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Que o deputado Mário O� que dinheiro não há mais, e

Iínger é um grande entusías- fica liquidado o negócio.
ta do plano de Obras e Equi- O Prefeito de Brusque o a

pamentos, arma secreta que ceita. Fez um' bom negócio,
o sr. Iríneu Bornhausen pre- não tão bom como aquele do

tende utilizar na eleição de [eep, mas sem prejuízo para
reunião realizada a 7 do cor-

seu substituto. os cofres municipais.
Numa roela de amigos o Satisfeito com o resultado

deputado Mário Olinger dl- da viagem, almoçou com o

zia que, si o plano tôr apro- larápio, jantou e divertiu-se

vado, ele vai comprar outra com êle, contando-lhe ane

[eep. .. para a campanha dotas de bondes e mineiros,
política. de que êste mundo anda

Lembrou que, na eleição cheio. "

passada, recebera do Minis- E assim a Prefeitura de Há muita gente por aí - favôres à .Polícía Militar pôs-

tério da Agricuitura, novinho Brusque é legítima possuído- .não me refiro ao samba � to nela se integre um quar

em folha, um jeep daqueles ra de uma gleba em Pampu- tem nêgo bêbo aí, para não teto de oficiais írremovíveís
ofender o crioulo - que não! em rezarem pelo seu eatecís-

que o Governo,do sr. Getúlio lha, lá no longínquo Estado I
sei porque cargas d'água, mo' politico', que não resolve

Vargas mandou importar pa- de Minas Gerais, não se sabe

ra os colonos, Custara-lhe a- precisamente si no morro ou
'vem criando u'a mística de a situação angustiosa do

penas Cr$ 80.000,00. na planície, longe ou perto paixão em volta ao feitio dos runcíor. alismo nesta hora

Fez um .óttmo negócio. da zona urbana. sentimentos filantrópicos do' cruciante de custo de vida,
.......................................................0•••* ••••• jj Sr. Governador, rorçando-o

' consíderando o resultado do
Usou-o na safra eleitoral, \)- Dizem as más línguas que (

casíào em que conseguiu ele- não existem mais. Foi leva-
a gostosas gargalhadas dían- último pleito eleitoral, do

AGIEOIDO NO EXERCICIO DO CARGO te do espêlho. ! qual não conseguiu firmar o
ger-se deputado, e ainda pou- da pelas águas quando da ,

. .

I

'.'
Atingem ao auge do absur- StU prestígio parttdãno: que

'.

de vende-lo com bom Incro rompimento da barragem de

N h'
' .' terminada a' colheíta do P Ih d

do. 11 não cQ.mparece. aos cafés e

eo úma provldêoet I·8'
/

no et8tt.__O
,', s vo- ampu a, no ano passa o, e

� " � tos. não se sabe para onde. Os pagés que desfrutam' bares da Cap1tal, por
d
est�r

No dia 3 do' corrente, "na mos, passados agora 8 dias, \ dente é pertgessímo. O que Bom jeep aquele. Excelen- Como está tão longe, nín- raptagens da atual situação cOl1Stante�ente fo�a
d

a :e-
Lagoa, quando no exercícío- quais as, providencias toma-I ocorreu com a Inspetora do te negocio fez o deputado guern se atreve a ir procurá- lítica transformada há de do governo e, :un amsn=

. .' ,

I' P? '�O'., talmente, para nao aberre-
do seu cargo, a sra, jirores- da_s;: O próprio. i�quérito pa- j Ensino ontem.Jamãnhã ocor , Mário 'Olínger." la. cmco -anos, SUl'"ida por um,' díd d
Buril. Na:i·j" Haberbec-'X', h'lgptl L"eUe 'têli 'sidO 'esq'uaillcto. Serã I·t�rá 'com o� fiscais de -lí'ü� ·--Oa.n-l1úU ;inhei'ro coh� t\':1'fu, " Também,' p"a.!·a '!l"{;.lHi dé- Têiiãinmb somente festejado ce:-se comt pedel! os d

e eimm�'. I
"

.'
. ,prego'e ou roo '. or em �

tora do ensino foi provocada que até fatos como esse vão I zenda e com os demais fun� venda do jeep e ,ainda;' c(m- querer a Pl:efeitura de Brus- 'nos .Catuques d� Cruxeclo,
pTo<:edente: que a vicis�itude

e agredida por Rute Oliveira ser acobertados?' O prece- cionários. seguiu eleger-se c1eputac1u. que possUlr um pedaço de alucmando a S1 mesmo�,
t

'

i da
e sua genitora. Queriam as Daí o seu interesse pela-a- terra lá em Pampulha? "alegam <'I\Hí o Sr. Governaclo�' .efl11tqu.e se ednCt�n rad

e ai n <

d··
-

d 1 d b
- . o' ru o lmpro u IVO e' a guns

agressoras que ona NaIr re- •••e•••íJ @:eil8 � �$íj••*��*��. provaçae ° p ano e O ras E, ainda, em. condominio! nao e.sta cumprIndo a su::t
'li d' t

'
.

• . dos seus aUX1 ares ire os,

mr,ovessedca 16Cállielade :1 tPro- COOPERACA'-'
�

TRE A AtlANCA
e EquiPamtent,os, f

Deseja Sim porque outras prefei�u- pl�taform,� �orque af
1SS0 hse quando da formação do sell

essora a esco a que es :wa
"

t
- JI . comprar ou 1'0 Jeep, azer a ras lesadas pelo espertalhao, opoe a lmvrensa erren a

..

t 'ad
inspecionando, para abrir

"

,

,-'
.

� campanha de Governador e rec�be�am tambérrt o mesmo oposicionista; qu� l:ão es·· pr:�elr�o�e��: al"�rg�mentar
vaga a determinada candi�

DOS BAlCANS E A NATO
depois vende-lo. E com os terreno em pagamento! I tende como deseJal'la seus

't d d
, Ih I d

.
I preC1samen e respon en Q

rtuta. A Inspetora fez-lhe vwo o os arrega a os dIzia o re-
item por item, no entanto,

que o pedido não era dft sua presentante. brusquense: e '

careço dar tempo ao tempo.
competência. .'Bastou isso BELGRADO, 10 (U. P.) -- fraternal" entre riS duas 01"" agora que um jeep está cus-

O que se conclue de tudo
para que Fô;,se insultada e Ao concluir uma visita ofi.. ganizações. tando Cr$ 250.000,00, que h,·

isso é o fanatismo com que
violentamente agredida ain- cial de 4 dias à Iugoslavia, () mesmos propósitos - a,ma- cro santo Deus, que lucro!

se lança à propaganda pre-.
da no páteo da escola, eGl chefe do governo turco Ad,· nutenção da paz e in�eg!"i- -0- miditada o interêsse em fa
público. Reagindo à agressí:'.o, nan Menderes, declarou que dade e independência dos Que o deputado Mário 0-

da. Nair voltou ao prédio es- tinha chegado a "completo seus membros. Mende.res, en- linger, quando ainda Prefeito

colar, de onde saiu para pe- acôrdo sôbre assuntos bási, tretanto, não revelou os te .. de Brusque,. comprara de um

dir às autoridades as garan· cos". mas discútidos: com o marc- vigarista, que lá aparecefl,

tias legais para o exercício Em conferência realizada chal Tito, mas os observaelo- um trator, pagando adia�ta
da sua função. Mas, justa .. pouco 'antes de sua partida, res diplomáticos' fazem con- damente, ao esperto vende

mente naquele dia, as auto- Menderes disse que' Turquia jeturas nO'sentido de que po- dor, mais de cem mil cruzei

ridades estavam ausentes. e Grécia sabiam, antes de deriam ser medidas ele coope- ros.

Regressando a esta Capital., ingressar na aliança balcani- ração entre a NATO e

Ali-,
Descoberto o embuste, to-

da. Nair apresentou queixa i=t ca com a Iugoslavia, que es- ança balcanica. ca-se o deputado Mário Olin-

Delegacia Regional e subme- te último país não desejava . ger para o Rio à procura elo

teu-se a exame de corpo ele ingressar na Org'anização do ANISTIA falsário. Consegue encontrá-

delito, A gravíssima ocorren� tratad9 do Atlantico Norte I Havana, 9 cU. P.) - Infor- lo. Ameaça-o de prisão, quei
cia ,foi ainda levada ao co- (NATO). Mas, manifestollll11a-se que o presidente Ful- xa à polícia, o diabo. O ho ..

nhecimento do sr. Maurício que o fato de Grécia e Tu!"·· gênciO Batista assinou a lei mem se assusta e inventa

Wanderley, Inspetor Geral Afirmou que ambas tem os
I de anistia para os delitos po.. outro golpe. Já somamos ,t�do o nosso dinheiro.

do Ensino, o qual, por certo, quia pertencerem à NATO, e � líticos, ratificada pelo Con- Propõe um grande

negó-,
- E como é que vamos? De automóvel ou de

comunicou-a à sra, Diretora! a Iugoslávia à aliança bal- I, gresso, reunido em sessão ex- cio: entrega à Prefeitma um onib,us?
do Departamento, Não sabe- canica, cria-se "'um vinculo traordinária. I terreno em Pampulha, po1'- - A pe!!!
..1IfI'l... � _�••r;;. 'iJ."'*.-..�.,.tJ'�.w ,.._ .,._._�_ "...,...a_ .........." � ,.........,.� � � a,j'i..rJ-ha �a." ..,... �·

•.......

O deputado Mário Orestes Brusa ,vice-líder da bancada

S GANDO
ganancIOSOS pelos que, como o deputado MarIO Orestes Bru-

udenista na Ass'embléia, 110 empenho fanático de selovir o nE Pisa, esca.pos à serenidade' e destituidos de poder de análise e

g'oVêl'no que aí esterLora 110 mais inelancólico dos fins, ati- n, compreensão, s-e emparelham ao comadrismo linguarudo

"ou-se petulantemente contra as classes }ll"odutora,s do Es- �as lavadeu'as e à miopia dos comentaristas de superfície.

,tado. Nas seus discursos, a argumentação é paupél'l'ima rle eXllOrtados para todo,s os recantos do BI'asi! e para As fôrças econômicas, de Blumenau são, pública e no�

lntcligência, medíocre, vulgarissiuta. Contrastando com es-
o estrangeiro, não pode sofrer nova oneração, sob .tol'iamente,· hostis ao partido que faz oposição ao Govêrno.

Na penúl'ia de razões, neles crescem, 110lidos e enfeitildos, 11ena de se ag'ravar ainda mais a situação de infe- Mas fOl'ÇOSO é reconhecer que, provando como provaram,

(JS elogkls ao atual govêrtlO catarinense, Incapaz, por má rim'idade que a situação geogl'áfica - a (lis-tância que deram ao Govêl'no, pelo de,senvolvimento racional da

fé ou por insuficiência mental, de analisar os vários e unâ-' das fontes de matéria prima e dos mercados con- sua pl'odução, cêrca de 4, vêzes mais' al'l'ecadação da que

nimes pronunciamentos dos órgãos das fôrças produtoras sumidores - impõe aos produtos de Santa Catari- lhes pedia o poder, sem aumento de imllostos - ninguém

(lontra o aumento de impostos, o irrequieto deputado ude- na, quando comparados aos de outros Estados d,a mais do que elas tem autoloidade moral paloa falar nos têr-

nista recorre à molecag;em da.s pedradas é aos insultos qu-e. Federação". mos em que o fizeram.

marcam a linha justa de certa ideologia ext10emista. "Na Conferêílcia das Classes Produtoras, rea� Se elas não melhorassem e não se aperfeiçoassem, com

Confundindo lucros com aumento de, capital - pl'ovi- lizada na cidade de Blumenau, em 1952, recomen�
o aumento de 20% dó imp�to em referência, estariam pa-

dência usada até por meio de financiamentos - procura dou-se ao Govêrno estadual que não elevas�e os im� gando aos cofres públicos, em 1955,. apenas mais 'aquela

apresentar como legítimos' aquários de tubarões empl'êsas ])ostos, pois havia outros meios para aume,ntar a percentag·em. Demonstraram, todavia, que es,tão pagando

que concorrem decisivamente para o progresso e o desen- arrecadação. Afirmaram, então, as classes lJ1"odu� ele 76% a 102% mais do que a contribuição de 1952. Para

volvimento da economia catarinense., tGras, que llelo simples de;>envolvimento de suas êsse aumento o Govêrno do sr. Irineu Bornhausen contri-

As"indústrias que agride tem concol'l'entes nos Estado;; indústrias, pela modernização de seus maquinái·ios, buiu tão só com as estrada,s cheias de :buracos e de atolei-

vizinho:s e próximos. E essa conc\)rrência lhes leva as V!oll- proporcionariam ao Govêrno do Estado. substancial
ros, com o esquecimento de construir as centrais elét�cas uma pessôa de bem, chefe de

tagens de usufruir sistemas de transpol'te muito diferen- aumento na arrecadação. e com as port-eiras fisca.is - mai;:. conhecidas por torneuas família exemplar, cidadão

tes daqueles que o sr, Il'ineu Bornhausen venl oferecendo
As promessas da,s classes pl'odutor,as foram em fiscais, por onde as rendas tinha·Dl evasã.o e se perdiam es- probo, de reputação ilibada,

ao Estado. em troca dos que prometeu, todos pavimentados. muitu supendas pela realidade, Em dois anos ape- candalosa�.ente! amigo 'por excelência dos

Da Dlesm� forma o pal'que indu�trial l>ardga-vcl'de ainda nas G grupo de indústtias têxteis rellresentada por O fato de prosperarem essas emprêsas - ft já dizia seus semelhantes, sem vícios

não viu nada das usinas centrais, tão apreg,oadas na cam� êste SilÍdicato, proporcionou ao Govêrno um au- Ruy que a riqueza nacional .,ão pode compm'-se' da m�sé- e de bons costumes, etc. etc.,

llanha eleitoral de 1950, pelo candidato que eletrificaria mento na arrecadação do impôsto de venda,,s e con- ria de todos - só pode ser amaldiçoado por um juízo terato� quando a viúva não mais se

Santa Catarina °

signações QUASE QUATRO VEZES SUPERIOR AO lógico, por isso que é na prosperidade delas que se man- contendo cotovela a barriga

Eis alguns tópicos que o sr. Brusa fingiu não ler, no QUE ESPERAVA () GOVERNO ;CONS�GUIR COM tém e se equilibra a situação econômica e financeira do Es· da filha murmurando-lhe ao

pr.onunciamento do Sindicato de Fiação e Tecelagem de A ELEVAÇÃO DA TAXA EM 20%". tad o. ouvido: VAMOS EMBORA.

Blumcnau mais tarde aIlOiado por tôdos os Ííl(lustria�s e.: Homens e entidades que ,falam essa .linguagem l·espl_)n� O assunto comporta outl'os comentáli�s, a que nã� nos ESTAMOS de defunto troca-

comercial:tes daquela zona vital para a nossa economia: )sável e veraz, mostram que não defendem apena.s os pró- furtaremos, embora politicamente estejamos a reelamar do".

