
NãO está sen�o articula�a a tarceira can�i�alura
"

m
RIO, 9 (V. A.) - Cal' ,c�m I Quadros

estariam attícula n-
,

Gávea �eqll_ena e ouviram �la que elevem caber aos parti- ,E aduzíu que o sr, �rado
ele fundamento as notícias do ou mesmo procurando no- sr. Cafe Filho a declaraçâo dos. Informou � tambem o Kelly titular da Justlça e

de que o presidente Café Fi- 11 vo candidato. Ontem, algum de que conttnúa no desejo di" chefe do Executivo que' não! Negócios Interiores, é quem

.Iho e o governador .Tânl8 lideres políticos éstíveram na omitir-se de "demarches", palestrara sôbre candidatura I vem cuidando ela parte polí
com o Governador paulista tica do Govêrno.

OS MEIO
Quer o sr. Irineu Bornhau

sen que a Assembléia lhe dê

os meios para atender às jus
tas reinvindieações do fun

cionalismo público, que vem

de solicitar aumento de ven-
,

cimentos,
Não somos da Assembléia

e muito menos entendidos

em matéria de finanças pú
blicas, mas um simples olhar
nos indica o caminho a se

guir nessa complicada maté
ria ele abono.

Temos conversado com di

versos funcionários, dos cír

culos mais graduados, e to

dos eles, com raríssimas ex

cessões, adotam o mesmo

pensamento.
Pelo que se' compre�nde da

intenção do sr. Governador,
S. Excia. pretende conseguir,
nesta oportunidade, mais

um aumentozinho do impôs
to de venelas e consignações,
capaz de cobrtr, sàzinho, a

,

deF:pesâ' elo abôno. ',,-

Deseja assil'n utilizar-s� de
todos os dinheiros; mesmo

daQueles que vem elo excesso

de arrecaclação, ua próxima
campanha demagógica,
Pois, realmente, para que

o sr. Governador atenda o

funcionalismo, não há ne.;..

cess-idade de aumento de im

pôstos. Os meios estão aí a

sua mão, dependendo ape

nas de um pouquinho de boa·

vontade, que o dinheiro cotr":
tinúa entrando nas arcas elo

Estado em volume cada vez

maior.
Nos três primeiros meses

de 1954 o Estado arrecadou

Cr$ 103.000.000,00; em núm"l

ros re'dondos, do impôsto de

vendas e consignações.
No corrente ano, no mes

mo período, a renda subiu a

Cr$ 136.000.000,00, havendo

um superavit de " ... ,., ...

Cl'$ 33.000.000,00, em três me

ses apenas,
E note-se

-

que êsse impôs
to representa 80% da renda

do Estado,

De onde vem esse aumen

to? E' claro que vem da ele

vação do custo de vida, do

maior preço das mercadorias,
ou da inflação, ou desvalori

zação da moeda.

O impôsto de vendas e con

signações' é cobrado à razão

de 3% sôbre 'o preço da mer

cadoria. Quanto mais alto

for o seu custo, tanto maior

será, fatalmente, a arreca

dação do Estado.

Não cremos que o sr, Go

vernador pense realmente,
como costuma dizer nos seus

relatórios, que o excesso rle

Cr$ 122.000.000,00 que o Es

tado arrecadou no ano pas

sado, tenha sido fruto ele SlH

administração, nem tão pou
co do crescimento dos meios

de produção do Estado, que

não podem desenvolver-se

devido o abandono de nos

sas estradas, que são as veias

do organismo estadual em

decadência.
O que houve simplesmente

foi a desvalorização da moe·-

• da, que um órgão especiali
zado do Banco do Bl'asll cal-

Riso da:Cidade

- Meu Deus! Que negócio é esse, Barnabé?
E' o meu novo uniforme de ir para a repartição'
Se não fôr assim, os onibus comem todo o meu

des rio mercado interno nos

próximos anos. Dispondo d.

capital que ultrapassa a :2.

bilhões de .cruzeíros e con

ta nd.i cvrn uru 0;'';:''.11 e r to
í

e

divisas c e: to na base de 3 -,

5 por cento·ctns expcrthçõ�i
do país, calculadamente 50 "

tiO milhõer di! dólares, deve

aparelhar-se imediatamente

para corresponder às expec
tatívas do povo brasileiro,
aumentadas, agora, com 2,

descoberta de Nova Olinda

cujas pesquisas indicam a

existencia ele uma área apro
veitável de 70 quilômetro c

quadrados, Admite-se a mé
dia de 3 poços por km2, por
tanto "210 poços. Calculandr,
1 produção de 500 barris �J.::
.ada .poço, teremos, só ai,
�05 barris, ali seja, 2/3 das
ituaís necessidades brasilet ..

:as, que deverão ser atendi-
1S pelas outras zonas petro
líferas. Quanto à rerínação,
iom as refinarias em: funcio

namento, podemos contar

com, pelo menos, 60 por cen
co das nossas necessidades,

"Eleito presidente da Re-
'7;fl�w...I1il;..�.,.&,.'iiI_�����riIt;��__��iii�.,.�fII'_"iiiW_�..QJiij�Jlii'...�

S 1
-

_)ública, na base dos recursos
.

,emple a íruísto I nacionais
e populares da Pe-

.

trobrás e de quaisquer sacri
Hyde Park, 9 (U. P.) - A trada em vigor de uma 1€1, netos que sejam necessárro.

culou
.

em 24(10 o ano passa- cimentos ele seus tuneíonú- sra. Franklin Roosevelt anuri cujo projeto foi votado quín -

ao próprio erário público,

lo, i rios. Basta apenas dar-Ines ciou que, dispondo Já de ren-
i darei ao problema do pe

das suficientes, havia decí- ta-feira pelo Senado, em ra-
Si o dinheiro se desvalorí- uma parte do excesso de [1.1'-

dido recusar a pensão de '.

!
vor das viúvas dos antigos

tróleo a príorídade número 1,

'Lon e o Estado se beneficia recadaçâo que é uma conse- porque dêle depende o futu
1O.OGO dólares por ano, que' presidentes dos Estados Uni-

1'0 econômico elo pais. Nestr
�0l11 essa desvalorízacão, au- quêncía lo' g'I'C" e facilmente I'

- -
-

<" '"

lhe serra oferecida' pela, en-
I
dos,

montando suas rendas, é ela- cornpreensível 'da sítuaçào
._,,_.

matéria, não há mais o qu.

:0 que o funcionalismo pre- mrlactonárra em que se ele- discutir quanto ao regime d:·

rísa ganhar mais, na medi- bate o País na atualidade. N o' t u 'I a S j

exploração. O Congresso Na

da do valor aquisitivo ela Poderia ainda o sr. 00- .iíonal, com o apoio das fôr-

.noeda. vernador, si realmente dese- �as políticas e do povo, .iú

Nem se deve dizer que pra- ja atender a classe, dlspen- fixou a diretriz dermltíva

.ísa ganhar mais. Precisa. sar essa imensidade ele 11l11· ,�
- INFELIZ-e desastrado, tanto na forma como no monopólio estatal. A nov.

sim, que se lhe dê a mesma cionários contratados e ex- í'unâo, o discurso que o deputado Mário Brusa, sub-Iider função é prestigiar a solu-

1uantidade de dinheiro ne- tranumeráríos que mandou udenisl.a, profertu na Assembléia, no dia 5 do corrente, 1111- cão adotada, torná-la efr

.essárlo à manutenção de 'encostar" nas repartições i I}Oss}ljfl:t�,c1o ele refutai' O,S dados que ilustraram o parecer ciente; e fazer elo petróle.,

seu stand de vida. .ía capital e <10 interior, (;.31 do Síndíento de Elaçâo e 'I'ecelagem, o orador se derrama brasileiro não uma ríquezu

E êsse dinheiro, pura 0:1.- quais vem servindo apenas em ataques grnssehos e soezes à Empresa Industrial Gar- potencial ou uma reívindí

iono, pode ser tirado, sem �omo' cabos eleitorais o:h da, personaltzando-us no seu diretor. A raiva pobre dt) cação distante, mas um.,

.ierihum sacrifício para o UDN; deputado Brusa causou dolorosa ímpressão. Para, conrun- conquista' da nossa geração

-rárío, elos excessos de arre- Esses os meios que o 31'. di-Io, bastará pôr-lhe aos olhos os balancetes das ernpre- política.

'adac.ào, que aumenta n8 .l'ineu Bornhausen tem à !oas elo sr. Il'ineu Bornhausen, de cujos lucros não são * * *

nesma bitola em Cjne a moe- não para resolver a a:ngu;::- desviadas vei'bas p;::ra creches, estádios, hospitais, etc., - O principio da reIor11",1.

la se desvaloriza. tiosa situação de seu funcio- mas apenas para leite aos potl'ilhos do hai'as ele Castro. agrana está inscrito, po:'

Portanto, para um 1'acio-
< lalismo, "elo pessoal da ca-I

"
- OS LUCROS das empresas <lo sr. Bornhausen sc- convicção ou cálcu!o políti-

:inio cOfre.to, hOEesto e ele.. ;a", que não pode cOlltlnu�H' tão. menOi'es do tfUe 05 apol1tado.s, nas outras, pelo. :>1'. Brll- co, em todos os progranu,'

;ente, o Estado não precis8 �om os miseráveis vencimen-, J�e�'c.ial e Industrial de �hlmenau,. () t?lJiCO cm, �ue, ,repor-.
partidários. Em que bases in

ecorrer a aumentos de im- os que H:cebe. slt:lrlO quase 'lUI: exclUSIVO dos _dmhcu'os cataj'liiêilses? 1': . teütaria, 'objetivamente, (

J1Jsfos p�'ita ff::tjü:;\tCd_' Ó . "v.�'!V" '

,

_. #J't<16,hu:: -1,llio,oé o �í'� Q!lve.rr}aJ�q.r. i Di..dO�::Sf\l.ftII. ,!l�e(ofe!;_? �Q. lJ1·iJ?:eli·o. ;;;en�lQF"J)r9moyer _.� rerO'I;l1):l
�

. _

'tlclb, [lII!l::;' turno' g� V1u l'oif"'-I'eL'41lL'e linúncio, ])J\blíthdçt�em agrári-a, "Vis' ndo à soluç5:o su-

,.�flIêfj8•••e•••�-N....O�.t�iÍ!$.��f,�6";.�6.�í9.tiQ5��'r I Ciil'i� ikl ? .

�

-
"

,

.

cial e eC011Ô\nic-a?

.' ,

"

- §ô'llRE a al<g-umentuçao do sr. Brusa, capcIOsa e

I Resllosta: - As bases ele

PASSOU-SE NA ASSEMBLEIA
'

sole1'te, 'oItal'emns, em br-eve a tecer comentários. De já, uma reforma agrúia no

, ,
'

.

, 110 ent.anto, esta pergunta: - Os Il1m'os ela,;> t'mprcsas bnr- Brasil devem ser greais com

O deputado João Colodel rios, foi estimado o exces.so nhausenuas, iguais ou ainila maiores' do que os citados na 'as adaptacões necessárias a

está com um requerimento de arrecadação, para 195:3, tl'ihlllla da Assemb-léia, são desumanos e revelam g::máncla?
!
caela reg'iã� elo território na

pronto, que será apresenta�o, em Cr$ �07.000.000,oo n:ilhô83 I Para sair lj�la .nega:ha, o confu,so sr, RI'usa fui que cOll-1 cional. Não poderemos reali�

segundo colhemos, l�a sessJ.o
,

de cruzeIros, o que dano, pu- I reSsar
a prôprm leViandade.

'

I
zá-la senão de modo pl'O-

de segunda-feira, pedindo a ra fazer face a êsse abono. ':'
- IURESPONDIVEL, na resposta da Associação Co- I gressivo, com o respeito à

nomeação de uma Comiss�t(J I -0- mel'daI e Industrial de Blumenau; o t.ópico. em que, se re- : propriedade individual, que a

Parl�mental' ele !nquérlto.. . se�uiu, para Rio do Ouro, tauelo-se �
_ memorávc�_ CO�1Venção ele julllo de 1952, l.em- i política social-cristã l'eC011-

? llust�'e peteblsta quer,quc i mtenor de Brusque: o depíI- I
bl'a ��l1e 'lluqu.ela oeasmo farom

.

al>onta.das ao _?ovcrno I
hece e proclama como prin

seJ a devldamente apurano o I tado
Braz JoaquIm AI,'es, "meclldas sachas, capuzc:; de ma,Jorar a arrêcudaçao desse cípio básico de reform::t.

escândalo, em Canoinhas, do presidente da AssembléLl, tributo ("euuas e consig'nações) sem entretanto dilatal'-lhl' i Dentro da progressividade,
chamado trigo papel, segun· que lá será alvo de expressi- as taxas", O Govêrno não quís ouvir os conselhos da classe. !

teremos de adotar pí'Oviden

do reiteradas denú�ld.as qnt: vas homenagen�. Preferiu iMl1ndul' o .Estado de llostos 'riscais in01JCrantes e li cias a curto prazo e a longo
vem recebendo. TaIS llTegll- Naquela localIdade, o i]u:>- contrapl:oducentes, sobl'ecarrcg-ando o Tesouro com enol'- prazo, a fim de atender, em

laridades se teriam passal10 tre trabalhista é muito esti- I 'H,S defipesas de i'undonúrios que uãõ evitavam a eva - ! cada caso específico, à ne-

na, anterior adm'ini. traç5,,), mado, são das rcndas! I' cessidaele de não avançar

em Canoinhas. Lá exerceu, ele 1932 a 193ô, ':'
- ANTES de fazer 'rrclls"ções injustas e ine))tas, o muito para depois ser obl'i-

-0- o magistério, havenelo deix:J.- '1'. Brusa, mais e melhor conti'ibuil'ia pal'a o crédito go'ver- gado aos recuos e transigen-
A Emenda à Constituição do sólidas amizades. Em W'.1 namental se informasse em que lJé anelam os inquéritos a- das. Neste sentido, serâ(j

do Estado, 'criando o carg,) companhia segUIrao vanos bertos no Oeste l}am alHll'ar o cl'iminoso desvio de vária� feitas as' desapropriações,

de vice-governador, se acln líderes, inclusive o ilustre dr. dczenas de milhões ele cruzeiros! quando se tornarem indis

com o deputaelo Tupy Bar- Ingo Renaux, prestigioso pr,�- *
- SE o Govêmo Il'inell Bornhausen houve,sse pôsto. pensáveis, através de crité

reto, designado relator, na sidente -da Câmara de Brm- em prática o }J1'ograma elo candidato, então sim, discutível rios que Possibilite�l depOls

,Comissão Esp_!lciaL que. "eria o gesto das classes lll"otlutoras em ueg'ar-Ihe mcios I as reintegrações das proprie-

-0- mais amlllos ii. execução elo que estivesse começado, Nada

Os líderes Estivalet' Pire�,. 4Q_....Q.. -�"'.?_"_ ':'.1". "'-"-'". fez do que prometcu. Tudo o que fez foi justamente o que

do PSD., João Colodel, do prometeu não fazer. E agora, quanc10 está a terminal' a, sua.

