do

estoque.
Cartas para "óTIMAS POSSILIDADES" - a/c. N.

:VIENDONÇA - Rua Xavier de Toledo, 140 - 3° andaj
- sala 5 São P?-uJo.

(:"OllIJ."
���-- Ir 6 MÁQUINA DO 4.- CENTENÁRio
, j J�=-!:,�idCl .."
'�:J: �ff'e �t1J 'rtnte e poro traz • Borda 'com ·0 BRASIL NUMA DAS' RUAS DE

DUSSElDORF "

"

I_o)

RIO, 6 (V. A.) - O nome Rausch. Pl;�ceelel1do ao at,o

do BrasíÍ aparece, agora, des- inaugural ela agência, í'eali
�acadamente, num a das zou-se num dos principais
principais

.

ruas de Dussel- restaurantes da cidaàe -. o

dorf, a capital industriàl ale- Zweibrucherhof, - inte_res
mão E' que' a Panair acaba de sante festa que se chamoll

inaugurar' sua nova agencia "'Uma noite no Rio" e que

naquela cidade. Ao ato inau- teve a participação do Tea

gural estiv�am presentes o trü Folclórico Brasileiro, ora

governador da cidade, sr. em: "tournée" pela Europa
Rauscn, outras autoridades Sqbre a significação da fe;:;-.
locais, .. dr. Paulo Sampaio, ta, discursou o dr. Paulo

presidente da Panair do Bra- Sampaio, Ainda no 'progr!;tl11a
sil, representantes diplóll,á'-. inaug-ur-g;l, o sr. e sra. Her

ticos do 'nosso país, jornalis- bert Cuper ofereceram uma

tas brasileiros e. alemães e recepção em sua residencia,
numerosas pessoas gradas.· a qultl contou com ,a prese.lça
Discursaram durante 'a

SOle-j
do sr. Gockelh, prefeito ele

nidade o sr. Herbert Cüper, Dusseldorf e 'presidente da

representante. da Panair do Câmara dos Deputados Esta-

Brasil, na Alemanha, e o sr. duais.
,

,

.

�itgmos Re�endedor;s·';�'��' este Estado
j ...;

FABRICANTE: ,t+ANOE� AMBROSIO FILHO S. A.

�
FÁBRICA: Rua FaustoJo, 1342 � . .

A

� ESCRIT. e LOJA!' Rua 25' de Março, 270.280

...,.., fiLIAL:: Rio de Janeiro: Av. Preso Antonio Carlos, 213.6
. t __�

.......... -'.L 2&

Tom T. Wildi & Cia. Ruy Soa.res
Dorival da Silva Lino

PENSA0 AOS EX-PRESIDENTES
Na falta deles receberão as'viúva's IPll: - CIBW SJA.

BOMBONS - CARAMELOS
WASHINGTON, 6 (U. P.J I Coolidge e Franklin Roose

- ° Senado concordou, on-
I
velt. A medida pat_rocinada

tem, por un,animidade em pelo senador democrata de

conceder a todos os ex-presi- Rhode Island, John Pasto

dentes uma pensão anual d� re, será encaminhada agGl'�
22.500 dóla,res, um grupo cl� à Câmara.
ajudantes e isenção de sêlo

postal na correspondencia. A
medida tambem concede umn

pensão de 10 mil dólares a

nuais para as viuvas dos ex

presidentes. Harry Truman e

Herbert Hoover são os únicos

PERDEU-S·E
Uma caneta Park 51, no

trajeto Jerônimo Coelho e

Felipe Schmidt, com o n()l

me gravado de Renato Car
neiro - com data de 22-8�45.

ex-presidentes vivos dos Es

tados Unidos. As viuvas vi-
vas de ex-preside�tes são ao Gratifica-se a quem entre
sras. Woodrow Wilson, Calvi:il gar na Portaria do 1. A. P. C ..

Não deixe que as Bron-

I ••

-.

resplratortas, "Satoaln <i elí

mina a tosse, da. novas for·

ças e vigor. Procure nas

farmácias e drogarias USa-

quites, as tosses e as con·

sequências dos resfriados.

os "AVIADORES
AMERICANOS"

DOCES
"i Acertam-se encomendas .dp
docinhos elu --grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - An1versários e Casa- "

mentos.
Rua ��pl. M·elo e Alvin 17.

TeL:i.418
.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A IMOBllIARIA -"M·IGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de madeira, rer em construida, ainda não

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

quartos casinha e instalações sanitarías, iugar para

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

Diversos lotes na Rua Moura, em; Barreiros. Em

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

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

tos, sala d-e visitas, sala de Jantar, copa, casinha e insta

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

Jantar, casinha e instalação sanítaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

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

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

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,

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

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

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

Pode ser visitada a qualquer hora

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

sidencial do 5 distrito Naval medindo f-3 :x: 14

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

cidade de São José, em fren te a Caixa D'Aiua.
Preço cada Cr$ 1.0.000,00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons

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

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

construída, toda píntadaa oleo. preço _ Cr$ 95.000,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Oine Gloria.

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

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

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

camiseiro sapateiro.
Telefonar 6.625

. - - -

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FI"ORESTAL

DELEGACIA I'LORESTAL
REGIONAl"

lOACORDO" COM O ESTADO UE

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atençâe
de todos os- pruprtetártns de terras e lavradores em geral,
para a exígêneía do cumprimento do Código Florestal

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo 0'lEstado.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

:Nenhum proprietário de terras ou .lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, �\ necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Ftorestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os Infratores

sujeitos a penàlídades.
.

REFLORES1;AMENTO

Ano ................., 170,00
Semestre " Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 2')0,00
Semestre , Cr'110,00
Anúncio mediante -ontrãto.
Os origin'\is, mesmo não pu

hlicadoa, não lerão de olvides.
A direção não le responsal tltsa

1\e103 cçnceltos emii'idQI nOI II"'.

t\iOI aninado •.

Jlparelhagem moderna e completa para qua\quer exame

radiolóc1eo.
RadiograttRA e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e ligado (c(;!t!'cbtllgraflaL
Rins e bexig'a (Pielogualia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com Insufl!l.�

ção das trompas para diagufistico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos dlametros da bacia para orienta

ção do partn (Rádio-pelvimetria).·
Díàríamente na Matermdade Dr. Carl(j� Corrêa.

E�ADO Navio-Motor «Carl Hoep�ck.e.)l
ADMINISTRAÇÃO�' 1

.

'.. I i
Redacão e Oficjnau". rua Con-

'

IV..PIDEZ CONE'OR1!O SEGURANíC·Á-'
selheiro Mafra. n:- 160 T�i. lI022

-
'

- Cx. Postal' 139. Viagens entre FLOIUANOPOLIS • RJO DE JANEIRO
Diretor: RUBEN"! )., RAMOS. Escalas intermediárias em Itaja!,' Santol, Sio s...

bastíão, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nest., quatro últt.
mos liçents para movimento ds passageiros:

Aj eSCal,tl8 em S, StibUdtiíio, nha BIla, Ubatuba 1l®
Tnejudi.r.arão o hOl'lí-rio de chegnda no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CAHL HOEPCKE"

o

Gerente: DOMINGOS i'. D.i
AQUINO

Repreaentantell :
Representeções A. S. L�r�.

Ltda,
Rua Senador Dan·cu, 40 - 60

.andar.
I Te!.: 22·5924 -- Rio de Janeiro.

Rua 15 de Novembro �28 6"
andar sala 6U - 8ão Paulo.

.

Raios XASSINATURAS
Na Capltal-

Esta- Reparttção, pela -rêde de víveíros florestais, em

ceoperaçâo, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espéci-es i'lurestais e de ornamentação, para tos

neelmento aos agricultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para rP.florestamento 110 Banco rio INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos f'lorestats, para a obten-' - -0- Represenfacões para S P B
ção de maíorea sclareclmentos e requererem aaterlsação O le.itor I!nco_ntrart., nesta co- w

II

,. 1"
lu na, ínrormaçõea que nec nia, I A lt t

�

d f
de rcençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e di! imedíato :

cei o represen .açoes e írrna que queiram espandír

dirigir-se às AgênCias Florestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS ·flllelulI. a/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja,' de- _

te a esta Repartição, sitifuda à rua Santos Dumont n", 6,0 Estado................ 3.022 pósito e selecionada freguezia.
IA Gazeta................

