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�m· mi

nossa vida economica e fí

nanceira, pois. que pagamo.,

excessivamente, com umF\

moeda fraca, a um credur
. POderQso e em moeda maiEl
forte. Esse tem sido, sem dú
vida, um dos fatores do nos

so permanente desajusta
mento. Mas está clalro que a

"Petrobrás" e com ela todo
um rosário de realizações no

genero, abre para nós todOH
um clarão de esperança e

confiança nos dias futuros.
Se por enquanto refinamos a

maior parte do petróleo im

p,ortado, 9 que constitui, as
SIm mesmo, um grande pas
so em nossa emancipação,
dia chegará em que havel'e
mos de processar o nosso

Próprio óleo, na sua totali
dade, O que é preciso e que
não paremos na titânica iu- 5°

ação, no Estado
.--------------------'--, ---------.-------..------.----. ----.-- --. - -- ., I' .IOINYILLf, 11 (0- R) ._ () I r�st!l!ano e outros prúeeres,
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I"" .. deputndo \\ an errey ..umor, mm .os uos quais amua- nua

O.
•

D-á : falando ontem pela rádio )()- I
se definiram públícamente,

I ·

m�11 8ntllo .1 - • CH.l, manifestou-se com ener-
I continúa a ,avolumar-se. .-\

fiO da S. C.tarlna i g'�a e Violê_ncia c�ntra a can- i p�es,ença do �r. Wanderley

i II dldatura Jorge Lacerda. ln- Júnior, no Estado, com a

Ano XLII ; fel'�-se de suas pala rras que: d:t$os"!ã,3 qUE se '\1erifii)ou

I I sera favorável a um amplo nesta Cidade, de combate a-

. I mo�imento. pol�til)O. t.enden-: hEl't_o � declarado ao,nome
I N. t 211178 • te a ag'lntmaçao de forças I do deputado Lacerda, e eon-

, I decisivas, que deem a vitória I' siderada
.

fatal para esta

____________------------------.-•.;..•.;;,'.;:..'..;:.;.:. a outro candidato, A díssí- eaudídatura, lieii.a J:udlslli-í'-'
Ftortanópolís, Domingo, 15 de maio de 1955. Cr$. 100 dêncta da U.D.N" apoiada 'I çável entusiasmo pelo movi

pelos srs, Wanderley, Onllín, mente dissidente .

RIO, 14 (V. AJ A arquídío
cese divulga hoje que para
atender às necessidades de

hospedagem dos peregrinos
nacionais e estrangeiros que
vêem assistir o XXXVII

Congresso Eucaristico Inter

nacional, está necessitando

urgente de trezentas mil ca

mas, quinhentos mil colchões,
centenas de milhares de tra

vesseiros, fronhas, toalhas, 2
milhões' de lençoís, 2 milhões
ele cabides.

FALTAM CAMAS PARA A HOSPEDA
GEM DOS PEREGRINOS

Até .agora, porém, só dis

põe de 30 mil cabides, dez

S. PAULO, 14 (V. lU .- I_a pelo aproveítamento e va- a mais de 200 milhões de da-I com a "Richmond

EXPlora-I
vertida a soma de 60 milhões

Cem mi� dotares diários que Iorízação das riquezas do la�'es. Entretanto, a econo - tíon ?ompany" um contrato de cruz�iros, . t�inta milhões

não mais se evadem para o nosso subsolo. I nua representada para o! através do qual. ambas as dos quais em dolares.

Exterior eis a legenda O ÓLEO QUE VEM DE I Brasil na refinação daque-II empresas se obrigam a for-I Espera-se que já em de-

magnifica que desele já se FORA 11es 45.000 barris será, no pe- necer à "Petrobrás" -3,500 I zembro do corrente ano a rá-

pode escrever no portico ela A "Petrobrás" assinou ern : rindo de duração ele tais C011- barris diários de petróleo bríca de asfalto já esteja em

refinaria-"Presidente Bernar- julho do ano passado com a tratos, que é de cinco anos, "Boscan", da Venezuela 0- pleno funcionamento, per

des", Instalada na localidade "Essa Export Oorporatíon" e ela ordem ele 75 milhões de cidental, destinados ao ta- mítindo, destarte, que o País

paulista de oubatão, com a "California Transpor: dólares. bríco de 116.000 toneladas de economize em divisas nada

Entregue oficialmente
.

ao Corporation" contratos de Também, o asfaito tem sua asfalto, por ano. Será a pró- menos de cinco milhões de

País sábado último, em sole- fornecimento de, respectiva- parcela eloquente na evasão pría "Petrobrás" quem vai dólares por ano, além de

nidade que constituiu, pela mente, 30,000 e 15,000 barris das nossas divisas, Por isso produzir o asfalto. Para tan- contribuir poderosamente pa

importância e pelo símbolls- diários de petróleo bruto des- mesmo, em setembro do ano to, "a construir uma rábrícn ra a baixa do preço elo pro

mo, um autentiico
.

feriado tinaclo à Refinaria "Presí- passado, a "Petrobrás" assi- (o terreno já está preparado duto e incentivar a expan

nacional, há já vários me- dente Bern�rdes". O valor j nau com a "St��,dar� Oi! i e, situa-se a. éste da Re,fil�a-I são. do programa rodoviário

ses, entretanto, que vem tun- global dos doís contratos vai Company of Calíforrua" c I na) em cuja obra sera 111- j nacional.

cionando sob a egide da "Pe

trobrás", A 'obra foi proje
tada para refinar quarenta
e cinco mil barris diários ele

óleo bruto, assim distribuí

dos: 19.250 de gasolina' co
mum, 12.120 de óleo combus

tível, 4,500 de óleo diesel,
4,500 de querosene, 2.250 ele

gasolina de aviação e 1.700

de. gases Iíquídos d epetróleo.
Deve-se, entretanto, à grau ..

de capacidade dos seus téc-
Instrução 108, pelo Ministro da Fazenda.

Rio, 14 (A. V.) - O caso jornalista Prudente de, Mo- quer n:omen�o a r,espectiva I
ta político �o "Diário Cario-

I
teria de Direito Constituci�

nicos e aos recursos sempre do dia é a atitude imprevista rais Neto, atual supermten- nomeaçao. O [crnalísta Pru- ca" e da Trtbuna de Impren-lnal e de assuntos econorm

prontos, a elevação dessa es-
que o sr, Otávio Bulhões as. dente das Empresas Incorpo- dente Morais Neto é cronís- sa", onde versa também ma- cos e financeiros.

tímatíva, pois' atualmente a
sumiu, dímítíndo-se do car- radas ao Patrimônio da

refinaria está processando Iii•••••••••••••••••••••••••••(1•••••••••••••••••••••••••••••••••••�tt

cerca de cinquenta mil bar-
go de,. diretOl� ;xecutivo da União para substituir o S1'.

V II ç- onl a' o Esladu" té
.

, ", 'd
' ,Supelmtendencla da Moed3 Otavio Bulhões no cargo de

U osa a ao c rn,s, e a e janeu o o au? �ro- e do Crédito, por divergen- _diretor executivo ela Supe-
.

ximo espera-se que �tlnJa.fi cías de opinião com o mi- rintendencia ela Moeda e do
casa dos sessenta míl barris nistro da Fazenda, Sr. José Crédito. O convite foi aceito Corre nos meios forenses rior aos vencimentos dos

cle-I
t ica nos Estados de São

diários, Pequenas modíttca-
Whitaker, no momento em aguardando-se assim a: qual .. a notícia de que desembar- I sembargadores. Mas não po- Paulo e Bahia, dando ense-

ções terão de ser ali introdu-
que-uma crise bàncaría íne- ---�- gadores em atividáde. vão

I
de' existir rodeios, em face _io l.\ _várias ações pr0pos-

zidas para alc�nçar taf ob-' -dI'ta· pola.. l'l·.8a toc!".c.· a aten. 1\TOr\/rI�ADO
.

..

t I le
.

'

'", "à 1 1"- ,:- I' .

..1 "e b; g' d
'.

" !:>" -.q.U: '-' pr:on:lOVe1' uma açao c�n Ta (r expl'eSfiaO t' , qua quer "as,,-.:l)e. os- ,�e", n1, �,r a, 01'es

jetivo, mas todas elas de cus·
ções. HAVANA; 14 CO: P.)- _. rii- ° Esta'do, .

a fim de recebe>- título", empf"egada p e 1 a e, tl1\1 todas �l�s obtiveram
to muito reduzido, .