PTB., Laerte Ramos Vieira, SEGURO l'ílalfadada administraçã,o é que lhe ocone um Plano para 10da UDN., Leopoldo Olavo E- "INSEGURO,j (lez anos! Ag'ora, às vesperas de eleição! Plano que manda

rig, do PSP,- Vicente Schnei.. S t· 9 (U O antecipar operações de receita! Plano ciue manda ailquir:l' .

an �ago, . P.) -
,

der, do PRN., e Nazar'eno Ne- ' lima frota inteira de jeeps, 11al'a se aliar aquela Ilue vci.o 1.;clifICio ele 12 pavimentos
ves, do PDC., estiveram, on- oCl1pado pelo Serviço do Se- para o,s agricultores e

acabO,
n inteirinha nas mãos dos

ca-Item, em demor'ada COllfel·e'n.. S' 1
bos eleitorais (la U.D.N.! ,

gomo OCla, em pleno centro

Cia, no Gabl'nete do Presl' _

,"
- Ú QUE falta ao Góvêrno - e isso está claro em

desta capital, foi "declarado
dente Braz Joaquim Alves, inseguro e perigoso", razão
Foram sabatinados por. uma pela qual 3.:'; pessoas que, ali
Comissão de funciol1!1;-'jos pú- trabalham o ab:mdonaram
blicos estaduais, chefiado!, e recusam-Ee a voltar a ocu

par Elyanni Mariano S. San� pá-lo.
tos e integrada dos srs. Hei-
ládío O�sen Veiga, Roberva.1. --- -

Silva, Antônio M. Kruger f.'

Walter Almeida, tratando do'GUARDA
abono de emergênCia, cuj;:>
projeto o sr. Governador, St) MACONHEIRO
comprom6teu enviar a A.�,
sembléia,

Crt, 100

• _,

todos os pronun'ciamenLos das classes produtonts - é essa

coisa que o sr. Brusa não fluís comjll'eendet': ronfiança. E

confiança não se -pede, se impõe! O Govêl'no que ·aí está,
dcsg'asto c desacreditado, levou (I Estado a jrarr�L. Não tem

() direito de ii1Uuir no futu1'o, já. que não SCUhê construir ()

presente.
*
- ACHA o sr. BJ'usa que a conjugação de nossos es

forços poderá rea1izar a;[:mna coisa de util e definitivo em

favoi' do Estrdo de Santa Catal'in'a". Esse JUÍzo, feito bem

ao fim elo. Govirno do sr. Bornhausen, vale por uma confis

!ião.: a ele Ilue ele útil e de definitivo nada até agora fez o

S. Paulo, 9 (V. A.) -' On- sr. Bm'l1bau;:en.

tem, ao meio dia, foi preso
*
- A OCASIÃO de medida..s em prol da salvação clt:

em flagrante dentro do pre-, listado n::'o pode sei' fixada, dentro do prazo de coma do

sidio da Rua do Hipódromo, Góvêrno que o al'l'uinou. Espel'emo,s pela 31 de janeiro. Dei

quando portava 15 pacotes' xemos que decorra (I tempo do nôjo. A.ssistam�s a missa

de maconha o Vigilante do do 7° dia. E voltemos então nossas energias para }'econs

mesmo preslOlO, Francisca, trllir o que foi destruido e l'epôl" o Estado 110 caminho do

Cesário, de 25 a,nos, sOlteiro'l!ieu progresso .. Deixemos os planos' ao novo GOVêl'llO, Nem.

O soldado ela Fôrça Pública na Rússia, 11em nos I,r"v�r11os totalitários se fazem l}!anos

que o prendeu suspeitou de
I
para além (Je 5 anos, porque a:s varia.ções sociais, ]}oliticas

suas atitudes e isso lhe deu, e econômicas não autol'izam l)revisões além de quinquênios"

motivo para ,a rápida ação 'lião aceitemos o milagre bornhauseano; de comandar o ful_
, I tu!'!} até 1965. Delxem0- de anedota.,: '

que executou, I

A ComJssão de ftincioná-

rios, depois ele ouvir os re·

presentantes do povo, reti

rou-se satisfeita. O abono

preiteado é de Cr$ 1.000,00,
por mês, sem clistinG�o de

carreira ou classe, abrangen
do os funcionários· do Exe

cutivo, do Legislativo e el,)

Judiciário. Pelos lídel'es, na

sabatina com os funcioná-
ordenado! ! !

"
_

dades, na hipótese ele a stn

divisão não ter dado resul

tados compensadores.
"A reforma só' poderá ser

realizada após amplo escla

recimento de seus objetivo" e

de suas bases. O povo tem

de ser preparado, cuidadosa

f;" düígentemente, para reco

bel" uma transformação tão

importante nos seus meios

de produção e nos bens de

património. Esta, é a tarefa

para o governo que se cons

tituir 'a 3 de outubro e que

conseguir uma base politíco
parlamentar suficiente para
iniciar a refo-rma e dar-Ih"!

tôdas as consequencías. Ela

não é obra para ser realiza

ela ,em períodos ele agitação
pré-eleitoral nem para .ser
cumprida por governos des

prestígíados.
"Através do coríhecímento

perfeito das condições ele vi

da nos campos com a

existencia de meios técnicos

que formem líderes rurais e

proporcionem educação e as

sistencia - poderemos 1'€:1-

lízar a reforma agrária na

Brasil, 'atentàndo bem para

todos os problemas da terra

e do homem. Esta é a opor

tunidade para concretizá-lu,
dentro dos príncípíos cris

tãos e democráticos, com

bom senso e realismo.

* * *

- .Em relação ao comércio)

exterior, considera deverá

prevalecer a intervenção do,

üstado pelo confisco Cal1'1-

rial, ou admite que as díví

sas produzidas nos mercados

-strangeíros devem ser lívre

mente manipulados pelas
classes produtoras nacío-

nais?

Resposta: - Embora favo

rável à liberdade cambial,
devo reconhecer que essa po

lítica não poderá ser posta
em prática . de uma hora

.

para outra, e a intervençã,)
do Estado, nesta matéria, é

fato consagrado. em todos 0'3

países, sobretudo numa hora

de crise como a atual. No

nom,ento, os C0n:11)l'omissos
do Brasil no exterior, 61,1 tô

das as moedas, a curto e lon

gá Ára:?:o, m�ntarn à' rnãis de
2 b-Úhões de, dÓlar·es. De sor

te que, para fazer face a ê"\

ses compromiS_sos e a outros

indispensáveis ao funciona

mento de serviços de utilida

de pública essenciais e c!t'3-

pesas ligadas à seguran<!u

nacional, será necessário des

tinar parte da reserva ele ti>

visas obtidas com a· expor

tação, para atender a esst's

pagamentos. Espero, pOl�m,
adotar medidas que perm!
tam reduzir gradativamente
essas reservas e, consequen

temente, aumentar a parte
de divisas destinadas à uti

lização pelas classes produ
toras e comércio i�nportad{)r
em 'geral, sendo .indispensá
vel, neste último aspecto, a
bolir totalmente as importa
ções de luxo e reduzir ao mí

nimo as que não fm'em es

senciais, até que consigna
mos atingir situação de equi
líbrio' no comércio exterior".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de madeira, rer em construida, ainda não

habitada, com uma sala de '�star de 3x6; dois amplos

quartos cosinha e instalações sanltarías, IUiar para

construir garage, sito a rua J uca do Loyd, em Coqueiros.

Preço 180.000,00 - parte financiada.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Orna casa com terreno- em. Santo Antonio de Lisboa,

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

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

lação completa de banheiro e W.C.

Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de

.rantar, casinha e instalação sanitaría completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito fi

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

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

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,

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

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

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

Pode ser visitada a qualquer hora

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

aídencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço C1'.$ 50.000,00
Pois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de São José, em f'ren te a Caixa D'Agua,

Preço cada Cr$ �O.OOO.oo.

4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons-

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

380.000,00
uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pintada a oleo. preço Cr$ 94.000,00
fiegocio urgen te

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

l0 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Móveis
Por motivo de viagem v.ende-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

camis�iro sapateiro.
6.625

CURJTI...
�-----------------------------------------------------------

INDICADOR PROFISSIONAL!
DR.

RO!��;�STOS .1.MA���T�tÃ�RMO I.
Dr. Vida) Dutra Filbo

I .1! .

.

.. I�om !ltátlcà lloYHQSPltal Sio I M É D I C " l' ES�ECIALI�TA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA, DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZO'4ER' .'TunClSCO de A,ssls, e na "linta CLÍNICA DE CRIANÇAS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W MUSSI I FILHO GARCIA Casa do RIO de Janeiro I PEDIATRIA NEO-NATAL DISTu'RBIO
• t CLINICA MÉDICA ADULTOC'l NASCIDO

-, S DO RliCilM

• i Doençaa do aparelho respiratório �Iplomado p�la Faculdatl. Na- CARDIOLOGIA
."

PR'
- ASSISTf:NCIA Tf;CNICA ESPECIAlIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB
TUBERCULOSE clOnai de. Medicina da UW"..,- r'ontu!tódo: Rua Vitor Doenças Internas EMATUIWS '- TRATAMENTO DA INAPEH:NCIA INF

, RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Bldade do BraBn reles 22 T I 267-
M:ei-

CORAC- O FIG D
(FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESBANNTIL

MUSSI DOS PULMOES Ex-Interno por concuno da Ma- Ho;'á-'i .e. o. .
A --, A 0- TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTE d'

0-

_ MÉDlC�8 _
Cirurgia do Torax

(S tedrnidade-Escola Sc!xta fefr�s ,Segundas, QU"l'taa e RINS - INTESTINOS PSrCOLoGICOS DA INFANCIA _ 'ENFERM1D�D-;S Dri'iT ���IOS
CIRURGIA-'JLíNIC.A. Formado pela .'aculdade Nado- ervl�o o Prof. Octávio &0- Da 16

' '18 h Tratamento moderno da
ClA DE MANEIRA GERAL

�'- 1<AN-

GERAL-PAR'rOS nal de Medicina, TIBlologhta e drhrueB Uma) R
s. , �s. oras.

. SIFILIS CONSULTÓ�IO - FELIPE SCHMIDT, lI8.

Serviço completo e e8peciaH- Tisloclrurll'iâo do HO_IIIt.I Nc- Ih-Interno <lo Serviço de Clru1'- ·d�.sl�;ncla '20
Rua

d
Fehr,e lSc� CONSULTAS - DAS 2 ÁS f, HORAS

&ado du DOENÇAS DJi SJlNRO, rêu a.mo. I('ia do H08p�t.a1 I. A. P. E. T. C. ��I '3002- an ar, apto Consultório - Rua Victt.r C;��SU_L;'J\S C/ !TOnA MAl(CAI:â: FONJ4 8166

RAS, com moderno. método� d" Cura0 de eaJM!cls.Jh:açl& ,ela do RIO de Janeiro
. .

.

Meirelles. 22. RI'.�fDENC1A - TENE!\TE ;-;ILVEIRA, 1110 (F'ON lltilJ)'
diagnósticol e tratamento. S. N. T. Ex-Interno e Ex-alUil.- Médico do Hospital 01. Dn�HEN'iiIQiJE-PRfSCO-� Al'EJ\DE CHAMADOS A DO�lIC!LIO

�

SULPOSCOPIA - HIS11l\RO � tente de CJrllrrla do Prof üeo .,
Caridade u-: HORARIO: ---.-----

_

SALPINGOGRAFIA - JU!TA.:'.O- .
Gulmarie_ (Rio).' DOENÇA,S DIi SJi1NHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas. DR. NEY PERRONE�·---:-----rm.Af�VÃ.ROi)E----·

LISMO BASAL Cons: Felip8 .Schmidt, as -

Co
f'�R'IOS -::: OPERAÇOIlS MÉDICO TI' MUNO I '

Radioterapl. por ond.. CUl't&.� Fone 8801 - ns. Rua Joao Pmto n. 16, Opi-raçôcs _ Doenpu d.
e efone: Consultório -

, 'CARVALHO
.,

I
d h das 1600 à 1800 b

� � 8.. - I, ormado pela Faculdlide li ..cl I
F.letroco....ul..çio - R..lo. Ultra Aten e em ora m"rcad.. ' _" , ora... nhoras - Clínica de Adulto.. 3.415 I I M

•
R R E Pela n onha ate d d à

1HIO de edicina Dniveriidad' i
Violeta e Infra Vermelho. .es.: - ua stEl\"ea Junior. .

1� n I I - Curso de Especiall'zaça-o R 'd d
�. J' i It

F t H't I d
no SI ência: Rua José do o Brasil, I

Ut'l' cu. ura - l)edla�rla

Consultório: Rua Trajano. n. 1, 80 - one: 2395 na�en e no Gipl a e Hospital dOI ServidGi'ea do .,_ .. ,
. i RIO D1I J).NIHRO .,

Puericultor do Departament"
1° andar - Edificlo do Montepio, ---. C_arl�ade. tado.

.

Vale Peleua 126 - Praia Aperfei�oame.nte na "Cau d•. 1\auonal da ClÍança. ix-Assia-
Horário: Dai ,9 à. 12 hol'8S - DR. YLMAR CORR:tA Re3Ide�cla: (ServIço do Prof. Mariano di' ela Sau-dade _ CoqueI·I'os. I Saude São Mi<>u61" ',tente do Pro!. Martagão Gestel'ra

Dr. MUSSI. CLf�'rCA lIJ"'.DICA 'lOlRua: Genel'al Bittencourt n Andrade)
.. U

a H.
•

I __.::._' PI·ot. Fernando Paulino ! na, .

nJvel'si-lade do Bralil. 11lI:-

Da. Ui à. 18 boi'u - Du. CONSUL'rAS das 10 -- 11 bo, 1; I f 2692 fI Co�:ultas -:- Pela manlil no

I' DR MARIO WEN" Ilnterno por 3 anos .dO S.-rviço . fr!edleo do Instituto Fernande.
IrlUSSI raso

e e one: . . o,spJ.al de CarIdade, . • de Cirur�ia 1, Iguelt'a-Serviços dos Prata Oe-
Relidêncf.a: Ávenid. 'l'rom· Rlla 'I'iradente II _. F'one 1<'111 DR NEWTO:N

A tarde d�ii �5110 ha em dilUI-
,

'.

DHAUSEN �ro!. Pedro d. MOIll'i 1�[Ll·. Pernetta e. Mário Olint·o. _

POWlkl, 84.
DR. JOS� TAV" 'D�� 'D'AVlLA �e no consu.tórlo .' Bua �un•• CLINICA MÉDICA DH ADULTOS Est.aglo _por 1 allo na "1Ilatllr, I no .�I� de JaneIro. Ex-médico 11_

.co � claclla.do 17 ;);sqllln" d.. Tira-I E CRIANCAS mdad.e - Placola" Ilag,al'lo .do Serviço de Pediatria

DR. JÚLIO DOIN IRACEMA CIRURGIA GlllRAL dente�. Tel. 2766
.

ConRllltório _ Rua 10io Pi!!-
Pro!. OtáVIO ROdrigues tioJa ko HospItal do Ipau (prof. Luil

MOLE'STIAS NERVOSÀ.8 )i( Doenças de Senhora. - Procto- Re�ldencla - rua PruldQnt. to, 10 - Tel. M. 769. Interno por l! �no do p"eüt" 1101'res Barboza) no Rio d. Ja-

VIEIRA MENTAIS CLINIC GJilRAl logia -, �Ietricldade Médica CoutlDr,O 44.
r I Consultas: Das 4. i•• hOT1:i. Socorro, nei;o:.