2.6561 Df'
,

em Ftorlanépohs. Diário da Tarde 3.579. ou re erencias comerciais e bancarias.

'I'elefône t 2.470 -- .Caíxa Postal, 395. IA Verdade .. ,':...........
2.01(1 Cartas p/ Luciano L, M. Colameo - Rua Camomil 137

End 't I
' ... '. •

Irnprensa JflClal .....•.• 2.688 S
-

O PAU
'

.."n ereço e egrartco: Agrlsllva - Plortanôpolís, S. C.IHOSPI'!'AIS I
--- A LO ---

Caridade: '-------------- ,

(Provedor) .........•.•.. 2.114' FARMACIA DE PlANTAO""':'�"---I (Portaria) 2.086
_

I Nerêu Ramos ...811

;Militar , ,..... 1.157 MÊS DE MAIO
[São Sebostião (Caaa d.

•
10 - Domíngo - Farmácia Nelson Rua Felipe

II
Saúde) .163 I Schmidt. '

Maternidade Doutor Cu.
los Corrêa '.1%1 'I

.

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

I-::;HAMADOS
UR- Pinto.

GENTES
Corpo de Bombeiro. '.311 '

8 - Domingo - Farmádia Moderna - Rua João Pinto

I·
Serviço Lux (Reclama- I 14 - Sábado (tarde) - Farrnácía Santo Antônio �

ções ) '................ 2.404 R F I'
'

S h 'dt
i Polícia (Sala Comissário 2.088

cua e ipe c mi
, 43.

.

I Policia (Gab. Delegado)..

i.6114.1'
15 - �omingo - Farmác.:a Santo Antônio _ Rua Fe-

'COMPANHIAS Dii Iípe SchmIdt. 43.
.

TRANSPORTES
I AÉREO

.

19 - Dia Santo - Farmácia Catarínenss - Rua Tril.-
iTAC- 1.700 jano.
Cruzeiro do Sul ,. 2.500 21 S' b d (t

_�_=_._-_-::-:-:::::--=:::::..-""__--_-__-_.._-_-_.._.._.._-_-_-_-_.._.._.._--- Panair , 3.661 ,- a a o arde) - Farmácia Noturna _ Rua
Varig 2.126 TraJano.

����e /,é.r��.. :::::::::::: ::��= 22 - D�mingo - Farmácia N_oturna _ Rua TI;ajano.
Scandinavaa ,............ 2.600 28 -: Sabado (tarde) -, FarmáCia Espel'ança _ Rua

• HOTÉIS ConselheIro Mafra. .

\

IBANCOde
CRfblTO PODUIAR

[II
'

. Lux,.,.,................ 2.021 29 D
.

r Ia Magestic ,..... 2,276
.

- ommgo - Farmácia Esperança - Rua Canse,

Af'lRfrOLA • Metropol ,.. l.a7 lheu'o Mafra.

� UI lU .
I , La Porta , 13.·��l l,· ? .serviço noturno será efetuado pelas farmácias.S.anto

Rv...o" t)""rrn_.líL';{1rÍ .16 .' '.'
Cacique .. , ,......... ..". A t N t

-

---6-
--

.

Central ,........... 2.694 n ?l1l0 e o urna, situadas às ruas Felipe Schmidt 43 e

fLORIANOPOLIS - 5ió..eóió.rlll6_ _

: Estrel!' ,.......... U71 Trajano. .

lIEdSeTaIRE:1··T''o�················
i.66l1 I' -A presente -tabela não poderp s'er.. alterada sem préV:ia

Disque .................• 08 autorização dêste Departamento.

Viagem
e

com segurança
ra.pidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

RAPIDO l<SUL-BRASILBIBO)
Florianópolis - Itajaí -- Joinville - Curitiba

--

Koa' Deodoro êsquina"da
Rua Tenente .Silveira"

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

ALI DR. ROMEU-BASTOS MÁRIO DE LARMO

I Ei��� 'CANTIÇAO I
Dr. VidaI Outra Filho

.

Com prática no Ro-apltal aio M É D I C n
. ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na -"'Jnta CLÍNICA DE CRIANÇAS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
GARCIA Casa do Rio de Janeiro I PEDIATRIA NEO·NATAL - DIST

-

RBI

Dlplomadd pela "acaldaell Na-
CLINICA MÉDICA' ADULTOS I NASCIDO - ASSI,sT1':NCIA TÉCNICA UESPEOCS DO RIICilM.

. CARDIOLOGIA D' I t PREMATUROS - TRATAMEN
IALIZADA AOS

clonai d:id�::I�l:aBradl�1 UDiv",r- Contultól'io: Rua Vital' .ei.
oen'ças' n ernas (FALTA DE APETI'rE) _ TRl'�AMDEANTINOAPEDTAtNCIA INFANTIL

reles;- 22 Tel. 2671Y. CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS E _
.

ilNURIilSliíI NO.
Ex-Interno por concarso" Ma· A:OOLESCENTE

ternidade-EBcola
' Horários: Segundas, Ql��;:rtaa " RINS - INTESTINOS PSICOLÓGICOS DA INFANCIA' _:__ ENFERMID'lD." DlSTU��!O_S

(Serviço do Prof. Octávio Iio- Seb!� f1eJr::: 18 horall.
,>

-

'l'ratameIlio moderno dá
CIA DE MANEIRA GERAL

- .!!iS DA INb'4N-

dri&'uea Lima) , Resid"' R F l' S _SIFIl;I;;l! CCONSUL'TORIO - FELIPE SCHMIDT &S

}llx-Interno do Serviço de Clrut- "

enCla: ua e tpe eh- �
- '" ONSULTAS -:- DAS 2 ÀS 5 HORAS:

.

da do Hospital I. A. P. E. l' C,' mlQt,
23 - 2° IlD.dar" apto 1 - Consultóril> _ Rua 'Vicll>r CON$-ULTAS C/�HORA MARCAl'à: P'ONlI 1161

do, Rio de Janel.ro
• Tel. 3.002. Meirell 22' .RESl�l1:NCIA·- TENENTE SILVEIRA 1*0 (}<'ONlI

MédlcOC�;id!i:"ltal 4e � DRHENRIQUE PRISCO
'

eS'HbÍ1.4liIO: ATE�pE _C1f.AMADOS A DO"-'llC!LIO
' • '161)

DOENÇAS DlI SlINHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas.
DR. NEY' PERRONE

)
DR. ALV.ARO Do;;

--

PARTOS � OPIIRAOO.S MlS:DICO MUND.J:l
Cnus: Rua João Pinto n. 16, O • Telefone: Consultório -' , -' ."

.

CARVALHO
d 16 00' 18 00 h peraçoea.- Doençag dil Se· Q

Formado pela Fllcu�dad. Naél
as , as , oras. n!toru - Chnlca de Adultol.; ... .415 I 0801 de' Medicina U II 've íifiiâ I

�:I�e�:nh�o �t::P1�1I1di:; Cu:so de EspeCialização
..

__

no
-

, Rsidência: Rua José do I ,dO. B;rll.lil
J til II e

I Pu�ricu�tura - Pediatria

C 'd d
Ros,pltal doa Servidoru do, -:aI" V I P" •

. I _
RIO ,D:I -JÀNJlIRO , P�el'lCultor do Departamanta

Residê�r�ia� II. tado.
.

.

i
a e eIeua 126 - PraIa

I Aperfeiçoamente na "Calll de l�aclOnal da Criança, Jilx-AIsls-

Rua: General Bitteucourt
(ServIço do Prof. lIarill110 4. da Sa udade - Coqueiros ,Saude São :Hi&,uel" I

tente do Prof. Martagão G8Iteira

101;
n. Ang:�del)t PI'"" I -

'

11
Prof. Fernando Paulino lin:_d�lliversHade do Bruil. :lx-

·Telefone: 2,692.'· ..
BU

a.8
-

,

e II

m.
an..