:',
' "O cm:tn dôs- Iu'odutos indüs;!fiais catallneuses,tpwos illterêsses e que só podem .ser tachados de tubarões e just.iça para os próprios correligionários do sro Goverilad-m',
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RIO, 10 (\T. A.) - Estáo :1-

larmados os comerciantes de

ferro e laminados desta-pra
<;9., ante os rumores que des

de há dias passaram a cir

cular' segundo os quais, es�

taríam os dirigentes da Usi

na de Volta' Redonda, mclí
nados à promoverem forte
baixa de preços nos produtos
de sua fabricação.

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de l\'Iaio de 1955

aceitas pelt Eoito. as propostas da Comissão· da OlU
para aliviar a crise entre arabes e Judeus

CAIRO, 10 (U. P.) - o, servas" suas 4 propostas pa- I tanto, o cel, Salah oohar.

major gal, E. L. Durns, da,' ra diminuir a tensão entre I chefe do Departamento pa
Ct nadá, chefe dos observa- Israel e os árabes na zona de lestino do Ministério da

dores da trégua na palc:;L-1 Gaza. Formulou suas decla- Guerra, disse aos jornalistas
na, patrocinada pelas Naçlli's

i rações, depois de re�nião de que o Egito tinha rechaçado
Unidas, declarou, orite.n.tq t.l3 i U1l1a hora de duração CO�11 três propostas e rejeitou ou

o Egito havia aceito "'com í e - i funcionários egipcios. Entre- I tra delas. Acrescentou que
....... » �••••••e•••••••e•••••••••••8a•••••••,

Destacado negociante desta

Capital, procurado por nossa

reportagem, esclareceu-nos

que, em parte procediam tais

rumores.

Disse-nos o perguntado
que por sinal é "quotista" dê

laminados de Volta Reàonda.

ser sabedor da existência ds

elevados depósitos naquela
síderurglca, sendo que, refe

ridos estoques, eram decor

rência da falta de mercado"

aos produtos nacionais ante
a forte concorrência exerci

_U.I�I·�"(" '.

o Egito concordou em se unir em permitir que os coman

em patrulhas comuns com os
I

dantes locais egípcios confe

israelitas, na zona de Gaza, I renciassem com os seus cole

Limitar as forças na zona a gas israelitas. Burns afirmou

tropas regulares e permitir; que pretende conversar com

que se retirassem as barrei- os israelitas sôbre os seus

ras de arame farpado ao lar-I pontos de vista, em face das

go da linha de demarcação. propostas. Deverá partir, :),

da trégua. I manhã, via aérea, elo Cairo

Disse que o Egito se negou para Gaza.
............................................

OBRAS EM SANTA .cATARINA

rente, o Tribunal de Contas
da União ordenou o paga

:_••)!,i'!Ii!f.�:"

Os Estados Unidos
explosão atomica
WASHINGTON, 10 (U. P.) lizará dentro de alguns dias. não apresentará qualquer ris

- Os Estados Unidos se pro- Não se revelou tão pouco ..
co para os habitantes de

põe�' levar � efeito uma .ex- a zona precisa, onde terá lu-
I
terra firme ou das ilhas da

plosào atomíca submarina, gar ti prova. O breve comu- l.parte oriental do Pacifico e

dentro de alguns dias. O De- nicado diz unicamente que i que estudos minuciosos reve

partamento de Defesa anun- será a "várias centenas de Ilaram que não existem peí
ciou hoje que a, �rova se�O? mil�as ,d� zona terrestre 1 xes do tipo para alimentação
efetuada no Pacíftco, a va- mais próxima" da costa ocí-j na zona. Os estudos prelími
rias centenas de milhas da dental e "completamente li- 1 nares foram efetuados pelo
costa ocidental dos Estados vre de centros de pesca e 1'0- ! Departamento de Defesa, Co-
Unidos. tas de navegação". ! missão de Energia atômica e

A experíêncta, preparada O Departamento de Defe-! Instituto Scripps de Oceano-

peja Comissão de energia a- sa anunciou que a explosão ( grafia,
tômica, segundo se anunciou,
tem por fim obter informa

ções essenciais para romen
to da defesa contra ataques
submarinos. Não se indicou RIO, 10 (C. D. J.) - O Tri

a data exata da explosão bunal de Contas ela Uní âo

submarina. O Departamento ordenou o registro do paga
se limitou a dizer que ,3. rea- menta de 840 mil cruzeiros à

efeito uma

no Pacifico
levarão a

submarina COMENTA-SE EM BRUSQUE ...

RIO, 10 (c. D. J.) - Em

da neste setor pelos produtos
ímportados do Japão que,
embora de custos não fasci

nantes, são bem mais redu
zidos que os ofe.Iecidos pelas
indústrias nacionais.
Fomos esclarecidos de que

o que irá fazer Volta Redon

da (se o fizer) não constítuí

rá fato tão surpreendente,
pois, havendo acompanhado
a corrida aumentístn Ievada
1 efeito pelo grupo Jafet,
:Jue explora análogo ramo,
.ncorrem em grave erro, co

ocando fora dos níveis de
venda natural, os preços de
.ua linha de produção.
Assinalam ainda os rumo

-es em causa, estar vivendo

1 Usina de Volta Redonda,
lias dificeis, em virtude dos

�randes 'depósitos acumula

dos, e, com a agravante de

rão lhe ser favorável a con

íuntura econôrníco-fínanceí
ra do país.

mento de 2.839,340 cruzeiros

à Estrada de Ferro Santa

Catarina, para cobertura do

deficit verificado no ano de

1953.

DEfUNTO TROCADO

Companhia Construtora Na

cional, para realização de o

bras na barragem do Garela,
em Santa Catarina.

zer-se do Sr. Irineu Born�

hausen, um homem piedoso,
amante da

.

humanidade,
apóstolo do bem, semeador

de benevolências.
Eu contarei como mém

coincidência e para bom jul
gamento dos prezados leito

res, o seguinte:
"Certo indivíduo, marido e

pai, via os seus cuidados de

chefe com verdadeiro desin-

terêsse; bebia tomando sub

sequentes pifões; jogava co�

mo um condenado, perden�
do,' comumente, o salário
destinado à manutenção.., da
_casa; al�ruaceiro, atracando�

se em luta corporal pOl' ape
nas dá cá àquela palha; fr�
quentava a casa, si tanto,
duas vêzes ao mês. Como nã,o
poderia deixar de acontecer

o nosso irmão amanhecera

morto certo dia.

Considerando a velha pra

xe, espôsa e filha mandaram

encomendar o corpo na Igre·
ja da localidade, compare

cendo ambas àquela soleni

dade fúnebre .0 vigário era

contumaz em tecer hinps de

lpuvor aos defuntos de en�

comenda, mui embora sem

lhes conhecer os anteceden
tes. E teve para o nosso fa
lecido às melhores l,.rerên
cias dizendo tratar-se de

SÀRA'l'OGA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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RAPIDEZ - CONFORTO - SEGtJ'Rfu�ÇA
Viagens .ntr. FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas .intermediárlas em Itajaí, Santos, Sio SIQ

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestas quatro últt.
mos apenas para movimento d. passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba n40

prejudicarão o horá:-io de chegada no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Uma casa de madeira, rerem construída, ainda não'

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

quartos cosinha
'

e instalações .sanítaríaa, lugar pára

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.

Preço 180.000,00 - parte financiada. ,

Diversos lotes 'na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

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

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

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

Jantar, cosinha e instalação aanítaría completa.
Ambas localizadas num terreno de 9xõ3, sito a

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os propríetáríos de terras e lavradores em geraJ,
para- a exigência do cumprimento do Código Florestal

(pecr. 23.793 de 23-1-1!)34) em todo o Estado:

QUEiMADAS E DERRUBADAS DE MATO

�enhum proprietário de terras ou lavrador podera
proceder queimada .ou derrubada de mato sem soííeítar,
com antecedência, u necessáeía licença, da autoridade flo

restal competente, confcrme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os Infratores

sujeitos a penalidades.
REFLORES'l'AMENTO

Gerente: DOMINGOS j'. UI
AQUlNO

Represen tantu:
Representaçõaa A. 8. Lc,r�;

Ltda.
Rua Senador Dllntaa, tO - 6"

andar.
Te!.: 22-5924 -- Rio da Janeiro,
Rua Iii de Novembro 228 60

andar slila lil! - São Paulo.

----,---'-� --�'--

Raio xASSINATURAS
N. Caplt51

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

No Interior
Ano Cr' 290,00
Semestre CrU10,00
Anúncio mediante -ontrâto,
Os origin'lis, mesmo não pu

blicados, não serão de olvides.
A direção não se responsal iliza

pelo! conceitos emitido. nOI a!

tiiol assinado•.

xparelhagem moderna e completa para qualquer e:r;am.

radiológico.
Radiogrartaa e radioscoplas.
Pulmões e coração (torall:) •

Estomago - intestinos e figado (cr.ledstllg'l'afia).
Bins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salplngografia com insufla

ção das trompas para diag'nôstl,�o da esterflídade,

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa.as dos diametros da bacia para oríenta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
D1à:ciamente na Maternidade Dr. Ca.rlú$ Cllrrl:a.

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- Esta Beparttçâo, pela rêde de viveiros florestais, em

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

Compra-se casa no Estreito até Cr' 100,000,00
mentes de espécies florestais e de ornamentação, para ror-

duas casas, sendo uma ée material de 5 x 10, com seis necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

compartímentos, outra de madeira medindo, 6 x 12, com
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade _da oh

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza- tenção de empréstimos para retíorestamenro no Banco 110

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

sita a 'Rua Afonso Pena n. _ 420 _ Estreita.'
Os interessados em assuntos florestais, para a ohten- '

Pode ser visitada a qualquer hora
çâo de maiores scla.l'ecimentos e requererem aatortzação

P C .. $ 220000,
de Iícençapara queimada. e derrubadas de mato, devem

reço L. • ,00 I d'
. .

'A" FI
.

Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vtla re- telrlagU-Ste aRs get�c�as orestats Municipais ou diretamen-

es a epar içao sítnada à rua. Santos Dumont nO 6
sídencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

I
em Florianõpqlis.

' •

Preço Cr.$ 50.000,00 Telefônet 2.470 __ Caixa Postal, 395.
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

I �ndereço telegráfico: A
•

il FI

cidade de São José, em frente a Caixa D'AiUa..
,grIs va - ,orlapõpoUs, S. C.

.

'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$ ••••..

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

construída, toda pintada a oleo. preço Cr$ 95.000,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

l0 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

INFORMAÇÕES
UTEIS '

o le,itor enco_nt�;', n�ata ,co- Representações para S. P B
lt;�a! Informaçoea.Que. nec. alt.,) Aceito representações de firma que queiram espandír
díãrtamente e di Imedíato r ,

.TORNAIS Telef ...u. s/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja, -de-
O Estado .....•...••..... lI.022 pósito e selecionada freguezia.
A Gazeta •.......•.....•. 2.656 Df"

..

b
.

Diário da Tarde 3.579 ou re el enClas comerCIaIS e ancanas.

A,verdade 2.0lú Cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua Camomil 137
Imprensa J!icial •....... 2,688 SAO PAULO

'

HOSPITAIS
--- ---

Caridade:
(Provedor) 2.11;4

I
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos ..811
Militar ." .. " , .. "... Ú57
São Sebostião (Casa da 10 - Domingo - F'armácia Nelson - Rua Felipe
Saúde) I.lU Schmidt.

Maternidade Doutor C1Ir-
los Corrêa I.l�l

CHAMADOS UR

I GENTES

"
Cçrpo de Bombeiro. .... I.l1a
Serviço Luz (Reclama-
ções) '" ".""....... 2.404

Policia (Sala Comissário 2,088
I Policia (Gab. Delei'ado).. 1!.611'
I
ÇOMPANHIAS DE
,

TRANSPOR1':iS
AÉREO

'l'AC •••......•..••••••••

Cruzeiro do SuI" .

Panair ...............•.•
Varig •..................

Lóide Aêreo •••.... ',' •••

Real ..................••
Scandmavas .•• ' .........

HOTÉIS
Lux ........•...••.......
Magestic

'

.

Metropol -,
•......•....•

La Porta .

Cacique •........... : ..•
Central .

Estrela .

(Ideal
.......• : •.•.•....••

E?TR�lTO \
Disque ; ..........•......

FARMACIA DE PlANTAÕ----
Viagem com, segurança

,

e rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R4PIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joínvllle - Curitiba

Mí!]S DE MAIO

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

8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto,
14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

R�1a Felipe Schmidt, 43.
15 - Domingo - Farmácra Santo Antônio - Rua Fe

lipe Schmidt, 43.
19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra

jano,
21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna _ Rua

Trajano. "

22 - D�mingo - Farmácja Noturna - Rua Trajano.
28 - Sabado (tarde) - Farmácia Esperanca _ Rua

Conselheiro Mafra.
•

1!.021 29 DOl1
.

'

F
,.

'

,

2.276 " .

- 11l1g0 - anuaCIa Esperança - Rua conse.
I.1t7 "Iheíro Mafra. ,

::::� I ? .sen'iço noturno será efetuado pelas farmácias Santo

2.6941 Ant?l1l0 e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt 43 e

1,371
, Trajano.

U611 j A presente tabela não poderá ser ,alterada sem prévia
04 autorização dêste Departamento.

'

Móveis
--

Ag.(,ênc l·aP:'.-"� Rua Deodoro 6squinu:dã
Rua Tenente .Silveira 1.700

2.600
8,661
2.121
2.401
Z.&68
UíOO

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

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

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

camiseiro sapateiro. -

Telefonar 6.625

�'��• ",'-, "':':"1;
�

, 18ANCOdeC�ffiITOPOPUlARI� AGRíCOLA" I
'

I

, Rv.o; ��.Q/';1,{j, 16 u: .'

f'LORlANOPOllS - 5ro..('c.lo.rlnõ.,
"

\

CUItITIU
�--------------------------------------------------------------.--�--.---------- ._-J __

�
, .