M�DICO .

- ...A .. ConsultorlO: Rua Vitor Mel-l
CU'I-.ICA .Residência: Rua JliltllVU 14- OPERAÇOES I Feulatra. do I{osp.ital de Cari-

ESPECIALISTA 11M OLHOS, I Dr Serv�ço NaC10nal d. DOIID- �eles n. 28 - ,!'ele!one: .1307. de mor, 45. Tel. 2 SU.'. CLINICA DE ADULT' dade. MedICO escolar do Centro

OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA i ça��f�n��I�mbulllt _ () :- Hiiic.. .

Consultas: Das 15 boru em
OLHOS - OUVIDO�. NAltIZ

I
.

I DO_ENÇAS DE SENE'OR,'..S de Saúde de Florianópoli•. Pedia.
TRATAM1i:NTO 11 0P,IlJt�OOES ne Mental'

diante. ii GARGANU DR. ANTONIO BA1'IS'I'A . C�NSULTAS: 1Jo Hoepitld d. Itl'a da Assistencia Médico -- So-

Iufra-V.rmelho - NebllU.açAo -

I Psiquiatra do l{<lip;tlll _
Besidência: Fone. 1I.4l!2 DO

JUNIOR I Cal'ldade, diaril,ment. dli!l 8 iii ";al da ArmAda.

,

.. Ultra-So,'l1l Colônia Sant'Ana
Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA 10. Consultório: Rua Tidarent

(Tratamento de Bln,ai&. e.. Cúnvultioterapia pelo 31utro- DOENÇAS 110 APARELHO DI- Chefe de;. Serviço de OTORt- CLINICA ESPEC1ALD:ADA DI: No co.nsultõrio, -à Rua João 9.
e.,

.

operao;io) ,'boque e cardiazoJ. lniulin "ra-
GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital ele Florlan6pollr I CRIANÇAS j Pinto nr. 16 \10 andar)

.

Consultas, diáriament. da..

Anl'lo-retlno.copla - Receita, ii. Dia. Malarioterapia . .f'llcotolrep!:l, TO'f_\GO E DUODENO, ALJilR- Posslle a_ CLINICA OI APARJI- I
.

Consult�. daa li á. 11 boraa. �la�'lamente oaa ]0 à. 12 e dOu

115
horas 'em

d,iante.Oculoil -'- .Moderno equlp.meato •

CONSULTAS: merça• e Qui� GIA.DERMATOLOGIA :II CLI- LHOS MAiS MODERNOS PARA;
.

Res. II Con •. P�d1'8 lIifuelinho.!14 . �s 16 h��as. Residêncill: R. Tte. Silvei r.,

4. Oto-lUnolarlD,ololfla (llalc� tal das 15 àa 16 bOTai. Sab, NICA GERAL !RATAMENTO das DO'Ll'.fNQAS .12. �ESIDENCUl: - R'_a 'Vlu,rti S/No Esq. hdre Roma

811 Eataill) (manhi) DR. JULIO PAUPI'l'Z
da ESI:ECIALIDADJI I ADV.OGADOS

'. ,:,hutel, 129 - F'lol'ianópoHa. Tel. 2530
.

Horário daa II la 11 koraa e I R A' G b Id
' Consultas - pela manlJl no DR JOSÉ

d 1- � 18 h
ua nlta

.

lirl a I, I'''.lll._.

I FILHO HOSPITAL .
. MEDEIROS

a. v... ora.. de General Blttenc:ourt. '

.

D LCou.ult6rlO: - Rua Vi�r

ihl", RESIDENClA: &u. Boc .. I(,va, RI: i�terno da 20· .nfumari. A TARDE - daa 1 lia , ' VIEIRA
r D..rei.. 1I11 - Fon. �87'. !i9 TeJ.290l e SenlCo de gastro-enterologia

Ino
CONSULTORJO - ADVOGADO - III - auroaura

RIII. - Rua 1Iao Jore' 10 �
, :da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Ru. do. Caixa Postal 160 _ lta}táf

Fone 2'!1. 'DR. ARMANDO V� I (Prot. w. Berardinell�). ILHEOS nO 2 "

) Santa Catarina. Clínica Geral

I
Curso de neurolo&,ui (Prof. RESIDENCTA _ Fehp9 Scb- -------- E

.

I' t
DR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS IAustregesilo).

jmidt
nO ll3 'reI. 2&65 DR. CLARNO G

speCla IS a em moléstias de Senhoras e vias uri�á-
CIRURGIÃO-DENTISTA ,-

Doa Servl.c;ol de Clínica 11l1.RUI I .

Ex interno do Ho.pita� m ..ter- . - ----

',GALLETTI'
rias.

Clinica - Ciruriia· - Prote.. da Auistencla i\lunlclpal e

JI<IJl-1nldade
V. Amarál. DR. ANTON�O MONIZ

. Cura l:adical das infecções agudas e cronl'caa do
Dentária i pita! de Caridade DOENÇAS IN'1'EitNAS , -: ADVO�ADO - ...

Raiol X e Intra-V.rveUIO ,CLiNICA MÉDICA DlI CIUAN.. Coração. Est§n:aco, intutiuo,
DE ARAGAO

, Rl�a
.

VItor Memde.: 60... aparelho gel1 ito-urinário em ambos os sexos.

Consult6rio e Residência: llua ç.·.S j ADULTOS figado e viai 'billarn. !UnA. ou- CIRURGlA 'rREUMATOLOGiA ,.ONJli. 1l . ..t68 - FloTlanópoha Doença. s do aparelho Digestivo e do sistema ....-010.·
Fernando Machado ,. - A1Qr�ia .- rioe e títero. Ortopedia I R II "

'

-_ •

Teleto�.: 1Il!lIi Coniultório: Raa Nanaa •• - Consultório' Vlt4.r ."ir.in 80nsultórjo' João Pinto, la. )1. ANTONIO GOMES DE orano. 10% as 12 e 2lh ás 5.

Consuitas: dai 8,00 ia 11,10 chado. 'I - Con.ultaa daa li ... li!. Das 15 às 17 diariam"ntll. ALMEIDA Consultório: R. Tiradentes, 12 _ l0. Andar _ Fone'
e das 1400 ,i 18 boraa 18 bora. Dali 16 ã. 18 horaa. lvle>l.,os aos Sábadroa ADVOGADO 3246 _

•.

Exclusivamente com I<ora mar- Re.;dência: 'Rua Ml1l'echal Uat- Residência: Rua BocaiDv. IW. Res: Bocaillva 13&. Eserit6rio e Residência:
•

c....
.

.
li.. "rme, , - i'ou8:. 17M. Fone: 3468. }:<'one: - 2.71�. Av. Hercilio Luz, lf Residen�a: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara

1'elefone: 1348. t.{o Espanha) - Fone: 3248.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SEUV1ÇO FLORESrrAi,

DELEGACIA FLOR.ESTAL

Rl�GIONAL
.

"ACORDO" COM O ES'I'ADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

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

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

acarretam tais práticas, torna público e chama a atençãc
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exígêncía do cumprimento do Código Florestal

(Deer. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

�enhum proprietário de terras ou Iavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, !,I necessária licença da autoridade fio

testai competente, conforme dispõe o Código Florestal cm

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidades.
,

REFLORES1'AMEN'l'O

Ano �$ 170,00
Semestre Cr$ 110,00

No Interior
Ano Cr" 2')0,00
Semestre Cr$llO,OO
Anúncio mediante "ontráto.
Os ortgin-ría, m.esmo não pu

blicados, não serão de olvidai.
A direção não .e responsal iliza

lleJos conceitos emiúdQI noa II�_

tiioli aastnadca.

o . E�TADO Navio-Motor «Carl Hoepcken
ADMINISTRAÇÃO I

'

Reda�ão e Oficinao, à rua Con- RAPIDEZ __ CONFORTO _ S.'EGURANÇA .'
se lheí ro Maf'ra, n. 160 - '1'.;;1. 3'022

.

.

- Cx. Postal' 1311. Viagens entro F�ORLANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Diretor: RUBEN'� ". RAMOS. Escalas intermediárias em Itajaf, Santos, Sio Se..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes qUltro últi..
mos apenas pau movimento di passageiros.

As eséaZas �m S. Seba�tiãoJ Ilha Bela, Ubatuba Mo

prejudicario o horário de chegnda nó RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Gerente: DOMINGOS 1. li.
AQUINO

Representanteil :
Representaçõas A. S. L�r;.

Ltda.
Rua Senador Dantas, ,o - 60

andar.
,

Te!.: 22-5924 - - Rio de Janeiro.
Rua ]5 de Novembrn 228 6"

andar sala 512 - São Paulo . Raios X
-------,_

ASSINATURAS
Na Cilpltlol

apa,.relhagem moderna e completa para quatquer el;ame

.
radiOlógico.

Radiogrartaa e radíoseoptas.
Pulmões e coração (torax),

Estnmago - tntestínos e figado (.'dN·!,,1 flgl'af:a I.
Rtnse bexiga (Pteloguaría).
IJtero e anexos: Histero-salpingograiía com IIIi\ufla

ção das trompas para diagnostíco da esterilidade.
Radiografias de ossos em gera!.
Medidas exacas dos díametros da bacia para orienta

ção (lo parto (Bádto-pelvímetrta) ,

Díàríamente na Matermdade Dr. Carlos Corrêa.

..

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se.

mentes de espécies flilrestais e de ornamentaçâo, para ror

necimento aos ag-ricultores em geral, interessados no reflo-

restamento de suas terra", além de prestar toda orientação �_� , __ . _

técnica necessária. Lembra, 'ainúa, a possibilidacle da ob-

tenção de empréstimos para rerlorestamento no Banco 110 I INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. -, UTEIS

OS interessados em assuntos florestais, para a obten-' -0- Representações pa a' S P B
çâo de maiore-s sclareclmentos e requererem aatortsação O leitor encontrar', nesta co'

.

� r .

.

J I·
.

d
lu na, Informaçõea que nec .Ha,. A eít •. t! d f'

.

e icençapara queimar a e derrubadas de mato, devem diàriamente e .de ímedíato: : certo represen .açoes e. Irma que queiram espandír

dirigir-se às Agências Florestais Muníeipats ou díretamen- .TORNAIS TeleL". a/volume de negócíos em São Paulo. Disponho_ de loja, da
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n'', 6

O Estado .........•...... �.�22 pósito e selecionada freguezia.

FI .e •

I' IA Gazeta ... , ..........•. :I.1l56
D 'f' .

em orranep« IS. Diário da Tarde... . . .. �.5791
ou re erencias comercíals e bancarias.

T�Jefône' 2.470 -_ Caixa Postal 395 IA Verdade 2.010 Cartas pi Luciano L. M. Colameo - Rua Carnomil 137
-" ••1 tI' toO A' 'I F'1

. Imprense Jficia.l 2,688
1-'

--- Sa-O PAULO
'

",rllltereço e egra ICO: gnsl va - ortanõpolís, S. C. HOSPI'!'AlS
.

�----------_......._---....._--......_- I Caridade:
'

I .--'----------.,------�-

,�����:�iW .:::::::::::::: �:��:,' FARMACIA DE PLANTA0
--------

: Ne rêu Ramos �.881
: Militar 1.157 MÊS DE MAIO
.

São Sebostião (Casa de !. 1° - Domingo - Farmácia Nelson Rua F'ellpeI Saúde) a.1I53 8chmidt.
.
Maternidade Doutor Cu-

i los Corrêa 1.121 1- 7 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

i 8J������S UR-
I
Pinto.

.

Corpo de- Bombeiros .. '. lUlU; 8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
: se�';!�) Luz (Reclama-

2404
I 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

Polícia '(S·�l�· '6��i's�á�i� 2:038 Rua Felipe SC11111idtJ 43.
Polícia ( Gab. Delegado).. 2.511' I 15 - Domingo - Farrná.xa Santo Antônio _ Rua F'e-
COMPANHIAS DE .

Ií S h ldt
'

i TRANSPOIt'l'ES ',IPe
c mi ,43.

, AtUEO 19 - Dia Santo - Farmúcia Catarinensa _ Rua 'I'ra-
,'PAC , .. ,.. 1.700 Iano.

-_--.--
..

_-_-_-_-_-:_-_-_-_-.-_-.--=::::::.-::__.....

r----:::::::::.....-::::..-=.- ;������ro .. �� .. S.�l.. :::::::: ;:��� 21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna _ Rua
Varig 2.&26 Trajano.

���1e . �.é.r��.. :::::::::::: �:��� 22 - D�mingo - Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
Scandinavaj ... ........• 2.500 28 - Sabado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua
HOTÉIS Conselheiro Mafra.

-

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

Magestic 2,276
- ommgo;_ Farmácia EsperJ.nça - Rua Conse-

Metropol '.. í.147 lheiroMafra.'
'

La Porta ' 3.321 I O se'
,. t.

'

Cacique , ,... 11.449' _.

nlço no urno sera efetuado pelas farmácias Santo
Central 2.694 Ant?lllO e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt 43 e
Estrela ,. 3.371 Trajano.

I IEdseTaIRE' I'T'o'
•. •• .••.... .•.. a.66� i A. pr(e_sel1t� tabela não poder'a'

-. __ _

- ser alterada sem prévia
Disque .-..... ,........... 06 autol'lzaçao deste Departamento.

Viagem com �egurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

- RAPIDO l<SUL-BRASILEIRO»
.

Florianópolis � Italaí - Joinville - Ourttlba

Agência:
..-

Rua Deodoro esquina' da
Rua Tenente Silveira

�

.

I
BANCO de G�f�ITO POPUlAR�1.

� AGRICOlA
- .', I

r�-o; <Jrta)f1M<':-;6
-

. .

I

- .fLORlAI'íOPOLIS - Siê..l?óló.rln6.
.

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

Lavando com' Sabão

'Yirgem ESpecialidade
da ·Ola. IBfZEL INDUSTRIAL-Jolnvllle. (marca registrada)

economiza-se iempo e dinheiro
�'-"""."" '--'---"'--'-'_'" -_._ �"'<- "' w ,_.__ .....�-.__ ............" _�_� .. _ ..
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o ESTADO " sFlorianópolis, Terça-Ielra, 10 de Maio de 1955

Dlft 14 DE MAIOCLUBE ·DOZE ·DE·AGOSTO [Clube d 1� Excol'
iões da Ilha

e agradece-Racebetnoa
mos r
- "Ilmo. Sr. Diretor de

O Estado - Nesta'
Pelo presente tenho a sa.-

tisfacão de levar ao conhe

cime�to de V. S. a nova. Di

retoria eleita do CI ube de

Excursões da Ilha, que foi

empossada dia trinta do mês

proxrmo passado, em ses

são solene, por ocasião da

passagem do quarto' aniver
sário dessa entidade.
Essa Diretoria deverá vi

gorar até trinta de Abril do
EDITAL ano vindouro.

Pelo presente tórno públi- A nova Diretoria é a se-

co que o Snr." IVAN AL� guinte :
.