DO! DR MARIO WEN'
nterno

pu.
r t anol do Strvico ' ,e IC,O do Instituto Fernandea

______ , ._

HospItal (le Candade,. ._
- de Cirurgia FIgueira-Serviços doa Prola C8-

DR NEWTON .

A tarde daa, �6110 ha em diaq. __ ' DHAUSEN
... �, I. �rof. P4Idro d. )(oura zar_ �erlletta e, Mário Olint'o. _

DR. JOS'" T·AVAR"'D, 'D'AVlLA,
te no consulto!,IO .' R!l� N_ull.iI

I
CLINICA MÉDICA D. ADULTOS' Estagio _por 1, aM na "Ilater- no I�l� de JaneIro. lb:-m�dico II-

-'lI,IIA;I, , ,Machado 17 �Bq111nll • C. Tin· _ E CRIANCAS nldad.e - .�cola" taglBrIO .do Serviço de Pediatria

DR. JúLIO Dom IRACEMA .
CIRURGIA GIlR_�L dente�. Tel: 271:;61 " , Consultório - - Rua Joio Pin-- t

Prof. OtávIo RQdrJ&,ueJl Lima do Hospltal do Ipaae (prof. Lni.

VIEIRA
' MOLE'STIAS N1iIRVOSAS • Doimçu de Senhor...... Procto· Re�ldencla - rua Prelid"nt. to, 10 - Tel. M. 769.,.... nterno por I �no do pp'nto Torres Barbou) no Rio d. Ja-

MENTAIS _ CLlNICA GlIRAL logill - Eletricidade Médica CoutlllltO 44, Consultas' Dili , l•• lIo-r- Socorro, neiro.

iU:DICO Dr Serviço Nacioua! di DOID-
Consultório: Rua Vitor Xei- CLINICA ReBidênci�: Rua ••teve. i6� . 9PERAÇOES Pediat;a. do Hospital da Cari-

ESPECIALISTA.· IUiI OLHOS,� ças Mentai..
�eles ri. 28 - Telefona·: 11107. OLHOS

de ! nior, 41i. Tel. 28U.. _ .

.

','. CLINICA DE ADULT dade. MedlCo i1icolar do Centro

OUVIDOS, NARIZ II GARG�TÀ- Chefe do Ambulat • () :, Hi�io-
-, Consultas: Dal 16 horlll em

OUVIDOS NARIZ .'.

.., DOENÇAS DE SilNI:OR_\.S de Saúde de Florianópoli •. Pedia •

.. TRATAJrlIlNTO • OP••AOQES ne Mental
diante. II GARGANTA DR. ANTONIO, BATISTA �ONSULT�S:. l'Jo Ho.pital d. tra da AssisteBcill lUdico - 80-

Inlra-Vermelho - NebaU.açao - Psiquiatra do lIQlpltal _,
Residência: Fone, 8.42i DO �. ! , JUNIOR I

Cal Idade, dllnament. du· 8 na clal da Arm�da.

Ultra-So� Colônia Sant'Ana
Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA 10. -

, I 'Consultório' Uua T'd

(Tratamento de Iln,..lte ce. I' Conv.�hlOterllpi. pelo �letro- D,PENÇAS rto A�ARELHO DI- Chefe do Serviço de OT01U- CLJNIC.' ESPECIALIUD� D. N.o consultório, 1 ·RuI JJllo '9,
• I aTintei

olleraçlo) choque e cardíazól. lüalilin .r.... ?E"TIVO - ULCERAS DO l:S- NO do Hospital de Florian6polil CRIANÇAS 1 P�nt� nr. 16 \1° IIndar)
•

Consultas, diáriamente dai

An&,lo.retlno.copla - Ilecelta d. pia. Mala4Ii;i:ferapía. P.ic.()terapi�. ,rOMAGO E DUOI?E�O, ALJlR- Possue a
_

CLINICA o. ÃPARII- Conlultlll dai � li. 11 hora.. DIII!,lamente UIII 10 la 1.11 e

da.115
horas em diante.

Oculol - Moderno equlpame.&o CONSUL1'AS;:, -Tuç.. e Qu;"- QIA-DE�M�·TOLOGtA JI CLI. LHOS MAlS MODERNOS PARA Reli ... Co na. Padre JliCU.liUO'j14
as 16 hora.. Residência' R Tte Si!

'

àe Oto.1l1nolarl.rolo�la (Iate. taa daa· 16 n< 1� Irotal. -S ..bl '. NICA GERAI, TRATAMENTO dai DOUNQAS 12. ,
RESIDENCIA:· - R�,a Duarte S/No Esq, P�dre' Roma' VIU.

.

•

110 Eatatl.J (manhl) '/'
, DR JULIO PAUPI'l'Z

da ESPECIALIDAD. ADVOGADOS
' Shutel. 129 - FlorianópoU.. Tel. 2630

.

HorirlO dila e à. !li lloral I' Rua Anita Ga,ribaldi, e.III1.__

.' FILHO HOCSopnsITuIAtaL8. - .pela. malllai DO DR. JOSli: MED_EIROS_
da. UI à. 18 hora.. .' de Generál·BittellcoQr$. _/--

Consultório: - Rua Vito..

Jil.eS-1 RESIDENClAf'; &11. ,Bocai{j,ya,. Ex interno da 20' Infermaria À TARDE - daa I AI I -

I
VIEIRA

reI.. 12 - Fonl .41'11. 139 Tel.2901 _,���.' _Ie Serviço de &,astro-enterolo&,la no CONSUL'fORIO
_

_, _ ,:- ADVOGADO _
,e,

Ru. - Rua SIo JOfl' 18 -

_

-,. Ida Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Ru .0.

)
Caixa Postal 160 - ltajaf _

Fon. 2411. -

I
DR. ARMANDO VALt- I (Prof. W. Berardinell!-). ILHEOS nO li " ,Santa Catarina. '

DR. SAMUEL FONS&CA RIO DE ASSIS
, AIl��::;e8il�). neurolo&,la (Prof. mi����Dii�c,;�. 2&66 F.1ipe� Sch-

OIt. CLARNO G.
---

CIRURGUO-DENTIS'fA 1)01 Serviço. de CUnlea lata.til Ex internO do Ho.plta� matu- GALLETTI·
Clinica - Cirurlía - Prot....- d. AlIlllltência _Munlelpa! I Jl9II- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ

Dentária ',- pital de_ ,Caridade DOENÇAS INTEIlNA8 ' ,
� ADVOGADO -

Raios X e Infra-Vel'VellliJ' CLtNICA MÉDl(fA, D. C:&U.N· Coração. Estôma&,o, intlltino, DE ARAGÃO \ Rua Vitor Me.!relel. 60,

Consultório .. Re.idência: .&:u.',' OAS .' ..umLTOS fígado e via. biliare•. Rin.,'ova- CIRURGIA TREUMATOLOGIÁ
-

fON1i1: !.468 - FlorianópoU.

Fernando Xachado I..
- Alerrla - rios e útero.

- Ortopedia -. R.. N
Telefon.. : 2Z11i Conlultórlo: Rua Nun..

_

Ia- Consultório: Viwr .&.ireltl- � Consultório: JoãQ Pinto, 18, D A TONIO GOMES DE

Consultai: du 8,00 ,. 11,10 chado. 7 - Consulta. d•• 11 l. li!. Das 15 às 17 diariamente.

I
ALMEIDA

e das 1400 áa 18 1I0ra. 18 hora. Das 16 à. 18 hor... MeTJos .a08 Sábados ADVOGÀDO
Exclusivamente com :tora mar- RelJldência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Hocaiuva 1i0. Res: Bocaillva 136. "I Elieritório e Reaidênci .. :

ea.a. ' lblJ1m., i - Felli: ''18* Fone: i"8. Fone: l!.7U. Av. Hercilio Luz, 11
Te leIone: 1346.

---'--:-----_ ..,,-�-----

INDICADORCp OFISSIO

I
DR. I. LOBATO

FILHO
I Doença. do aparelho· relplratórlo

.
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES
Cirurgia do Torllx

Formado pela Faculdade Nado
nal de Medicina, Tlilolo&,lata e

'l'is!oeiruriião do Hospital !'i••
rêu Ilamol

Curso- de elpeclaJlzaçle .ela
S. N. T. Ex-Interllo. e :f)x·•••t••
t.ente de Clnr&'1a do Prof tll'o

Gulmariel (&10).
•

Cana: Felip. Schmidt,'8-
Fone 1801
Atende em hora III.lrclida.
Res.: - Rua l!:stev8I Junior.