INDICADOR PROFiSSIONALI
DR. RO���:ASTOS MÁRIO DE LARMO Dr. Vidál Dulra Filho

��'
,;"

, Ilcom práticaMÉ��C308Plt.l Sio C!��!��O r
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA. WLADYSLAVA I
DR. I. LOBATO I DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assill e na "2nta ,-

• CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. MUSSI' FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro I CLINICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO

• Doenç•• do .parelho re,plr.tórlo: Diplomado "el. F.t'uld.lle Na- C�.r�%to�o�r�A ADULTOS �ASCIDO - ASSISTÉNCIA TÉCNICA ESPECIALIZAD�liC!�s
O

TUBERCULOSB I clonai de, Medicina d. UD.!YloIl'· Contultóri' R V"t
DOellças Intemas

I REII1ATUROS - TRATAMENTO DA INAPET'€NCIA INFANTIL

DR. ANT NIO Dm RADIOGRAFIA Jll RADIO�COPIA. � sidade do Bra.1I reles 22 Tef' 267�a I pr lI.i·
CORAÇAO _ FIGADO _

(FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA lilNURESB NO

MUSSI DOS PULMOES

I'
E!-Interno por concorao" Ha· Ho�'ário"

.
TURNA EM CRIA,'l'ÇAS E ADOLESCENTES DISTú"B-

_ MÉDICOS _ Cirurgia do Torax ternidade-Escola S t f'
s. Segundas, Qu..rtu e RINS - INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA mF!�S

CIRURGIA-'JLíNICA Formado pela Faculdade Naclo. (Serviço do Prof. Octávio 2""
• e�a: 1e�r�8: 18 h Tratamento moder,no da

,ClA DE MANEIRA GERAL
A -

GERAL-PARTOS nal de Medicina, Tlaiologiata., drigue. Lim.) R '. �s. oral.
,

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 18

Serviço completo e especial\- Tisloclrurgiio do HOlplt.1 N.-I,
Ex-Interno �o Serviço de Clrur- 'd�sl�;ncla'20Ruad Fehpe Sch- SIFILIS CO�SULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS:

.

lado das DORNÇAS DI S1iNHO- ,rêu Ramoa �ia do Hoap�tal L A., P. li. 1'. c. �\ '3002
- an ar, apto 1 - Consultóri() _ Rua Vict6r CONSULTAS Cf HORA MARCAL'&: FONI alei

RAS, com moderno. método. d. Curso de eapeclallzaçlt1 ,el.· do. RIO de J.nelro e. .
.' Meir n 22

RESIDtNCIA - TENENTE SILVEIRA 110 (FONB 1161)

diagnósticos e tratameuto. S. N. T. Ex-Interno e Iix....I•• 1 Médico do Ho.pltlll ti. DR. HENRIQVEPRISCO'
,e es, . ATEl'<DE CHAMADOS A DOMIC!LIO'·

'

SULPOSCOPIA - HISTlI:aO - tlmte de C1rarri. do Prof. U ..o:
Carld.de HORARIO: ',-=-'-'---:,:-:::--�-- _

SALPINGOGRAFIA - I:I'rAi-O- j Gnlmariea (Rio). DOE,N'ÇAS DJiI SliINHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas.
DR. NEY PERRONE

I
DR. ALV,ARO DE

LIS){O BASAL "Cons: Felipe Behmidt, II! I ARTOS -=- OP�RACCl.S HiílDICO T I MUND C
.. Radloter.pl. por ou••• cuta•• Fone 1801

,

Coni: Rua Joao PlDtO n. 16, I Opera"ôes _ Doenpa. da s..
e efone: Consultório -' F d

ARVALHO
d 1600 à 1800 b

� � s : orma o pela Faculdade Nad' ,

Eletrocoli&,ulaçio -I Batol Ultra Atende em hora maread..
li! •

_

i ,
, , or�8. nhoras - Clínica de Adulto., j 3.415 nllol de Medicina UniVlil'iidade I .

Vlolet. e Infra Vermelho. Res.: - Rua Estevaa Junior, P,ela manha atend. dlà- Curso de Especialização no R'dA'. R do Brasil I
Puericultura - Pedl.�rla

Consultório: Rua Trajano. n. 1, 80 - Fone: 2395 1'lal:,ente no Ho.pital dll Hospital dOI Servidol'Si do 11.- I
7

SI enCla. ua José do RIO D:I iANilIRO' P�ericultôr do Departamentil

1° andar - Ediffcio do Montepio. . C_art�ade. tado. vale Pereira 126 -- Praia Aperfei"oamente na "Cala de NaCIOnal da Cr,lança. EX,-AsSl'S-

H á' D li à 12 h DR YLMAR COR'D....... ReSldencla: (S
.

d '. I > f t d P
,

or rio: aa i ora. -, .
_

.l� Rua' General Bittencourt
ervlço o Prof. lIarlano d. da Saudade _ Coqueiros

'

_
Satide São Miruel"

,en e ,o r?f. Martagão Gasteira

Dr. MUSSI. CLIl\ICA MÉDICA '101"
n. Andrade)

"

. Prot. Fernando Paulino na, �nIversdade do Bra.il. :lx-

'Das 16 b 18 hora. - Dra. CONSULTAS daa 10 -- a ho- Telefone' 2 692 Co�sultal - Pela manltl
.

no DR MA
fnterno por I anoa do S.rviço M,edlc,o do In:stituto Fernandea

MUSS! raso
. . . Ho.spltal de Caridade, ,RIO WEN· de Cirurgia ,Flguell'a-Servlços dOI Pro:fs Ce-

R8Ildênci.1 A.Vlnid. Trom- Rua Tlradente 9 - Foue S�16
-- A tarde da. 15S0 ba 1m dl_n- DHAUSEN Prof. Pedro d••oura zar, Pel'netta e Mário OUnt·o. _

powsky, 8t. DR. NEWTON te 110 consultório 'Rua Nun•• CLíNICA MÉDICA' D:I ADULTOS Estagio por 1 ano na ".lItar- no Rio de Janeiro. Ex-médico ••_

DR. JOS:S: TAVARES D'AVILA Machado 17 ;,gsQllín. d. Tira- E CRIANÇAS
nidade - lIscola" tagiál'io do Serviço de Pediatria

DR. JúLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GBRAL dente�. Tel: 2766 Consultório - Rua Joio Pin-
Prol. Otávio Rodrigue. Lim. do HQspital do Ipaie (prot. LU!I

'MOLE'STIAS NJilRVOSAS ii Doen.;as de Senhora. - Procto- Re�ldencla - rua Prtaídlut. to, 10 - Tel. M. 769.
Interno por ! �no do Pr/(ntú Torres Barbou) no Rio d. Ja�

VIEIRA MENTAIS _ CLINICA GfiRAL Iogia - Eletricidade Médica CoUtlll�o 44, I Consultas: Dal t l•• Iaores.
Socorro neiro.

'

IIflDICO De Serviço Nacional de D,,'n-
Consultório: Rua Vitor lIei- c.LINIGA Residência: Rua ••t.",a Já- OPERAÇOES Pediatra do B:ospital' d. Carl-

ESPECIAUSTA JilM OLHOS, �eles n. 28 - Telefone: 1807. de nior 46 T I 281%
CLINICA DE ADULT '" dade. Médico escolar do Oentro

, OUVIDOS, NARIZ li GARGANTA
ças M&lltai.. Consultai: Da. 16 hora. Im

OLHOS - OUVIDOS - NA..IZ
I

' . e.
.

. DOENÇAS DE SENROR_\S de Saúde de Florianópoli•. p.'dla-

TRATAM:iNTO • OP••A�OES neC�!:t�i Ambulat i o �'HlítiO- diante. li GARGANiU DR. ANTONIO BATISTA C C�dNdSULTdAS: No Ro.pltal dt tra da Assistencia Médico - 80-

Iufr�.Yermelho - Nebldlla o - Residência: Fone,' 1.4.... DO
arl a a, iariamante da. 8 b cial da Armada.

- Psiquiatra do H<lln'tal
...

DR GU
. JUNIOR lO

Ultr.-So:- Colônia Sant'Ana
v"

-

Rua: Blumenau n. 71., . ERREIRO DA. FONSECA - ,. i Consultório: nua TidannteJ

(Trat••e.to de aln••lu c,., Convulloterapi. p.lo �letl'o- DOENÇAS 110 APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- CLINICA. ESPECIALIZADA DI N,o consultório, l RUIi �Joio. 9.

opcr.çio) h d' 1 1 ,GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de'Fiorianópoli.I CRIANÇAS P�nt? nr. 16 (l° andar) Consultas, diáriamentlt das

Anglo-retlno.copl. - Receita ti. c. oQue e �ar laz? n�ulin fIl.a· TOMAGO E DUODENO AL.R Possue a CLINICA OI APAR:I- Conlu-lta. da. 8 ,. 11 hora.. Dla:lamente 081 10 1\. 12 e dAI

115
horas em diante.

Oculo. - Mod�rno equl»ame.te pia. Mal.arlOter�p�. P'lcot$raI:�:" GIA-DERMATOLOGIA • CLl: LHOS MAíS MODERNOS PARA I
Ru. 8 Con •. Padn

.i,utunàO'j14
as 16 hora I. Residência: R. Tte Silvairt;,

•• O&o-JUaolarlia,olocla (iIllcti ta���:��T::'lfi trçaa 8

S�lll '. NICA, GERAL
' TRATAMENTO daa DO:I.NNQA.S

112'
RESIDENCIA: - R'..a Duart. S/No Esq. Padre Roma'

" 11.0 I:.tlllo)
oral. a I

� da ESPECIALJDAD. ADVOGADOS Shutel, 129 - Florianópoli.. Tel. 2530
.

,Horário d••
'

8 l. 11 It.ora•• ,(Illanhl) ., DR. JULIO PAUPl'l'Z CO ult 1 U

da. UI ã. 18 hori.. Rua Anita <?arlbaldi, 8:.1qu,__ FILHO . Hos�hA��
- pi. man 110, DR. JqS:S: MEDEIROS

'Cón.ultórlõ:, -�Ru. VlCor .iI.l- de General Ct,ttencoun. Ex interno da 20" enfermaria À TARDE - daa I a. I I
VIEIRA Dr. Laura Da',urarelu 22 - Fone 2'676. ,

RESIDEN : 2u& BOllalúva,
e Serviço de

iaBtro-enterOlOll'ia,nO
CONSULTORIO - ADVOGADO _

_

Ru. - Rua Sio Jor". 18 -' 139 Te1.2901
da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTOmo - Rua .9'

J
Caiu Postal 160 - ltaj.f

Fon. h�l. DR. ARMANDO VALI- I (Pro!. W. Berardinelli). ILHEOS nO li Santa Catarin.. Clínica Geral

DR.', SAMUEL }'ONSECA 'RIO DE ASSIS I
Curso de neurololria (Prot. .RESIDENCIA - Felip. Seh·

,

-

---- Especialista em moléstias de Senhoras e Vl'''S
. '"

,

Austregesilo).

jnlldt
nO 113 'l.'el. 236li DR. CLARNO G .

'" Ul'1ni':l�

CIRURGIAO.DENTHITA DOI Servlçol de eli,me. i�faJlül I Ex interno do Ho.pita: mater· .....:_
_
','

'

, G LL
. nas.

Clínica - Ciruriill - PlOt... d. Aullitênci. MuniCipal • Il�- inidade V. Amaral.. DR ANTONtO MONIZ '
A ETTI Cura radical das infecç'ões agudas e 'cronl'ca" do�

Dentária
' pita1 de Catldad. DOENÇAS J:NTIlICNAS

• �, -: ADVOGADO, - ",

,Raioi X li Iufra-Verv.Ülo CLINICA llÉDIC_"- D:I C:i-I.ül- Coração. EII'tõmaiJo, j'nilltino, _

DE ARAGAO, ' Rua. Vitor lJ(eirelea: 60" aparelho genito-urinário em ambos os seX08.

Conlultó:i-io • Reaídhcia: 2u. OAB. ADUVrOS f�gado e via. biliarlll. ftinl, ova. CIRURGIA 'rREU�ATOLOülA j tONiiI. ,H68 - FlorlanópoU. Doenças do aparelho Digestivo e do al'stema .lrvOlO

Fernando Machado 6. -: Al.!iia - rlO� e útero.

'1
Ortopedia , "I A ' -"

' II' ., O
•

Telefone: 2i121 COUlultórlo: Rua Nun.. II.. Conilultórlo' Vitú't :"ir.I.. Consultório: João Pinto, 18. Dl. N'lONIO GOMES DE "Ol'ano. 1 % ás 12 e 2� ás 5,
'

Consultas.: daa 8,00 ,. 11,111 chado,,7 - Con.ultai ••• li li 22. Dili 111 às 17 diàriamllnt.. ALMEIDA Consultório: R. 'I'iradelltes, 12 -10. Andar - 'Fone'

e' d'as ,14..00 b' 18 hora. 18 hora,� .

Das 16 .b ,IS hora.. Mellos aos. Sábados ADVOGADO 3246 _

•

"Exclu8lvamentl com kora mar- &Ujdencla: Rua lIarechal Gui- ResldencllI: RlIa Eacaluva filO. Res: Bocaluva 186. Eserit6rio e Ruidência:
' •

�... '

,lb ..rme, i - Fone: IV/SI Fone: �4.68. Fone: - 2.7U. Av. lIereilio Luz, 11
Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara

l'eletone: 1346. rio Espanha) - Fone: 3248.

Lavando com Sabã.o

�irgem ' ESlJeciaHdade
da Ola. WcllZIL INDOSTBI1L-JólolIUe. (Dlarca feglstradl)

ec o' iZ8� e, tem o e dinheiro

i}

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ACONTrCIMrNTOS SOCIAIS I
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Para o meu perdão
I

Quem vê o fel que cm coleras derramo
no adio que punge desesperador,
mal sabe, que se J sós me encontro, chamo
por teu amor, com o mais profundo amor ...

A REVOLTA DO MAR
E OUTROS BICHOS ...

Diario da
MearopoleADELMAR TAVARES

Eu que proclamo odiar-te, eu que proclamo
querer-te mal com furia e com rancor,
mal sabe, que se a sós me encontro, chamo
o vulto pensativo e sofredor. Um dos mais caracteris

ticos sinais da mudança de

tempo, no Rio são as í'amo
"as ressacas. O inverno se

aproxima. Vêm aí os dias
menos quentes com chuvas
que nos trazem umidade e

resfriados ... Vem aí a "sea
son" da elegância da mu

lher carioca procurando
agazalhos, blusas de lã que
lhe mostram melhor as be
las formas. O mar nesta épo
ca parece revoltar-se, e atin
ge com mais violência os lu-
gares onde o homem com a

r' Milit di ti
sêde de progresso, lhe rou-

reia n 1 ar que o lS 111- 'I bou os domínios Rebenta
guiu com o título de Mestre

com violê cia
.

debate-se
O d' , a h " d ln,FAZEM ANOS, H JE: arrn s on01.1s causa, o contra o paredão, fura a cal-

I C.U1'!80 �e Esgr-ima, em con- I ça.da, carrega aterros e joga
- sr, José Licin io Lopes, slde�açao aos releva�tes '1reia em plena rua, cobrin

alto e benquisto funcionário se�'v.lçOS, prestados por esse do muitas vêzes, com ondas
do Ministério da Fazenda; of ie ial, a esgrrma de Santa .uríosas os automóveis os
- sra. Iolita Luz, prof'es- C.atal:ina, qua�?�, por àol�- Ônibus �ue passam, dando

sôra do Grupo Escolar "Vi- citação da Mil ícia catari- ranhos salgados aos mais
dal Ramos", de Lajes; nense, aqui esteve, em 1947, Jescuidados. O carioca não
- sra. Olga Bornst, espo- mínístrando esgrima. O Ca- ierde o hábito de ir á praia,

sa do sr. Edmundo Bornst, pitão Adauto, oficial que iquêle que mora prOXlmo,
residente em Mondai

,
impressionou a todos por fica esperando uma nesga

- sra, Maria Schmidt se haver mostrado elemento
le sol para receber-lhe os

- sra. Odete Ferreira altamente disciplinado e
oen éficos raios ultra-violen-

- sr. José Edgard Eckert, disciplinador, conquistou a N t d P
!. .a. ão em me o: - 1'0-

escrivão de paz em. Mondai I confiança
, e a simpatia de

.ura o pedaço de areia, re-
- sr. Zenon Ort.iga todos os colegas catarínen- duzido, pois o mar enco-

-0- I ses, não só pela competên- Hiu-a quase tôda, fica na

Cap. Adauto F. Andrade' cia e dedicação. revelada, rraia, aproveitando os úl
Encontra-se nesta Capi-] como também pela honesti-

I 1 I d
. ,. IlOS dias que restam do ve-

talo Capitão Adauto Fer- (ae e os seus prmClplOS, "ão que se ,despede com pe"
nandes d-e Andrade, distin-

I
simplicidade de trato e in

to oficial da Fôrca Pública! teireza de carater.

de São Paulo e �m grande
i Ao Capitão Adauto 0,

amigo dos catarinenses. O ESTADO cumprimenta e faz

Capitã.o Adauto veio á Flo- votos de feliz p'ermanência
rianópolis a convite da Po- '�m nossa cidade.

li·
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Mal sabe, que se acaso, novamente
buscasse o calor do velho ninho
de onde um capricho te fizera ausente,

Eu, esquecendo a tua ingratidão,
juncaria de rosas o caminho
em que voltasses para o meu perdão ...