S C t·t'.. F d 1 I h d
�

.

1A divergencia entre aque- zen, que o coronel Carlos 1,11, rem a quantIa que aos e- ons 1 U1ÇãO e era..

I
gan p e' causa, pe a sua

las altas autoridades gira em Trabernilla foi nomeaelo <;he- cretál'ios de Estado vem O mesmo

p.
rocedimento procedência, inclusive na

UMA. DAS MAIORES REA- torno da Instrução 108 ,re- l'e das Fôrças Aéreas �uba- sendo paga a mais, sôbre os censurável foi posto em prá- instan.cia
_

superior:
,

LIZAÇÕES INDUSTRIAIS vogada pelo ministro da Fa- nas, em substituição ao Ia- seus vencimentos, a título
A "Petrobrás" é sem dú- zenda. Rebelando-se contra ieciclo coronel Carlos Pasclld.l de ajuda de custo, diárias e ,•••••••••••••••••.:......�••"•••••�*íi�nu�·••

vida a maior, a mais impor- assa decisão, o sr. Otavio Bu': Pinaro. eventuais,
tante e a que maiores somas lhões resolveu definir sua O fundamento da ação se- OBRIGADO DOUTORde capitais reune atualmen- responsabilidade e depois de rá o artigo 124, p, VI, da

.

.

,

te no Brasil dentre todas as 3,presentar sua demissão, as- UM REATOR Constituição Federal, se- E' verdade. Nem tudo está 1'OS cooperaram para que fos-

empresas em funcionamento. sim a justifica, heije, peb ATÔMICO gundo o qual' os vencimen- perdido. Muito certo. Vejam se eleito o atual Prefeito, Dr.
A refinaria "Presidente Ber- d no campo POll'tl'CO adn'l' OSI)'al' C'lnha O I)roblel-naimprensa: "A Instrução 108 WASHINGTON, 14 (U, P.) tos dos desembarga ores que > -

, • • -

nardes", pelo qeu .se destina, estabelecia que os bancos de- -'A Comissão de Energia A- não podem ser inferiores nistl'ativo, ninguém acredita da rua continuava,-m�s na

pelo programa que se tra- veriam recolher à Superin- tômica anunciou que ia pôr aos que recebem, a qual- em mais nada. O.governador da de abaixo-assinado ao no

çou e sobretudo pela inesti- tendencia da Moeda e do em -exploração a energia quer título, os Secretários vai fazer isso, o preSidente vo Prefeito. Este, sentinela o

mável economia que propor- Crédito cinquenta por cento' térmica produzida por' um de Estado, vai fazer aquilo e a voz po- desejo do povo, removeu com

ciona ao País, em divisas for- cio acrescimo de seus depósi- reator atômico, que está se'{l- Esse preceito constitucio- pular já acode "é conversa", habilidade os obstáculos que

tes, é inegávelmente uma elas tos. O ministro da Fazend'.t do construido nos arredores nal, conforme é voz geral, Mas convenhamos minha estavam impedindo a abertu

maiores realizações indus- decidiu revogar a instruçãQ de Los Angeles. não vem sendo cumprido gente, realmente ne111 tudo ra do logradouro e pos mãos

triais do momento. e votei contra n6 Conselho, Esse reator, construido pe.. desde o início do atual go- está perdido. Um grande an·· à obra. 4 de maio. A alegria
Com efeito, é preciso que depois de já ter apresentado la companhia "North Ame- vêrno, de vez que os Secre- seio dos moradores da Rua geral. foi geral. Os chefes de

não encaremos a refinaria. varias pareceres em que jul- rican Aviation", para fins ele tários, além >de seus pró- Antonieta de Barros, no Es- família diziam: o homem

apenas como um Gomplexo gava condenavel a medida. pesquisas, fornecerá, como prios vencimentos, recebem treito, era a ligação desta, deu jeito. As mulheres: vizi

tronco do refino do petróle,) Gerada a crise tornouse evi- subprOduto, uma energia mais pelas verbas de ajuda com a Pedro DemoTo. Q).le nha, o Dr. Osmar já mandou,
para o uso comodo dos con- dente a grande vantagem da térmica correspondente a

\
de custo, de diárias ou de fazer. Pedir ao Prefeito, é a máquina, A gurizada: ôba.

sumidores, E' antes de mais formação dessas reservas e 7.500 KW ,precisou a Comis- eventuais, que com arbítrio, lógico. E assim se fez. Un', agora sim; o Doutor Osmul'

nada importante considera!' isso declarei publicamente. .>ão de Energia Atômica. dispõem, dando-lhes o des- abaixo-assinado, com um é o maior, E lá está o trator

que a refinaria já é a pre- Verificando o ministro da A éompanhia "Southern' tino que lhes apraz ou lhes cabeçalho bonito,· cheio de

cursora de outras instala- Fazenda que a nGssa diver- California Edison", que fo1'- convem. I assinaturas, colhielas de por- da Prefeitura, represéntan

çõ�s ,da g�nero. Sua missã') gencia era muito acentuad�, nece eletricidade à cidade de Com essas verbas o Poder

I
ta em porta. E' agora! Ora do na sua força o dinamis

prmcIP,al e a de transformar acabou por conc�der-me o Los Angeles, já ofereceu pro- Executivo procura disfar- vej,a ... o Pi.stolão, o cláSSiCO: mo do Prefeito, plainando a

o petroleo bruto em produ- pedido de demissão. Decl _ posta IJara adquirir essa ('l- c_ar, para conceder aos Se- FOI, escolhIdo o vereadOI terra, abrindo a ma. Quanto
to ..,

'd d P'
a

1- d ds essenClalS a VI a o aiS, rl�O entretanto que n m p _ nergia. cretários ren1uneracão supe-
mais cotado com o homem. - custou? Dois de os e

Pr 1 t
" 'd' ,u os > -

t t toe ti os �sses que tem SI o to em que eu não tenha res-
E lá se foi a petiçao. Muita prosa do Prefei o, um an o

o responsavel pelo vultoso ponsabilidade de l"t. esperança, muita decepçãJ. de óleo, algumas horas elo

lUont t d b'
. po I ICR,

t 't t tan e e cam lalS que monetaria e bancaria, teri ..l
Os dias passaram, foram-se tra ons a e o povo con en e,

anualmente atravessam as muita honra e prazer em co- NO CAMAL DO PANAMA' as semanas, e nada, a tua alegre com o governador da

nossas fronteiras e vão ins- laborar com o ministro, por- l�i não saia. Por fim acredita- cidade. Multo bem, Sr. Pre-,

talar·se. em outras mãos, re- mos que o desl)acho ao pedi- feito pequenas obras mas

tirando de nós mesmos �s ��it�e��a�el��e�essoa que Negada autorizac,ão a um navio russo do foi mais ou menos assim de g�'ande valor. Os m;radJ�
menores possibilidades no - Çarinho, "Cesta Seção", a res da Rua Antonieta de

tocante à estabilização da CIDADE DO PANAMÁ, 14, para cruzar o canal, segundo filho de ser estudado pelos Barros, ficam agradecidos a
CONVIDADO O JORNALIS- (U. PJ _ Encontrá-se fun- I se disse, porque seu coman-

mA PR- I técnicos do forno do lixo. Fe- V. Sa. e sei que fazem CÔl'O
! .l]DENT�,� DE MORAIS deado na Bahia de Cristo.bR.l, I d,an.te carece dos fundos sU.-

...
II'z'IIlente a· roc1a virou. Veio con'igo, 0.·0 d-I'zer' "obrl''''ado

N.I!;!O na costa do Panamá sobre· flclente� para pagar os dl-
' •.. 5

I
. o "três de outubro" e os mo- doutor",

RIO, 41 (V. A.) O ministro o Atlântico, o, naviO" mel''' reitos de travessia do canal.
radares da Antonieta de Bar- Sodemini

da Fazenda, sr. José Maria cante russo "Taganrog", ao Até agora, as autoridades

Whitacker, convitlou hoje o
I qual foi negada autorização da vitál via de umão do A-

.--.-.... � --�""a"_"""""J"_.""._" """_""""-'·
............................................ tlântico e o Pacifico através

do ristmo tem demonstrado

õeõíítIu=s�emêsPêiã·�mentão��rr�õr���SU.�
Não concordou o sr, Otávio Bulhões com a

da
revogação

em toi:no GREVE NAS MINAS DE MORRO VELHO
Aviso â Praça'
Em virtude de abusos por parte de pessoas desonestas,

comunicamos ao públiCO que não temos NENHUM corretor

ou vendedro autorizado a receber importâncias por conta

de ações subscritas, especialmente da E, R. SQUIBB e

SONS. Os pagamentos, portanto, deverão ser feitos EXCLU

ou vendedor autorizado a receber importâncias por conta

res oficiais das Bôlsas de Valores.