BERTON CASCAES, reque- Presidente - Gil Guedes
reu a este Conselho, a rene- 'da Fonseca
va ção de sua licença como Vice Presidente - Dur-
CONSTRUTOR, 11 título val de Freitas Noronha
precário para o Muntcipio 10 Secretário - José Ni-
de Orleães, Estado de San- cacio da Silveira
.a Catarina - de acôrdo 20 Secretário - Antonio
-orn o parágrafo único do Vitor de Melo Lubi
decreto na 23.569, de 11 de 10 Tesoureiro - Arnaldo
dezembro de·1933. Tavares
Ficam, pois, convidados, 20 Tesoureiro - Oscar

.is profissionais interes- Berent Neto
sa dos já reglstrados neste I Orador - Norton de Oli
Conselho, a se pronuncia-; veira e Silva
"em a respeito para o que Valendo-nos do ensejo a

.hes é concedido o prazo dê presentamos a V. S. os nos

;30 dias, a contar da .puhli- ::10S votos de estima é dístin-
.:ação do presente Edital. ta consideração.
Pôrto Alegre, .1 de abril José .Nícacío da Silveira

.le 1955.
»<

10 Secretário
Eng. Felido Lemieszek Gil Guedes da Fonseca

Presidente Presidente

GRANDE SOIRÉE, EM BENEFíCIO DA SOCIEDA�)E CATARINENSE DE ESTATíSTICA, APRESENTANDO ÂNGELA MARIA, A RAINHA DO RÁDIO DE 1954.
UM DESFILE DE MODAS, GENTILMENTE CEDIJO PELA "A MODELAR", APRESENTANDO SEUS úLTIMOS MODÊLOS EM TAILLEUR, MANTEAUX E

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

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

,--------

;,;)•••*.li��fJ;�O$�S'3lj••••••••••••••••u•••••• IiJ•••••O•••••••• t"@.Gco�t
i . :
i Zury Macllado� e ... o !

I �-�-··---ACONTrCIMfNTOS SOCIAIS I
• iI<lf4J; 81(ltl.eo $��<r.í.\, • M•••

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

UM CRISTÃO COREANO CONSTRÓI
UM TEMPLO EM MEMÓRIA DE

SEU FILHO
I VODselb� Regjo ..

pai de Engenha
ria e Arquitetura
da 8s. Região(SNA) - Um cristão co- estrutura provrsoria já foi

reano, Yun Surg Yul, cujo
I

construída para a "Igreja
filho sentira a chamada pa-!Men1Qrial Yun Dai Yanug" .

ra o Santo Ministério mas' Numa carta à Junta Meta

l
L r de n0:3S0 prezado conter-, Na oportunidade Maria

que não pôde ingressar por: dista de Missões, o sr. Yun
IL,r.. :D .sr. Pedrá Soares de, Tereza ofereceu aos in úme- .ter sido morto na recente diz que seu filho se achava,

FAZE;\'[ ANOS, HOJE: IOli\'e�nl, alto funcionário' I'OS amiguinhos que a foram guer-ra em seu país, está 'no Seminário Metodista de
- sr. Euclides Fernan-

1
ci, il lia Miu istário da Guer- 'elicitar, lautas mesas de construindo uma igreja em Secul quando foi convocado

des, alto funcionário do ra e sua exma, esposa d. loces, reinante franca ale-I Changu, Coréia,
-

como um pelo exército ,para resistir
Banco do Brasil, em São

I' Dorot? Fra�a _

de Oliveira, -ria e intenso
l'.egoaijo. memoria.l àJ�lVe?tude.,' Uma. aos invasores comunistas.

Paulo; na comemoraçao do trans- O Estado apresenta felici- ••millltfU��ht:·.. �; ..

- sr. Virgilio Moura, In_:-I ��I'SO do, p.rimeiro

aniversá_I ..ações aos dignos genitores ----'-.. - --------

petol' de Caça, e pessoa 111.0 natahclO da galante me- .orrnulando vida. longa com
muito relacionada nesta Ca- nma Maria Tereza, filhinha nuíta saúde à interessante
p ital ; do distinto casal. .in íversartante.
- sr. Jorge Lunardelli,

viajante da firma Pirelli,
em Porto Alegre ;

\
- sr. Orlando Coelho, co

merciante em Joínvile
- sr. ,'Antonio Nazário,

comerciante em Biguaçú :

- sr. Manoel Custódio
� sr. Reinaldo Vieira

Pamplona I �

O �ANC.O .NACIO�AL .�,O ��SENVOLVI�E��O. ECO-
_:.... SI' Nestor Augusto Du- .

NOMICO aVISa aos Senhor",;,; Agricultores e EntIdades em

tra seguida relacionadas, que devem procurar, dentro de 30

....:.... sr. Virg ilo Cculart Fi- \ (trinta) dias, contados desta publicação, a Agêncía do Ban-

lho co do Brasil nesta Capital, a fim de firmarem os contratos
.

_ sra. Celestina do Li- de venda das máquinas agrícolas.
.

,

vramen to Carvalho ·0 Agricultor relacionado com a declaração "ELIMINA-

._ menina Irema r dos' DOi" 'por falta de regularidade de inscrições, constatada

Santos Nunes, diléta f il hi- pela Comissão de Revenda do Ministério da Agrícultura,
nha do nosso conterrâneo poderá apresentar seu recurso no prazo ele 30 dias, tam ..

Sub-tenente João Pedro' Nu- I bérn contados desta publicação, que deve ser dirigido à re

nes e sua exma, esposa d.
I ferida Comissão de Revenda, no Rio de Janeiro.

Ida Nunes

ANlVERSÁRIOS

Parker
lJuinkDistribuição de Máquinas

Agrícolas
aZUL REAL LAVÁVEL
LAVA-SE NUM INSTANTE!

Em caso de acidente, bastam água e sabão comum para
retirar, das roupas e dos dedos, o mínimo vestígio da
Parker Quink Azul Real Lavável . Pancho Villa :

ME'XICO, 7 (U.P.) - A de- I
claração de um colombiano,
no sentido de que Pancho Vil

la, herói mexicano, nasceu na

Colômbia, provocou neste país-
a maior reação.
Hipólito Villa, irmão do

general Francísco . Villa, des
mentiu também que Pancho
tenha nascido na Colômbia, nu.

Se deseja segurança, use Quink Lavável. Se deseja
permanência, use Quink Permanente. Todos os tipos
de Quink, Lavável ou Permanente, contêm solv-x, que
limpa e protege a sua I caneta. Quink pode ser usada

em qualquer caneta,

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
.

CURITIBA
SAO PAULO

RIO

MASSEY HARRIS

MARIA-TEREZA 44-.D -:- QUOTA DE DISTR,IBUIÇAO:.. (DO�S). IE '" 1 f t' 11 - Fehx Jfrnenez Herriandez .. Guaramirím Eliminado
n5,a anou-se, ê.S: lva- "

_ . .'. .' ."
t domí 'lt' 12 - WIlson Koellch· ,... S. Joaquim Eliminado Imen .e, ommgo II Imo, o

I 55-D .; QUOTA DE DISTRIBUrçAO: 2 (Dois)
--------...- 1 - Benjamin Duarte da Silva T'ljucas Eliminado

Parker
'uink tenha sequer parentes nesse

país.
Hipólito 'prisou que os ver

dadeiros sobrenomes da farni
.ia são Arango e Juarez; acres
�'entando: "Pensar que nossa :

iarnilia não é mexicana,
-

é co·'
mo pensar que procedemos de
Marte".

A única tinta que
contém selv-x

-x

SEGUNDA
QUARTA
,SEXTA

SABADO
PAR.A
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6
Fone 2358

Incendio em um holel Representantes exclUsIVOS par<i todo o Brasi!

COSTA, PORTEL." ,&.CIA.
Av. Presidente Vargas, 4.35-8.0 andar - Rio de Janeiro

Sant.. (..'"rlna - Machado & (Ia. S. A. Comirclo a ... ,inalal
R.� SQI�'"nhQ M... tnbo, I • Fto'anó.,.li.

iden,..'Dez mortos não
tilic.ados

CHICAGO, '7 (U.P.) - Dez quinto e último andares do
mortos e três feridos Iei o prédio, por bombeiros que Io

resultado de um incêndio o· graram penetrar nas ruínas fu·

corrido, ontem em Chicago, megantes .

nos Estados Unidos, que des· i Não foi identificado, ainda,
truiu, totalmente, um' velho: nenhum dos mortos, vitimados
hotel, situado no bairro pobre pelo terceiro incêndio ocorri·
e no qual, à noite, se abriga- do, nos últimos nove dias, no

vam os mis�ráveis do quarteio Llcsmo quarteirão, nos quais
1 ão. . I :já foram queimadas vivas 22

l,essoas, enquanto muitas ou·

Os eadáveres foram encon·, tras ficaram pravemerite quei·
Irados entrf' os escombros do I

madas.

PERDEU-SE
DESCÔBERTA UI11a c:aneta Park 51, no!

trajeto Jerônimo Coelho e i
--,_,.--... ,��T �_

Felipe Schmidt, com o no·· Ime gravado de Renato Car- '�"
neiro - com data de 22-8-45. i �

í ,
I'

,

Gratifica-se a quem entre

_j;:
I I

I
II

gar na Portaria do 1. A. P. C.. '

VENDE-SE IUm armazem de secos e

,:101hados sito a Rua Rui
.lJrbosa 10 (Frente a Praia
!e Peixe).

. �,jrap�$' à
N0'V21 Ação
llnti-Enzimátiea I �

LONDRES, 7 �U.P.j - Um na aSSOCIaçao do óleo de cro·

i'!1édico indiano, dr. A. Caro I ton e da luz ultra'violeta. O

valho, chefe de serviço no hos· cientista teria conseguido
pital 'civil de Anmedabad, te· curar 65 por cento dos enfêr·

ria, ��egundo o "Evening
New", descoberto o tratamen· mos, por êsse método. A pele
to da leucodermia, moléstia in'l voltar'ia àcôr natural, e os

fecciosa que se traduz por primeiros sinais de repigmen·
uma descoloração da. pele. tàção aparecem em um prazo
Esse tratamento consistiria de 11 dias.

---�-�--�--��---�---�-

n Sífilis " ,.' Usurpações
P b' I -I .' HAIA; 7 (U.P.) - O Go·

a U ' J." ·C I.�,I'" vêrno britânico. aprese�tou à

'. 'lt.A>':I . Cêrte InternaCIOnal dOlS pe·
.

. .

elidas, um contra a· Argentina
A ELE'rROTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO I e outro contra o Chile, relati·

S/A, tem. o grato prazer ?e c,olrtunícar aos seus fregue-I-vas a ,"usu:pa�ões': dos .gover
.

.;es e ::jmlgos, que patroclllara com EXCLUSIVIDADE, nos desses dOlS pmses em ter·

(\O dia 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de ritól'Íos antárticos sob juris·
tpresentação do artbta catarinense dição britânica.

PITUCA Os pedidos britânicos, solici·
tam à Côrte reconhecer a calí·
dade dos títulos da' Grâ·Ereta·
nha sôbre êsses territórios e

Clube 12 de. Colchões de Mula declarar contrárias aos direi·
tos internacionais as preten·
sões da Argentina e do Chile

As lojas "ELETRO-TÉCNICA", procurando sempre sôbre êles.

�----;�------'�--------------- fervir melhor à sua distinta freguesia" acaba de receber O pedido britânico foi ime·

t-lT11 grande sortimento de colcl)ões de mola da afamada diatamel1te comunicado pelo
marca Citytex, que estão sendo vendidos também pelo I escrivã? da C�rtelnte:nacional
;; istema crediário.

I
aos dOIS governos ll1tt::ressa·

Rua Tte. Silveira, 24 e 28. - FpoUs. dos.
�--------------------�------------�------

organismo, &'ladâvel como li·

Participação
Abelardo Abraham e se

nhora, pa.rticipam. o nas.ci
n'cnto de sue filh6�:" .Carlos
Augusto, ocorrido dia 8 do
coi"� cilte na' Matúnidade
Dr .. Carlos Correa.

cor.

Agosto
SOE O PATROCINIO EX·

6LUSIVO DA FIRMA CAR·
LOS HOEPCKE S. A, CO·

lV1E'RCIO E INDUSTRIA, será
realizada no Clube Doze ele

Agosto, no dia 14 de maio,
uma grande soirée, em benefí· (SNA) _ O Dr. ,Iohn L. cbnsideràvelmente.
ci(\ da SOCIEDADE CATARI· Slaughter, pastor da Primei- O referido pastor crê que;NENSE DE ESTATISTICA, a·

ra Igreja Batista de Spar- uma leitura mais assídua Ipresentando ,\NGELA MARIA, tanbUTg, Carolina do Norte, da Bíblia é necess�ria para Ia Hainha d:) Rádio de 1954. E. U. A., qualificou de "ele-, que sua congregaçao com--,(,�'n1j.Jnwnte cedido pela "A trizáIítes" os resultados da pr_eenda ,melhor seus

ser-I'MODELAR' terá luga.r um des· campanha "o livro do mês", moes.
me de 1Il1>(las, apresenfando levada a efeito em sua igre- Tem-se utilizado, também, •
seus últimos modelos em tau., ja. . . ?e outros incen�ivos pal�a IIrut' man�l:aux e peles. O Dr. Slaughter escolhe ll1�rementar a leI�ura da �I- I

Res�'rva c]e mesa. um ivI'o da Bíblia para ca- bha. Um ,dos metodos VIsa Idas 13 h.ll·a�; pelo telefone ...

I da mês e pede que sua con-Ilevar todos a lerem a Bíblia

'l.\i&5, na nw Esteves Júnior,: gregação o leia durante o inteil:a dUl:ante um ano. ?u-
'

2B, ou :tinda no Cluhe Doze de ! mes. Aos domingos à noite, 11,.['0, e pedIr-hes. que leIam

_",;:;.;.;��:;;',,,,, I prega .sôbre "o livro do uma vez por dIa, ?ur�nte

'a!3so'lmb"', DiZ,,-,,2.,.,e que a,�i;m-l �n:, 38::1ana, um dete,:ml:la- I
ela aos _'ultos. aumen'COu � do c1:\.pnulo das Escrituras.

LEITURA ASSíDUA PARA MELHOR
COMPREENSÃO

ZE-MUTRETADOAVENTURAS •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



partidas. Sábado no Pa-
I
placard de 3x1, favorável (Continuação) �l'einos, avisava os dias dos 'Domingo último,:n.o Es

'., embú o Amér-ica que se I" o clube paulista que assim E:\'f 1 99, AS PRIMEIRAS jogos, telefonava para, a ca- tre ito defrontaram-se as
v,". "

L -� VITO'RIAS N,A "UNIÃO" 1 d
.

d I.presentava como um dífi- deu um grande passo para
-"- SR ee ca a Joga 01', etc. equipes do Balneário e do

..;il obstáculo as pretenções I" conquista do titulo. 'I'ri- Prossegue o sr. Lopes da. Acontece, enh�efa�to, que o Taubaté, que saiu sem ven-

.:10 Palmeiras, foi esmagado colores e alvi-rubros encer-
Si lve ira : I Osvaldo tambem Jogava tê- l cedor.

selo placar d de 10x3, ca-' raram no Maracanã, junta-
- "De Il1ICIO, nat.ural-; nis, E. t�dDS os dias de trei- O pr élio, que no primeiro

')endo ao ponteiro Nei as :meHte 'com. Fluminense e '-nente, não conseguimos . nos, ficávamos no campo a período terminou favorável

ionras de artilheiro com 5 'Portuguesa de Derportos no
,'encer as provas de re�a- espera de �u,e o Osvaldo aca- ao Taubaté, teve um final

goals, tendo ainda Humber- 'Pacaembu, uma rodada pe- ".1�, �,;1ssamos, um 'ano 111-, basse o t�l11S para vir trei- justo e compensador, para

o 3 e Rodrigues 2 comple-
i
lo tão popular Torneio. Des-

.erro tirando somente segun- .riar. Por ISSO, surgiu um ambas as equipes. .