80 -- Fone:· 289.5

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

- MEDICOS
CIRURGIA-'JLíNIC�
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
&ado da� DOENÇAS D:I SlINHO

RAS, com moderno. método. d�
diagn6sticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTlIRO -

SALPINGOGRAFIA ._!__ 1IITA:t.O-
LISMO BASAL

.. Radioterapia por ondal c.rtaa·
Eletrocoa,ulaçio - aaloll UUfa
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. i,

l° andar - Edifício do Montepio.
Horário: Da. 9 à. 12 horal -

Dr. MUSSI.
Das 16 à. 18 -hora. - Dra.

MUSSI
Reaidência: Annida Trom-

powik1, 86.

DR. YLMAR CORR:M
CLU,fCA MÉDICA

CONSUL'fAS dai 10 -- U bo-
raso

Rua 'firadente 9 - Fone M11I

Dr. -Lauro Daura
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná.
rias.

Cura radical das infecções agudas e cronicas do
aparelho genito-urinário em ambos os sexos.

'

Doe�ç�s do aparelho Digestivo e do sistema ""010.
HOl'arlO! 10% ás 12 e 2Y2 ás 6.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Andar - F'one'.

3246 --

•

•

Residencia: R. Lacerda Cout'inho, 13 - (Chácara
40 Espanha) 'r- Fone: 3248.

Lavando com ·Sabao

\?iraem Especialidade
da Ola. TIIZIL INDOSTBIAL-JoluvIUe. (maroa· feglàtrada)

ecolJomiza·se _tempo e dID,-e_ro
----�------�.,..�����
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JElJ'l""DEQT01.DA:r
..âO., P'O,�,dO.·-.'; '-J.us_l:g.r·Oe:Jaa··

'.

re·s,h·_'�I"e·'fl-8'."a' h.
' I-T -A Lo.. CAS ·A

LJU.. U III DIREITO DA (ass.) Abelardo da Costa
.

COMARCA DE BIGUAÇU tificação "ab initío" e, após

I d d' I D ai
DE BIGUAÇU I Arantes, Juiz de Direito. É, Casal de tratamento pro-

se proceda de acôrdo com o

I n epe�n eu' e I ,!I.... ÇU . para que chegue ao conhe- cura casa .para. a�uiar, DO

Edital de c�tação com o. pra- dis,p�sto nos aJ;,ti.gos 455 e
.

.

'

I)�I Edital de citação com ,o cimento de quem interessar ce�tro ou Imedíações, que
zo de trinta (30) dias seguintes do Codigo Proces-l '

prazo de trinta. .(30) diás possa, mandou expedir o seja nova ou �em cons_erva-
O Doutor Abelardo da suaI, sendo citados os cõn- 1.930 - 4 de Maio - 1.955 O Doutor Abelardo' da presente edital com o prazo �a. 9ualque;, Informação na

Costa Arantes, Juiz de Di- jugues dos confrontantes, Templo: Rua João Pinto nr, 37. Costa Arantes, Juiz de Di- de trinta (30) dias, que se-
A Modelar.

reito da Comarca de Bi- caso casados sejam, ciente No transcurso do jubileu de Prata desta Igreja, (25,0 reito da Comarca de Bigua- rá publicado 'é afixado na

'guaçu, Estado de Santa ��- de. tudo o Dr. �romotor �ú- aniversário. d� s�a Organização), o seu CONSELH? tem çu, Estado de Santa Càtarí- forma da lei. Dado e pas-
,tarina, na forma da lei, hlico, para apos, decorr-ido a grata satisfação de vos convidar para as solenidades na na forma da lei etc sa do nesta Cidade de Bi-

Aluga-se para pequena

etc. o. pra�zo legal, ser, data ve- �omemorativas, que se iniciam n? próximDo d�a 4 )de Maio,� FÃZ saber aos qU� o p�'e- guaçú,' aos vinte e sete dias fa�!I:a; tratar à rua DuarteFaz saber aos que, o pre- ma, Julgada procedente a à.S 19,30 horas, encerrando-se dia 8 ( ommgo, com o sente edital virem ou dele d
A

d br il d d
dele I � mes e a rl � ano e. Schutel. nO 82.

.

sente �dital vir�m ou pres:nte ação,
. podendo o 0U to Notur�o. .

conhecimento tiverem que, mil novecentos e cmquenta1------------conheclm�nto tIv�rem que, Suplicante adquirir o tlt�lo 8 de MaIO - Domíngo
. . por parte de ARLINDO

.

E O I d R
�

a c I T Epor parte de Martinho Nu- para a transcrtção no Regis- -:;- 10,00 horas - Escola �ommlc�l , CARR:í1:A, por seu advoga- �ecl;��ia, �SCI�:;O,
o

o ���i� I .

nes Santana, por seu procu- troo Protesta-se por todas Estudo em Classes para todas as Idades e sexos, do o Dr.. Acácio Zélnio da lografei e subscrevo. Bígua- 'IradOl: o Dr. Ac�ci�
"
�élnio as provas permitidas., Para ��ntri?uiçã,o,.da Escola. Dominical �"s

..�.�m,�F�)•• S.il�a, lhe �oi dirigida a pe- çu, 27 _de abril de 1955.
da Silva, lhe fOI dirtgida a efe�to de alçada da-se o .Io 20. aniversario �,a .IgreJa•.�".""",.:_í:l..U'.1mi1' tIçao segumte: Exmo. Sr. (assinado): . Abelardo da I
petiç�o do teor segumte: valor a :�ta de, Cr$�.10,00. Homenagem, ao D�� das Maes.

"
Dr

..
Juiz de Direito da Co- Costa Arantes, Juiz de 'Di-jIVIartll1ho Nunes Santana, P. defell.mento. Biguaçu, - 18,15 horas -

. Mensa�e� �,ea�, .
marca de Biguaçu. Arlindo reito,

.

bril?ileiro, casad�, .l�vr.ador, 114 ,d: ab:'ll. de 195? (ass.) programa. da I�,re�a na Ra�lO" Diârio da Manhã"
G.""orrêa, brasileiro, casado., '..

I
I

resldente e domíciliado em Acácio Zélnio da SIlva. Re- em Homenagem ao. Dia das Maes . residente e domiciliado em
Confere com o orrgma '

três Riachos, neste Munici- tação das testemunhas: Oe- - 18,30 horas - U. M. P. I, (Salão Térreo). Sorocaba de Dentro -neste afixado no legar de costu- i

pio, querendo p��omover uma nésio Costa, fo�é Man�el Reuniãó dá Un�ão d�a Mocida�e Pre-sbiteriana lnde- Municipio, comercia�te, que- me. I
ação de l�socaplao, ve�: p�r Marques, A:ntonlO Fran�ls- l)endent;, e:n comeIYl_0r�,çao ao Juhileu de Prata da Igre- rendo promover uma ação Data supra. I
seu assistente Judicíarto co�. �e Fa�'la. E� a referida Ia e ao D�a das Mães

l'
de usocapíão, ve�,. por s.eu

Orlando Romão de Faria .

infra assinado, expor e re- petição fOI exarado o se- - 19,LlO horas - Culto e Santa Cela. procurador e advogado m-
� Escrivão I

querer a V. Exa., como se- guin te despa�ho: A. C.orno - Prelúdio fra assinado, expor e reque-
_.--------�.__'c,--

gue : Possue o Suplicante requer. Desígne-se dia e - Invocação rer a V. Exa., como segue:
dois terrenos situados em ho:'a. pa.ra a justificação - Hino - 31 . Possue o Suplicante, por s( A P E L OTrês Riachos, e dos quaes, previa, ciente o Dr. Premo- - Bíblia - Leitura de um Salmo a seu antecessor ha mais
por si e s-eu antecessor, tem tor Público. Big. 14.4.55. - Palavras sôbre a Organízação - Agradecimentos de trinta anos um terreno Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen-

a posse mansa, pacifica, sem (ass.) Abelardo da Costa - Palavras das Representações
.