ANIVERSÁRIOS

- A SIDERURGIA EM PORTUGAL

la ...

Enquanto o cárioca goza-
:a a ressaéa, enquanto se

!iverte com a luta polítjca- �

lue se fere em tôrno do Ca
ete" o povo sofr'e novo gol-
1e perdendo vidas num de
;astre (em mais um) da i

Central. Depois_ que os dias!
1Üssam, e as vítimas são en- I

erradas, os inquéritos ,de

�aparecem na voragem do

�squecimento e os relaxa
nentos que sacrificam vi-
las não são punidos. Será
sso "trabalhismo?
Os ônibus e lotações que

',ançam fumaça as vêzes tão

legTa que chega tirar a vi
�ão dos que vão atrás, con

in uam circulando na cida
le. Embora os médicos e

;Íentistas estejam cansados
te declararem que são ma

éficas e que podem ser in
'Inidas entre os fatores que
Jrovocam o câncer.. Parece

lU,e vêm aí medidas energi
'uso Mas enquanto se dis
'ute, a fumaceira conti
lua.,. Até quando?
Coin tu'do isso, o povo ca

'ioca continua tenldo muito
lom humor, inventa anedo
as griza o futebol ... E vai
evando ...

r- '��'\��-
Lisboa, maio (Agênéia Na- gatoriedade do consumo de

cional - SINB) - O "Jornal matérias-primas nacjona�_s,
do Comércio", desta capital, incluindo os combustíveis

'referindo-se ao alvará do go- técnicamente utilizáveis, sal

verno para a montagem- e lIO autorização do Conselho

exploração em Portugal da Econômico par"" o emprego

indústri,a siderúrgica, diz rle m: té,ips-11rimas e3tran

que esse ato veio instituir as gc.las, na meóir}a estrita

bases oficialmente aprovadas m'-ntl indispcns2 ve' à can

a que deverá obedecer o vcnknte utilização daquelas,

grande empreendimento,
"dos maiores

-

e mais decisi

vos em toda a nossa história
.' economica moderna", Uma

de suas condições inals im

portantes determina a abri"

Para a manutenção. da si

derurgia portuguesa" calcu

la-se que sej am necessários,
anualmente,.. cêrca de 10 mU

toneladas de minério.

(óm a Bíblia na Mão
(uÔ;'i".,�i���iiià.f.<z"" �::':�1I::lI1

«No tenaCUI8)), �:,
J.�,,,,

QUARTA-FEIRA,lI DE MAIO
_'U'_'_"

Quem quiser salvar a sua vida, perdê-Ia-á; Jllas
quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho,
êste fi salvará. (Marcos 8:35). Ler Mat. 16:21-28.

O gigante no circo faz um papel perigoso quando
ata ao peSCoço uma corda e deixa. que a. puxem até quase

enforcá-lo. O domador de feras expõe-se ao 'perigo q1:lan

do põe a cabeça na bôea 'elo leão para entreter os cir

cunstan te,S.
Mas Jesus viveu perigosamente. �le não estava ape

nas representando atos ele bravura. física para causar

impressão. Vivia simplesmente suas convicções. Era um

perigo porque f:le revolucionava o sistema de valores

então existente. Foi o que o levou à cruz.

.Jesus no·s chama para seguí-lo. �le não nos chama

para uma vida fácil e segura neste mundo. Não nos cha

ma para uma vida de fama e abundância de bens. Cha

ma-nos para seguir um caminho estreito e apertado - o

caminho da verdade e da justiça. "No mundo tereis tri

bulações," disse �le. No entanto, é também um chamado

de esperança porque �le acrescenta: "Eu ,venci o mun

do".

Conselho Regio
nal de Engenha
ria e Arquitetura
da 88. Região

EDITAL
Pelo presente tórno públi

'o que o Snr. IVAN AL-
1ERTQN CASCAES, reque
'eu a este Conselho, a reno

fação de sua licença como

-:ONSTRUTQR,· a título
,)l'ecário par� o lVIunic'ipio
le Orleães, Estado de San
,!]. Catarina - de acôrdo
com o parágrafo único do
lecreto nO 23.569, de 11 de
dezembro de 1933.
Ficam, pois,· convidados

)S profissionais interes
sados já registrad�s neste

Conselho, a se pronun-cia
rem a respeito para o que
1 hes é concedido o prazo fie
30 dias, a con'tar da pubH
"ação do presente Edital.
Pôrto Alegre, 1 de abril

de 1955.
Eng. Felicio I,emieszek

Presidente

ORACÁO
Pai Celeste nós te grade�emos pela vida de Jesus,

por sua lealdade a ti e a verdade e àquêles a quem íl:le
veio muscar e salvar. Nós te damos graças por êste seu

chamado fi nós para vivermos perigosámente. Dá-nos co

ragem de responder afirmativamente. Por JesU[iJ Cristo,
nosso Senhor nós te rogamos isto. Amém.

PENSAMENTO PARA. ,O DIA' /
Jesus me desafia a tomal' a minha CHU e seguí-io,

" MISSA
JOSÉ DO PATROCINIO LIMA

, MIssa 30° dia
Viuva Corina Vidal de Lima, filha, genro, netos e

sobrinhos, convidam os parentes e amigos para assisti
rem a missa do 300 dia que mandam celebrar por alma do
saudoso José do Patrocínio Lima, sexta feira, dia 13 do
corrente mês, às 7,30 horas, na Catedral Metropolitana;
no altar do Sagrado Coração de Jesus.

Antecipadamente agradecem aos que
a este ato de 'fé cristã.
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CONSIHTORA DE HiGiENE iNFANTI� DA JOHNSOi'i & JOHN.SON

"UM: POUCO DE GINAS· não tente forçá-lo a realizar
TICA'" lesta façanha. Você somente

,

Exercício é bom para to- enfraquecerá os músculos

c m iarecerem
dos - mesmo para o mais ainda mais, em lugar de de-

o p !minúsculo bebê. Por mais senvolvê-Ios.
limitadas que sejam suas Existem alguns exercícios
capacidades de movimento, simples que você poderá
êle não deve ser preso num ensinar' ao bebê, ajudando-o
pequeno berço durante as .L fortalecer os músculos.
24 horas do dia. Mesmo an- /01' exemplo, dobre os joe
tes que seu filhinho comece .hos are que alcancem a

_

a apreciar a grande área .arriquinha e depois esti

que representa o quadrado, .[Ue as pernas o mais pos
parte do dia. Se você não .ível. Mova os bracinhos em

parte d odia. Se você não .rco - até acima ela cabe-

I tiver a "verba" suficiente -a, para .os lados e depois
_______________________ 1 para comprar um dêsses mó- .té à altura dos quadrís.

Socl-al Democra' tl-CO-I ;:�bé� s�l�d�aS::V.i��eC���;� :'��ii�!o :���Cí;i�:ri;e p����
a com um pano impermea- - ào ser

:

s impl ificados e

. í vel, cerque-a C0111 cadei- .daptados para o bebê, pois

RegIonal de Santa Iras ... e o �arotinho poderá .ão, geralmente, executados
, .passar o dia, seguro e fe- .ia posição deitada.

"alarlna liz O principal é ter cuidado
U I Parte do tempo de exerci- :, não fazer uma ginástica
E D I T A L

(CiO e brinquedo êle deverá _Lue poderia ser muito forte
passar só - divertindo-se para aquele corpinho deli

De aeêrdo com o que decidiu, em reunião de
como quiser. Mas a outra cado e frágil. O próprio de-

12 de abril último, o Diretórío Reg:ional do Partido
parte poderá ser alegremen- senvolvimento do bebê índí-

Social Democráttco de Santa Ca'tari,na, na forma ,/

te vivida na companhia dos carã os exercícios adequa-
do artigo 19, letra "k" dos Estatutos, pelo presente

pais. O bebe
A

simplesmentee dos. Quando você perceber
cdital convoca, os Diretórios Municipais do Partido,

adam quando é acariciado. que êle está tentando se le-
os senhores Deputados Estaduais, Federais e Sena-

Você pra'ticamente poderá vantar, segure-lhe as mão-
dore eleitos - sob a legenda parttdárta, para a

OlIV1'-10 "ronronar", corno um
.

h I
dl 28

ZIl1 a�e erga-o a guns cen-
CONVENÇÃO REGIONAL a realtzar-se nos las

gatinho feliz. Deixe que o tímetros. Depois deite-o no-
e 29 do mês de maio do corre�te ano, com a seguín-

papai lhe faça cócegas, o vamente. Mas nunca force
te Ordem do Dia: levante no ar ou brinque ,1 posição sentada propr ia-

a) escolha do candidato ao cargo de Gover-
de "esconde-esconde" com it dit -AI . ,

d no pleito de 3 de outubro próximo
men ela. 1'. e conseguira

na or
. uma ponta do cobertor. Não mais esta façanha quando a

vindouro; e' t t
.

escolha do candidato ao cargo de Vice- entre an o, conveniente espinha e os músculos estí-
b) ser muito violento com o verem prontos. A sua tare-

Governador, caso seja criado; bebe
A

pouco antes _ ou lo'go' . ia, mãezinha, é apenas aju-
c) outros assuntos de interesse partfdárto.
A Convenção Regi,onal será realizada nesta Ca- após as refeições. Não dei- ,dar a desenvolver e fort it i-

.

xe que ninguém sacuda seu cal' os músculos necessários
pítal, 'na séde do Partido, à rua Arcipreste Paiva 11.

filhinho tanto que eAle tenha, d d d
5 e sua sessão .preparatôría será levada a efeito 110 para ca a passo o seu e-

dificuldade em conservar o senvolvimento.
dia 28 com início às 15 horas.

leite na barriguinha.
Florianópolis, 5 de maio de 1955.

Durante os períodos de
CELSO RAMOS

Y dPl'esidente em exel'cício ginástica, não !ente trans,-, 8n' •. _JOAO DAVID FERREIRA LIMA
formar seu bebe num atle- )-:.,

'

..
ta-mirim. Algllmas crian-_ 1 V'-ec-nd',e-se uma 'casa de 1\5�_Secretário-Geral 11 m:<o1-

RUBENS DE ARRUDA RAlJ'IOS <;as conseguem leva�lt�rAa :erJl}L ,

__ sitp a \rua ,-Felipe
,Secretário

� cab-eç[! 'Com apertas um mes Schimdt, 174.
I

ROBERTO OLIVEIRA
de idade; outras mal conse- , Teatar das 8h. ás 12h.·

-

Tesoureiro
guem movê-la ) das 2 h. ás 4112 h. Telefone

Se seu filhinho esta 2.870.
'

H O J E N O P A �. S A D O :sta última cate�oria,
,

, 11 DE MAIO P .-
- - C· l-S!"

_ �m��;� �O�iC���J�le����Rfa,�����,,�Yz�a:m ha-I A�!rd!��Pa�l��� R
lC 1 NICai'ver sido assassinlrdo em sua resldencla, por sol- .nhora, parhclpam o nascI- . osa e,- O

da,dos holandezes, o Capitão João de Matos Car- !mento de sue filho Carlos '

Rua 24 de Maio 906 (E8�
doso; 1 Augusto, ocorrido dia 8 do treito)
em 1.644, partiu de lVlauritztadt (Santo Antonio! cOrl'ente na Maternidade A. Ciclistica Rosa Neto
- Recife), o Conde Mauricio de Nassáu, di�igin-I'

Dr. Carlos Correa.
(Antiga Oficina d1 Bici-

do-se à Paraíba, onde embarcou com dest1110 a
. -

eletas Nely tem a gra'..a, sa-
E,uropa',

- GREVE_
t,isfaçao de comunicar ao

em 1.817, no C�ato (�eará)" os m.onarq:L1ista� ás I RO��. -' (U. PJ - Ses�en- público, que conta atual-
ordens do CapItão-mor Jose PereIra Frlgueu'as, ta .mll empregados dos ms-

t
.

d.

. .. ·t t
.. . men e com uma eqUlpe e

restauram. a autoridade do RIO num movlmellto tl u os naClOnms, entre os

114
_. .

l' d"
.

.'

, . .

t·t t
. mecaD1COS e3pecla lza 08

de contra-revolta à Proclamação da RepublIca. do quaIS o 111S 1 U o de PreVl- '

f _

.
_

. em: re onnas e consertos
elia 4 do mesmo mês' denCla que rel1L1e os serV1ços· d b'

.

1 t d
.

__ em 1 8'l0 em Recife 'fa leceu o Capitão de Mar e do segui'v social, entraram �d �ICIC('
e �s e pas.sdelo, cor-• v , , rI as mela Corn a cor-

Guerra FI:ancisco R'ebêlo da Gama que se torna- em greve pelo prazo de cin- 'd' .

1 T
..

I
'

.
"

n d' N "r �
A 1'1 a especla

.

rlClC os, tlco-
1'a notavel pelo heróico combate sustentado em "o las. ames pa.)sado es- . .

b-

. A, d
. -

h' tlCOS, carrm os berços en-
1819 contra um corsário orIental, recebendo tres ses empIega os Ja aVIam

d
..

I' .

Ferimentos e três cutiladas na cabeça.' in'terrompido o trabalho du- epclc lsmo.

d
'

,

_"
. '. .