.ado o marcador. Enquanto ta' feita' 'o clube guanabari-
los lugares, o que nos va-I mal-entendido entre êle e o Os dois goals foram as

.sso no Maracanã Vasco e ,1;1O não foi alem de um em-
leu o apelido de "Grêmio de Borgerth. Então se resol-I sina lados por VaImor aos

<'lumengo proporcionaram pate de um a um. BrOJ:z�":- A _primeira g:·an-: ve:l:. findo o camp�onato, 20 minutos elo primeiro tem

ao bom público, um match Aseir.alaram os gcals Di- Ie vitória fOI em 1899, quan,-! sarrrarnos do. FIuminense. po e Pido aos 43 minutos

le bastante movimentação no para o Botafogo e .Dino lo, com as baleeiras "Tim- ,_Gostava-mos demais dó Bar-I do segundo período.

[ue culminou com a vitória, para o São Paulo. rira", "Ipiranga" e "Aimo-: gerth, que era o capitão do . No sezundo período a

la equipe rubro-negra por I, PAULINHO _ CONTRA- cé':, �onseguimos todos os "tearri": tanto ."" Fluminen- equipe do" Taubaté, quasi

�xl. Domingo Fluminense TOU CASAMENTO ,mmeltl:o� ludgar1es e;n urna

,I
se, como, depois, no Flamen- que encerrada a partida, fez

! �ortugues� arrast�ram ao I Apesar. de um tanto atra- ornpe içao e ronra". go.
. fórte pressão sob o arco

na ior estádio paulista um sado, registramos com sa-
,
Por. ess�s .

declarações, :
O depoimento traz a sau- guarnecido por Gira-Sol,

iurnero público, hávido por' tisfação o contrato de casa-' JOl;,clu�:se, logICamente;, qu: I
da de e a saudade, um desa- obrigando o goleiro a prati-

iresenciar um match que: menta do player Paulo Ma- .� U11Iao das Regatas foi bafo: cal' perigosas ín tervenções.

tpresentasse um desenrolar i
Jura, o Paulinho como é rundada em 1888. De outra - "Veja como eram as Num destes lances a bóIa

om lances de grandes pro-
I mais conhecido, com a gra-

.iarte, permitimo-nos expli- coisas de meu tempo: Ed- vai chocar-se no arco e �la

.orções dignos de suas tra-
I
ciósa jovem Zenilde Pra- .iar, também de passagem, gard Pullen, "full-back" do grande área cai aos pés de

.lições, após o tempo regu-
.

zeres. A ambos, as felicita- [ue a depreciativa desígna-] Botafogo, era tesoureiro do Pido, que estava bem colo-

.armentar verificou-se o ções de "O Estado".
-ão de "Grêmio de Bronze'" Flamengo ... " cada. Êste num último es-

..üribuida ao Flamengo se (Continua) forço, consegue colocar a

deve ao fato de ser de bron- esfera no goal.·Gira-Sol num
.e, àquela epoca, o prêmio BOCAlUVA QUER salto sensacional, tenta im-
(troféu ou medalha) des- pedir a entrada, mas, foi em

,.inado �o clubt; ou remador, RODRIGUES E vão, a bola já tinha o rumo

[ue, em um pareo, se calo-I
. certo.

'asse no segundo pôsto. F'RICO
O árbitro do encontro,

A EXPANSÃO DO FLA- Sargento Ar! Silveira, este-
MENGO DESALOJOU EPI-I -E tá B

. ve satisfatoriamente bem.
TÁ>CIO PESSOA

s a o oca iuva propen-
so a contratar, por uma tem- O goal do Balneário sur-

porada, os jog'adores E'rfco giu de uma infelicidade do

e nodrig'tle�, que· na tempo- '�l'queiro Il,larreco que de-,

l'ada de 1955 integraram os pois de conseguir agarrá-la

conjuntos do Atlético e solta bruscamente nos pés
Avaí, respectivamente. do adversário. Êste finali

Os dois excelen tes dian- 20U com perfeição.
;eiros vêm treinando no No Balneário o goleiro

conjunto boquense,' agora Gira-Sol fez defesas sensa

obedecendo á orienta cão téc- cionais, principalmente nos

nica do coach teneJ{te Ma- últimos minutos;. os beques
:10el Tourinho, Paulo e Porquinho também

Esperamos! corresponderam.
No Taubaté, Liberty, Ne

CONG}{ESSO EUCARIS- nem e Xavier foram as

TfCO. A Real já está acei- grandes figuras.
tando reservas de passagens As dua sequipes:
para os que desejam tomar TAUBATÉ: Marreco; Li-
parte no Congresso Eucarisa berty e Erivaldo; Theodo
tico. Não deixe para ultima 111 iro, Nen em e Demosten'es'
hora, faça desde já sua re- Xavier, Pido, Romam e Dar�
serva.

I
ri

E
I

.

'BALN,EARIO: Gira-Sol;

mpregada I�aulo e Porquinh?; Aldo,

.

'hQsevelt, e CaSe111lrO; Val-

P�':clsa-�e de uma c�z�-',mor,. Mário, Oswaldo, Rll-j�heJ[a pala pequena famlha
I bens e Diney. A's 7 - 9 horas.

00111 ordenado. I Na preliminar houve um Se�são Das Moças
Tratar na Avenida Mauro empate de OxO. Betty Davis - Sterling

Ramos 217. Escreveu: P. Apostolo Hayden - em':

I LAGRIlVIAS AMARGAS

Churrascaria São Jorne" xo Programa:

vOCÊ
!'I Faios em Revistá. Nac.

, � NÃO PRECISA ATRAVESSAR A PONTE I Preços: 1,00, 2,00, 3,50.
PARA COMER UM BOM CHURRASCO!

I Censura até 14 anos.

, �a rua Frei Caneca, ni:. 103, aqui mesmo na Ilha,
esta, II1stalada. � CHURRASCARIA SÃO JORGE, cujo "iSA OU' SAL �
ambIente famlllar e acolhedol' muito agradará você. E o! lJa '1:1
churrasco, você não encontrará melhor! I I Rapazes: Recem chegados

_

Telefone para 2727, chame Mário Comicholli e faça' do Rio necessita alugai' úma

sl�a enc�menda. Ao chegar na churrascaria tudo estará

I
tasa ou sala, preferencia

planto" a sua espera! centro comercial.
Fine,m procUi�ar surs.

-a
'

Florianópolis, Terça-feira, 10 de l'ih!n de lflSIl

ESpOI�ti
••••••••••••••�

·a ..-.: ••• • Gee.

"O Estado
UM BARCO DE SERESTEIROS FOI A

ORIGEM DO FLAMENGO x

BALNEÁRIO
TAUBATE'Venceu bem o Avai

M. Borges
No dia dedicado às Mães,

foi efetuado no gramado da

Praia de Fóra, um encontro

amistoso, entre as equipes
do Avai e do Atlético, que
não chegou a despertar
qualquer' interesse do pú
blico pois , o alvi-eeleste
vindo de uma excursão ao

interior onde colheu resul
tados deveras humilhantes,
não conseguiu que seus tor
cedores se atrevessem a se

locomover para à, nossa úni
ca praça de esporte; colabo
rando .o Atlético, também,
para este fracasso, pois sua

última exibição contra o Ta

mandaré, deixou fraca im

pressão. Assim com as ar

quibancadas quasi vasias e

a geral com' uma dezena de

pessoas foi iniciado o match,
precisamente as 15,40 ho
ras. Logo nos primeiros mi
nutos de luta o Atlético ata

cou, surgindo aos 2 minutos
o primeiro tento da tarde

por intermédio de E'rico

que contou com a participa
ção do arqueiro Mata-Gato.
E prossegue" o match com

ataques alternados até que
aos 21 minutos o Avaí, con- Teve início, ante-ontem, às 19!j2- horas, nos salões

segue o tento de empate. Ia Secretaria do tradicional Club 12 de Agosto, o IV

Num dos ataques 'ainda :ampeonato Florianopolitano de Xadrez, com a particí-
desordenados, Nereu en- ilÇão elos Sl's. José Paulo Garcia, Dr. João Ribeiro, Dr.

Um episódio que, em seu

via o balão a escanteio. orge Kotzias, Dr. Walmir Dii\s, Luiz Veiga, Pedro Gar� eonteudo, tem algo de pito-

Cobrado, a bola fica em ia, Adauto Nóbrega e Pedro Bosco, realizando-se as ses-
l'esco é dito, a seguir, pelo

poder, de Fernando que de Jes às quintas feiras e sábados à noite, e aos domingos,
i'eterano associado:

bate-pronto enviou-a as rê- L tarde. Segundo (> regulamento da FCX, os quatro pri-
- "Sôbre o progresso

des de Ciro. 1x1. Dai em di- teiros colocados nêste Campeonato ficarão classifica- "ocial, posso contar um fa

ante o Avai.ioi se armando, os para participarem do II Campeonato de Xadrez do
to interessante., rre�pos de

fazendo o arco do clube tri- �stado, a realizar-se no mês de JULHO p. vindouro. pois. 'de alugada a 'paragem

color, passar por deficuÍda- Para servir Como Árbitro Geral- 110 presente Campeo-
(andar térreo do prédio da

des. E com esta léve supre- lato de Florianópolis, foi especialmente convidado' pelá ;;raia do Flamengo, 22 - é

macia surge o tento de 'Ja- 6'CX o S. Jorge 1'olentino de�Souza, digno representante
Jom notar: prédio esse que,

có, arrematando com suces- daquela Federação junto à CBX, e atualmente em nossa
por sinal, estava situado em

80 um centro -de Duarte, :tpitaJ
. �erreno bem proxnllo da

exntamente aos 35 111.
cl.tual sed.'l velha do clube),

Mais cinco minutos são �� ..... �, ,

ela já se tornava insufici-

decorridos e o Avaí mercê
,mte para o número de só-

de sua melhor atuação, ele- O FlA FlU VARZEANO
:ios, que logo afluiram ao

va o marcador para três,

_

.,'
-

Flameng'9· Na contingênCia

por intermédio de Fernando J, 1 �•. r'-
Je mudarmos, resolvemos

que diblanâo quase tôda a Sábado dia 30 findo, teve é'om um bom número de pes-
falRr aos moradores do so-

defesa contrária, não deu lÚcio o Campeonato Varzea-Isoas presentes.
brado, que nos cedessem

chance à Ciro, deixando-o ,.0 do Fluminense, com o Os goals foram assinala-
também aquela parte da

sem ação. ,contra flamengo versus dos por Altair para o Fla�
0aSa, �El'a ela habitada por

Nesta altura .la era o Fluminense., mengo; Hamilton também Epitácio Pessoa, Zacf.rias

Avai senhor absoluto da
,"

Saiu vencedor a equipe do para o'Flamengo. O tento de Rêgo Monteiro e Benvindo

cancha, todavia o Atlético t; lam�ngo, pelo apertado honra do Fluminense foi
Moreira. Explicadas as ra

apesar de cuidar mais da 'SCOl'e de 2 tentos a 1. consig1lado por Amaral na
zões a _que nos obrigavam

defensiva executava alguns � p�a.card foi um tanto cobrança de uma penalida-
tal pretensão" o futuro pre-

,contra-ataques tentando e- :1slgnlflcante, para a equi- de máxima.
"idente da República aquies-

quilibrar o jôg'o. 'Porem são c' categorizada do Mengo, Na equipe do Fluminense,·
c:ell, não sem relutância.

surpreendidos com um ten- ,ue soube manter melhor lcmos a destacar as atua-
Ta.lvez a represália que pa

to de Bolão, que peg'ou de ,adrão de jôgo. Góes de Nivaldo, que formou
deriamos tomar, em detri

sUl'prêsa a defesa do Trico-
.

No Flamengo temos a as- uma grande ala com Alei-
mento do seu sono, fizeram-

101'. E assim. prosseguiu inalar as atuações de Ba- eles.
_10 rllUdar em companhia dos

o Avaí a insistir 110 ataque, ista, que revelou ser l1ma No ataque Auri e Amaral llmigos"�

procuralldo novo tento, a- rande figum. foram os melhores.
' SURGE EM 1911 O FU-

proveitando-se da fraca No átaque Otto, Altair e As duas equipes e"tive-
TEBOL

atuação do seu adversário. Chandóca, foram os que i'am assim constituidas'
A propósi� da implanta-

E neste ritmo de jôgo, com nais se destacaram. I Flamengo F. C.: P�dro, ção do futebol no Flamengo,

o Avaí bem mais armado O goleiro Pedro foi tam- Sílvio e Tata; Bíbi, Ramil-
Gustavo d� Carvalho - à

termina a etapa inicial. Vol- ,ém lima figura de desta- ton e Batista; Otto, Pegui-
vista do lamentávelmente

tando os dois conjuntos, lue, já que a todo custo ten- Ilha, Altair, Adilson e Chan-
dissolvido "Comicio" (nú

após o descan.so, notamos tava manter a sua cidadela dóca.
.mero 7, de 27-6-1952), sema

que a fisionomia do prélio /)nge çle perigo. Fluminense F C' M _Inário
que teve Joel Silveira,

não se mod!ficara; apare- ·Teve como árbitro do en- ga ;Alcides e Ni'vaicio; ;:�_ R:fael ?c ?liveira e Rubem

cendo o AV�l bem mais ar- antro o populal: Charuto

Imar,
Saulo e Bolão; Almir,

Blaga a fIe�t: do palan

mado e perIgoso enquanto o I
com uma atuaçao regular. Auri, Amaral Nazareno e

que - declala.