situado no Iogar denomina- tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare-

interrupção nem oposição e' Arantes, Juiz de Direito. - Oração do Sitio Velho -em Soroca- cidamente um auxílio para construirem uma casinha:

com

..
o "ani:nus dombi", ha lproce�ida

a: justificação, foi - Hino 4�75 ba, neste Mu�icipio, sendo I
mais de trmta anos, sendo esta Julgada por sentença - Sermão que a posse sua e de seu

Lista entregue nesta Redação . . . .. . . . . . 87,00
que tem duas casas no ter- do teôr seguinte: Vistos, - Hino 407 'Intecessor sempre foi man- Vereador João- N. Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
reno menor, onde reside e' etc. Julgo_,por sentença a - Santa Ceia 3a, pacifica, sem interrup-

O ESTADO ,................. 100,00
um rancho no maior, oc,u-I justificação produzida pelo - Postlúdio ção nem oposição e com

Lista do sr. Osvaldo Ramos - '. . . . 333,00
panda os dois com lavoura, autor Martinho Nunes San- HOlVIlpNAGEM ) "animus domini". Mede Um anonimo ,........ 100,00
e pastagens, e tirando dos tana, para que surta os seus AOS ORGANIZADORES DESTA IGREJA o citado terreno 305.030m2 Lista do Estreito ,................ 150,00
mesmos o ileu sustento e o devidos e legais efeitos. Ci- Pastor - Rev, Dr. Sátilas do Amar.al Camargo tendo o' formato de. um i
de sua familia. Os citados I te-se por mandado o Dr. Pi'esbitero - Sr. Romão Martins Barbosa \;�;crito irivei;t�do medindo
terrenos, são de confronta- Promotor Público e os con- Presbitero - Sr. Gervásio Pereira da Luz o' retângulo qU� fórma a

ções e medidas seguintes: Ironta-ntes do imovel. Para Presbitero - Sr. Prof. Laércio Caldeira de Andrada perna maior do L 155 5m
terreno de 29.040m2, tendo ciência dos interessados Diácono _:_ Sr. Patrício Caldeira de Andrada ele largura por 2.Í40m' de
.de frente 66m e de fundos incertos expeça-se edital na Diácono - Sr. Laurentino Ramos

1 ,;oTllprimento e o que fórma
440m, confrontando na fren- for�a do art. 455 § 1.0 do Diácono - sr. José Alme,ida de Oliveira a menor, S2,5m por 380m,
te com a estrada geral ao Cod. ,do Proc. Civil. Custas - AO PRIMEIRO PASTQR EFETIVO 3endo a frente do terreno
110rte, sul com terras de Afinal. Big. 29.4.955. (ass.) Rev. Onédno Augusto Pereh;� parte de cima do L, a leste:
Evaldo Traebert, pelo Tra- Abelardo da Costa Arantes, - AO CONSAGRADOR DO TEMPLO Confronta a Leste com ter-
vessão de Bigtaçu,

.

leste Juiz de Direito. E, para que Rev. Dr. Isaar Carlos de Camargo ras de Leocádio 'de Tal
com as de Fl:ancisco Manoel chegue ao conhecimento- de - Àqueles que, integrantes,lü, Comunhão de Igreja, Norte com terras' do A e�
Agostinho, e oeste cóm as quem interessar possa, man- foram chamados à presença de Deus. toda a extensão do retângu
de José Manoel Marques. dou expedir o presente edi- - Àqueles que, integraram a Igreja, quando de sua lo, major até que este se

20 teremo de 40.656m2, con- tal com o prazo de trinta )Í'ganização, e hoje comemoram, também, tão significa- encontra com o retângulo
fronüindo ao norte com a (30) di�s, que será publica- jvo Jubileu de Prata.

.
meDor, e o após, com terras

estrada velha, sul com a es- d� e afIxado na forma da - Aos que foram Batisa,dos a 4 de Maio de'1930: de quêm de direito, oeste
trada ge-ral, oeste com ter- leI. Dado e pas>;:tdo nesta João Xavier ,da Rosa e Almira CaldeÍI\a de' An- tambem com quem de direi-
ras de José Manoel Marques Cidade de Biguaçu, a'os vin- drada., to e sul com terras de her-
.tI leste com as de Genésio te e neVe dias do mês de Aos que fizeram sua pública Profissão de Fé a deiros de Hipólito João da

A�tônio. Costa.. Não pps-· .Wril do a.no de mil l:.ove- .

4. de. Mu\o de 1930...
:".

_.

;,.Ó' .... _, _-"'" C" _.'
_ c.�sJa::.,..,�ã,Q "p.Q�suin,�o�_.tiW::

sumdo tItulos sobre as alu- centos e cInquenta- e cmco. Olga Luz Rosa - JulIeta Campos - Ana Remal- los sobre o terreno, quer
,didas terras, quer adquirir Eu, Orlando Romão de Fa-' da de SeDa - José Francelina de Souza. "dquirir. o dominio 'do mes-

o dominio das mesmas com ria, Escrivão, o datilogra- ?GRADECIMENTOS AOS MINISTRO� DO EVAN- mo, ,de acôrdo com o dis-
base no art. 550 do Código fei e subscrevi. Biguaçu, 29 ,::ELHO que 'exerceram o Pastorado desta Igreja - posto no art. 550 do Código
Civil e na conformidade do .de abril de 1955. (assina- Revs. Satilas do Amar:!l Camargo � ,Onésimo 'Augusto Civil e ria conformidade do
al'tigo 454 do Código do do): Abelardo da Costa 2ereira - Melanias Lange - Aretino Pereira de Mattos Jl;t.· 454 do Código do P.
Processo Civil. Assim, pede Arantes, Juiz de Direito. - 'l'urian,o de Morais � Isaar Carlos, �e, C�margo - Civil. Assiin, pe� e requer
e requer a V. Excia., se Confére com o original Aristides Fernandes da Silva - Jonas Holanda de Oli- .t V. Exa., 'se digne ouvir as

digne ouvir as testemunhas afixado no logar de costu- "eira e Alirio Camilo (atual). teste'munhas adiante arrola-
adiante arroladas e que

,me.
f das e que comparecerão em . ESPECIALIZADA EM ARTIGOS DENTÁRIOS

compàrecerão em Juizo in- Data supra. �
,...... .• Juizo independentemente de Estoqúe permanente dt todos e quaisquer artigos

,dependentemtnte de intima- Orlando Romão !ie Faria "L'1- I.a·.. .....en·..;.b' C'·I,'I:"L:;;",. intimaçã-o, procedendo-se a concernentes ao l'amo
--------�----------.�--. ,,-

_ ,�iiiJ .. �ue justificação "ab· initio"
.

e, EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES NEVONI te-
r, I DIA' 7 - SABADO PRóXIMO - NO LIRA TENIS iulgada est� se proceda mos para prónta entrega

t Alr�deCI·menIA e' MI·ssa CLUBE de acordo com os arts. 455 Aceitamos .encomendas de PLACAS ESMALTAD�S.

. .uU
.

,

'U
.

. .:. •. l\1AGESTOSA FESTA UNIVERSITÁR.IA e seus parágrafos, e 08_ se' para diversos fins

AUGUSTA S. BANDEIRA' VIANNA '.' Realizar-se-á' no próxiIilo Sabado, dia 7 do corrente, guintes, do Cõdigo Proces- ATENÇÃO; Atendemos os senhores Delltistas e

. Missa 300 dia ,
�om início ás 22 horas, no saião do tradicional" LIRA .�ual, sendo de tudo ciente o . Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO'

Oswaldo Bulcão Vianna, senhora é filhos convidam 'fENIS CLUBE"; á. costumeira festa estudantil ,"coroa- DL Promotor Público, Ci-l AÉREO e POSTAL

.
os parentes e amig-os para assistirem· a Missa de 300 I ção da Rainha dos Estudantes Universitários". tados os c_'ôn.iugues dos

con-,
'

dia que a ll:mandade do Senhor dos Passos manda cele- , Ficam convidados todos os estlidantes e os sócios do

.fJ.�O.I�1.,tasnetne.ds,0 c.J�lsIOlgaC,adsa,a,.dOsdaStea- j" -·-·----O---r---'E-'
_.-

Moenn -I'eh
.

brar terça-feirã, dia 10 do corrente mês, ás 8 n.Qras, por Clube da Colina. '_ _

.
alma de nossa querida mãe, sogra e avó, Augusta S. Ban� vel1la, a presente açao pro- ,

.