INTERAMERICANA DE FINANCIAMENTOS E

INVESj'IMENTOS S. A.

Rio de Janeiro - Avenida Rio Branco 81 - 40 andaf.

São Paulo - Rua Alvares Penteado 218 - 5° andar,

Pôrto Alegre - Avenida Borges de Medeiros - 340 -

andar.

grande reserva

deste caso, RIO, 14 (V. A.) - Telegra
Diz-se, no entanto, que a ma de Belo Horizonte infor

tripulação do navio russo, ma que irrompeu na madr'l
que chegou a Cristobal pro� gada de doze uma greve to
cedente de Cuba, terça-feira tal nas minas de Morro Ve
passada, não pode descer à lho, Todo o pessoal do sub
terra por não' ter permissio solo, em número de seiscen- ESTOQUE DE CAFÉ
das autoridades.' tos operários, abandonou o NOVA IORQUE, 14 (U. P,)
'Fontes mal:itimas dizem trabalho por ter recebido - A Federação de Produto-

que. o capitão esperava rece- seus salários sem o comple- res de Café da Colombia in

bel' fundos suficientes para menta da taxa de insalubri- formou que os estoques de

pagar os direitos à sua che- dade, A greve, porém, foi de- café colombiano. nos portos
gada aqui, mas que não os c1arada, ilegal, desde que

a!
maritimos, a 7 deste mês, S�

recebeu, por não ter agente I direito aquela taxa ainda es- elevavam a. 341.253 sacas, de
no Panamá. tá sendo examinada pelo Mi-- 60 quilos cada uma,

nistério do Trabalho. A polí
cia mineira adotou provi
dências para preservar a or

dem,
•••••••••••••••••••••

mil camas e igual quantida
de de travesseiros e colchões,
doze mil toalhas de banho,
que se encontram deposita
das nos armazéns da Aero

náutica,

Por isso, a Igreja apela pa
ra a cooperação de todos O.�

brasileiros, reiterando que a

pós a realização do Congres
so, aqueles objetos serão dís

tribuidos entre os hospitais,
orfanatos e obras de benetí-

• <.

cencia,

Hoje começaram a ser pre

parados os guias que ficarão
nas igrejas, museus e locais
de turismo. Esses guias fica

rão incumbidos de conduzir

os peregrinos a qualquer
ponto da cidade,

O "NAUTILUS"
GROTON, l/)l1necticut, 14

CU. PJ - Depois de reparos
de pouca importância o sub

marino "Nautilus", movido

por energia atômica, partiu
às 8 e meia da manhã de do

ze, numa segunda travessia

experimental prolongada.
Deverá chegar a Pôrto Rico,
no domingo, e em seguida
partir para as ilhas Virgi
nias.

PROTESTO
São Francisco da, Califor

nia, 1j. (U. P.) - A Associa

ção da Indústria da Sardi

nha protestotl .contra ã pró
xima explosão de umit bom�
ba atômica nas águas elo O

ceano Pacifico, explosão qu�,
de acôrdo com esse protesto,
colocará em perigo a indús"
tria da sardinha,

PERDENDO
TERRENO

NOVA IORQUE, 14 (U. P,)
- Herbert Matthews, redator
do "New York Times", que
acaba de regressar de exten�
sa viagem pela América La

tina, declarou que "os comu�

nistas estão perdendo terre,
no na América Latina, po,
rém estão selnpre dispost09
a capitalizar qualquer situa

Ç.flO favorável à sua causa",

JURAMENTO
WASHINGTON, 14 (U, P.')

- O sr. Ellis O, Briggs pres··,
tou juramento como embai
xador

�

dos Estados Unidos no

Perú. Partirá a 16 do corren

te para Lima, Substituirá a

Harold H. Pittnian Jr., de
signado para outro pôsto.

VAI AO PERÚ
CARACAS, 14 (D. PJ
Anunciou-se,' oficialmente,
que o coronel Marcos Pert!z
Jimenez, presidente da Vene
zuela, visitará o Perú em da
ta ainda não fixada, a con

vite do general Manuel 0-
dria.
----------

o RISO DA CIDADE···

�--:
. -

[lJ_'\1
�;J

- E até dizem que a Direto
ra do Departamerito ele

Educação nunca possuiu
um cUploma!

- E é mentira!
- E' mentira! Ainda ontem

ela me mostrou o seu di

ploma da Escolinha Wa
iita!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Domingo, 15 de maio de 1955. o ESTADO

- ,
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r?,�,:.'
oMINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA

A' V I S O

Navio-Molar «Carl Iloepcken
�-\.PIDEZ - CONFORTO - �EGuàANé::;Jtlj

Viagens entre FLORIANóPOLIS • RIO DE JANEIRo'
Escalas intermediárias em naja!, Santos, Sio S...

bastião, Ilha Bela, Ubatubat, sendo nest.. quatro úlu..
mos apenes par.a movimento de passag.iro•.

As eBcalas €Illl S. Sebaatião, Ilha Bela, Ubatuba Mo
prejudicarão o horá:-io de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARlO DO N/N "CARL HOEPCKE"

ESTADOA IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE

- Rua Felipe

--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'I'el, 3022
- Cx. Postal' 119.
Diretor: RUBli1N� �, RAMOS.

Uma casa de madeira, rerem construida, ainda' não

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

quartos cosinha e instalações santtaríae, lugar para

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

Preço 180.000,00 - parte financiada.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

Prestações.
Uma casa cOIJl terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com otima praia,
I

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

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

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

Jantar, casinha e Instalação sanitaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

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

Da cada lote Cr$ 45.000,00
. - i. Compra-se casa no Estreito até CrI 100,000,00
-duas casas; sendo uma ce material de 5 x lO, com seis

cOrhpartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

iéte compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

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

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

Pode ser visitada a qualquer hora
Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

aidéncial do fi distrito Naval medindo 13 x 14
. Preço Cr.$ 50.00('�oo

-

Dóis lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na
cidade- de São Jo-sé, em frente a Caixa D'Aiua.

Preço cada Cr$ :!.0.000,00.
4 rotes nó. 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 oIeo. preço Cr$ 95:000;00
negocio urg_e�t�
.. ' Informações a nua Coronel Pedro Demoro ],641

10 ander -,Estreito� - Em frente ao Cine ·Gloria.
,

�'. _'.
� .

A Delegacia Florestal Regionai,
no sentido de coibir, ao mánmo pos

sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam' tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exrgêncía do cumprimento do Código Florestal

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

.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO·

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solícltar,
com antecedência, �\ necessária licença da autoridade río
restai competente, conforme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades.
REFLORES'l'AMENTO

Esta Bepartíçãe, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para tot
necimento aos agrteultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para reflerestamento no Banco do'
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais; para a obten

G�o de maiores sclareclmentos e requererem autorização
de lícençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir::se às Agências Fiorestais Municipais ou diretamen
te á esta Repartição, situada à rua Santos Dumont na 6
em Florianópolis.

•

'relefône: 2.470 __-_ Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S. C.

Gerente: DOMINGOS F. D.
·AQUINO

. _ .

lleprelientantea:
Representaçõas A. S. I,.:1u.

Ltda,
Rua Senador Dllnta., 'O - 60

andar.
Te!.: 22·5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 .1)0

andar sala 512 - São Paulo.
FARMACIA DE PLANTA0

M1i:S DE MAIO
10 - Domingo - Farmácia Nelson

Schmidt.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano , 170,00
7 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Semestre Cr$ 110,00 Pinto.

A
No Interior 8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

no Cr' 21)0,00
Semestre Cr$1l0,OO •

14 - Sá-bado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

Anúncio mediante «ontrãtc. Rua Felipe Schmidt, 43.
Os originais, mesmo não pu-

blicados, não serão de olvidos. 15 - Domingo - Farmác:a Santo Antônio - Rua Fe-
A direção não se respcnsal iliza lipe Schmidt, 43.

pelos conceitos emit'idol noa ar· 9
tigos auinado..