Atlético atuando a base de O encontro foi realizado mirim (Aci).
'

,- "Até 191�, todos nó.s
contra-ataques, fazia tudo na Praça General Osório, I Escrveu: P. Apostolo

(ele, Baena, Pmdaro, Nerl,

por equilibrar a partida. E
Am!lrante, Arnaldo, Bor-

assim com estas caracteristi-
gerth e outros) jogavamos

sim com estas caraetel'Ísti-
pelo Fluminense. O mesmo

cas o tempo foi se escoando GIOVANI C08·IC.ADO PELO GRf_'MIO
"team" (do qual faziam par-

sem que mais nada digno '

r:: te jogadores citados no pa-

de nota apresentasse. Os
rentesis anterior) foi cam-

quádros jogaram aflsim for- PORTO AlE.GRENSE
peão tricolor em 1911.' O

mados:
Flamengo só tinha o depar-

AVAí: Mata-Gato, Waldir
tamento d'e remo. Dai o seu

e Danda; P�res Jair e Faus- Com,enta-se nos circulas ordens de Flávio Costa.
nome: Clube' de Regatas do

to (Armando)'; D�'arte, Ali- t I
Flamengo. No dia em que

es,por I�OS ,

que o dianteiro
I Agórà é Giovani que a di- h

pio (Loló), Bolão, 'Fernan- G t I
gan amos o campeonato,

lOVal1l, a ua mente vin- Ireção do Grêmio deseja. O 1)aimos 1
do (Enio) e Jacó CÁrilton). cul�do ao Clube Atlético Ca- jovem valor que se revelou

toe os e fundamos a

AT�ÉTICO: Ciro (Amil t�rlllense, :st� nas cogita-: no Rercílio Luz ocupando a ;�.;�,� terrestre rubro-ne

cal'), Juca e Nereu (Teádo- çoes do GremlO Porto, Ale- 'ponta direita, Slll'gl'll no

1'0) Osni Frederico e' Cazu-
E explica a razão da ati-

grense que �em se

empe-,
Atlético como o seu ponto tude:

za; Biscoito, Carióca (Ne- I1h.an, do em reforçar sua alto durante a temporada
reu), E'riéo, Lauro e Ca- ' I t d

- HE' porque já estava
equipe com e emen os e va- passada, tendo, ale'In dl'sso

réca. I I
preestabelecido, eles,de a me-

J
-

S I
01' c.om�rovado. demonstrado classe para fi- tade do ano. Vou-lhe contar'

oao e )ast�ão. da Silva PrimeIro foram Juarez e gurar em quadros mais ca-

(Dião) foi o arbItro: tendo Valério. Ambos brilhars,m. tc�'o"izaclos.
o motivo: brigamos com Os-

uma atuacão que d J I
valdo Gomes, qne era o ex-

t. d
.

�

po e ser; uarez assinou vantajoso; Se GinVflni se transferir t
axa a como boa. contrato com o time de Te- '11,:1'[( o f'ltebo1 do v'

.

h
rema direita do "team" e,

TORNEIO RIO SÃO .

h
"

.• IZll1 o junto com Borgerth, fazia

PAULO
-

��U�1Il a, est.�ndo já dispu-! Esta?o, jn que é gancho de parte da Comissão de Fute- ,

.
.'

n o o ceI ame gaucho. Mi!'\Clmento cel-to,; estamo" hol I
Dando prossegUImento ao Quanto a Valério preferiu de ue n'i

'

d ..
"

c, •

i

Torneio Roberto Gomes Pe-I o crack do Paula' Ra
q

, .

,o e:sapontara. Ao, Naquele tempo, não havia I
d.rps,�, �io-São Paulo, tive-j futebol carioca onde mJ'a?S

o
; �ontrano sakberá con�tituir- ,

d il'etol' de futebol, como ho-

:' _.
. ,

' ,se se num crac dos maIs com-
' ,

h
.

t"
I

mos a reallzacão de mais 4 t'llcontl' 1 tl eif'''ndo sob ns" 1 t c d 1 d
_ I.]e, e nem aVIa ecnlCO. A'

,
. ,"" " p e 0-\ o Sll o j)aís, I Comis�ão é quê m:H'CAv'a_ os

'
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CAMPEONATO DE XADREZ

Restaurante. Napoli
RUA Marechal Deodoro 60.
Em Lages, no sul do Brasil, O melhorl
Desconto especial para o. senhores v111Jant-ea,

o ESTADO

CINE SAO JOSE'
A's 3 - 8 horas.
Sergio Vutkevich em:

VIDAS EM FLOR
No Programa:
Noticiario Gauiba. Nac.

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

As 5 - 8 horas.
Sessão d:1S Mocas

Katryn Grayson -.Ho
varei Keel - em:

O AMOR NASCEU EM
PARIS

(Techn ícclor)
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac,
Preços: 1,50, 2,00, 3,GO.

A's 8 horas.
Jeff Chaneler - Loretta

"ourig - em:

POR TUA CAUSA
No Programa:
Rcporter Na Tela. Na c.:
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

A's 8,15 horas.
Sessão das Moças

Katryn Grayson - Ho
iard Keel - em:

O AMOR NASCE EM
PARIS

No Programa:
Pa'isngens Do Brasil. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Imp, até 14 anos.

A's 8,horas.
Stephen Mcnally - Ri
i':1rd Greene � em:

O CASTELO DO PAVOR
No Progl'ama:
AtuaL Atlantida. Nac. J
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp, até 14 a.nos.

VENDE-SE OU--_"
ALUGA-SE

Bela residência à Rua
Presidente Coutinho 82, cer
cada de jardim chacara,
no melhor ponto da cida.de.
Vva. Carlos Leyendecker,
no endereço acima - Fone
3697.

i<_.
Expresso Florianópolis Lida.

�. .'4·

J
Transporfe de cargas em geral entre

FlORIANÚPOUS, CURITIBA E SAO PAULO
COM VIAGENS DIRÉ'fA8 E PERMANEN'l'ES EM CAlmos PltOPIUOS

MA'l'RIZ: FLORIANOPOLIS PRIAL: CURITmA F
Escritório:

lUAr,: s,to PAULO

Rua Padre Roma 50 - Terno Visconde do Rio Branco Aven1da do Jo'::stado 1666/76
Deposito: (gS2/38)

Rua Conselheiro Mafra n. lir!;
Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sanfll'll.cle e Transpolis
,-0-:-

(ag,�n('�� tiO Rio de Janeiro e em 8elo Horizont.e com tráfego mútuo até

_ _ _

.Sao",P�ul() c()� a Empr��a de 'l'....an�.Porte-il Minas Gerais S/;\.)
, ......_.' .---- -------------w------=- ------ ,_:_ ...._-- .--::._."..�.-.".:._""."",,..,--�.....j .

..

Tele!(lne 1230

Endereço TelegráticJ
Santidra e TranspolÚ!

-o-

Telefone: 37-30-91

Sao Paulo - Capital - BP,

Endereço Telcgráflco�
�andrade e Transpolls

-0-

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E C I
JUiZU DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGUAÇU

AI...
ção ,proceden'do-se a jus-
tificação "ab initio" e, após JUIZO -D&- DIREITO DA
se proceda de acôrdo com o COMARCA DE BIGUAÇU

Edital de citação com o pra- disposto nos artigos 455 e ÇU
zo de trinta (30) dias seguintes do Cóãigo Preces- Edital de citação com 0-
O Doutor Abelardo da sual, sendo citados os côn-

praze de trinta (30) dias
Costa Arantes, Juiz de Di- jugues dos confrontantes O Doutor Abelardo da
reito da Comarca de Bi- caso casados' sejam, ciente Costa Arantes, Juiz de Di.

guaçu, Estado de Santa Ca- de tudo o Dr. Promotor PÚ- reito da Comarca de Bígua-
tarina, na forma da lei, blico, para 'após, decorrido

çu, Estado de Santa Catarí-
to prazo legal, ser, data ve-e c. na, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o pre- nia, julgada procedente aFAZ saber aos que o pre-

sente edital virem ou dele presente ação, podendo o sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, Suplicante adquirir o titulo conhecimento tiverem que,
por parte de Martinho Nu- para a transcrição no Regis- por parte de ARLINDO
nes Santana, por seu procu- .tro. Protesta-se por todas CARRt!:A, por seu advoga
rador o Dr. Acácio Zélnio as provas permitidas. Para do o Dr. Acácio Zélnio da'
da Silva, lhe foi dirigida a efeito de alçada dá-se o Silva, lhe foi dirigida a pe
petição do teor seguinte: valôr a esta de Cr$2.10,00. tição seguinte: Exmo. Sr.
Martinho Nunes Santana, P. def'erfmento. Biguaçu, Dr. Juiz de Direito da Co
Ol'Glsileiro, casado, lavrador, ,14 de abril de 1955. (ass.) marca de Biguaçu, Arlindo
resitlrnte e domiciliado em I Adido Zéln io da Silva. Re- Corrêa, brasileiro, casado,
três Riachos, neste Mun ic i- 1:l.IJw LLlS testemunhas : Ge- residente e domiciliado em

pio, querendo promover uma nésio Costa, José lVIanoel Sorocaba de 'Dentro, neste
ação de usocapião, vem, por Marques, Antônio Francis- Munícipío, comerciante, que
seu assistente Judiciado co S. de Faria. Em a. referida rendo promover uma ação
infra assinado, expor e 1'e- petição foi exarado/ o se- de usocapião, vem, por seu

querer a V. Exa., como se- guinte despacho: A. Como procurador e advogado in
gue: Possue o Suplicante requer. Designe-se dia e fra assinado, expor e reque-
dois terrenos situados em hora para a justificação V Erer a . xa., como segue:
Três Riachos, e dos quaes, .

prévia, ciente o Dr. Premo- Possue o Suplicante, por sí
por si e seu antecessor, tem' ter Público. Big, 14.4.55. e seu antecessor, ha mais
a posse mansa, pacifica, sem

I
(ass.) Abelardo da Costa de trinta anos um terreno

interru,?çã? nem op�si��o e A�'(mte�, Ju.iz . d.e D2reito: situado no log�.r denomina

con: o all1�1US domini", ha Ploce�llda a justif icação, fOlldo Sitio Velho, em Soroca-
-

mais de tr-inta anos, sendo esta !ulgada .por sen�ença ba, neste Município, sendo
que tem duas casas n� ter- do teor segumte: VIStOS" que a posse sua e de seu

.reno menor, \onde �e�lde e �tc ..�.ulgo_ POl: se�tença a ,I antecessor sempre foi man
um rancho .no maJOI, ocu- I.)ustlflcaçao. produzlda pelo sa, pacifica, sem ínterrup
parido os dOIS cO,m lavoura, autor Martinho Nunes San- � ção nem oposiçao e com

e pastagens, e tirando dos tan�, p,ara que .surta. os seu.s lo "an irnus domini", lVIede
mesmos o seu sustento e o devidoà e legais efeitos. Ci- o citado terreno 305.030m2
de sua família. Os citados I te-se por mandado o Dr. tendo o formato de um L
terrenos, s�o de conf�onta- r,t'omotor Públi�o e os con- (.�,crito inver�do, medindo
ções e medidas seguíntes : rrontantes do ímovel, Para o retângulo que fórma a

terreno de 29.040m2, tendo ciência dos interessados
perna maior do L, 155,5m

de frente 66m e de fundos incertos expeça-se edital na de largura por 2.140m de
440m, confrontando na fren- forma do art. 455 § 1.0 do· comprimento e o que fôrma
te com a estrada geral ao Cod. do Proc, Civil. Custas a menor, 82,5m por 380m,

.

norte, sul com terras de Afinal. Big. 29.4.955. (ass.) sendo a frente do terreno,
Evaldo 'I'raebert, pelo 'I'ra- Abelardo da Costa Arantes, parte de cima do L, a leste.
vessão de Big,açu, leste Juiz de Direito. E, para que Confronta a Leste com ter
com as de Francisco lVIanoel chegue ao conhecimento' de ras de Leocádio 'de Tal,
Agostinho, e oeste com as quem interessar possa, man- Norte com terras do A em

de José Manoel Marques. dou expedir o presente edi- toda a extensão do retângu-
20 teremo de 40.656m2, con- tal com o prazo de trinta .lo, maior até que este se

frontando ao norte com a (30) dias, que será publica- encontra com o retângulo
estrada velha, sul com a es- do e afixado na- forma da

menor, e o após, com terras
trada geral, oeste com ter- lei. Dado e passado . nesta de quem de direito, oeste
ras de José lVIanoel Marques Cidade de Biguaçu, aos vin- também com quem de direi
e leste com as de Genésio te e nove dias do mês de tu e sul com terras de 'her
Antônio Costa. Não pos- abr il do ano de mil nove- deiros de Hipólito João da
suindo titulas sobre as alu- centos e cinquenta e cinco. Costa. Não possuindo titti.
didas terras, quer adquirir Eu, Orlando Romão de Fa- los sôbre o terreno, quer
o domínio das mesmas com da, -Escrivão, --o dati logra- adquir-ir o dominio do mes

base no crt. 550 'do Código rei e subscrevi. Biguaçu, 29
mo, de' acõrdo com o dis

Civil e na conformidade do de abril de 1955. (assina- posto no art. 550 do Código
artigo 454 do Código do elo): Abelardo .da Costa Civil e na conformidade do
Processo Civil. Assim, pede Arantes, Juiz de Direito. art. 454 do Código do P.
e requer a V. Excia., se

. Confére com o original Civil. Assim, pede e requer
digne ouvir as testemunhas afixado no logar de costu- :1. V. Exa.., se digne ouvir as

adiante arroladas e que me. zestemunhas adiante arrola-
'comparecerão em Juizo in-I Data supra. .las e que comparecerão em

dependentemente de intima- Orlando Romão de Faria Juizo independentemente de
intimação, procedendo-se a

justificação "ab initio" e,

ulgada esta se proceda
1e acordo com os arts. 455
\ seus parágrafos, e os se

tuintes, do CÓdigo- Proces
.ma], sendo de tudo ciente o

)1'. Promotor Público, ci
;ados os cônjug'ues elos con

frontantes, caso casados se

iam, sendo julga,da, data
.'enia, a. presente ação pro
�eden te, podendo. o Supli
�ante adquirir o titulo para
,transcrição no Registro.
Protestando por todos os

neios de provas em direito
)ermitidos, depoimento pes
;aal de constetllntes, peri
.:ias, vistorias, documentos
e testemunhas, e dando á
)sta o valor para efeito de
dçada de Cr$ 2.100,00, p.
Jeferimento. Biguaçu, 14
le abril de 1955. (ass.)
\.cácio Zélnio da Silva. Se-

.

. ada com Cr$ 3,50 estaduais.
�elação das testemunhas:
)omingos Rocha; Mau oel
?r�ncisco Adriano ; José
.vlanoel da Silva. Em a re

;'erida petição foi exarado o

:eguinte despacho: A. como

cequer. Designe-se dia e

101'a para a justificação
)l'évia, ciente.' o Dr. Promo
.01' Público. Big. 15.4.55.
(ass.) Abelar90 da Costa
Aran tes, J ui� de Direito.
Procedida a justificação
foi esta julgada por senten
;a. do teôr seguinte: Vistos,
,tc. Julgo por sentença e

justificação produzida pelo
lutar Atlindo Corrêa, para
lue surta os seus legais
f devidos efeitos. Cite-se
)s confrontantes do imóvel
, o Dr. Promotor Público,
lor mandado. Para ciencia
los interessados incertos,
�xpeça-se edital na forma do
ut. 455 § 1.0 do Cod. de
Proc. Civil. Custas afinal.

t AgradeCimento e Missa
AUGUSTA s. BANDEIRA VIANNA

l\Íissa 30° dia
Oswaldo Bulcão Vianna, senhora e filhos convidam

os parentes e amigos para assistirem a Missa de 30°

dia que a Irmandade do Senhor dos Passos manda cele
brar terça-feira, dia 10 elo corrente mês, ás 8 horas, 'por
alma de nossa querida mãe, sogra e avó, Augusta S. Ban
deira Vianna. Agradécemos sensibilizados á veneranda
Irmandade do Senhor dos P�ssos e a todos quantos com-

parecerem a esse �to religioso.

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

DR. INGlETTO
Diagnóstico-Trato. Clinico e Cirúrgico das Duenças e

Aí'ccções de Adultos e Crianças.
Pediatuia _ Ortopedia - TllQumatologia - Tisiologia
Ginecologia _ Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.