•
.

qeira Vianna. Agradecemos sensibilizados á veneranda ced�nte, podendo o Supli- •

lrmandade do Senhor dos .Passos e a todos quantos com- 1R.,MÂNDA'DE DO SEN.HOR JESUS, DOS cante adquirir o tjtulo para

parecerem a esse ato religioso. .
.

a transcrição no Registro.

PASSeS I HOSPITAL DE CARIDADE �l����stda:��O:::' e�d:i�'ei��
permiti:rlos, .depoimento pes
:lOal de constetantes, peri
c:ias.. vistorias, documentos
e testemunhas, e dando á
esta o valÇ>r para efeito de
,dçada de Cr$ 2.100,00, p.
deferimento. Biguàçu, 14
de abril de 1955. (aSls.)
Acácio Zélnio da' Silva. Se
:a da com Cr$ 3,50 estaduais.
Relação das testemunhas:
Domingos Rocha; Manoel
Francisco. Adriano; José
Manoel dá Silva. Em a re

ferida pétição foi exarado o

3eguinte despacho: A.' como
reeqüer. Designe-se dia e

hora para a justificação
ASSEMBLÉIA GERAL prêvia, ciente o Dr. Promo,.
- Convocação - tor Público. Big. 15.4.55.

De acôrdo com o art. 36° - b dos Estatutos, convo-' (ass.) Abelardo da Costa
Inaugurando suas nóvas instalações técnicas e Palco- co os sócios proprietários do ;Coqueiros Praia Clube, p,f- Arantes, Juiz de Direito.

auditório, a Rádio Guarujá apresentará no próximo dia ra, em assembléia geral à realizar-se terça feira, dia 10 ProcedÍda a justific'ação
,14, data em que comemóra a passagem do seu 12° aniversá:-( do corrente, ás 19,30 horas, em sua séde social, discuti- foi esta julgàda por senten
rio, um grande SHOW, cujo programa é o seguinte: . rem e assffi1tarem sôbre uma proposta de fusão oriunda ça do teôr seguinte: Vistos,
A's 20 horas - "DE)MONIOS DO RITIVIO" - num gentil

i
do Clube Doze de Agosto, proposta essa ,já estudada e etc. Julgo por sentença e

oferecimento da nóva filial das Casas Per- I aprovada pelo Conselho Deliberativo do C. P. C., em justificação prodúzida pelo
namhucanas do' Estreito, a ser inaugurada

I'
sessão de 2 do, corrente mês, tendó em �ista � que pre- autor Arlindo Corrêa, para

brévemente. ceitua o art. 390 - h dos Estatutos. que surta os seus legais
A's 20,30 hOl'as -:-' TEATRO CôMICO DE PITUCA, em "OS Não havendo núm-ero legal em primeira convocação {' devidos efeitos. Cite-se

. -

AMORES DE NAPOLEAO" - gentilesa das a sessão funcionará, meia hóra após com q,ualquer nú- os confrontantes do imóvel
.\: 16jas ELECTRO-TECNICA. !mero de quotistas presentes, nos termos do art. 350 dos e o Dr. Promotor Público,

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

por mandado. Para ciencia
rádio brasileiro - num alto_ patrocinio I De acôrdo com o art. 620, é, permitido o voto por pro� dos interessadqs incertos,
,da Casa A MODELAR e JOaO MORITZ eUI'ação, outorgado a outi'o associado proprietário. expeça-se edital n'a formà do
S. A. IND. ,COM. I Florianópolis, 3. de Maio de 1955. art. '455 § 1.0- do Cod. de

Os ingréssos para o "SHOW'" de aniversário da "MaIs
.'

João Eloi Nlendes ' Proc. Civil. Custas afinal.
Popular" serão vendidos ao prêço q� 20 cruzeiros.' Preso do C. D. - No Lexercíciq da Presidência Bitr. 26 de.. a.bril de 1955.

Floria.nópo!is, DomitÍg�.a""de Maio de 1955

,

EDITAL VERA CRUZ
DR.

,

INGlETTO FUNDi\DA EM 1765

DiagnÓstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

At'ecções de Adultos e Crianças. .

Pediatria - Ortopedia - Tmumatologia - Tisiologia De ordem do Snr. Irmão Provedor e de acôrdo com 11

Ginecologja'- Obstetrícia - Urologia - Endocrinologia. I. preceituado no artigo 98 do Compromisso, faço público, que,
Curas de emagrecimento e engorde.

.

no-dia.8 de maio� às 8,30 horas, será realizada, na Igrej::t
Doenças da velhice. do Menino Deus, Missá Solene, com sermão ao Evangelhc,
ALTA CIRURGIA em comemotação às festividades da VERA CRUZ.

.

CIRURGIA PLASTICA: Estética e R.eDaradora., Para assistirem a réferida solenidade, ficam convida-
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - l° andar. dos todos os fieis, especialmente, os Irmãos e Irmãs.

Telefone 22-27
.

ConSistório, 29 de abril de' 1955. . .

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados). José Tol�lltino de Souza - Secretário.
Pela Manhã e aos Sábados atenderá .sàmente com hora

'*'�.if!!tn_·IIII_

R A D 10
(nOUErROS PR�IA CLUBE

Agência
de

rU blicidade
...··b*l.ü
'. "_"'_'
............

-óe:ntal'Santa 'Apolonia
Dr

ARTHIJR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.o 2C
FLORIANóPOLIS

. . Cirul'g. - Dent.,
(com vários e recentes curso's de especjalização)

uperaçõe:! d� boca, gengiva.s e.maxilares e extrações difí
eeis - dentes inclús08 Tratamento atual . da Piorréia,

poi operação Hem dôr
.

Pesquizas e tratamento dos fócos de'infecção na ráiz do
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
.lutor Prof. Badan) - tra.tamento eficiente 'l'ápido e com

teste bateriológico e contrôle l'adiodóntico
Delltadul'as: Magn etizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

R.'\DIODON'I'IA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clínica.:
Rua Nerêu Ramos, n. 38 --Fone 2.834
FLORIANúPOLIS - Pela manhã somente

••5(",

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores
ETétricos;.Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc .. etc.

Bombas Elétricas, ?I[otores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, �edidores. dé Luz,e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações L'uz·e !!'orça

Instalador licencia:do,'pela D.O.P. Tééllico .forma-
do na Europa

- "'-..."

PROPRIETARIO: ()'i'OMAU GEOTWES BOEHM
Ré�istro::

.

.Inscrição 211

,- Fone:
, .Rua 'CeI. Pedro Demoro, 1657

-.

'Estreito � b.... lorianópQlis --: ,Estado de Sánta
Catarina,·_; Brasil

'v.tilND.A ;i VIS'l'A E� A LONGO �RAZO
• J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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está

uma Festa em homenagem à I convidados a todos os espíritas
MÃE ESPIRITA, organizada II da Capital e arredores.

pela Juventude Espírita de

Florianópolis. A Comissão

arrojada iniciativa dQ Clube do PelÍbasco, se
transformou DO� m'alor acontecimento sQe·lal

de fSanta Catarina
a CONCURSO MISS SAN· -ao sol; as sombras de seus

-

que certamente afluirá à
TA CATARINA, ARROJA.: morros azues, num rendi- nossa terra. Nesse encon
DA INICIATIVA DO CLU· "lhado de praias cada qual tro, o ativo e diligente pre
SE DO PENHASCO, SE, a mais surpreendente pe- feito da Capital, prometeu
TRANSFORMOU NO ! los seus recortes e aspec- o auxilio moral e financei-

MAIOR ACONTECIMEN· tos diferentes, vai oferecer ro da Prefeitura, pondo a

TO SOCIAL EM SANTA I �lm espetácul? magestoso e direção do Departamento
CATARINA I Imponente, dias 26, 27, 28 de Turismo à disposição

da comissão organizadora
elo certame.