1 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-
jano.

21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

I 22 - Domingo - Fnrmácia Noturna - Rua Trajano.
28 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
29 - Domingo - Farmácia Espera.nça - Rua Conse

lheiro Mafra.
O serviço noturno será eretuado pelas farmácias Santo

Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmiéit 43 e

Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévía

autorização dêste Departamento.
. .

INFORMAÇõES
UTEIS
-o-

Raios X

o leitor encontrará, nllsta co

luna, intormaçõel que nee .lta,
diàriamente e de imetliato:
,TORNAIS Telef"n.
O Estado .........•.....• 8.022
A Gazeta ....•.....••.••• 2.656
Diário da Tarde 3.579
A Verdade............... 2.010
Imprensa Jficial •....••• 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) .•...•...•.••• 2.114

I
(Portaria) l!.086
Nerêu Ramos ...........• ..811
Militar .........•........ 1.1Ii7
São Sebostíão (Caaa d.
Saúde) UriI

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1.121

CHAMADOS UR
GENTES

-

Corpo de Bombeiro. ...• l.ill
Serviço Luz (Reclama-
ções) " . . . . • • . . . . . . • . . • 2.404

Policia (Sala Oomtssãrto 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. i.1i9'
COMPANHIAS DE
TRANSPOR'I'jlS

-

AÉREO
TAC •......•.•...•.•.••. 1.700
Cruzeiro do Sul 2.500 aparelhagem mod 1
Panair .......•.•.....•.. 8.661

erna e comp eta para qua'quer e:r;ame

Varig 2.I2i radiolóc!co.
Lóide Aérev ...........• 2.402 Ra,diograrl&a e radioscopias.
Real ,............. 2.158 Pulmões e coração (torax).Scandinavas ••• '......... 11.1100

I
BANCOdeGDiilTO

POPULAl>1
HOTÉIS . Es�omago - intestinos e figado (colecistografia).

11 i\ '[;IJ t\
Lux ......•....••.....•.• 2.021 Rins e bexiga (PielogUílfla).

•
Msgestic 2.276

U.

AG"lfiOLA I Metropol ....•... ; .....•• 8.147 tero e anexos: Histero-salpingografia com Insutla-
.

,

� IA f\ 1.1_ ' I La Porta ............••• 3.321 ção das trompas para diagnti-stico da esterilidade

.. RM..u JIf.nJ..nNlf'( �� • • I
Cacique................ 1'.4411 Radiografias de ossos em geral.

.

•

--::76:::-_'-' ·11:}
Central ; 2.694

F'LOI1.IANO_'PO-.t.fS - 510.. e�l�rlno...··
Estrela ;........ i.S71 Medi�as exatas dos diametros da bacia para oríenta-

� .. �d;�kEiTO'"'''''''''''' Uill çao do parto (Rádio-pelvimetria) •

• ,
'

,/ Disque .."............... oe Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

�--·------------------------��==·��·���··-m_·-�-�-���·�-'�-�--'�-'-.-.�-.--�-----------��--�------------�---------------

IN.DICAQOR PROFISSIONAL\ DihoEÉ�DUIEcSoBASTOS MARIO DE L_ARMO. Dr. Vida) Dulra Filho
(W;. -

JU CANTIÇAO r ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
.,.

- .o, Com prática no Hospital São M É D I C O
DRA. WLADYSLAVA I' DR. I. LOBATO J DR. WALMOR ZOMER Francisco de A!lsls e na. "anta CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro CLÍNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RJiCJlAI
•

•
i Doença. do aparelho respiratório .lllplomado pela Faculdade Nato C�IfJ�lof�gl�:A ADULTOS NASCIDO .- ASSIST�NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB RADIOGRTAUFBIEARECURIA,ODslliOSCOPIA clonai dlleidMadeediCdlonaBradlail Ullivloi'- ContuItório: Rua Vitor lbi- Doenças Internas
PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET1!:NCIA INFANTIL

reles 22 Tol 267õ CORACAO FIGADO ��1tIJA DE APETITE) - TRATAMENTO DA lilNURESB NO

MUSSI DOS PULMOES Ex-In�erno por eoncurse Ü Ma- Ho�ário' S" .'
-

-

.

- A
.

EM CRIA��ÇAS E ADOLESCENTES - DISTÚl)BIOS
_ MÉDICOS _ Cirurgia do Torax .ternfdade-Escela S t f'

s. egundas, Qu"naa , RINS - INTESTINOS PSICOLoGICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA IN-'F�"'T
(S I d f

,ex a erras : CIA DE MANEIRA GERAL
......,.

CIRURGIA-'JLíNICJ. Formado pela Faculdade Naclo- ezv ço o Pro. Octblo 20- Das 16 às 18 horas Tratamento moderno da CONSULTôRIO _ FELIPE SCHMIDT -8
GlilRAL-PARTOS nal de Medicina, Tillolollua. drill'ues Lima) R 'dA '.

•

• SIFILIS
•

Serviço completo 8 especial.l- 'l'ililocirurll'ião do HOI,itaI' IIi.. Ex·lnterno do Serviço de Clror- 'd�'1l2�llcla'2oRua Fehp. Bch- CONSULTAS - DAS 2 ÀS 6 HORAS:' _

lado daa DOENÇAS DlI SlINHO. rêu Ramo. &,ia élo HOipltal I. A. P. j1, 'r. C. �\ '3002- andar, apto 1 - Consultório _ Rua Victt>r C�NSULTAS CI HORA MARCADA.: FONji U6&'

RAS, com moderno. método. di Curso de especiaUuçle »ela do Rio de Janeiro. _e. .

. Meire]les, 22.
RESI�ÉNCIA - TENENTE SILVEIRA, 110 (FONli 116i)

diagnósticos e tratamento. S. N. T. Ex-interno e :lx-a..la. Médico do Hospital ti. DR. HENRIQUE PRISCO
ATEI>iDE CHAMADOS A DOMIC!.LIO,

SULPOSCOPIA - HISTlIllO - tente de Cirarela do Prof Ueo _

Caridade HORARIO: D�R;-:N�E�-;:;:;:;;;;;;;-:�:;';;;-----:==:--:---------
SALPINGOGRAFIA - ••TA:i:.O- Gulmariea (Rio).' DOENÇAS DJI SJilNHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas.

• Y PERRONE

I
DR. AI�VARO DE

LISMO· BASAL Cona: Felip. Schmidt 18 -
PARTOS - OPliRAÇOIlS MÉDICO MUNO CARVALHO

.. Radlote�apla por on", eutu-· Fone 1801 'Cana: Rua João Pinto n. 16, Operações _ Doença. de Se-
Telefone: Consultório -

Formado pela Faculdade Naci-
.

Eletrocoalolaç'o - Ralo. Ultr. Atende em hora marcada. das 16,00 �. 18,00 horas. nhoras - Clínica de Adaltoa. I 3.415 naol de Medicina Univlluidsde t •

Violeta .e Infra Vermelllo. Res.: - Rua lilateve. Junior Pela manha atende dià- Cu:so de E8p�cialização no'I Rsidência'. R'ua José do do Brasil Puerlcultura_- Pediatria

Consultório: Rua Trajano, n. 1. 80 - Fone: 2395 'ria�ente no HOipital de HospItal dOI SerVldor81 do lil- .

. RIO D. JANliIRO 'P1:Iericultõr do Departamento

1° andar - Edifício do Jlontepio.
DR YLM R Resi���!a:dll. tado.

. . I Vale Pereira 126 - Praia Aperfeiçoamente na "Cala d. NacIOnal da Criança. Jil)[-Asail-

Horário: Da. 9 à. 12 horal - . A CORRIA Rua: General Bittencourt
(ServIço do Prof.•arl_De) d. da Saudade � Coqueiros Saude São Hi�uel" tente d.o Pr�f. Martagão Guteira

Dr. MUSSI. CLíNICA MÉDICA 101
n. Andrade) .

. Pro!. Fernando Paulino na, UmverSldade do Bra.il. ]1:1:-

Daa 15 àI' 18 1I0ra. - Dra. CONSULTAS da. 10 -- 11 ho- T I
Consultas Pela manJai DO DR MARIO WEN-

fnterno por 1 anos do Serviço Medlc.o do ��stituto Fernandea

IIUS8I· raso
e e!one: 2.692. HQspital' de Caridade, .