,
' .' ,

t
A

d' O
.

t
ossue um gran e e va-

em 1.8,07, teve 1111CIO. o segun.d,o assedlO de Porto rame res, Ias. s grevls 8,5
dado estoque de peças des-

AI 1 bl d reivindicam 08 mesmos sa-
egre pe oJ! re.p.u. lcanos r,lOgran _en.ses; de uma simples borracha
1 838 t t 'd d P t lários dos funcionários doem . ,eve 1I1ICIO. o erce.I1'o asse 10 e 01' o

para rodas de triciclos até
AI I bl d Estado.
egre pe os repu lCanos nogran enses; s bicicletas de .corridas es-

em 1.846, Luiz Alves de Lima e Sil�a, mais tarde

P --------0-- peciais.
Marechal e Duque de Caxias, tomou assento no recel-to do I!!'a Seus mecânicos atendem
Senado; Com presteza e perfeição os
em 1.852, no Rio de Janeiro, foi inaugurada a FATQR_ DE PROPAGA· sel'vicos.
primeira linha teIegrafica dó Brasil; çÁO DA GRIPE Estamos equipados coTil
em 1.867, no Passo de Bela Vista, o Coronél Cal'- Os casos leves de grip,Q,_ grande 'variedade' de fer-
Ias de Morais Camisão repeliu um ataque dos pa- porque escapam à vigilân- ramentas especializa.dàs
raguaios, dirigidos por Martim Urbieta, perden- cia elo médico, são exata- bem como maq'uináriolt.
do o inimig? 80 mortos e os brasileiros 19 mor- n:ente os mais favorúveis à Serviço de Solda, Forno
tos e 32 fen�do.s;. . .

dIfusão da doença,. �les con- Vulcanização, Mecâmica,'
- em 1.888, fOI Ilda no Senado o projeto de lei ele- ,correm para que a infecção Pintura Raiações e bl'eve-

clarando extinta a escravidão no ,Brasil;
-

I se propa'gue fàcilmente nas mente Pintura à Fôgo•.
- em 1.937, no Rio de Janeiro, houve um levante cidades e ao longo das vias Atendemos às cidades do

integTalista, que roi sufocado; de comunica-ção. Interior pelo serviço de
1.942, foi afundado por submarinos do "EIXI" Tenha com as pessoas fim tudo referente ao ramo
o 'navio mercante "Parnaiba" de 10,585 toneladas que apenas parecem Reembôlso.
e 69 homens de tripulação; resfriadas as precau. À Cíclistica Rosa Neto à
em 1 ..944, embarcou nesta Capital o segundo Con--' çôes e cuidados indica- (ficina Oficial da 1& Volta
tingente do 14° Batalhão de Caçadores com des- dos para os casos sabi- do Atlântico.
tino á Força Expedicion'ária Brasileira. damente de gripe. - Atendem.os

-

pelo telefoue
ANDRÉ NILO TADASCO SNES. 6230.

Restaurante Hapoli
RUA Marechal Deodoro 10.
Em Lages, no sul do BrasU, o melhor I

Desconto especial para 011 senhores viaJantes.

Partido
Diretório

AVENTURAS ZE-MUTR,ETADO •••

I
L

M.':;'_.f.: _ ..
_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CINE SAO JOSE'
UM BARCO DE SERESTEIROS FOI A' DEVEMOS SOERGUER O FUTEBOL D 'A CAPITAL O QUANTO ANTES

ORIGEM DO FLAMENGO· 'Vamos todos trabalhar,
.

Comà as coisas andam,
I
atuais dirigentes dos clubes �ais se aproxima do abis-

(Continuação) pessoas voltaram a reunir- mas trabalhar de verdade, sem uma campanha tenden- da Capital e que fazem pe-
I
mo.

SUBSIDIO A FALA DE se. As mesmas, e contando Ipelo reerguimento do fute- te aumentar o número de lo esporte? E' tempo de os senhores

GUSTAVINHO .arnbém com a presença. de I
boi florianopolitano, hoje JSs?ciados, escolhendo o�. p.ercol'rel' a.. ilha, de norte responsáveis pelo f'oot-ball

O desentendimento verifi- Antônio Del Negro, Horá- reelegado ao abandono e su- ,11alS capazes para pertence- a sul, buscando conseguir f1orianopolitano 1I11Clem a

ca do entre- Osvaldo Gomes cio Pigueiredo, Antônio Ri- geito a, toda sorte de críti- rem aos diversos setores de 'jogadores quasi de graça, batalha pela recuperação da

e Alberto Borgerth foi con- .ardo Pinho, Angelo Pínhei-
I caso '. sua organização, o nosso fu- I quando lá f'óra o jogador

I hegemônia
do futebol de

sequência lógica da crise, co, Machado Filho - todos O número de torcedores tebol prosseguirá regredin- I, catarinense esta muito bem, Santa Catarina.

que se verificou no Flumi- .lo América - e Décio Vi- que dispoõem os clubes do, vendo seu prestigio apa- valorizado? I Como estamos, com a in-

nense, por causa da eleição -a ri - êste, do Botafogo. principais da Capital é en�r- gnr-se por completo. I compreensão e o descaso to-

de um membro da direto- Lawrence, dada a sua m�, !winc.ipalmente Avaí, Já .dissemos) em. crÔnica .E' preciso que todos se 'mando conta do nosso pau-

ria.
'

eondicão de inglês fala em Figueirense e Paula Ramos. anterior, da necessidade de murem nos exemplos dados I pérrimo f'oot-ball, onde ire-

Borgerth chefiava um ingressar no Rio' Cricket ; Todavia, é reduzidissimo o pôr um paradeiro neste es- há cerca de dez anos por mos parar?
grupo que apoiava a invés- \mal'ante precipita-se e número dos que trabalham ta.do de coisa que tanto in- Aderbal Ramos da Silva, Vamos,' senhores, para a.

tidura de Joaquim Guima- )l'opõe que todos aban do- pelo fortalecimento dos grê- felicita o "association"

bar-I
Celso Ramos, Osni Ortiga, luta, mostrar que ainda te

rães. E Alair Antunes e .em o futebol definitiva- mios, por culpa exclusiva da riga-verde. Flávio Ferrari, Walter Lan- mos vontade e inteligência
quase todos os seus compa- . ente: mas surge, enfim, má orientação que os mes- Precisam os paredros dos

I-ge,
Orlando ScarpeIli, An- para colocar as coisas 110S

nheiros de diretoria pres- !Jorgerth, e apresenta uma mos possuem. Há muita nOSS03 clubes acordar o tônio Sal um, Irajá Gomide, seus devidos lugares, para,

tigiavam a' candidatura de 'órmula conciliatória, que gente, esportistas de verda- quanto antes, arregaçar as I Comandante Alvaro Cabo, então, cuidar melhor d�
Osvaldo Gomes. onsiste na criação da seção de que desejam dar o seu mangas e trabalhar sem es- I Joel Sousa, o saudoso Edu- progresso .de San ta Catarí-

Nem Joaquim Guimarães, Ie- futebol no Flamengo. estimulo e o seu apôío aos morecimento, nã-o poupando jardO
Victor Cabral e mui- na lado a lado com as agre-

nem Osvaldo Gomes pude- i'IAS, PRIMEIRO: O .TÓGO seus clubes preferidos. E' sa�;:ifício par� que o "so.�- t�s o.utros que :fo�am infati- miações do interior que, de

ram ser eleitos. E' que se COM O AMÉRICA só chamá-los. cer da metr opole cataIJ-, gaveis na. luta pelo progres� I fato, trabalham e prOgridem.verificou um empate na vo- Idéia luminosa, mas que O.�_••M••"'••""••_a""'''''·.·''''''.W.·
nense volte a ocupar o seu so esportivo da, nossa ter- i por um Brasil mais forte e

tação, o que nem mesmo os 'Ião é logo posta em prátí- da assembléia geral do F'la- lugar de honra no panora- ra. lunido no cenário esportivo
estatutos; para os quais .a. Primeiro, todos os joga- mengo. E a assembléia, rea- ma futebolístico da glorio- Já dissemos que a situa-. mundial.

apelou o presidente Caval- lares dissidentes do F'Iu- liza da no dia 24 de abril de sa t,:rra de Dias Velho. ção do futebol ilhéu é dePlo-1
canti de Albuquerque, con- ninense iam cuidar, defen- 1911, ainda, concordou com Af_inal, quem são os rável.. Cada di� que passa I

seguiram desfazer. Não des- lendo ainda o próprio �r�co- I Borgerth; a_prov�ndo su� pro

fizeram o impasse, porque, .01', de enfrentar o América. posta e chslgnando-o ate pa

afinal falhou, o que seria .� isso foi feito, havendo até Ira dirigir a nova seção, ao

no caso, uma valvula : a ) Fluminense triunfado: 2 tempo em que nomeava Os

questã-o da idade. Joaquim L O.
-, I valdo Palhares, primeiro se-

e Osvaldo tinham visto a luz Os jogadores mesmos não cretário do clube, para re-

J "Bdo dia em um mesmo ano - )articipa'ram, porém, das Í)resentar o Flamengo 'na ase rigido
o dia, não sabemos bem. ( omemorações da vitória. Liga Metropolitana. E na Parece que o único país ra ser adquirida e represen-
Eleicões adiadas "sine- Vieram - isto sim - a entidade, Osvaldo Palhares do mundo em que os ho-Ita. valioso, cabedal de con he

die", porque as realizadas, .presentar sua gemissão. .conseguiu que o Flamengo, mens incu�bidos �e qual- cimentos. Entre��nto., como

pelo que se constatou, não CONCORDOU O FLA- 'em face de contar com vá- quer funçao adquirem a -tudo, a expertência está
valeram. Vai dai, agrava-se

• MENGO !!'ios campeões de futebol da onicíência, é o Brasil. Quan� 'tflmbém sujeita à evolução..
a crise. Surge um mal-estar Feito isto, Borgerth, na cidade, fôsse logo incluído do se diz da necessidade pois' experiên cia, em outra
incontornável. Borgerth, li- lualidade de patrão oficial no campeonato da la divi- de um curso de revisão téc- li_nguagem, nada mais é do
der de uma �cãndidatura, li'!.s guarnições l:ubro-ne- "ão.' nica para juizes, fiscais de que progresso, uma vez que
aborrece-se. Carvalho, de- tras,. solicitou, convocação' (Continua) linha, treinadores, etc., sen- se multiplica e vai servindo
pois de um treino, constata te-se o orgulho dos homens, de base a outras formas de
isso no "caIlítão". Convida-o

,.NOTICIB,S DIVERSAS
'üravés do ar de súperiori- expenencias, incenssante-

para uma reunião� n� casa dade que evÍ'denciam. Já sa- mente. E' o que não cempre-
em que moÍ;ai "Pensão AV' bem tudo, não precisam a- endem os pretensos sábios.
meida", rü�: do Catete, 196.· prender mais nada. Isso Não entendem que a vida

Borgerth' vacila, mas acaba f'ARA O PROGRESSO F. C. l\'IORVAlVi DISPOSTO A SE ,·!Confece em qualquer ramo' �ontinua sempre e a conti-
concordando, pois surgem

'

O ATACANTE 'CELIO I TRJ\NSFERIR PARA de' atividade. Feliz Ú!l'ra a lÍuação da vida impõe tra-
'Amarante, Neri e 'Baena, O futebol de nossa' capi- LAJES que possui tantos sábios, balho constante e o traba-
considerando excelente a aI parece que não terá mais 1 Mais' outro jovem elemen- monopolizadores do saber, lho sugere novas formas de
idéia.

'

alvação pois alem de estar to acha-se na eminência' de pois já não mais necessitam progresso, novas formas de
No dia 21 de setembro do ,travessando uma das piô- 'abandonar nosso futebol pa- de aprender nada. Se um experiência, na ânsia incon- DOC.ESano de 1911, mesmo, a reu- ,'es fases, os novos e pro-' r" integrar o clube, caçula treinador consciente de seus tida do homem para alcan

nião- efetua-se no domicilio nissores elementos vão sen- ! da cidade de Lajes, o Pi- deveres procura cornglr çal' sempre o me1hor.
de Pindaro e dela partici- .lo contratados por clubes !nheiros F. C.

•

Qualquer jogador de fama, i(" * *

pam, além do próprio Pin- do nosso interior; o que I Morvam é um dos princi- desses que trazem a coroa Se flouvesse limite para a

daro: Oton Baena, Ema- em contribuir para que o I pais valores que nossa Var- simbólica de "crack", mas melhoria dos conhecimentos
nuel Neri, Ernesto Amaràn- 'utebol do futuro seja, pre- zea tem revelado ultima- que carregam com a celebri- humanos, acabaria b pro
te (Zalacain), Armando de ju,dicad? O. mais r�cel1te I mente: Encontra-se" pr�sen- da de as mesmas imperfei- gresso, evidentemente. Em
Almeida (Galo), Lawren- :aso fOI do .lovem Ceho ex-, temente em experlenCla no ções que apresentavam no diversos paises europeus
se Andrews, Arnaldo Ma- :�acante do Postal. Telegrá-I, Guara�i, estando seus men- início da carreira, o mundo essa prática é seguida com

chado Guimarães, Alberto �ICO, pelo qual dlSJlUtOU o tores mteressados em sua '.'em abaixo. Surgem intri- excelentes resultados. Aqui,
Borgerth, Orlando Sampaio ultimo campeonato consti- contratação; pois nos cole- gas, infâmia, fuxicQs, todo el}tretanto, não há interesse
Matos (Baiano). e Gustavo uindo-se no ponto alto do tivos que tem participado o cortejo de indignidade pelo assunto e vemo.s, em

de Ca:rvalho, todos do pri- üaque, confórme marca a ,"em demonstrando suas de que são capazes as al- consequencia, juizes e fis
meiro quadro; Humberto �statistica como um dos qualidades como artilheiro. mas vís. O jogador, irrita- cais de linha falharem la
Tavares, Alfredo Machado Jl'incipais artilheiros. Todavia, Morvam mostra-se Jo, ferido em seus melin- mentàvelmente, tendo cada
Guimarães e Milton Nabuco Celio seguiu sabado afim inclinado a defender o clu- dres, é apoiado e estimulado qual "a sua" interpretacão
Caldas, do segundo quadro, le poder participar do jogo ue serrano. Que seus di ri- à indisciplina. O treinador, das leis do jôgo. Todos 'sa
e os sócios Joaquim Guima- llJe seu clube levaria a efei- gentes se manifestém, pois se não estiver num clube bemos o que são as inter
rães e Alfredo Burle Figuei- O. Receberá Celio Cr$.... terão em Morvam, todas as dirigido com pulso forte, te- pretações em campo. Mui
redo. �.000,00 pela assinatura do t[ualidades indispEmsaveis 1 rá de sofrer inúmeras con- tas vêzes o fiscal de linha
Pindaro de Carvalho abre :.ontruto por um ano; orde- ele um bom atacante. trariedades, até lograr des- o "bandeirin ha", compreen�

a sessão e propõe' logo, em 1ado mensal de Cr$ 300,00, VOLTARÁ AOS GRAMA- fazer os intrigante;; e pro- de certo lance de uma forma
face dos acontecimentos, dem de um ótimo emprego DOS O GUARDA VALAS vaI' a honestidade do seu c o ál'bitro o entende de' ou-
que todos se desliguem do ,[ue lhe renderá a importân- ÊDIO procedimento. tra. Estabelece-se a confu-
Fluminen�e, o que é aprova- �ia de Cr$ 3.000,00. Como se O antigo def�nsor do

Fi-I
* * * ,,;1\,0 com essa discordância

do por unamidade. \Te foi ótimo a proposta .. e gueirense Edio Senna, em Entretanto, por muito que os jogadores, sempre muít�
NEM RIO, NEM SÃO :11Uito bôa a contratação. .;onversa com o reporteI'. alguém possa saber, sabe 3uscetiveis, se irritam e a