Cm'as d�- emagrecimento e engurdlfl,
-

Doenças da nlhice:
ALTA OIRURGlA

CIRURGIA PLASTICA: EstétIca e ReDaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - l° andar

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às ]8 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá sàmente com hor,

','';; � ��: ..�,�.' !�-:�F�'l

ADIOR .

Inaugurando suas nóvas instalações técnicas e Palco

aUditório, a Rádio Guarujá apresentará no próximo dia

14, data em que comemóra a passagem do seu 12° aniversá
rio, um grande SHOW, cujo programa é o seguinte:
A's 20 horas _ "DEMONIOS DO RITMO" - num gentil

oferecimento da nóva filial das Casas Per

nambucanas do Estreito, a ser inaugurada
brévemente.

A's 20,30 -horas _ TEATRO CÔMICO DE PITUCA, em "OS

AMORES DE NAPOLEÃO" - gentilesa das

, lójas ELECTRO-TECNICA. .

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

rádio brasileiro - num alto patrocinio
da Casa A MODELAR e JOÃO lVIORITZ

S. A. IND. COM.
Os ingré8Sos para o "SHOW" de aniversário da "Mais

POPUlar" serão vendidos ao prêço de 20 cruzeiros.
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Eles sobem o que querem
E quem sebe ... sabe

É ncturol. t;ss� delicioso sabor característico de Toddy

é inconfundível. As crioncus o aclamam e querem.

sempre mais. Em todo o mundo Toddy é o clímento maia

completo, mcrís perfeito e muis puro. Toddy contém
, .

ttudo o que o organismo necessite para aumen ar

o: resistência física, produzir novas energias

e conservar a saúde durante o crescimento,

Toddy é a alimenta de um-

fianfa para t@da a família,

Toddy é único, T(;jddy nõ@

t�fij nem pode ter s.imHüres.

Toddy contém cálcio, ferrl:l, fo lifi.'it.,ii, pre
hlíriCiS ii carbClidrw'ha, diiflHficamellia de

>lados, pere ,andar 1:1 i1íóXinl� de nutrição.

----------�--------------------------------------------------------.-----------.........................--

.DeR!R��lIR��T��'�M��!��nia Casa lurtta"

ESPECIAl IZAD,.''- EM ARTIGOS DENTARIOS

ASSEMBLÉIA GERAL

Rua: Tiradentes, n.? 20
FLORIANóPOLIS

Rádios, 'I'ransformadores, Amplificadores, Motores
Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc:

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Díscos Ventiladores, Medidbres de Luz e Força, Materia!
l!.:létrico em Geral, Instalações Luz e Força

.

lnstalador licenciado pela D.O.P. ;_ Técnico turma-
do nal �uropa �

l'ROPRIETARlO: OTO'l\'lAft GEOHGES ROERM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 16ó7

"Iltnito - .Florianópolis -- Estado de Sautla
Catarina - Brasil

VENDA À ViSTA E A LONGO PRAZO

COQUEIROS PRAIA CLUBE
- Convocação -

De acôrdo com o art. 3GO - b dos Estatutos, convp
co os sócios proprietários do Coqueiros Praia Clube, pa.
ra, em assembléia geral a realizar-se terça feira, dia 10
do corrente, ás 19,30 horas, em sua séde social, discuti

Estoque perlpanente dtl todos e quaisquer artigos
rem e assentarem sôbre uma proposta de fusão oriunda

concernentes ao ramo

EQUIPOS CADEIRAS E MOTORES NEVONI te-
do Clube Doze de Agosto, pr?posta. essa já estudada e

, • aprovada pelo Conselho. DehberatJvo do C. P. C., em
mos par� pronta entrega '. sessão de 2 do corrente mês, tendo em vista o que pre-

. Ac.elt�mos .encomendas de PLACAS ESlVIAL.TADAS I ceitua o art. 390 - h dos Estatutos.
pau dlverso� fms

.
Não havendo número legal em _primeira cunvoca.ção

� !ENÇAO; At.endemos os senhores DentIstas e
a sessão funcionará, meia hora. após com qualquer nú

ProtetJcos do InterIOr pelo Serviço de REEMBOLSO mero de quotistas presentes, nos termos do art. 350 dos
AÉREO e POSTAL Estatutos.' ,

De acôrdo com o art. 6.20, é permitido o voto por: pro
em'ação, outorgado a outro associado proprietário .

Florianópolis, 3 de Maio de 1955.
João Eloi Mendes

F�'es. rio C. D. - No exercício da Presidência
APELO

Jorge
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen

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

cidamente um auxílio para construirem uma casinha: Churrascarià São
Lista entregue nesta Redação .

Vereador João N. Pires : .

O ESTADO .

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

VOCÊ NÃO PRF..:cISA ,ATRAVF;SSAR A PONTE
.PARA COMER UM BOM CHURRASCO!

Na rua F�'ei Caneca, nr. 103, aqui mesmo na Ilha,
e;;tá instalada a CHURRASCAR,IA SÃO JORGE,

.

cujo
ambiente familiar e acolhedor muito agradará você. E o

churrasco, você não encontra�'á melhor!'
.

________________________-",�
Telefone para 2727, chame Mário Comicholli e faça

Big:26 de abril de 1955. e cinco. Eu, Orlando Romão sua encomenda. Ao chegar na chul'1..ascaria tudo estará

(ass.) Abelardo da
-

Costa de Faria, Escrivão, o dati-
I
pronto, á sua espera!

Arantes, Juiz de Direito. E, lografei e subscrevo. Bigua.- ---P-R-O-C-U'-R-A---S-E--.A-G-.-E-"-lT-Epara que chegue ao conhe- çu, 27 de abril de 1955. n
cimento de quem interessar (assinado): Abelardo da

poss.a, ml\.n.dou expedir o Costa Arantes, Juiz de 'Di- Firma importadora. de São Paulo, representando in-

presente edital com o prazo reito. I dústrias européias Jl?S �al11os: aço, ferro, arames, cha-

de trinta (30) dias, que se- . pas, ferramentas, maqumas, rebolos etc., quer entrar

rá publicado e afixado na Confére com o original. em contato com pessÇla adequada para confiá.r-lhe a repre-
forma da lei. Dado e pas- I

afixadó no logar de costu-' sentação nêsse Estado para as vendas de importa-ção e do

;;ado nesta Cidade de Bi- me. estoque.'
guaçú, aos vinte 'e sete dias; Data supra. I Cartas para "óTIlVIAS POSSILIDl\.DES" - a/c. N.
do mês de abril do ano de Orlando Romão de Faria MENDONÇA - Rua Xavier de Toledo, 140 - 3° andai"
mil novecentos e cinquenta '-- Escrivão - sala 5 São Paulo.

Lista do sr. Osvaldo Ramos
Um anonimo ; .

Lista do Estreito .

100,00
HiO,oo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



813&:10 do dia 4 plano rodovíárlo do EstRdo, G Pedido de Inrormaçêes para a Primeíra .rornau: ter.e, Assistente da Díscípü-
Lids e aprovada 11 ata na trecho da estrada que vai de l0) -=- Se já foram fixados Bienal da Associação Catart na de Oirurgra Torácica da

sessão anterior e lido o ex- Itaiópolis a Papanduva, via os novos preços das passa- nense de Medicina, a reulí Primeira Clínica Círurgíca do
pediente tiveram início os Alto Paraguassú e Iraputã. gens dos coletivos das linhas zar-se nos dias 13, 14 e 15 d; I Hospital das Clínicas.
trabalhos, na hora regímen- Art. 2° - Esta Lei entrará Florianópolis, São José, Pa- corrente, chêgará a esta Ca- O Prof. Zerbini e equipe

-------

tal, sob a presidência do dep. em vigor, na data da sua p1.1- .hoca e Biguaçú. pítal, no dia 12, o Prof.' Eu- farão várias demonstraçõ-es

I N E"" D I T O'
Braz+Alves. blicação, revogadas as dispo- 2°) - Em caso afirmativo, ryclides de Jesus Zerbini, fa- de cirurgia .cardíaca, trazen-
'frecho Itaíépolís-Papanduva síções em contrário. 3cilicita-se cópia da ata da moso especialista em Círur- do, ao mesmo tempo filmes
Como primeiro orador íns _ Justificação feunião que fixou os novos gia do Torax. coloridos e falados de sua es-

Roubou e quer .ser indenizado ��i��o�aah�:�� ,jd'l�I,e�p���el��� ri�,���eêl�l�� d;e:���r���a�. f���i�O:S dl��:a�ss�:e��a�:;o::�� deoh�r��u�t�·b��::.áC;1��:I�� pe�::!::�e�rabens à Associa-
Nova York, 9 CU, P.)

-I
u111 programa de televisão do Estanislau Romanowski, sua principal preocupação, coletivo. fi :,nteil'9.s do Pais, é Chefe ção Catarinense de Medici-

William Roy Miller, que que reproduz o seu crime.
do PTB, para apresentar e ao que nos eonsta, é de zelar S. S., maio de 1955. da Disciplina de Cirurgia To- na, por ter convidado tão

cumpre pena de 15 anos ele Alega Miller ser isto uma in-
justírícar a seguinte: e conservar as vias ele trans- (Ass.) Ivo Sílveíra - Dep. rácica do Departamento de ilustres representantes da

prisão por assalto a um ban- trusào em sua viela parti- porte e sendo a estrada que ORDEM DO DIA Cirurgia da Faculdade nt ciência médica brasileira.
co, está processando a "Ame- cular.

. ... 1 PROJETO DE LEI N.- liga Itaíópolís a Papanduva, llrojetos ns. 19-54 - 89-54 _, Medicina da Universidade çlt
rícan Tobasco Company" e Disse ser um presídíárío Inclui 110 Plano Rodovíá- viu Alto Paraguassú e Irapu- 155-51 _ 166-54 São Paulo, Chefe da Disci- ....a......��w....am......�u.R•••a.....�wgR·.__a·

exigindo dez mil dólares de modêlo e acusou a compa- .rto do Estado do trecho, tã, deve portanto merecer por Durante a ardem do Dia, plina de Cirurgia Torácica dr '

indenização porque a eom- nhía de explorar seu crime, Italépolís a Papanduva, parte do Executivo Estadual, da presente sessão, foram a- Departamento de Cirurgia da CEL. ARISTILIANO
panhia está patrocinando, apresentando-o como vilão. Art. l° - Fica incluído no melhor atenção e em conse- provados. diversos Projetos Escola Paulista de Medícina RAMOS

§]�;I������§�
Biguaçu, 4-5-55. dos á cumpri-Ia, compelido�,: cumprir, já desde muito, a ve a uma: rica região agríco- rães, do PSD, ocupou a trl- constituida pelos Doutores .ío e prestigioso prócer poli-
Dignissimo senhor redator pelo Judiciário, como parece lei esatdual elaborada face a la, madeireira e hervateíra. burra, em explicações pes - 3ilvio Borges, cardiologista e tíco na região serrana.

de "O ESTADO". .rá suceder com o nosso. Ilei estadual elaborada face a As condições atuais que a soais, para ler os depoimen- Chefe do Laboratório de He- A oportunidade, recebeu o

Tenho lido a- miúdo nesse Nã'J vimos 'i .·ui proüígar a
I
Recorre-se tantas e tantas mesma se encontra, dadas as tos que o deputada Laert R. modinamica do Departamen- honrado conterrâneo justas

antigo ·e valoroso matutino, atií.ude elo sr. iovernador no I
vezes ao excesso de arreca- deficiências naturais e a Ial- Vieira, líder da UDN, não to de Clinica Médica da Es- provas de aprêço e estima eh

notícias que dizem respeito a C:iiSO, homem probo, exern- dação, porque não se o faz ta de recursos de ambos os : trouxe ao conhecimento da, cola Paulista de Medicina avultado rol de amigos, ad
falta de. aplicação de uma lei plar chefe de família, sensi- no caso em apreço. Municípios. O transporte com. I Casa, em sessão anterior. E' Alberto Caputo, Anestesista míradores e cosreligtonários.
federal, na nossa briosa mi- vel ao sofrimento alheio, la- Ademais, são tão poucos o,'; caminhões e outros veículos,' 1 que naquela sessão, o depu- do Departamento de Aneste-. Prazerosamente,' como sem

lícia estadual, que por com- menta entre. seus familiares beneficiários, que dentro de torna-se quasí impossível,' tado Laert R. Vieira, deu co- sía do Hospital das Clínica" pre o fazemos, endereçamos
cidência amanhã, completa não poder cumprir essa lei, alguns anos, dois no mais, o que redunda enormemente à nhecírnento de peças espar- da Fac, Med. da Unlversida-i j Iha nossos cumprimentos.
120 anos de mal compreendi- Jegundo dizem, por Jalta de Sstado já não sentirá o me- população, que dela se serva' sas do inquerito aberto con-

dos serviços à coletividade recursos nnanceíros-e- nor peso no orçamento. obrígatórtamente. Acresce, tra o Sargento Gomes, que

barriga-verde e, sem dúvida, E' ressabido que com u'a Para minorar as agruras ainda, que, devido ao atual só a êle interessavam. Entre
também à nação brasileira. gota de mel se p.l=gam tantas de meia dúzia de policiais, estado da referida estrada, outras considerações em ter- Uma publicação vespertí- nalístíco de seus diretores, il
de que tanto nos orgulhamos môscas quantas se· não pe- cujo aumento com a promo- nos tempos chuvosos, torna- no do mesmo assunto, o ora- na, às segundas-feiras, che-: quem cumprimentamos, far-
de pertencer.. ! garíam corri toneladas de vi- cão de soldado a cabo não se intransitável, o que redun- dor, abriu um parenteses em gou-nos ontem. i mulando votos de êxito.
Referimo-nos a, já agora

I
nagre ... vai além de 100 cruzeiros, al- da em enormes prejuízos - a sua oração, dizendo - Dese- Mais um órgão a integrar'

famigerada LEI DE PRAIA, Ora, não a.credital'I'.os s�n- �uns sargentos e oficiais, tu- população, cujos produtos co- jamos ·n08 dirigir ao comen- a imprensa catarlnense, edi-I "CEREJEIRAS"
ou praieira, que alguns Es-, ceramente seja esse o motivo :10 gente velha no úl�imo ,loniais, ficam. retidos: até tarista político da Rádiu tado em Criciuma, cujo prí- I S. Paulo, 9 cy. A.) - Con
tados, têm sido constrangi- I por, que s. ex. recusa a .(uartel da existência atrtbu- I que se normalize o trafego, Diário da Manhã e ao Jornal meiró número recebemos da-

.

tinuam na Hospedaria de
.....-_--..- �

• ....,._ �.J" à ---&·M· - �·..A-....l". ada, nada custaria ao gc- com o tempo bom, para en- Diárhr da Tarde, desta cída- ,tado de 2 do corrente. I Imigrantes, onde se extingue
.ôrno,' se quisesse ter 01h03 tão continuar o escoamento de, para, diante das provas Regosijados nos congratu- I o prazo de sua permanência,
le ver e coração de sentir, ela produção agrícola, par3. que desta tribuna estamos lamas com o Povo ele Criciu- : os integrantes da seita nipô-
1eterminar se cumpra a LEI os me}'cados consumidores. exibindo, retificarem os ter·· ma por mais esta vitória,! nica das Cerejeiras que fo-, 1 '