- de Cirurgia FIguema-Servlços dali Probo Ce-

Residência I Avenida Trom- Rua Tiradente II - Fon. 1�16 DR NEWTON
A tar4e das 1530 hl .m di_D- DHAUSEN Pro!. P"dro 'Ii• .IIoura zar. Pernetta e Mário Olinto. -

powlkJ', 8'. te no consultório á Rua NUJlil CL-NICA É Estagio por 1 ano na "Katll- no .Ri� de Janeiro. ilx-médico ••-

------------- DR. JOSl!: TAV.A.Rm D'AVILA Machado 17 Tilsqtlinll 4. Tira-
I N g�ffN�!lDULTOS nidade - 1lIacola" taglárlo do Serviço de Pediatria

DR. J.úLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GJlRAL dentes. Te!. 2766 Consultório _ Rua Joio Pin-
Prof. Otávio Rodri�uel Lima do HQspital do Ipas. (prot. Luis

Doencas ·de Senhora. _ I'rocto- Residencia - rua Pruidut. to, 10 _ Te!. M. 769.
Interno por! "no do Prnnto Torres Barboza) no Rio d. Ja-

VIEIRA MOLE'STIAS NJilRVOSAS I logia _ Eletricidade Médica Coutinho 44. C lt D
Socorro neiro.

MENTAIS - CLIN1CA GIiRAL C I CLINICA
onsu as: &I' à. • Jaoras. OPERAÇõES Pediatra do Hospital de Carl-

JI:tDICO Dr Serviço Nacionlll d. Don- I
onsu t2ó8rio: RTua.Vitor lIai-

d
Residência: Rua 1i.tn.. Jt- CLINICA DEi ADULT � dade. Médico escolar do éentro

ESPECIALISTA .lI OLHOS, çall Mentai..
. �e es n. - elefone: 111807. e nior,1!46.-Tel.2.81l!. DO I S

OUVIDOS, NARIZ • GARGA:NT.� Consultas: Da. li hora. 11m
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ ENÇAS DB ·SENROR.\S (e aúde de Florian6poli•. Pedia·

TRATAMJlNTO JI ÓP••AÇOES
Chefe do Ambulat i o :, IDilie- diante. II GARGANTA DR. ANTONI.O B4TISTA CONSULTAS: l\10 Hospital d. tl'a da Assistencia llédioo - 80-

Infr...Vermelho - NehUnçl. - nep:t::i:ta do Hospltlll _

Residência: Fone, 1.4ll11 DO Caridade, diariamente du 8 àI cial da Armada.

Ultra·So.... Colônia Sant'Ana
Rua: Blumel'lau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA. JUNIOR 10. I Consultório: Rua Tidar..tlll

(Tratalllellto 4e .ill••ate H_I Convulloterapia palo 31dro- DOENÇAS 110 APARELHO DI- Chefe dQ Serviço d. OT01U- CLINICA ESPECIALIZADA D:I N� consultório, à Rua Joio. 9. �

. Clperaçlo) choque e cardiazol. Inlnli. era-
GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florian6poli. CRIANÇAS 1 P�nt? nr. 16 (lo andar) Consultas, diáriamente daa

An,lo·retlnolcopla. - Receita tI� pia. Malarioterapia. PlIicoterapi::. TOMAGO E DUODENO, AL.R- Possue a CLINICA Q. APARi- Conllulta. da. ti ,. 11 hora.. DIarIamente da. 10 à. fi •

dall15
horas em diante.

Oeulo. - Moderno 'liuiJilalD4Il1lh CONSULTAS: 'T'er�&I • Qui"" GIA-DERMATOLOGIA • CLI- LHOS MAiS MODlilRNOS PARA Rei. e Con•. Padre

.i�uelínko'114
às 16 h��al� Residência: R. 'rte. Silveil'a

ti. Oto·Jl1llolarla,ololla (blel. tal da. 15 à. 16 h;ra•. Sabe.. NICA GERAL TRATAMENTO da. DOUNÇJ.S 12. RESIDENCl.I�: - R:.a Duarte S/No Esq. Padre Roma.

ao Eatatle) (manU) DR JULIO PAUPI'l'Z
da 1iiSPECIALIDADJI ADVOGADOS Shutel, 129 - Florianójloli.. Tel. 2580

Horário daa ti •• 11 kora. .1 Rua Anita Garibaldi. e�qu.w_·
. Consultas - p.la lnaDU 110 DR. JOSI!: MEDEIROS

-

da. 18 à. 18 hora..
. de General Bittencoun. FILHO HOSPITAL. .

Con.ult6rio: - Rua Vlwr iI.l- RESIDBNClÃl .lua Boeaitiva, Ex interno da 20••nferIllaria À TARDE - dai I &i I VIEIRA
rei.. 2:11 - Fone 26'71. 139 Tel.2901 e Serviço de lastro-e·nterololia no CÇ>NSULTORIO - ADVOGADO _. .

Re•. - :&ua Sio Jorl' II - da Santa Casa do Rio de JaJ).eiro CONSULTORIO - Ka. ílOI

J
Caixa Postal 160 -' Itaja(

Fon. 1'11. DR. ARMANDO VAL:&-I (Prof. W. Berardinell.�). ILHEOS nO II Santa Catarina.

DR. SAMUEL FONS"".CA RIO DE ASSIS
Curso

.

de neuroloela (Prof. RESIDENCIA - Felip. Sch- -----------

... Austregesllo). midt nO 113 Tel. 2166' ,DR. CLARNO G.
CIRURGIÃO·DENTISTA DOI Serviço. de CliDi.a hafaatU Ex interno do Ho.pita� matu· GALLETTI

Clinica - Cirurlia - Plote.. ela Aaai1têllcla Municipal • 8:811- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ
Dentária pltal de Carldad, � DOENÇAS INTERNAS

- ADVOGADO -

Raio. X , Infra·VeneDao CLiNICA MÉDICA D. C�- Coração. Estôma�o, intiltino, DE ARAGÃO Rua Vitor Meirelea. 80.

Conlultório e Re.idincia., :aua ÇAS • ADULTOS fígado e v�al biliar... Binl, ova- CIRURGIA TRlilUMATOLOGIA. 10NiI: 1.468 - FlorianópoU.

Fernando Iachado I. - Aler�ia - rioa • útero. Orlopeilia
Telefon .. : 11121 Con.ult6r1o: Rua Nune. .a- Conaultóriof Vitor "lnl.. Consult6rio: João Pinto, 18.

Consultall: da. 8,00 b 11,111 chado, 7 - Connltai 411 11 à. 22.
.

Das 16 às 17 diàriamintil.

li das !t,00 i. 18 hora. 18 hora. Das 16 à. 18 hora.. Menos aos Sábado.

Exclulivament. com àora mar- Realdêneia: Rna liIarechal Gni- Residência: RUII Bocaillva 110. Res L Bocaillva 181.

cad.. , . ... _ ........... ll:1.rm., i - F<ln.. : 17lil Fone: i468. Fone: - 2.714..

Rep.resentações para S.-P B
Aceíto representações de firma que queiram espand1r

s/volume de' negócios em São Paulo. Disponho de loja de-
pósito e selecionada freguezia.

'

Dou rererencías comerciais e bancarias.
Cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua Camomil 137

-- SAO PAULO -_
,

Viagem com
-

segurança
. e .- rapide.!
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis � Itajaf - Joinv1lle - Curitiba

4
..-:t4\.............",.w._.,· '- ....- <I

.

Age'"ncia· KU8 Deodoro e�qui.ru(�da
,. Rua Tenente .SIlvou·aM éve is

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

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

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

camiseiro sapateiro.

,
iClI41o>ua Qa c:m,I"�

....lJWi,l .

DR. ANTONIO GOMES DE

1
ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Residência:
Av. Helcilio. Luz, 11
Tele10ne: 1846.

18 - (Chácara

pr. Lauro Daura
Clínica Geral

Especiali�ta em moléstias de Senhoras e vias ul"ináG
rias. I

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

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema liervoao.

Horário! 10� ás 12 e 2� ás 5.
Consultório: R. l'iradentes, 12 - 10. Andar - Fone:

3246 - •

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
40 Espanha) - Fone: 8248.