PAULO Mais outro que foge ao mosh;ou-se desejoso de re-Ipouco. Tanto faz em fute- torcida se manifesta desa-
Gustavo de Carvalho usa ,10SS0 futebol procurando tornar a vestir a camiseta boi, como em filosofia, arte gradávelmente. A uniformí-

da palavra e sugere que se m?lhor sórte em outros gra- oe seu antigo clube. lou ciência. O verdadeiro sá- zação das arbitragens po-
•

reviva o Rio Futebol Clube, ilados. Desejamos que esta sua bio jamais despreza uma li- derá ser bastante auxilia-
célebre quadro dos alunos Ao Célio endereçamos Rspiração se concretise pois ção e procura, aprender sem- da pe10s cursos de revisão
do Colégio Alfredo Gomes, l10ssas felicitações, bem co: 1"Galo", como era mais co- pre. Na verdade, sempre há Se a C. B. D. tomasse conhe
nas Laranjeiras, e do qual :110 auguramos que brilhe; nhecido, tem qualidades pa- o que aprender, qualquer cimento Idas interpretações
haviam saido .jogadores co- em seu novo clube a exem-

I
ra oCl�par qualquer arco, que seja o gi-au de sabedo- contraditórias· em face de

m.
o BQrgerth, Galo, Arnal-

I

pIo do Postal Te)'egráfico. I precisando
naturalmente do ria do homem e o refinamen- lances iguais e firmasse seu

do, Baiano ,e êle próprio,! - indispensavel preparo fí- to do ambiente em que vi- pomo de vista, "adireferen
Gustavinho, entre outros. I CIRO RENOVARA COM O sico. ve. Entre

.
..as boas coisas dum" �a F. I. F. A., em

A sugestão é recusada. I ATLÉTICO·',

[BRAULIO
NAS COGITA- que --GS ingleses cultivam - pouco tempo não haveriam

Pindaro apresentda uma Sou- AdPes�r da saída em mas- OÇÕES. DO BOCAIUVA podemhos dizer os europeus tantos absurdos casos omis- ]\..;",;'-
tra: que se fun e o ão sa' os mtegrantes da equi- antIgo mais 110tavel - ac am-se 'os 'cui-sos de ;;os como os que se ve-rifi- ,!:

.. ,

Paulo Futebol Clube, a fim pe do Atlético, seus direto- centro médio Braulio, acha- revisão técnica., para trei- cam em nossos campos. Pa- �:
de se aproveitar inclusive o res lutam ativamente no se agora tambem nas cogita- nadores, juizes e fiscais de 1'a isso as entidades regi 0-
concurso de jogadores que sentido de poder armar uma ções do Bocaiuva que diri- linha. Os jogadores, p-or seu nais deveriam seguir o

viessem de São Paulo. Mes- nova equipe capaz de reIem- gido técnicamente por "Tou- turno, estão perió<Jicamente exemplo da Federacã-o de
mo porque nessa época ape- bl'ar· seus expressivos fei- rinho" vem se exercitando aperfeiçoando seus recur- Basquetebol, criando �m de
nas no Rio havia Faculda- tos. Com este intuito seus constantemente no aJam de sos técnicos, sob as vistas pâl'tamento de regras do
de de Medicina, o que expli- dirigentes já contrataram armar seu conjunto para a de treinadores exigentes, jôgo, onde se diScutissem
cava bem a vinda dêle, Pin- novos elementos alem de ter temporada que brevemente rigorosos e Gbsel'vadores. os problemas atinentes à
daro, para esta capital. renovado o contrato do exe- se iniciará. Em qual clube Ninguem se sente diminuí- interpretação das 'leis.
Pindaro contou com 'o apoio lente arqueiro Ciro Soncini, Bl'aulio ingre'ssará? Paula do por isso, porque· todos i(, i(. i(. -

nho, pois também êstes dóis por mais uma temporada.· Ramos ou Boc!Liuva. c6mpl'eendem a necessida- Uma escola técnica (teó-
de Amarante e de Gustavi- Mais uma garantia para a IRENE EM NEGOCIAÇõES de da busca incessante da rica e prática), de futebol
eram paulistas. Mas o resto, -armação de seu possante es- COM ,O PAULA RAMOS perfeição, ideal muitas vê- onde também �ssem estuda�
reCusou. quadrão para 1955. O médio Renê, elemento zes inatingivel do trabalho das pràticamente as leis do
BORGERTH ENCONTRA A RENOVOU NEI que o, hiR l't:velou e que 110 hlimano. A experiência é de jôgo, prestaria inestimável

FÓRMULA Vem de renovar seu con- ultimo campeonato disputou g:r;1ude valia, .sobrepondo-se -serviço ao noso "associati-
Em face das discussões trato com o Figueirense o

.

;1lgul1s jng'oc; pelo tdcolor ela' "0 critério cômodo, mas pe- on". E' possível que esteja-
travadas, não se chegou a jovem player Nei Hubner. Praia de li"ól'a; achl'l.-se no- !·jgl)SO, da improvisarão. mos ·110 mundo da fantasia,
um, Tesultad.o. positivo a ês- Trata-se de um bom ele- vamente em negociações 'I Quer em futebol, em a�-te, como Alice. no "país das
fle respeito. Marcou-se, en- menta que 'poc1erá- "ser 'util com o'clube dos Carion' pa-, em .í!)ll1Hlis�o:' em ciualq�ler maravilhas". Pode ser ...

t�d;\outra reuniào: pal'a/�lifL ao clube, pois qualidades não fi] ren�JVar seu ,contrato. t1'amo �� a�lvldade, enf.un,e 'de' outubro. ,8 mesm.-a.·.s f.anã\11. 'Alnwrdemos. a expenenCla leva tempo pa- ('Do "D. iár'l'o de "T t" "R D '1' 59 C· p" '1 ''t.''(J ,..,� --

p� 1_ .L'IO lCHiS. .ua eoc eClana, . '--. é1.lXa, osoa, '{tw - oao ;:tU J

A's 3 � 8 horas.
ALEM DO SAHARA
No Programa:
Cine Noticiario. Na e.

Preços: 10,00 - 5,00.

01':0
As 5 - 8 horas.

Jeff Chandler - Loretta
{oung - em:

POR TUA CAUSA
No Programa:
Reporter Na Tela. Nac,
Preços: 9,00 - 4,50.

, Censura até 5 Anos.

A's 8 h�ras.
James Ma son - Robert

Newton - Richard Burton '

- Robert Douglas em:

RATOS DO DESERTO
No Programa:
Paisagens Do Brasil. Nac.

.

Preços : 9,00 - 4,50.
Imp, até 14 anos.

Pedro Paulo' Machado

A's 8 horas.
Marie Wíudsor - Paula

Ravmon cf -em:

A qDADE QUE NÃO
DORME

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

PERDEU-SEser ... Urna caneta Park 51, no
trajeto Jerônimo Coelho e

Felipe Schmidt, com o no

me gravado de Renato Car
neíro .sz: com data de 22-8-45.
Gratifica-se a quem entre,

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

ADAUTO Hotel Estrela.

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade
A's 8 horas.
Manuel Conde

Reyes -,em:
GENGHIS KHAN

Em beneficio da 4a
do curso H. CALADO
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preço: 26,00 Unico.
Imp. até 14 anos.

Série

Elvira

Acertam-se encomendas d'
iocll1hos ei.il grande varie
iade; Tortas e Bolo de Noi
'la, Salgadinhos paru Batiza-
10S - AnIVersários e Oasa-
mentos.
Rua Sel. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.418

A's 8 horas.
Richard Gl'eene � Paula

---

, Corday - Stephen Mcnally
REAL AEROVIAS. Ter-' em:

ças Quintas e Domingos, de lO CASTELO DO PAVOR
Florianópolis, para Curiti-I No Programa:
ba, São Paulo e Rio, decolan-I Noticiario Guaiba. Nac.
do as 9,50. Reservas pelo te- Preços: 7,00 - 3,50.
lefone, 2358. I Imp. até 14 anos.

DistriblÚdoT

C. RAM'OS SIA,

Comercio Transportas'
Rua Jnão Piuto. 9 Fpolh

IP:m - CIBrc S./A.

BOMBONS - CARAMELOS

e Chocolates

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�.�---" -, .--�.

o ESTADO Florianópolis, Qua�ta.-fei ra, 11 de Maio de 1955
.,�--�--�----�--------------�-------------

li

�. �.,j

Fll.IAL: CURll'lBA

CO�I VIAGENS DiRETAS E "ERMA NENTES EM C,utROS PBOPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

f_.;.._--__-- -�-------------------�---_

ixpresso Florianópolis LIda.
�-

°

---�-� Transporte de cargas em geral entre·
FlOR"IANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO

l\'IA'l'RIZ: FLORUNOPOLIS
EscritóriO:

Rua Padre Roma 50 - Tern�u

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1:'!�

Fones: 2534 - 2,535

Caixa' Postal, 435

End. Telegráflro:
Sanàrade e Trarispolis

-0-

.
Visconde do ,mo Branco

(932/SB)

'l'elelC'ue 1230

Endereço 'l'elegrátlc�
santídra e TranBpol1.<1

-o-

Avenida do Estado 1666/78

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital. - SP.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-o-

(A,ência no Rio de Janetro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo aü
Sio Paulo com a Emprêsa de Transportes Minai Gerau SIA.)

VIOLENTO
INCENDIO Estoque permanente di! todos e quaisquer artigos

Belo Horizonte, 9 (V. A.) concernentes ao ramo

_ Violento incêndio destruiu EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES NEVONI te-

um prédio e ameaçou todo mos para pronta entrega

Rádios, 'I'ransformadores, Amplificadores, Motores um quarteirão no centro Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço, �le�ta capit.al, causando. pre- para diversos fins

Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc. 1.lU1Z�S �vallados em. mais de ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Bombas Elétricas, Motoras para Bíctcletas, l'oca 2 milhões de cruzeiros. Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO

Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material O sinistro originou-se da AÉREO e POSTAL

Elétrico em Geral, Instalações Luz e Forç.a imprudência de um empre- -------------------------

ínstatador licenciado pela D.O.P, - Técnico forma- gado do pôsto de gasolina,
do na Europa que acendeu um cigarro

PROPRIETAHIO: OTOMAR GEOUGES BOEHM quando um caminhão-tanque
estava sendo abastecido do

combustível. As labaredas se

elavaram a vários metros e,
em poucos minutos, devora

ram completamente o pôsto,
alastrando-se para as ofici
nas e propagando-se aos

tambores'de óleo que ali es
tavam depositados. (Asp.)

_,----------

Casa, "Eureka"

Rezigtro: Inscrição. 211
Fone:

Rua CeI. Pedro' Demord, 1657
Estreito - Ftortanõpolrs - Estado de Santa

Catarina - Brasil
VENDA À. VISTA E A LONGO PRAZO

. dn.i.J1JfJJ61

eficiência
tradicão

.,

Desrie 1927, se empenha 2

Yãf;g- em oferf:clr. ,Ço pLÍól 1"

o mdhof serviço, adotando ai
mai.:; modernas inovações na

lécf,i�a do transporte aéreo.

VÁRIG
�

DR. INGlETTO
Díagnôstíco-ã'rato. Clínico e CiJ:úrgico das Doenças e

Afecções de AduJtos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - 'fisiologia
Ginecologia - Obstetrtcía - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecímento e en,orde,
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora ..

Consultório; Rua Fernando Machado, n. 6 - 10 andar.
Telefone 22-27

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

Dr. E. -Moennich

Atende só em hora previamente marcada
CHnica:

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

Ao Publico

FORTALEZA, 9 (V. A.) -I de uma empresa norte-ame

Aterrissou, ontem, no aero- ricana que negocia aviões
porto desta capital, um avt-I usados durante a guerra,Agosto, no dia 14 de maio,

d
.,

b f'
ão "Curtiss Oomanrã", pro- vendendo-os a empresas par-

:lma grau e SOlree em ene lo • A. ._

.

d �;;oCI=DADE CATAm� ,.cede.n�e da Af�'Jca e com três tículares. A tripulação alega
CIO a ):I;

_ tripulantes a oórÚb� dcís-ho-: que -possuía- permissão ,_.pUl!!'\,NENSE DE ESTAT1STICA, a-
.mens e uma mulher. A trí- aterrissar no aeroporto. clt

"wesí'ntaudo ANGELA MARIA, pulação encontra-se detida Natal. Entretanto, devido ar
a Rainha do Rádio de 1954.

na base aérea local, em vis- mau tempo, tiveram que se
(Tt'ptHmpnte cedido pela "A ta de o aparelho, que che- dirigir para Fortaleza.' Por

MODELAR' terá lugar um des-
gou inesperadamente, não outro lado, ° DAC local, após

fiJe de'modas, apresentando ter pedido a devida licença ter indagado a Natal se ha
seus úllímos modelos em tail- às autoridades brasileiras veria naquela base algum re-
I(,Ul" manteaux e peles. para escalar no aeroporto gistro referente ao C-46, re-
Reserva de mesas

I de Fortaleza. O avião é pi- cebeu a resposta de que,
das 13 horas pelo telefone lotado pelo, comandante também lá, se desconhecia
:U.i85, na IUO Esteves, Júnior, Ralph Adams, que se faz a- completamente qualquer in
:W ou uindâ no Clube Doze de companhar do copiloto Ken formação sôbre o avião clan
Agosto, Stuckey, e da esposa deste, destino. O comandante da
In S;l:(::f'S�)S para os não asso- Marian Stuckey, todos nor- base aérea ele Fortaleza, co-

ciados --, ':r$ 50,00., te-americanos. Conforme

de-j
ronel Geraldo Menezes, deu

claram os tripulantes, o apa- ordem para que a tripulação
relho procede de 'Calcutá, na ríque detUa nesta cidade, até

AMPLOS PODERES India. O comandante Adams se averiguar a identidade do
WASHINGTON, (U. PJ declarou que está a serviço. avião.

- O Senado aprovou por di-
latada maioria, o projeto-de
lei sobre comércio exterior
encaminhado pelo Presíden
te Eisenhower, dando ao

chefe do Executivo estaduní
dense amplos poderes para
rebaixar as tarifas e fomen
tar o comércio mundial. O,>

círculos políticos consideram
essa uma grande vitória de

Clube 12 de
Agosto

SOB o PATROCINIO EX
CLUSIVO pA FIRMA CAR

LOS HOEPCKE S. A., CO·

ME'RCIO E INDUSTRIA, será
realizada no Clube Doze de

a:isenhower.

CONGRESSO EUCARIS
i'[CO. A Real já está acei
ando reservas de passagens
,ara os que desejam tomar
,arte no Congresso Eucaris
ico. Não deixe para ultima
'1Ora, faça desde já sua te-

D Rlal Sanla Apolonia
Dr

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, 11.0 20
FLORIANóPOLIS

ESPECIAl IZAD.A EM ARTIGOS DENTÁRIOS

AVIA0 MISTERIOSO

MINISTRO ATAULFO DE PAIVA
Seu falecimento, ante-ontem

defendia as causas que abra

çava e de que saia vencedor

graças ao fascinio de sua pre

sença, de sua palavra e de

seu trato pessoal.
Ataulpho Nap' p._; de Pai

va nasceu em São João Mar

cos, Estado do Rio, alo de
fevereiro de 1865. Como alu
no do curso primário, em

Barra Mansa, recebeu o pre
mio anual conferido pelo co

mércio ao primeiro estudan
te do ciclo e, já então, era

redator do "A Aurora Barra

mansense", jornal infantil
ali editado. Ingressando na

Faculdade de Direito de São

Paulo, colou grau em 1887.