Estamos seguramente
informados, que, além da
presença de Miss Brasil, a

encantadora Marta Rocha,
expressão da beleza brasi
leira, qualificada em se

gundo lugar a mais bonita
do mundo, Florianópolis

por Sálvio de Oliveira ria prima nacional, inspi- contará ainda com a visita
No momento solitário rada em nossa terra, os de todos os diretores dos

em que nada existe, nem modêlos não influem na Diários Associados, seu di-
alegrias nem tristezas, de obra de criação, de uma retor, dr. Assis Chateau-
isolamento social, em que nova técnica, de um arte- briand e mais 17 elegan-
tudo é nada porque nada é zanato. tes senhorinhas represen-
nada, neses momento o ho- Alexandra Herrmann é tantes de 17 Estados do
mem deixa de existir e, en- uma artista brasileira, cri- país, 25 senhoritas conter-
tão, nasce o artísta.. A arte adora de uma arte nado- râneas, representando 25
é sobrenatural, é dom di- nal. ' municípios do Estado, con-
.vino, e prova disso dá-nos, Entre as muitas pessoas currentes ao Concurso.

agora, Alexandra Her- que não puderam fugir ao Virão também a Floria-
rmann, 'a criadora da "pin- fascínio da obra da grande nópolis diversos cinegra-
tura moliné", com sua pri- mestra da "pintura moli-

-

fistas para filmarem as fa-
meira exposição, em nossa né", Hermes Guedes, ilus- O Flagrante acima fixa os srs. Dr. Osmar Cunha, Pre- ses .do concurso, represen
cidade. tre intelectual conterrâ- reil'o Municipal, Sr. Osvaldo Melo e sr. Luiz Fiuza ,Li-

'

tantes das principais fir-
Quantos a visitam saem neo, não quis ficar sõmen- ma] supervisor do Concurso Miss Santa Catarina, quan- mas do Brasil, do Comér

de lá super-impressiona- te na expressão 'muda do do da, n+revlsra que aquele manteve com os organiza. cio e Indústria, além de re-

dos, boquiabertos, atônitos encantamento, extravas- dores do eer+amen de beleza estadual. porteres cariocas de jor-
ante tão perfeita técnica. sando, assim, as emoções .

t d R'
Sensacional entrevista

con.,
e 29 do fluente, quando a

naes e revis as o 10, que
E ninguém consegue ex- que lhe causaram as telas farão uma cobertura com-

plicar, analisar o trabalho de Alexandra Herrmann: cedida pelo Prefeito da Capital se engalanará pa- 1 t d t d
, Capltal a' Cemlssão Orga'.. ra a execução de um pro-

p e a e u o que se pas-
em si, pois êle não permite 'PINTURA MOLINE'" c

S nizadora dêste certame de grama que esta' despertan-
sar durante o prossegui-

detenças em tôrno do ar-
" é mesmo vendo, porque c t dess d

beleza, na qual S.' Excia., do interêsse em todo o
men o essa gran e reu-

tezanato, arrebatando e contando ninguém aere- nião dos elementos orna-

empolgando pelo seu con- dita" bem compreendendo a ex- país. mentais da sociedade catá-
teúdo inesgotável de bele- A Pintura Moliné traordinária repercussão, Trata-se do maior acon- rinense.
za. . .

E' uma coisa diferente social das festividades fl- I' tecimento social de Floria-

Q h D
. nals para a escolha de, nópolis face ao rico e 1'1- Imponentes desfiles se-

uer nos .trabal os de as coisas que a gente vê. c

MI'ss Santa Catarlne, a se. ii xuoso certame do CON- rão organizados e até nos-

criação própria (retratos e Há coisas que é necessário,
rem realizadas nesta CaM I CURSO MISS SANTA CA- sas sociedades carnavales-

composições), quer nas re- Que o veja primeiro a gente,
P d

. pital, emprestou ao grano I TARINA.
. cas colaborarão, fazendo

produções dos clássicos da ra epois acreditar! . ,

de acontecimento social o O sr. Prefeito Munici _

sair as ruas, seus carros

pintura, encontramos sem- Çom ela dá-se o contrário. 'f'
d

.

f í-] D' f t seu apoie moral e flnaneel- pal, dr. Osmar Cunha, ten- magru ICOS com todo o ex-
_ pre a gran e ,e. mcon undí- a-se um a o extryordinário!
vel artista.

.

E é bom que isto se dê. re, A Prefeitura de Fle- do conhecimento da ex- plendor do Carnaval de

"I C
. N' I

'.

1 rlanépolis, atrevés do seu plêndida iniciativa, convi- Florianópolis, incontestà-
magem de risto", a unca e uemais ressa taro

E'
., Depar+amente ,de Turl's· dou o dina'YY1;co organiza- velmente o mais artistico

tela que mais tem concen-
' uma coisa inaudita! H.U

trado as atenções do pú- Contado nela se crê mo, colaborará estreita- dor do concurso, sr. Luiz do Brasil, pela apresenta-
V do

é - mente para maler brtlhan- Fiuza Lima, diretor da co- ção de seus carros de mu-
blico confirma plenamente en o e que nao se acredita.

O nosso ponto de 'vista: ar- tismo dos festejos, que missão, a que, se deve o tações.

te ou dom divino." ou
DR. FERNANDINO C. contarão, inclusive, com a grande movimento para

Como se vê, nossa Capi-

ambas as cousas? ANDRADA semj-flnal para a escolha uma maior exposição do tal apresentará um aconte-

Procedente de Curitiba de Miss Brasil planejado programa, já cimento. inédit.o, que des-
E' impressionante! t t
Mas a exposição, um

encontra-se entre nós, desde Nossa ilha, a encantado- por se tratar de um acon- per. a .nes e msta!1te ,o
conjunto de trinta e três ontem.' o dr. Fernandino I ra Cidade das maravilhas tecimento social que fará maior interesse nao so

magníficos trabalhos, dá- Caldeíra de Andrada, alto
i naturais, que sorri em seu vir à nossa Capital, não' mente en; t?do o .Estado,

nos extraordinárias repro- funcionári.o do LP:A.S.E. I berço embalada p e 1 a s somente figuras represen-! ��mo esta d:a a dia atra

duções de Rubens (Chapéu naquela cidade e brilhante I águas do Atlântico sul, a- tativas de vários setores da Imdo. a atençao de todo o

de Palha), Murilo (Santo advog�do. I través de suas baías sere- sociedade brasileira como
Brasil,

Antônio de Pádua), Tícia-
Ao Ilustre e prezado con- I nas de águas que refletem I pelo número de turistas Fazemos votos para que

no (flora), Boucher (Ve-
terrân eo o "O ESTADO" vi-, •••••e todos possam reconhecer

nus), Velasquez (Infanta ��;"l����� ��rr:e�i: eO:tan�:I�� IM a"""e Esq uec I-da' ���se�l�����à��s�p�:�\��i���
Marguerite). nossa Capital. _ • lo benefício de nossa linda
Houve quem estranhasse

o chamar-se a arte de Ale- O TEMPO capital, atrair o maior nú-

xandra Herrmann "genui- Previsão do Tempo, até 14 (Para o Dia das Mães)
mero de turistas possível.

namente brasileira", ale- horas do dia 8. Oh mãe, oh mãe desvalída, lTOl'na-Se indispensável a

d d
-

Tempo bom, passando a ins- Mã b d hecid
co aboracão das nossas

gan o as suas repto uçoes.
. e po re e escon eCI a autoridades maiores, da

Mesmo utilizando modêlos tável. Que vives sem lar, sem pão, indústria e comércio do
estrangeiros, fazendo có- Temperatura: Estável. E' a ti, pobre maezinha, Estado, bem assim de to-
pias dos clássicos interna- Ventos: Variáveis e frescos. Abandonada e sozinha, dos os catarínenses, im-
cionais, ela é, realmente, Temperaturas extremas de Que ofereço esta oração. prensa escrita e faláda e
brasileira, pois realizada hoje:

pela primeira vez por ar- Máxima 21,2. Nesta data tão grandiosa naturalmente do povo em

'tista brasileiro, com maté- Mínima, 14,3. Em que toda mãe ditosa geIa, para que Florianó-

Recebe homenagens mil, po is se torne melhor co-

Tu ficas, na tua mágua,
nhecida pelos nossos patrí-
cios.