___

o

• ��
�._���� '"- _

Lavando�·�'com Sabão

\?iraem Especialidade
da Ola. 1'IIIIL INBOSfBIAL-JoloIIUe. (mlrca r8glstrada)

economiza-se' jempo e diDbeiró
�.,.....,..__.�..==.. _-=..=__=....��.•�..........,.....� '"'""'__�!!"-. �����_......_�_�

��__�__�� � �'_-...�,___._..__...�,.s::;�-...: ..__",__�.---..,,
... ,,_.�__

".
, ..•., ... - ..."'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTAUO ---..,..---,- --- ----.-.- ---

Florianópolis, Domingó, 15 de,maío
'

de_1955..

Assembl
Comissão Pró-Ginásio

o deputado Paulo Pr�is, do
PSD, da tribuna; depors A

�e

tecer consider::.ço,:s, em torno

da solução da cidade de

Cr.sC!uma, ie2"le a �u: fun-
d a-o propôs expedIçEw - de
ae , _,

tel�grama à COlnissao �l'�
Ginásio, masculino e fernl�l-

com apêlo da AssembleIa.
no, �

ENSINO TECNICO
INDUSTRIAL

o deputado. Osní Régis,

do PSD, da tribuna, pronun

ciou vibrante discurso com

relação ao Ensi:i1o Tecnico

Industrial, em noso Est.flrlO
(Seu discurso será publica
do na oportunidade)

Isenção para os convoc�d/os
do Município de Imarm

o deputado Epitácio Bit·

tencourt, do PSD, após [ustí
ficar longamente, propôs a

expedição de telegrama ao

Sr. Ministro da Guerra, com
.

apêlo para que sejam iser:ta
dos do Serviço Mílitar, neste

I •

ano, os convocados do muni-

cípio de tmaruí, Serviço Mili

tare nêste ano, os convocados

do municípiO de Imarút, den

tro das normas estabeleddas.

Novas Remoções

o deputado Olíce
.

Caldas?
do PTB, ocupou a tribuna,
para criticar severamente o

.

Govêrno, pelas remoções que

vem fazendo contra professo?
ras com a uníca e exclusiva
fin�lidade que persegui-Ias
politicamente. ,

Entre outras considerações;
encaminhou os seguinte pe

didos de informações:

Senhor Presidente.

O Deputado infra-firmado;
tendo em vista a reclamação
formulada pela protessôra
Auxiliar Ivonete Costa, admí-l
tida em 10-5-46, pela Porta

ria �o 2676, do InterventOl:
Federal do Estado de Sant1

Catarina, Portaria essa retí

ficada em 5-6-946, pela Por"

taría na 3.061, para Ivonet�
'Eulália de Souza, sxtranume-
rarto-mensalista, referência
II, na Escola Mista de Estiva,
Distrito de Pescaria Brava,
no município de Laguna, de
mitida pela Portaria na 117

de 15-2-955, suostítutda su

máriamente depois de quasí
9 anos serviços prestados ao

Magistério Público de. San�,n.
Catarina, por outra Professô
ra, também não possuidora
de curso necessário e sim por
pessoa indicada tão sórnen
te pelo Diretório. da União
Democrática Nacional.

Requeiro, na forma regi-
· mental se digne V. Excía, en
caminhar ao Exmo. Sr. Go

vernador do Estado o seguin
te pedido de ínrotrmação:
a) - Se aos funcionários

· do Estado, não é assegurada
o direito de estabilidade a

que se refere o Estatuto dos

I· Funcionários Públicos;
c) - Se é possível a recon- .

síderacão do ato de dispensa.
da Professôra Ivonete de

Souza Miranda, nada haven
do que desabone sua condu
ta e seu procedimento profis
sional;
d) - Se é possível infor

mar quais os motivos da dis

pensa, no caso de impossibi
lidade de reconsideração do
ato baixado pela Portaria na

117, de 15-2··55.
Sala das Sessões, em 10 de

maio de 1955.

Olice Caldas - DeJ,lutadn

Senhor 'Presidente:

O Deputado infra-firmado,
tendo em vista a clamorosa

reclamação a mim formula
da por intermédio do Rev.

Padre Gregório Worneling da
Silva a qual para fins legais
já havia completado 10 anos

de serviços préstados ao Ma
gistério . Catarinense, como

Professor Auxiliar, requer na
forma regimental se· digne
V. EXCia. encaminhar ao Ex
mo. Sr. Governador do Esta
do acompanhado da carta do

próprio punho da reclaman

te, o -seguinte pedida de in

formação;
a) - Quais os motivos que

levaram o Sr. Secretário da

Educaçã.o, Saúde e assistên
cia Social, demitir pela Por

taria n. 4-3-1955, a Protessô
ra Theófila Fidelis da Silva

referência V, das Escolas

Reunidas Expedicionário Jo

vino oalvador da Silva, de

Ribeirão Grande, distrito de

Riberão Pequeno, munícípío
de Laguna; _

b) - Se a referida Profes

sôra Theófila Fidelis da Sil

va, admitida pela Portaria na

1 536, de 10 de abril de 1944,
'111 vista de haver completa
lo 10 anos de serviços pú
blico, classificada na catego
ria de extranumerário-men
salista, pode ser demitida su

máriamente e por motivos

politícos como declara;
c) - Se constatada a írre ..

zularrdade do ato, seria pos

;ivel a reconsideração do

mesmo, fazendo com que re

torne as suas funções a Pro

íessôra reclamante,

,.

Ia
guias de exportação . das

transações simuladas pelos
os interessados.

russos.

O deputado João Colodel, "O Oeste tampouco tem o

-:lo PTB, depois de- tecer con- direito de mostrar-se relu
síderações em tôrno das írre- tante" - declarou um por
'5ularidades que estão se ve- ta-voz em uma reunião de
rífícando em Canoinhas com prisioneiros .de guerra re

relação às vendas ficticiais patrfados e civis realizada
de trigo em grão, requereu a. nesta cidade.
criação de uma COMISSÃO "Devemos começar abrín
DE INQUERITO para apurar do os cárceres ocidentais e

aquelas irregularidades, bem em seguida começaremos a

como a suposta participação última batalha pelos prisio
de funcionários dos Postos

I neiros de guerra que estão
Fiscais, que "visaram" as na Rússia";

Sala das Sessões, em 10

de maio de 1955.

OUce Caldas - Deputado

ORDEM DO DIA

PROJETOS NRS. 112/54 -

a/55 - 31/55 - 18/55 - Fo

ram transformados em Leis

os citados à margem, em dís

cussáo uníca. Foram à reda

ção final.
Cria cargo assistente expe

diente SEC. Interior e Justi

ça - O presente projéto foi

aprovado em redação final.
_

Projeto nr. 18/55 - Foi a

provado em pt. discussão. Vai
i segunda discussão.

Projeto nr, 4/55 - O pre
sente projeto foi retirado da

Drdem do Dia desta sessão

por. ter recebido emenda do

deputado João colodel.

Projeto de Lei

O deputado Tupi Barreto,
sm explicações pessoais apre
sentou Projeto .. de Lei, pro

»ondo seja considerado de

Utilidade Pública o Corpo de

Bombeiros de Joinvile.

.. Comissão de tnquento

CiÍUPIN FILHO

O deputado Sebastião Ne

ves, da UDN, ocupou a tribu

na para dizer que foi o go

vêrno do Sr. Irineu Bornhau

sem, que deu solução aos pro
blemas de agua: luz e esgoto,
um sub-distrito do Estreito.
Foi aparteado pelos depu
tados Alfredo Cherem, 05nJ

Régis e Autino Almeida.

Problemas do Estreito

O deputado Alfredo cnc

rem, Do P.S.D., ocupou a tri

buna, após para tratar do as

sunto em discussão, isto é,
disse que o deputado Sebas

tião Neves é que não conhe

cia aqueles problemas, em

ter afirmado que existia no

sub-distrito do Estreito, uma
rede de esgôto.