Bacharel, foi juiz municipal
em Pindamonhangaba e' de

pois, na capital do país, pre
tor, 'juiz 00 Tribunal Civil e

Criminal, desembargador �
presidente da Côrte de Ape
lação, ministro do Supremo,
Tribunal Federal. ,Mais tarde.
foi presidente do, Conselho
Nacional do Trabalho, dele

gado do Brasil nos Congres
sos Internacionais de Assis

tência Pública e Privada re

unidos em Paris e em Milão,
tendo feito pela imprensa e

pela tribuna campanha em

prol da 'sistematização das

assistências, sendo encarre

gado pelo
.

Governo de fazer

a estatística e o histórico da

assístêncía no Distrito Fe

deral.

RIO, 9 (V. AJ - Faleceli

ontem, cerca das 20 horas,

o ministro Ataulpho de Pai

va. Doente há algum tempo,
encontrava-se ultimamente
internado no Hospitàl Gaf

rrée Guinle, onde se deu o

óbito. A noticia do seu pas

samento correu célere e, em

pouco, numerosos de seus a

migos encontravam-se no

hospital, entre eles o minis

tro Rodrigo Otávio Filho

presidente da Academia Bra

sileira de Letras, srs. Hum ..

berto Gottuzzo, Carlos Mas,

saferri Dias, Carlos Mari:!

Fonseca Paiva, sobrinho do

extinto, Jorge e Maria Lu

dolf e o professor Arlindo df

Assis, diretor da FFundação
Ataulpho de Paiva.
Com ° desaparecimento de

Ataulpho de Paiva perde o

Brasil um filho ,com larga
folha de serviços prestadcs
na defesa de todas as causa"

relacionadas à assistência so ..

cial e, muito particularmen
te, à luta contra a tuberculo

se, de que foi pioneiro com

a fundação da Liga de Defesa

contra a Tuberculose. Sua

moste, por .tudo isto, abre

,1111 sulco prorundo nos meios

soctaís, jurídícos e literários
.íe que Ataulpho de Paiva tot.

em várias fases de sua longa
existência, figura exponen

cial; destacando-se pela bra

vura e pertinácia com que

VIVER!!! l\10RRElt!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
SP,NGUENOL - Tônico i�(Al convalescentes, tônico
dOI desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseníato e Vanadato de Só
dio.
os PALIDOS - DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS .
MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUjTICAS, receberão a toni
ficação geral do organismo

� �� A P E,oLlo
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen

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

-ídamente um auxílio. para construírem uma casinha:

Lista entregue nesta Redação ,

Vereador João N. Pires .

O ESTADO .

Lísta do sr. Osvaldo R.amos' , .

Um anonimo .

Lista do Estreito , .

87,00
100,00
100,00
333.00
100,00
150,00

�i�iil',

ENfRGIA ATÔMICA NA FRANCA
1

Estrasburgo, - "Convicto o governo está disposto a ca-

da necessidade de dar ao locar a nossa política atômí
nosso país a possibilidade de ca dentro de um quadro eu

utilizar dentro do mais bre- ropeu",
ve prazo possível a energia Tendo o representante
atômica, que será amanhã ji do jornal indagado como a

fôrça essencial no domíniõ França encarava a utilização
econômíco, concordei em da energia atômica, o sr.

que, desde 1955, os créditos Pflmilin, referindo-se à re

atribuidos ao plano do sr. cente declaração elo presí
Paleswsky, fossem elevados dente do Conselho, esclare
de ônze para dezoito 'bi- ceu que a França tenciona
Ihões", declarou o sr. Píerre va utilizar essa energia uní
Pflimin, ministro das Finan· camente para fins pacíficos.
ças, em entrevista publícadn "Desejo, concluiu o ministro,
hoje pelo "Nouvel AIsacien". que dentro do maIs breve
Acentua o Ministro: "O va- prazo possível disponhamos
lor excepcional dos nossos de centrais atômicas e de
cientistas . e a importancia navios de propulsão atômica,
dos resultados obtidos dão - Contràriamente, não desejo
me a convicção de que esta- que fabriqúemos bombas
mos em condições de atingir atômicas".Os ingréssos para o "SHOW" de aniversário da "M�ls.

Popular" serão vendidos ao prêço de 20 cruzeiros.

R A D 10
Inaugurando suas nóvas instalações técnicas e Palco

auditório, a Rádio Guarujá apresentará no próximo dia

14, data em que comemóra a passagem do seu 120 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
brevemente.

A's 20,:10 horas - TEATRO CôMICO DE PITUCA, em "OS
AMORES DE NAPOLEAO" - gentile�a das
lójas ELECTRO-TECNIC�.

A's 20,45 horas - ANGELA MARIA - a maior cantora do
rádio brasileiro - num alto patrocinio
da Casa A MODELAR e JOAO MORITZ
S. A. IND. COM.

Colchões de Mola

Cirurg. - Dent.
(com vários e recentes cursos de especialização)

LJperaçõe::s da bôca, gengivas e maxilares e extrações 'difí
ceis - dentes inclúsos- Tratamento atual da Piõrdia,

por operação iem dôr
Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprjo E "autor h·of. Badan) - tratamento eficiente rápido e com mpregada.

teste batel'iológico e contrôle radiodóntico
. .

Dentaduras: Magnetizadáls e sem abóbada palatina, P:-eClsa-se de uma c�z�-
. . .

Inhelra
para pequena famll1a

quando anatQmJcamente mdwadas.
1 d d

Pontes': móveis e fixâs
,)om or ena o.

.

As lojas "ELE'l'RO-TÉCNICA", procurando sempre
R.\DIODONTIA _ DIATERMIA _ FISIOTERAP1A

Tratar na Avemda MaUl"ç �ervir melhor à sua distinta freguesia, acaba de receber
Ramos 217. "m grande sortimento de colchões de mola da afamada

marca Citytex, que estão sendo vendidos também pelo
sistema crediário.

Rua Tte. Silveira, 24 e 28. -, Fpo1is.
EXPULSÃO

MEXICO, (U. PJ - A-
credita-se saber que o Mi
nistério do Interior do Méxi ..
co decidiu expulsar o espa
nhol Salvador Vallina Lopez,
que exer�ia as funções de A
dido de Imprensa junto à

A ELE'rÍtOTECNICÁ INDUSTRIA E COMERCIO' repr:esentação oficiosa do go
S;A, tem o grato prazer de comunicar aos seus fregue- verno do general Franco ne3-
Ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE, ta capital. Como se sabe, .)
no dia 14 de maio, na Rádio Guarujá, os programas de Goverso mexicano não man-

avresentação do artista. catarinense tém relações diplomáticas
PITUGA, com o Govêrno de Madrid.

Churrascaria São Jorge
voct NÃO PRECISA ATRAVESSAR A PONTE

PARA COMER UM BOM CHURRASCO!
Na rua Frei Caneca, nr. 103, aqui mesmo na Ilha,

está instalada a CHURRASCARIA SÃO JORGE, cujo
ambiente familiar e acolhedor muito agradará você. E o

churrasco, você não encontrará melhor!
Telefone para 2727, chame Mário Comicholli e faça

sua encomenda. Ao chegar na churrascada tudo e13tará
pronto, á sua espera!

.

,

'
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Restaurantet lfípoli
RUA Mal'ecbt.l Deodoro 60.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor'
Deaconto e�pe(}1&1 pa� OI aenbores 'f1aJa.nteil.

PROCURAcSE AGENTE
Firma importadora de São Paulo; re:gresentando in

dústrias européias nos ramos: aço, ferro, arames, cha-'
pas, ferramentas, máquinas, rebolos etc., quer' entrar
em contato com pessoa adequada para confiár-lhe a repre
sentação nêsse Estado para as vendas de importação e do
estoque. '

Cartas para "óTIMAS, POSSILIDADES" - ale. N.
MENDONÇA - Rua Xavier de Toledo, 140'�.a0 andal'
- sala 5 São Paulo.

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Embaixador James Clemeot Duoo
.

Via aérea chegará boje a esta Capital"
Notas. biograficas do eminente diplomata.

Chegará hoje, a esta Capí- Naçoes, e pelas negociações americana à Conferência de

tal, em avião da Fôrça Aé,· internacionais que surgissem Dumbarton Oaks, sôbre a 01'

rea Brasileira, às 11,15 ho- das discussões ao desarma- ganização ínternactonat, em

ras, s. excía. o sr. James Cle- menta. 1944. Em dezembro desse

ment Dunn, Embaixador dos Dois anos mais tarde, re- mesmo ano, foi nomeado Se

Estados Unidos no Brasil, em cebeu missão especial, como cretário Adjunto, e membro

viagem de cortezía e apre- consultor político do Depar- da Comissão Executiva do

veitando a oportunidade tamento de Estado. I:0i o Secretário de Estado. Foi

para conhecer o' nosso Bra- Embaixador Dunn um dos consultor político da delega
síl. príncípaís altos funcionárics ção norte-americana à Con

S. Excia. será recepcíona- encarregados de estudar 3S ferência de San Francisco,
elo no Palácio 'do Governo questões relativas ao após- em 1945, onde se estabeleceu

pelas altas Autoridades Cio guerra. Esses estudos come- a Organização das Nações
vis e Militares, estando pro- çaram no Departamento de Unidas. No mesmo ano ser

gramada para as 15 horas Estado, em 1942, e contínua.... viu também como consultor

uma entrevista coletiva com ram até o tím da guerra, político na Conferência de

a Imprensa Escrita e Falada, quando passaram à respon- Londres, do Conselho de Mi

no Salão Nobre do Lux Ho- sabilidade das Nações Uni- nistros do Exterior,' e presí
ral, estão garantidos pelo de- tel, para a qual, honrando- das. diu a delegação norte-ame
ereto 36.783, de 18 de janeiro nos com atencioso convite, Em princípios de 1943, o ricana à Conferência do Com

de 1935, até o limite de cem estiveram em nossa Redação, Embaixador Dunn foi feito monwealth sôbre Telecomu
mil cruzeiros ou ímportãn- ontem, o sr. Eurico Hoster- representante -do secretárto nicações, em Bermuda.

cía equival€de dos depósitos no, encarregado do Serviço de Estado junto à oomtssão Na face inicial da primeira
maiores. Sua restituição sz- de Informacões dos Estados Mixta de Assuntos Civis do sessão da Assembléia Geral
rá ��ro�ovida com a máxima

I
Unidos que �e. fazia acompa- Estado Maior Conjunto. Mai,� das Nações Unidas, realizada

urgencia, como vem suce- nhar do sr. Oswaldo Menale, tarde, no mesmo ano, acom-' em Londres, em 1946, foi I)

dendo com os depositantes funcionário
.

do Oonsulado panhou o então Secretárlo Embaixador Dunn consultor
-lo Banco Gramacho e de ou- Americano de São Paulo. de Estado Hull, como con- chefe da delegação norte-
tró estabelecimento de cré- James Clement Dunn, o sultor político, à Conferência americana. Também foi
dito em M_inas oeraís, d'

A

Embaixador dos Estados Uni- as Tres Potências, em Mos- membro da delegação dos

dos no Brasil, é um emínen- cou. Estados Unidos à Conferên
te diplomata de carreira, O Embaixador Dunn fêz cia de Paz, em Paris, em

.onsíderado um dos mais ca- parte da delegação norte- 1946.
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Dunn está no Brasil desde 2 I • N •

.íe março. d� 1955. I A exma. sra. Ruth Hoepck des cristãs e pelo seu devo-

.

O Br��ll e o q.uarto ?Os�O i da Silva, dígníssíma espôsa tamento a todos os movi ..

díplomátíco de .nnpo�'tancla do sr. dr. Aderbal R. da Sil- mentos filantrópicos e assís
rue James Clement DUl1n va festeja hoje sua data na- tenciais não só na Capital
icupa como Embaixador. Em talícía, como no Estado.

'

�946, foi nomeado Embaixa- Com especial satisfação
dor na Itália. Seguiu-se a Cercada de estima e elo participamos dessas home-
sua nomeação para Embai- respeito de todos os nossos nagens de respeito à nobre
xador na França, em 195:J. meios s?ciais, a _nus�re dama I aniversariante e de júbilo
Depois, desde '1953, serviu recebera as mais sinceras e de sua exma. família .apre
como Embaixador na Espa- signifiCa�i�as homenagens, a

I
sentando-lhe nossos votos de

nha, até ser escolhido pelo que faz JUS pela suas vírtu- perenes felicidades.
.

Presidente Eisenhower para
seu representante no Brasil.
O Embaixador Dunn vem I. N E- O I T O 1... sendo figura de destaque' no

�:;d�rt�����t�uand;Q f�:t��� XIPOFAGOS EM FLORIANÓPOLIS
rosas amizades em nossa ter- meado Chefe da Di'.:':':,ão ele Em Ponta das Canas, na

I
de Oliveira, teve um parto

ra. Felicitando-o, prazerosa· Assuntos da Europa Ociden- localidade d,e Cachoeira d:>' extraordinário.
mente, pela passagem, hoje, 'I

tal, divisão esta responsável Bom Jesus, município desta Nasceram duas meninas
do seu aniversário natalício, pelas relações no_:te-amel'i- Capital, Domingo último, à5 xipofagos, parecendo abraça
lssoéiamo-nos a tôdas as, cano com 16 naçoes euro-

. das, segundo testemunhas 0-

justas homenagens que' lhe I p�ias, a 'C?munidade Britâ- 20 horas, a sra. Vanderli�a culares. Nasceram mortas i'

:erão prestadas. i mca, a mal.?!" parte d,� Afri.-\ Ana Lisbôa de Oliveira, es- foram sepultadas no dia imp-

I ca, possessoes europeIas no posa do sr. Manoel Marciano dia to, no Cemitério de Ca-

I
Extremo Oriente, a Liga das nasvieiras

q�d�U� un�����.?·Prrlelrô1CêõiimõNãI�Té"lo�W'-
�ei�:il::n�::'On:O:a:e:�Ubi��: do' Marechal' Hermes"'da Fonseca

_'

ruas TraJam), Tenente S11- 1...
;:!::;, !:C.i�:::tep:���aAl���· Comemorações Desta Capital. pgrada
'l::::ec!�v::::l1:. L;�:'� Roeu;:: Militar. Sessão Solene.
�ontrou favor entregá-lo no Transcorre a 12 do corren- do Sul, €m 12 de

.

Maio do} I tuido por tropas da M " h·
{argo Ben-'amin C llst t �e o primeiro centenário da 1855

.

d f 1 I alln 11,

: � 'b
o t'fa.n 'dll. 't ' 'l�m o a a eeer em Pe-

I Exército, Aeronáutica e Polí-
" que sel'a em gra I lca o. nascimento do marechal rapo lS, em 9 de Setembro de cia Militar ..

:fermes da Fonseca, que foi 1923 19' O
-

. �. h& - Retreta no Jar-
preSidente da República -de ", dim "Oliveira Bélo" (Pracs,
1910 a 1914, tendo anterior- PROGRAMA DAS 15 de Novembro), pela Bal� ..

mente ocupado outros altos COMEMORAÇÕES: eh de Müsicd lia 14 B.C.·
'�argos da vida pública, espe - 2000 hs. - Palestra sàbre a
cialmente militar, do país. 09,00 hs - Inauguração do pers. nalidade :�.. Marechal
Descendente dos Fonsecas, re�rato do Marechal Hermes, Hei '1. es, pelo Ten Cél Svlvio
:)ois era filho do marechal de no QG da I D / 5a p' t

.