C<;>m teus olhos razos d'agua,
Ante um mundo quasi hostil... Aguardemos anciosa-

mente o .acontecimento
próximo_ na espectativa de
que o Concurso M ISS
SANTA CATARINA seja,
mais outra magnifica opor-

Itunidade para ensejar ao

Brasil conhecer-nos mais

I
de perto.

.

.

Duque de
WIndsor

PARIS,7 (U.P.) - Em con

sequência de falha no trem
'de aterragem, ao tomar con

tato com o solo, um bimotor
da BCA em que se encontrava
o duque de Windsor, parou
brutalmente ontem de manhã
no aeródromo de Le Bourget,
quando ainda mantinha viva

marcha, na pista Oriente-Oci
dente. Estão ilesos os 41 pas
sageiros que se encontravam a

bordo, bem como o duque de
Windsor. Parece que os danos
são poucos importantes: ape
nas a hélice e a asa direita

Ificaram ler2m211te danIfica-
das. L

------

Florianópolis, Domingo, g de Maio de 1955

Arte ou dom divino...
ou ambas as cousas?

Mães1
Ninguem lembra a tua fome,
Nem a dôr que te consome,
Nem a miséria que, passas,
E a Mãe de que hoje é o dia
Não sofre a tua agonia
Nem sofre as tuas desgraças!

_ IISei' Mãe é andar chorando num sorriso!
_ IISer Mãe é ter um mundo e não ter nada!
_ "Ser Mãe é padecer num paraizo!"

-x-

Mãe é o máis rico tesouro sobre a face da
terra. .. a mais viva recordação que trazemos

sempre pl�esente... o mais respeitoso de todos
Toda �Iãe hoje exaltada
Nesta data inigualada
Que nos fala ao coração,
Merece orações ferventes
E mil beijos e presentes
Ofertados com emoção;

os nomes ...

É ventura sem p!ir para os que a tem vival
É desventura inconsolável -dos que a tem morta!
A duas Mães eu presto homenagem especial;
A uma devo o- meu sêr, a outra a razão de ser

da minha existência; a uma devo o que tenho ai·

c.inçado, a outra o que ainda posso alCançar;
uma é o meu Querubim Terrestre, a outra o meu

Anjo da Guardai
No altar construido com os musculos de meu

coração, Elas réinarão eternamente:
,Uma é minha Mãe ... a outra a Mãe dos meus

filhos!

Mas tu tambem, desvalída
Mãezinha desconhecida,

.

Bem devias ser lembrada
Pelo múndo indiferente
Que não sabe, que não sente

-, A dôr de ser desprezada!
�... .ri. L

'�L -

','
. André Nilo Tadasco

"C:-'jãOiitirdã"nçOã"Rtã
1101 no t O

E é lembrando coinovido
Êsse teu nome esquecido
De mãe sem pão e sem lar,
Que venho hos versos meus

Pedir, impl0rar a Deus,
A esmola do Seu olhar!

Fpolis., 8 de niaio de 1955.
Sc�t,Ú!!;t;li,l ft Vi�;

RIO, 6 (C.P.) - Nas esta- 1127%; Áustria, 108%; Brasil,
tístícas da ONU, o Brasil

ocu-191
%; Grécia, 84%; Perú 73%;

pa o 4° lugar no mundo entre Japão, 71%; Colombia 66%;

o� cam�eões de carest�a da
I
Uruguai, 6.0%; �exico, 50% ;

Vida. ACIma do nosso pais, nes- Outros países tiveram meno

sa triste concorrência, estão res aumentos no custo da vi

apenas o Chile, Israel e a Aus- da. As estatísticas da ONU

iria, Segundo os dados nurne- vão até o mês de junho do

ricos da FAO,. a majoração I a�o de 19?4., CgJ110 se �a�e: de
do custo de Vida, tomando-se I 1;1 para ca e que se verificou
em conta �o:nente as utilida: I o, mai?r surto ,inflacionaria da
des essenciais, de 1948 ate historia do pais, de modo que
junho do ano passado, verifi- talvez, atualmente, o Brasil 0-

�ou-�e n� se��int� percenta.! �upe, �a :,3li�ade, lugar me

gern: Chile, 3�4%, Israel, ... "05 honr.zo ru ..da.

,
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PLANOZÃO OU PLANAO
O PIaninho, esboçado para resolver, até 31 de

janeiro de 1965, os problemas da luz e do leite,
apesar de unanimimente aceito e aplaudido, foi
vetado pelo sr. Governador do Estado.

Para substituí-lo, S. Exa. alega haver o Pla
no de Obras e Equipamentos Eleitorais. Não obs
tante isso, apuramos que determinou ao sr. Ro
meu Sebastião Neves a elaboração de um Plano
zão ou Planão, dedicado exclusivamente à solução
do caso do leite.

Conseguiu a nossa reportagem apurar que
o operoso deputado udenísta já tem concluido o

trabalho, cujas. bases principais são as seguintes,
textualmente citadas:

I
"O leite, assim como a batata, o milho, a

banana, o voto e outras tantas mercadorias não
foge 'à lei da oferta e ela procura. A crise qu� com

êle se verifica provem simplesmente de a pro
cura ser muita e a oferta ser pouca. Não pareceu
do possível aumentar a oferta, o lógico é diligen
ciar-se diminuir a procura, Como fazê-lo? Comba
tendo-lhe as causas; evidentemente.

E a primeira delas está no horário errado em

que funcionam os postos revendedores. A práti
ca está demonstrando que tais postos não devem
ser

. �bertos à.s. 5 horas - hora em que muita gen
te ja se habilitou a comparecer às filas. Se, por
exe-mplo, a venda fosse feita das 2,30 às 3 da
madrugada, certo seria o decréscimo da procura.

A primeira sugestão, pois, para dar solução
ao. problema é essa, do horário. De par com ela,
mister se faz. acabar, de imediato, com a venda
do produto durante o dia, quer na Usina quer em
outros pôstos, que devem ser fechados com a má
xima urgência.

II
A segunda .medtda, que reputamos a melhor

consiste na substituição do vazilhame, Partindo d�
princípio, já comprovado, da impossibilidade da

v�r;da de um lif ro para cada freguês, resta, mo

dlfl�ar a unida�e: em vez de um litro, O leite pas
s�ra a ser vendido em meios litros. Com isso, prá
tícamente o Serviço satisfará o dôbro de adqui
rentes. Será necessário, entretanto, rigorosa fis
calização nas filas, para que os tubarões não con

si�al11, com o seu' nefasto poder econômico, bur
lar a medida e adquirir dois, três e até mais meios
litros. Essa providência, no caso de necessidade
poderá, óbviamente, ser desdobrada, adotando�
se, em vez de vazilhas de me10 litro, garrafinhas
de um terço de litro, de um quarto de litro de
um quinto de litro, de um sexto de litro d� um
sétimo de litro-, de um oitavo de litro de' um no
no de litro, de um décimo de litro. Desta 'última
divisão julgamos não dever ser ultrapassada por
motivos de ordem econômica.

'

III
Como terceira providência sugerimos a ven

da ,m.ediante car�ões, a serem fornecidos peio ,Di
retorIo_ MetropolItano da U.D.N., mediante a apre·
sentaçao de atestado de ideologia. Com ela seriam
excluidas as .c?nc,orrências de individuos suspei
tos, de OpOSICIOnIstas confessos e de dissidentes
u?enistas. Tem esta, sôbre as demais soluções, a
VIrtude de fazer -com que o produto, até agora es

casso, venha a sobrar, superabundantemente, em
todos os postos da revenda.

IV
A quarta e ultima medida, será a extinção do

f�rn�cim�n�o, com a ve�da da Usina, por concor-.
renCla publlca, como eXige a lei. Essa, leva sôbre
as outras, a vantagem de pôr fim a verdadeiros
focos de demagogia e resistência aos poderes le
gitimamente constituidos" .

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