Pedido de Informação
O deputado Antonio AL

meida, do PSD, após tecer

considerações em tôrno da

Remoção de uma. Professora

encaminhou pedida de ím

formação.

cnz-' m

MÓi

SOOKG

PEDIDO DE
LIBERTAÇÃO
BONN, 12 (U. P.) - A

Associação dos Prisioneiros
de Guerra da Alemanha Oci
dental exigiu, a liberdade
de todos os prisioneiros de
guerra que têm em seu po�
der os acidenta is como os

proporciona lucros

seguros porque, moendo

tanto quanto meia dúzia de máquinas comuns, eclP

nomiza mão de obra, espaço etc. Entre outras van·

tagens, ° Moinho "Lilla" apresenta as
_ seguinte:;:

Discos retificados com alta precisão, fàcilmente subs·
tituÍveis e de grande durabilidade. Mancais e regulador
c/ rolamentos de esferas. Moagem perfeita e silenciosa,

Fllcil�dlldes di pagamento - Solicita·nos prospetas
'r.moi também: Moinhos de café elétricos para balcãQ

o de oulrOi tipos. Torr_!ldores ., elevadores para café
DiaCi18 para moinhos. Balauçai � outras máquinas.

COMPAt;lHIA IL� DE M�QUINAS-
INDUSTRIA •� E COMERCIO

Fundada . em 1918

Rua Plratlnlngo, 1037 - Cx. Poltal 230 - Sôo Paulo
Oficina, • Fundição em Guarulhol - Sôo Paulo

\ A etiqueta Aniversário de

Prata, significa 25 anos de

contínuos 'aperfeiçoamentos
do Colchão de Molas EPEDA.

\.
-,

Assim, nenhum outro colchão,

pode oferecer - tanta maciez,
.

tanto confôrto, quanto o· �
Colchão de Molas EPEDA com

seu.molejo exclusivo, de um
só fio do mais fino aço,

estofamento de pasta de feltro

de algodão e acabamento em

finíssimos tecidos provenientes
dos mais famosos teares.

,1
..

MO" SEU
--

ANIVERSÁRIO DE i PRATI
..�.

D
opeda

o Colchão de Molas EPEDA
no seu Aniversário de Prata

é algo de extraordinário, de

excepcional e acima de. tudo,
é o Colchão de Molas de
menor preço do mercado.e-f er e e e s

em cada unidade:
o menor preço
ü maioi" qualidade.

Preços pI solteiro a partir d...

Cr$.l·.7 5,O�OO
Preços pI c.àsa' � pa.ftir d�-,,'

Cr$ 2.,3\90�f)O
A VUWA NAS BOAS CASAS DE MÓVEIS E TAPEÇARIAS

DO BRASIL.

(flue.OS 1'Jl.1HIICANrlH NO. ilxAUL

lND.ÚSiRiAS R'APHAEl MUSETTI S/A·
Fãi:uiUí: Ruo Catarina Br n ld e , 61· Fone 9-7118

(Rede Interno) • São Paulo

L @ I Q-� I j( p o s I ç 5 o: R IIU V i e i r a d e C a r vai h o, 169
Fone 34-1691 • 'SÕD Puulu

COLCH.�O DE M:- LAS EPEOA

tem ccnccrren.es mas ... não tem equivalentes

.

MEDIDAS PADIlONIZADAS

Preços - São Paulo exclusive

d e S p e z a 5 de, f r e t e.1

e-mbalagens e taxas

Um prodUTO do melhor fábrica de Colchões de "1olas 'da América do Sul

Atacadista de eas.emitas-Cóm. a Biblia na Mão
Atacadista de casem iras, exclusivamente nacionais

de grande acel tação, procura vendedor nesta Capital e

Representantes para Cidades do Interior.
Cartas para Caixa Postal, 2.802 - São Paulo

DOMINGO, 15 DE MAIO

Quanto a ti, põe-te aqui ao meu lado. (Deut, 5:31).

D C TLer Atos 4:13-22.- - •
. •

Durante a II Guerra Mundial, nosso Clube Rotário POSTALISTA
manteve um dormitório para os soldados. Membros do Excelente concurso, Ambos os sexos. Abertura das íns-
clube prestavam serviço durante a noite conduzindo os crícões ainda êste mês. Prepare-se convenientemente; ad
soldados para suas camas. oui�'indo as apostilas de Português, Aritmética,

.

Francês,
Uma noite, quando eu escoltava um soldado para o Legislação Postal e Geografia, organizados pelo

seu leito, na sombra da noite vi outro soldado de joelhos

j
1. N. C. A. - Praia de Botafogo, 526 - R�O

.

ao lado de seu catre, 'Dentro de poucas horas deixei o Preço dos pontos das 5 matérias: Cr$ 300,00.
dormitório. Aquêle soldado que estava orando partiu no Vendas por reembolso postal. Porte aéreo, mais Cr$ 50,00
dia seguinte. Nunca mais o vi; não fiquei sabendo seu

.

--�---------------------

nome, Não precisava. saber o seu nome para conservá-lo
na memória até hoje. lO) - REPRESENTANTE PARA O ESTADO DE STA. CA-

Êle ia para além mar. Pode ser que tenha regressado, TARINA - Precisa-se para 'representar firma de S. Paulo,
pode ser que não. Contudo ê'le ainda. está aqui a meu la- no ramo de r6'tt1l0s de balas -= papel macarrão - ceíora-

do, em espírito. Cristo estava com êle. ne - sacos em celofane para frigoríficos - camisas

Hoje,Cristo está conosco, e nos diz: "Quanto a ti, cuecas - pijamas - gravatas, etc.

põe-ti aqui a meu lado," para que tenhas paz, compreen- Cartas para "STRONG" - Rua- oarneíro.Leão, 736 - S.

são entre trabalhadores e patrões, para que te batas por Paulo.

um alto padrão de moral, por um govêrno justo, comba-
tas os vícios, e creais em Deus que é real,

ORAÇÃO
Graças te damos, Pai, por todos aquêles que foram

fiéis no passado. Agradecemos pelos que, míntstros ou

leigos, aceitem .hoje o teu chamado e se põem ao teu lado.

Faze-nos vasos escolhidos no teu serviço, por Jesus Cris
to, nosso Senhor. Amém.

o PENSAMENTO PARA O DIA
"Põe-te aqui a. meu lado" é um grande convite, um

privilégio e uma oportunidade única jamais oferecida
ao homem.

Chapin D. Foster, Historiador (Washington)

tração e sentiu-se
-

em uma. solidão terrível. Mirando a

vastidão que a cercava, sentiu um senso de inutilidade.
Mais olhou para o alto. Lá estavam as estrêlas em

suas órbitas, brilhando através da atmosfera límpida.
"Deus ainda existe", pensou. :mIe falou-lhe por meio das
palavras do nosso texto, em Deut.: "Esforçai-vos e ani
mai-vos; não temais nem vos espanteis dêles: porque o

Senhor teu 'Deus é o que vai contigo." Ela então orou:

"á Deus, meu Pai, não tenho ninguém senão a Ti. Coloco
minha mão na Tua. Segura-me. Dirige-me".

. ... Ela me contou que o Senhor tornou-se tão real para
ela como qualquer pessoa física,. que ela conheeia. Teve
a experiência destas palavras: "Eh, que estou convosco

sempre." Mat. 28 :20.

ORAÇÃO
Pai, nós te agradecemos a consciência' de' tua pre

sença. Dá-nos a graça de fazer de cáda experiência uma

bênção. Rogamos-te que dirijas nosso caminho neste dia.
Em nome d.e Cristo, o caminho, a vetdade e a vida.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Lança sôbre o Senhor o Teu cuidado e êle te sus

tentará. Salmos 55 :22.
Sra. Paul Arrin�ton, Dona . .de casa (lVIississipi)

x

x x

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO
Esforçai-vos e ,animai-vos; não temais nem vos es·

pant.eis dêles; porque o Senhor teu Deus, é o que vai con·
tigo; 1l:1e não te deixará nem te d'esamparará. (Deut.
31 :6). Ler Heb. 11 :23-27.

Tenho urna amiga na Europa que perdeu seu lar,
seu espô,so e seus filhos, na última guerra. Ela el'a uma

mulher de influência cristã. O inimigo a perseguiu. Ela
rugiu. Depois de vagar pelos campos por dias e dias,
cansada. no corpo, coberta de luto e dor ela caiu em pros-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



......-::� ...... .......,
- .-�--"-' Florianópolis, Domingo, 15 de maio de 1955. o ESTADO

o Figueirense F. C" está se preparando ativamente, para enfrentar dia 24, à noite, o categorizado esquadrão' do
Grêmio Esportivo Brasil, de Pelotas, um dos mais lídimos representantes do Futebol Gaúcho.

I Dconteceu ...

Aconteceu no Maracanã .

O "time" dêsse crack in

comparável que é Julinho,

levantou o Torneio Rio-São
Paulo de 1954.