"

m o oa Luz, Assisü:ute ela
campo Hermes Ernesto da 1030' hs. - Desfile militar I.D./3R., no Clube 12 de Ao'os-
i"onseca, e neto de Rosa Ma.. de um Grupamento consti- to.

"

ria Paulina da fonseca, nas-
ceu no Rio Grande do Sul.
Diversos atos comemorati-
vos dessa efeméride serão re

alizados, propiovidos pelo E

xército, para relembrar a

ilustre figura das nossas for··
ças armadas,
O Mareclal Hernes prestou

relevantes serviços ao Exér

cito, principalmente no Co
mando do antigo 4° Distrito
Militar e, posteriormente, co
mo Ministro da Guerra, cuja
gestão se caracterizou por
uma série de grande e úteis

suas novas e modernas ins-

d'd
tal ações.me 1 as tendo em vista a re- CONFERÊNCIA DE

organização das nossas fôr- "A Sombra da Figueira" MENON COM CHOU-ças de terra, seu re'aparelha- será um programa simples e

menta industrial, o estabele- de lastro esséncialmente po- EM-LAI
cimento do serviço milita" pular, assim que possa atraIr TOQUIO, 10 (U. P.) - O
obrigatória e a construção de a atencão dos "rádio-escu- embaixador da India nai: Na
de numerosos quartéis e vilas' tas".

"

ções Unidas declarou, ontem,
militares. Distinguido pêl·) I Semanalmente, serão foca- que o seu país não recebeu
Povo com a sua escolha para lizados assuntos os mais va- dos Estados Unidos pedido de
PRIMEIRO MAGISTRADO

1
riados, dentro de normas sa- tratar da questão de conver

DA NAÇÃO, o ilustre Chefe dias e de largo alcance, pa- saçõeí> entre os governos no1'
Militar assinalou seu man- r'a que' possa atingir a uma te-americanos e da China co-

Notícia alviçar�ira pa,ra a cultura florianopolitana é, cl�to ele President� .da Repú .. das finalidades. do "broadcas-I
munista. Krishna Menon,

por certo, a que transmitimos em primeira mão. bllca por um eSpll'lto alta- ting": informar, comentar, que está a .caminho de Pei-
Elementos de capacidade comprovada estão se organi- mente construtivo e de notá- divulgar.e instruir. ping, capital da China verA'

zando para, dentm em breve fundarem nesta Capital, um vel inspil':lc.2.o c1emocra'tira. Pnl·tl·cl·pa' d
'..

Ih� "". ra a prImelra I me a, entretanto, não ne-
CORAL. O Mar�chal lIel'mes Rodl'J - b udição, que terá seu iriício gOl! a possibilidade de discu-

Para istõ todos quantos desejarem fazer 'parte do 00- gues da Fonseca, filho �o! às 14,45 horas, prolongando- til' a libertação de 11 aviado
RAL, apre dendo a cantar, deverão procurar a Rádio "Diá- Marechal de Campo Hermes se até 15,15 horas, o profes- res norte-americanos e �u- I

t�'Ho da Manhã;', 'à; Praça 15 de Nóvenibro, a fim de se ins- da Fonseca e de d. Rita Ro- sor Sálvio 'de',:;9liveira, figura tros assuntos em confere�-
.61'.eV.erem em tãó iro.IJOrtante quão OIlOl't'uno enllp-l'eend'!' - d-' g d F d d

' .

fl lles a i onseca, nasceu e estaq-q:t}:$:Frl 'n05.�úB meios cia com o primeiro minbtro
i;ne�1tQ .,tm São Pedro do Rio Grau,]e culturais. '#I.;' .. -

"'1 E
'

�
enmes, lJ lOU 11 LaL

ALA MOÇA DO· P. S. D.
Reunião am'anhã

De ordem do 8nr. Presidente, convo o todos 03 mem

bros (ia Ala Môça elo Partido Social' Democrático para n

reunião que será realizada amanhã, dia 11, às vinte horas,
na séde do Diretório Regional, à rua Arcipreste Paiva, n. 5.

(Ass. ) Braz- Silva - Secretário-Geral.

Florianópolis, Quarta-lei ra, �1 de Maio de 1955

ENCERROU SUAS ATIVIDADES O
BANCO DO DISTRITO FEDERAL.

O Banco do Distrito Fede

ral, com sede na Capital da
República e filial em Floria

nópolis solicitou da superín
tendência da Moeda e do

Crédito a sua liquidação ex

tra- judicial.
Nesta Capital, desde on

tem, entrou em regime de U�
quídaçâo, na forma do de
creto 9.228, de 3 de maio de

1946 e regulamento aprovado
pelo decreto n. 9.346, de 10

de junho de 1946.
Na forma da legislação em'

vigor, os depositantes de im

portâncias até Cr$ 100.000,00,
·ou equivalentes de depósitos
maiores, poderão receber os

seus depósitos tão logo se

completem os levantamentos
determinados pelos textos le

gais.
Essa restituição dar-se-á

dentro do menor prazo pos
sível.
De lamentar sem dúvida o

ocorrrdo, de vez que o Banco

do Distrito Federal, nesta

Capital, era não só conceí

tuadíssímo, como também ;,e

sabe que sempre apresentou
resultados os mais auspicio
sos, o que vem comprovar o

zelo e a competencia dos que
lhe integravam a admínís

tração e o corpo do funcio
nalismo.

_
A propósito, ° Correio do

Povo, de Pôrto Alegre, infor
ma:

Os depósitos do Banco do

Distrito Federal S. A. subiam

aproximadamente a quatro�
centos milhões de cruzeiros,
sendo passiveI que todos os

depôsitantes recebam inte

gralmente seu dinheiro, pOiE
elementos ligados ao Banco

do Brasil informaram à re

portagem que a situação fi

nanceira do B\1nco do Distri
to Fed�ral é muito ;má, mas

a situação economica é ex

celente e, assim, na liquida
ção, será apurado o suficien-'
te para evitar prejuizos aos

clientes do estabelecimento.
,RIO, 1.0 (V. A.) - O dire

tor-presidente dó Banco do
Distrito Federal S. A. solici

tou, hoje, à Superintenden
cia da Moeda e do Crédito,
intervenção ao mesmo esta
be!ecimento. A noticia corre1ll

PROF. FERREIRA
LIMA

Quer na direção da Facul
dade de Direitó, a que roi

, .

elevado pela consagradorc
'

cohfiança da 'douta Congre
sa'ção, quer na presídencía
da ernprêsa Transportes Aé
reos Catarinenses, o sr. Prof.

João David Ferreira Lima

vem marcando sua atuação
operosa e inteligente, segura
� honrada, como já o fizera

em anteriores postos exerci

dos, dentre os quais merece

sspecíal menção a Secretaria
da Fazenda, no govêrno an

terior ao atual.
A par do prestígio conquís

tado no desempenho de tão
altas funções, o dr. Ferreira

Lima, pelas suas atitudes de

perfeito cavalheiro, conta.
com as mais sólidas e nume-

MÚSICA 'NA
AMÉRICA

célere nos meios comerciais Inaugurada na segunda�
porque aquele Banco não a- feira, com a presença de au

briu seu expediente às dez toridades, representantes de
horas como o fazia, dando I entidades culturais e artísti�

lugar a que à sua porta �e cas, elementos da nossa so-

ciedade e grande número de

estudantes, continua à 'visi

tação pública a exposição in
titulada "Music in America".

Organizada pelo Departa
mento Cultural do Clube Do,·
�e de Agôsto, inteligentemen-
·te dirigido pelo Professor
3álvio Oliveira, a exposição
estará -aberta, diàriamente,
na sede daquela associa{(ão,
das 9 às 12 horas e das 14 às
21 horas, até sexta-feira.
Sua apresentação é origi

nalíssima, pois que é tocla
montada em cartazes de alu-

formasse grande aglomera
ção de curiosos. Logo que re

cebeu. àquele pedido, a Supe
rintendência da Moeda e do
Crédito expediu nbta à im

prensa, declarando que, por
solicitaçãa da respectiva di

retoria, e por ato do diretor
executivo do SUMOC, datado
de hoje, foi determinada a

liquidação extrajudicial do
Banco do Distrito Federal
S. A., com sede nesta capi
tal, na forma prevista no de
('rtto-lei ::J �28, de 3 de maio
cle 1P'l6 e reFuhme.1to bai
xat'o co'!n ( d�Creto 9.341, (le
10 de junhO de 1946. Este é o

terceiro estabelecimento de
crédito que em menos de
trinta dias, promove a sua

liquidação. Os depositantes
do Banco do Distrito Fede-

Rádio
,HÃ SOMBRA DA FIGUEIRA"

A popular emissora da rua

João Pinto, qúe, no próximo
sábado, registrará o seu 12°
aniversário de fundação, es

tá elaborando uma progra
mação digna dos seus milha
res de ouvintes e à altura de

"A sombra da Figueira",
levará a assinatura de Dib
Cherem, um dos mais anti
gos rádialistas do Estado que,
assim, fará seu reapareci·
menta como produtor de pro
gramas.

mínio.
Umà novidade em exposi

ção.
Recomendada, especialmen
te, para-estudantes e pessoas
interessadas no conhecimen
to da música.

UM· GRANDE CORAL PARA
,FLORIANÓPOLIS

REAlIZACÕES MUNICIPAIS
, J

Daqui da Capital Paranà-i, e sem sobrecarregar a nín

'ense, relembro com saudades I guém, devendo uns serem

� nossa Cj.li.�rida terra, olhan- ) rebaixados em seus impostos
do as longas ruas asfaltadas e outros aumentados de acôr
e recordo que as nossas dai do com suas proprtedades ou

mui proximamente serão negócios. Isto tudo obedecerá
também revestidas de asfal- rigorosamente a perfeita pa
to ... dronízação, de molde que

Conforme meu comentário ninguém poderá. lançar seu

anterior sôbre as magníficas protesto.
realizações municipais, entro O serviço de fotografia aé

hoje pela segunda parte do rea redundará numa segu

plano de obras e melhora- rança impecável e perfeita
mentes com que o nosso di- quanto às propriedades, não
nâmico e ilustrado Prefeito podendo haver dúvidas para

Municipal, dr. Osmar Cunha, a 'localização dos imóveis,
há de dotar a Cápital Cata- etc. Dest'arte não haverá
rínense. Eis QS dados que te- possibilidade alguma ele ru-,
nho em mãos sôbre a gír aos compromissos porque

PLANIFICAÇÃO ADMINIS- serão feitos após as tomadas
TRATIVA ...

dos aspectos aéreos, grandes
Este empreendimento foi quadros onde as vistas da to

contratado com os SERVI- pografia da cidade, serão

ÇOS TÉCNICOS DE ORGA- realmente interessantes e

NIZAÇÃO S. A., organização precisas.
mecanizada e Engenharia O reajustamento tributário

para o estudo e elaboracâo- das coletas ifscais será feito

da CODIFICAÇÃO MUNICI- sem a mínima falha, sendo

PAL, no que diz respeito aos que casa por casa terá a vi

seguintes serviços relativos sita dos encarregados do es

aos perímetros urbanos e su- tudo de valorização. Este es,

burbanos do município de tudo não poderá ter ameno:'

Florianópolis: dúvida quando o valor real

I - Censo imobiliário I �o q.ue , �e apresentar aos

compreendendo: . runcrorta rtos selecionados
a) fotografia aérea; para este místér de relevan-
b) confecção de códigos te importância para a popu-

de padronização; Iação da cidade:

c) organização de tabelas Esta é pois a segunda par-
de coeficientes de va- te do que me comprometi a

lorização; trazer ao conhecimento elos
d) recenseamento d.a s leitores de O ESTADO, sôbre

propriedades, íncluín- as REALIZACõES MUNICI
do o controle dos cro- PAÍS ora em franco anda

quis pelo mosaico ae- menta, graças ao dinamismo

rorotográríco:
•

e o salutar tino admínísatra-
II - Reajustamento trí- tívo de nosso Prefeita Muni-

butárío das coletas fiscais. cipal, dr. Osmar Cunha que
III - Implantação do o nosso eleitorado colocou à

cadastro fiscal. frente dos destinos da Edili-
IV - Preparo da arre- dade da Capital Barriga

cadáção dentro das bases de Verde
reajustamento. Olhando o faiscar das lu-
A ORGANIZAÇÃO iniciará zes da feérica Rua 15 da Ca

seus trabalhos a 1° de Junho pital Paranàénse, meu pen
do corrente. ano. . sarnento está voltado para a

Esta é a parte da PLANI- nossa Rua Felipe Schmidt,
FICAÇÃO ADMINISTRATI, que embora ,não tão grande,
VA que reaj ustará o que os mas que nos enleva e enche

citadinos deverão correta- de encantamento.
mente pagar sem injustiças , PETER

FveGqanão
·(r�\ i &i�-i

CONSULTA
Recebemos a seguinte: "De acôrdo com o que de

cidiu o nosso eminente chefe, dr. Nerêu, acompanha
remos a candidatura do ilustre brasileiro, dr. Etelvina
Lins, líder pessedista de Pernambuco, à Presidência ela.

República. i.. U. D. N. já decidiu acoinpanhá-lo tam
bém. No Estado, entretanto, continu-am as perseguições
políticas contra nós. Como o etelvinista sr. Bornhau
sen justificará essas mesquinharias odiosas contl'a etel
vinistas?"

Resposta: O sr. Governador, a não ser que se mo

difique, até hoje não justificou nada de nada. Para êle
só se justificam os seus interêsses pessoais e políticos.

SINUCA

Os perrepistl;Ls ortodoxQs estão-se aglutinando para
exigir do sr. Jorge Lacerda, em troca do apôio à sua

candidatura, que percorra o Estado em companhia do
sr. PUnia Salgada, por ocasião da sua próxima visita.
Se o sr. Lacerda desguiar, os perrepisotas lhe negarão os

seus votos. Pôsto a par dessa ,decisão, o Jorge compa
receu a um dos bilhares desta Capital e perguntou a.

uin dos jogadores.
- Que é que quer dizer sinuca de bico, com a bolre,

branca colada?
�

COISAS

Pior do que a fila do leit;, só o Plano de ObTast'
Pior do que o Plano de Obras, só o GovêrnCl

BOl'nhauseri !
Pior do que o Govêl'no Bornhausen, só fi i11-

ferno!
Pior do que o inferno, só' a Coap!

LOISAS

- Ou Brasil acaba com a saúva ou a saúva aca·

ba com o Brasil!
- Ou a saúva ,acfl.ba com a Coa}) ou a Coap acab3'..

com todos nós!
/

NEGóC10S

- Então? Compra ou não compra?
- Não posso! É muito caro! Carissimo! Mais ca- {

1'0, só mesmo uma decisão da Coap!!!
xxx

- O custo da vida só baixará quando a Coap
baixar ...

Que?
, .. à cova!

Á CRóSTICO

Controlar já não controla
Os preços câ do mercado,
Apenas sabe dar bola
Para quem 11ão j 9Ç'� ,tãq . .!lem co.rno o Ademir!

GUJfJHER,MÉ TAl.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