)E PRAIA. Quer-nos parecer, face ao mos dos seus comentários na- pois que "Tribuna Criciu-' ram removidos de Santo An·-
S. Excia. talvez, leigo em exposto, que não significa quela ocasião, e as noticias mense" se apresenta com' clré. Ao que' se informa sà-·

'.ssunto de militança, estej:l onus maior para o Estado, a publicadas a respeito, com bom tamanho, bôa impre,õ�· mente uma família d�ixou
'endo mal aconselhado. Mui - integrar no Plano Rodoviá, informações errôneas, dam!o são e ótima feitura, denotan- aquela hospedaria até agora,
;0 provável lhe S.USSUlTel:1 rio a estrada que cogitamos. a entender que fizemos de- do o aprimorado pendor .ior- CAsp.)
lOS ouvidos

.

de argentário: E assim, passo a Mesa, pa- núncias descabidas e inverí-
-0- �úal essa gente nunca este- ra os devidos fins, o referido dicas. Concluindo sua ora-

Sexta-feira, o dr. Antônif ve__""'na guerra, nem sairam projeto de Lei. ção, disse ainda, o deputado
de Barros Lemos, ex-depu le seus lares. E' inconstitu- Sala das Sessões, em 4 d·(' Guimarães. O Sargento Go-
tado estadual e prestigios'.. cional ... maio de 1955. mes, eInbora o comentaristn

udel1i�ta dissidente em Ara-., Mas perguntariamos, e,' Estanislau Romanowski da Rádio Diário da Manhã,

r�ngua e �ur�o, manteve Ion-
i aquelas ,prontidões infindá- Deput,ado pelo PTB. queira defendê-lo, no enten-

ga conferenCIa com o depu- I veis, apos 24 horas de traba- Distribuição de Jornais der de qualquer pessôa de
tado Braz Joaquim Alves �'lhos normais· na caserna,· Cencentracão de FisCais l' bo_m senso, não se conduzh
: utros, na Assemb!éia Legis -

aquelas güardas 'perm3nen- Em seguid'a, o· deputado de maneir� cOl:dig'n,a co_m :lS

latha. ées às nossas praias: Aquele3 J·�ão Colodel, elo PTB, ocupou suas funçoes, Isto e, nao �e
-0- trabalhos insanos e diuturnos a tribuna na hora do expe- admite que uma autoridade

O deputado Braz Joaquin' * O homem pré-histórko :las delegacias e nos dest::tca- ditmté, para tecer considera- policial compareça aos bailes

Alves, presidente da Assem- * njo foi afetado pela mentos com os suditos d,) ções em torno da distribui- em mangas de camisa e :1-

bléia, vem sendo diàriamen· naior parte das enfermidH- dxo? ção de jornais de origem

cO-I
,�!?mpanhado de Meretrizes.

te procurado, em seu Gabi- eles que atingem o homem Não valem uma lei ele I munista, na Casa. Após con- Foi aparteado 'p�los deputa:
nete de trabalho, pelos líde- .los nossos dias, afirma o dr. praia?

. gratular-se com o seu colega dos Laert R. Vieira, da UDN,
res de todas '\.s bancadas, por 30ris Sokoloff no seu livro S. Excia. nem· em sonhos, I de bancada, deputado Ro- e Estivalet Pires e Ivo Sil

entidades de classe e pelo "Doenças da Civilização". E pensou em passar por tals manowski, pela apresentacJ.c veirà, do PSD.

funcionalismo, com os quaiS Jossível que tenha �ofrido '-1e trabalheiras. S. Excia. como de um projeto de lei, crlLi- O Secretário não quer con-

est:'l mantendo os mais l:ialu- ',âncer ou de vermes parasi- !Janqueiro, portanto como cou o Govêrno do Estado pe- sertar a ponte
tares e louváveis contact08, ;ários. Mais frequentemente, ugentário, como industrial la maneira como vem proce-

O deputado Estanislau Ra-

quel' para o bom andament.o porém, morria das feridas próspero, muito dinheiro ga- dendo '10 setor da Fi�caliza- manowski, do PTB. ocupou a

dos trabalhos legislativo!', �ecebidas em luta. As doen- lhou naqueles anos terríveis ção da Fazenda. Disse que
tribuna para fazer um apêlo

imprimindo-lhes maior cele- :as de que a humanidade é ,1ara miseráveis milicianos. em Canoinhas existem nú·· ao govêrno no sentido de ser

d
-

h
.

d '.T 1 t consertada a Ponte Metálicarida e, quer armOnIzan o r:: JÍtima são essencialmente !,aque es empos em que os mero elevado de Fiscais �

simplificandO soluções. 'esultantes da civilização. .,empre sacrificados policiais Guardas Fiscais, com a únic:J.
-o- i!:mbora seja comtLm atribuir dêste e doutros estados lito- fiJ;1alidade de perseguir pe·

O deputado Osní Régis- 10 progreó.so a maior parte ,'âneos, passavam noites e qu�nos produtores que tran

vem pondo em evidência, nc las enfermidades, já que ,JS
noites indórmidas, mal ali- sitam pelos Postos Fiscais. O

exerCICIO de seu mandato, di111entos perdem, na indus- mentados, trabalhos dupli- deputado Orlando Bertoli,
seus conhecimentos da acl- rialização, substâncias pre-

::ados para que s. exa. e tall-. em aparte, disse que Gover

ministração pública, sua dis- dosas à snúde e que a natu- t;OS outros patríCios dormis- no concentrou essa imensi:
posição em apontar os ca- reza lhes conferira, o dr. Sll- ;em tranquilamente e1n seus dade de funcionário da Fis

minh6s retos e curtos, No koloff acredita que cabe a,) !a:�s, no recesso de suas. fa- calização, em Canoinhas,
caso do pretendido e j.ustís- I

homem a culpa de. se deixar I ;Tll�Ias:,,, Fartos, ,e satisfeit?�, com a finalidade, natural··
simo aumento de venclmen- . afetar pelas enfermidade" malgr e a guen a, ou por IS - mente, d3 "visarem" as na

tos da magistratura, em que I da civilização, em vista de' so mesmo, quem sabe qual1·· tas e os despachos de expor

alguns deput�dos d�fensor:s I'
seu sistema irracional de

v.
i- tos não se r�gOSija�an: CO�11 taçãq de compras simuladas

çlo atual governo, dizem nao ver e de se alimentar, pela e�a pelos lucros extlaoldina- de trigo;trazidas-ao conheci'
ser possível sem, antes, um incapacicldae que demonstra !las que usufruiam? mento da Casa, em sessão
aumento de impostos, o dep .. 'm reajustar-se às condiçõe.' Cuidando eu da vida nest� anterior, pelo orador - dep,
Régis indica, dentro do 01'- la ,existência , e pTincipal- interior, depois de mais de 35 Colodel.
çamento, a compressão de :1ente pelo apêgo aos velhos anos de serviços, sabendo I Antes eTe dei:ll!ar a tribunD., Ocol'rências policiais em

algumas despesas, a supres·· hábitos. O homem pode viveI' mais mane.iar a enxada do: encamirlhou pedido de in for- Tubarão

são ae outras, soma�as ae, ) gozar a civilização sem ne- q�e·a pena, por isso que p�-I l1l11ções, para saber quantas O deputado Laert'R. Viel-

excesso de arrecadaçao, co- �essàriamente ser vitimado eh ao meu compadre e aml-' zonas fiscais existem no mu- ra, da UDN, leu radiograma
mo o meio hábil à concessã0 )01' essas doenças. Há milha- go do peito, �ara me escre-' nicípio ele Çanoinhas, . be�n que o sr. Secretário da Se

dêsse aumento. Aliás, o dep. 'es de anos, o ser humano ver estas linhas de solidarie- como os funcionários fiscais gurança Pública expediu pe

Colodel, louvando-se em in- tivia pelo instinto. O ho- Jade aos meus velhos COl11- aE lotados. ·Foi aparteado. lo Delegado Plinio Moreira,
formações e opiniões idôneas, nem moderno perdeu êsse panhei1'os, muito dos quais também, pelos deputados La- de Tubarão, chamando-o, n

partidas tanto de entendidos Joder. Nos últimos séculos, vivem apenas dos

provent.o31 ert R. Vieira e Sebastião Ne- atenção, mais uma vez, pe
em finanças, como de fun- ldquil'iu pesslmos hábitos da reforma, comendo por ves, da UDN, e Estivalet Pi- las arbitrariedades policiais
cionarlOs fazendários, afir- �m substituição ao instinto certo o pão que o diabo, res e Osní Régis, do PSD. que veem ocorrendo naquel�
ma que o excesso de arreca- -lue lhe foi dado pela natu- amassou. Sua probabilidaae' Tribuna do Sul _ Al'aranguá cidade. Solicitou, após, qne

dação, êste ano, alcançará à 'eza para o guiar através ela de conseguirem colocação ou) O deputada Estivalet Pires, constasse do DOSSIER da

casa dos 300, milhões de cru· vida. Entretanto, a cIencia trabalho condign.o à idade

t·
lider do PSD, criticou, da tri.- Assembléia, um artigo pubIi

zeiro;;. E, por si só, cobrirá o 3.vançou consideràvelmente proveta em que se e11con- buna, o jornal Tribuna elo cado em o jornal de Araran·:
,

d d t ' guá', com referência,;; ao Pia··acrescimo a espesa cúm () 'lestas ültimas décadas, le.· ramo Sul, da cidade de Ararangua,
aumento dos vencimeptos da lando tambem em conta, . �and�-Ihes :ninha soli- i por ter publicado notícias no de Obras.

magistratura e o abono de ;omo questão fundamental, a danedaae e mmhas

prece'3'1 capciosas em torno da con- Ainda as ocorrências poli-
emergência ao funcionalis- ·Jre-elisposição constitucional Sim, porque quem não recor- vocação dos srs. Secretários ciais de Tubarão
mo. je cada individuo para cada re ao Creador na. hora ela,' ele Estado, para explanaç9.,) O deputadO Olice Caldas,

-0- doença.. Através de inúme": aflição, deve ter aflição re- de assnntos ligados ao Plano da tribuna, disse que diante
Torna-se translícido o Po- ras dificuldades e obstáculos. dobl;'ada. de Obras. da leitura do radiogram::t,

der Legislativo, refletindll; adquiriu o conhecimento da E a s. excia: que tenha que foi expedido pelo Delt:-

Pela clarividência e &ensibi- causa de inúmeras moléstias, .:cus anos ele vith sempre e ,cl..umento ele })assagens·- gado PUnia Moreira, deve R

!idade política de seus atua.is bem como a maneira de a.s r:ada vez rnais felizes. � 1\11D,s Pedido de infol'macões Imprensa Governista, fazer

membros,· os anseios de to- curar. E, segundo prevê o dr. fique certo que, em toçlo lu- O deputado Ivo Silveira, as retificações que se fazei11

dos. Henry Sherman, da Univer- gar ond.e e:dsta um milich1�'j do, PSD, após, tecer conside- necessárias.
-o� sidade de Columbia, median- barriga-vcnlê êle anela 'CO,11

! r�çGes em torno do aumento E QU:� n::tqnela ocasião foi

O deputado João Colcelel te a seleção adequada da ali- o coração "amaguado". I ��s pas�agens dos ôni.bus d,1? tach::-:.do de c1emagôgo, pelo

dirigiu um pedido, de info1'- mentação, a média de vida Muito atenciosamente, o Suo Jose, Palhoça e BIguaçu, fato de ter trazido aquelas

mações, atravês da Assem- do homem poderá ser am-· ·compatrício agradecido. I en�aminhou à Mesa o se- irreguhll'idades policiais, ao

bléia., para (lue o sr. Govel'- pliada de 70 para 77 anos", João !VI. da Caneeição I gumte: . conhecimento da Casa.
<..

I
I

.Ftcrfanépchs, Terça-feira, 10 de Maio de 1955

o LEGISLATiVO E O POVO
Semana passada, na ses

são em que o deputado João

Golodel, líder da bancada do
PTB ocupava a tribuna, vi

am-se completamente lota
da::;. as laterais, pelõ povo. N:l

tribuna de. honra, ilustre3
membros da magistratura,
desembargadores e juizes, as
sistiram -o discurso do líder
trabalhista.

nadar diga ,o número exato
de funcionários existentes )1"

Coletoria de Canoinhas, lo

E o assunto fôra os venci
mentos dos ..membros do Po-

tados ou não quer no serviç"
de fiscalização, quer em ou

troo

der Judiciário, por cujo au

mento se ):late o deputado
Colodel.

·!ue liga Mafra ao Rio Negro,
pelo fato do sr. Secretário do.
Viação e Obras Públicas, não
:luerer consertá-la.
Logo depois, leu artigo pu

olicado em um jornal cidade
Je Mafra de criticas ao S�·.

Haroldo Carvalho, pela ati
tude que vem assumindo e:11

lorno de assunto de tam::>,
nha urgênCia.
Foi aparteado pelos depl1-

tados Laert R. Vieira, Sebas
tião Neves, da UDN, João Co
IodeI e Mirànda Ramos, c1.J
PTB, e Pedro Kuss e Estivp.
let Pires, do PSD.

"TRIBUNA CRICIUMENSF' -

\
"

,/

MEMÓRIA

Alguem, do govêrno, rebatendo afirmacões relati
vas à determinada autoridade policial do il;terior, ale
gou que de nada seria justo acusá-la, pois e tratava
ele pessoa angélica, de vida pacata, ordeira, avessa às
libações alcoolicas e,· sobl'etudo, que nunca andara a�'

mada.
Desse modêlo de virtudes temos aqui um clichê, no

qual se apresenta com um punhal à mão esquerda, uma
garrucha entre os dentes, outra sob o braço e um co

pito de cana à mão direita.
À pessoa que nos remeteu a interessantissima fo

tografia, pedimos entendel·-se conosco, para fazemos .[1
reportagem completa.

ZERO A ZERO

O sr. Bornhausen, para elar o abôno ao funciona
lismo, só espera que. a Assembléia lhe dê os meios.

Mas, segundo o mesmo sr. Bornhausen, em repre
sentações várias, o govêrno não admite a competência
legislativa para criar meios. Se o fizer, estará agindo
inconstitucionalmente. À essa altura dos acontecimen
tos entra em cêna o Plano de Obras! Se fôI' apl'ov�do,
dizem os palacianos, o funcionalismo terá aumento.
Acontece que o Plano Hão se refere ao assudto l

CESTEIRO .. :

Em 1952 o impôsto de vendas e consignações foi
aumentado para dar meios a um aumento do funciona
lismo. Quanto rendeu, até hoje, êsse aumento? E, den
tro desse total, quanto foi destinado ao aumento do
funcionalismo? Façam os cálculos e verão que o sr.

Governador usa o braço do pessoal de casa para tirar
as castanhas do fogo ...

PERGUNTINHA

Dizem que a U. D. N. catarinense apoia. a candi
datura do sr. Etelvino Lins, pessedista dissidente, à

Presidência da· República. Mas, até agora, a .Sua im

prensa não tugiu nem mugiu. E a que lhe é ligada, ou

ao govênlo, por outros e invisíveis cordões, essa está
contra :mtelvino! Será que a U.D.N.· é a favor do contra?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