Empatando ontem com a

representação do' Clube de

Regatas Vasco da Gama, a

Portuguesa de Desportos ga

rantiu a conquista do título.

I I Aliás, já está se tornando

I· Repto a um i ustre desconhecido Torneio "Luiz Gallotti" praxe, a vitória do Torneio
.

por um clube paulista.
Não é do meu feitio ata- sário num esporte .

que se POR 3 A O O PALMEIRAS quena área cometeu falta Quando não é o Corin-
Cal' quem quer que seja n em pratica coletivamente, a DERROTOU AO OLíMPI- maxrma que cobrada por S- PIatians, é o ao au o ou

A feliz iniciativa do Pre- asmo e das manifestações tampouco revidar os cole- adaptação de sistemas ta- CO - DOIS PENALTIS Nicolau saiu longe da meta. Portuguesa.
sidente da Liga Blumenau- mais expressivas dos diri- gas de imprensa, descorde- ticos par� melhor cocrde- PERDIDOS PELO ALVI- Daí em diante não mais se A façanha dos comandados
ense de Desportos,

.

o dinâ- gentes do futebol catarinen- nando as idéias alheias nação e harmonia das equí- RUBRO - DOIS CENTROS= encontrou o Olímpico, ten- de Julinho foi das mais aus

mico e conhecido homem do se realizou-se em uma chur- que devo respeitar intran- pes que praticam este es- MARCADOS POR DEFEN- do sido marcados mais dois piciosas, tendo-se em vista

desporto, Sebastião Cruz, rascar-ia da cidade magni- sigentemente, desinteres- porte. E é nessa ocasiao, SORES OLíMPICOS tentos contra, por intermé- que perdeu apenas um jogo,
reunindo na cidade de Blu- fico almoço, valorizado pe-

sande-me completamente pe- que lanço um répto a en- RENDA DE CÊRCA DE dia de Brandão, desviando empatando três, totalizando
menau, domingo transato, o las palavras dos numerosos

lo que dizem ou deixam de graçada figura (que ainda Cr$ 40.000,00 vidente petardo de Sadinha assim 5 pontos perdidos, nu-
Presidente da Federação, oradores, entre êles o pre- dizer, referentes a fatos não tive o prazer de conhe- que batera na trave para ma série de 9 partidas.
os presidentes dos clubes sidente da LBD, o sr. Osni aqui publicados. Tive a fe- cer) afim de discutir algu- Entre os principais clu- dentro de suas próprias re- Os clubes cariocas, como

particulares, bem como o .Mel lo., presidente da Fede- liz oportunidade de ouvir ma causa sôbre sistema ou bes da Liga Blumenauense des e o terceiro por inter- sempre, nessas oportunída
jovem e abnegado presiden- ração Catarinense, o presi- através da Rádio Diário da táticas de futebol prático de Desportos, vem se reali- médio de Rubens. des, deixaram muito a dese-,
te da Liga Joinvilense, de- dente da Liga Joinvilense, Manhã uma péça escrita cô- que vem sendo utilizado no zando um Torneio Extra que No quadre vencedor des- .

correu num clima de inten- os presidentes dos clubes micamente por um ilustre "aasociaticn" nos últimos leva o nome do conhecido tacamos, come os melhores Ja� Flamengo, sem a maio

so entusiasmo, encontran- ou representantes do Pal- desconhecido a qual focali- anos, com o técnico Waldyr homem público catarínense, na defesa Lázaro e Lupér- ria dos seus titulares, não
do não só da parte do pre- meiras, do Olímpico, do zava a minha pessôa, bem Mafra. Si considerar as bo- LUIZ GALLOTI. cio. Este último jogou com poude realizar .uma campa
sidente da Federação, como Avaí, do Vasto Verde, do como a do técnico Waldyr bagens que são divulga- Sábado, dia 7, realizou-se, a mão engessada e estando nha a altura de suas tradí
de todos os clubes a melhor Carlos Renaux. Jota Gon- Mafra. Reconhecendo a co- das por um individuo qual- á luz dos refletores do com um dedo fracturado - ções, perdendo 3 jogos e em

compreensão, tendo os pro- çalves disse da satisfação micidade de escrita como quer, sem a devida habilita- OLíMfICO, a partida ansio- seguindo-lhe Zé Gaucho. Na patando dois outros.
blemas sido debatidos com da crôn iea em ver distin- sendo de um tal Arnaldo J. ção para fazê-lo, creio que samente esperada entre os vanguarda Sadinha muito O Vasco não foi feliz. Fal

superior elevação, preocu- guido o primeiro dos maio- da .Silveíra, devo algumas a luta em favor do nosso dois tradicionais r i vai s. bem servido por Telmo, a ';ou-Ihe chance em vários jo
pados todos em cooperarem res cronistas desportivos ca- explicações, muito embora futebol se tornará mais di- Aguardado com ansiedade grande conquista do esporte aos conseguíndo apenas uma

para o .desenvolvimento 'do larinense. A reunião esti- as pedras atiradas de to- ficil, pois enquanto existem o desfecho da partida, que gaúcho. E Jaeger que ape- �itÓria convincente, ao der

futebol catarinense. Colheu veram presentes o represen-
caia não atingiram o telha- dezenas de técnicos nos ban- poderia em caso de empa- zar de machucado cumpriu rotar o Fluminense por 4 a 1.

assim o presidente da LBD, tante do Prefeito Municipal,
do vizado. A minha forma- cos de jardim e adjacên- te colocar o Guarani como sua missão. Os demais não O tricolor, por sua vez, co

mais um louro na sua brí- o Cmt do 23 R.I., frei Braz ção não permite elogiar ou cias, que direi com refe- vencedor de Blumenau, seu comprometeram. No qua- meçou bem, mas não teve

\hante atuação como diri- que conseguiu contrlbuição valorizar quem quer que se- rência à legião de "tara- resultado surpreendeu à tor- dro vencido Aducci despon- fôlego nas. disputas finais.

gente dos esportes de Blu- para seu sonho grande que
ja, sem que eu reconheça os dos" que aparecem diària-j cida alvi-rubra pelo rigor tau como o homem da defe- O Botafogo, êste então vem

rnenau e de Santa Catarina. é, a construção . de 'nova e indispensaveis méritos para mente escrevendo bobagens, do escore e pela falta de sa. Não compreendemos a atravessando uma fase nega

PRINCIPAIS TóPICOS DO suntuosa matriz para Blu- fazê-lo. As palavras escri- alimentando ambições jor- sorte que perseguiu a dian- retirada de Djalma que vi- Uva, apesar dos esrorcos do

REGULAMENTO DO menau, tas em reportagens feitas e nalisticas, desconhecendo ceira comandada por RENi. nha atuando no mesmo pla- técnico Zezé Moreira..

TORNEIO Durante o ágape foram divulgadas por mim através completamente tudo que se O estádio estava comple- no dos demais elementos. Na O América chegou à se

Sujeito a modificação o homenageados Hamilton AI- deste jornal em favor do relaciona com futeból, e a- Lamente lotado, rendendo a vanguarda Nicolau e Renê, zonstttuír como a grande es

i'egulamento apresentado ves e R.ádio Guarujá pelo 'técnico Waldyr Mafra, en- pelam então para a comící- peleja mais ou menos Cr$.. êste muito combativo, fo- perança dos cariocas, mas,

pela Federação, na reunião Sr. Celso Ramos Filho,' pre-
centraram nos meios espor- dade, afim de darem a en- 38.000,00

.

ram os melhores. Vitória acabou sendo fl'agorosamen
havida na séde d aLBD, te- sidente do Avaí, considera- tivos o devido reconheci- tender que estes "blasues" . Sob as ordens do Juiz S01'- justa, pois premiou o qua- te abatido no Pacaembú' por
ve como .alteração mais aig- dos como os propugnadores menta por parte do nosso dão-lhes crédito perante o teado na hora da pugna, dro que apresentou melhor lO a 3.
nificatíva a inclusão dos' elo 'Torneio que leva o nome público esportivo,

.

e foram público esportivo da nossa 3AINADOR LEMOS, aden- coordenação entre seus sec- Já no lado paulista, as

clubes do sul do Estado, fi-! do saudoso cronista da ím- ai-nda endossadas pelo me- capital. Como se vê, o engra- traram o campo as duas e- tores, procurando aprovei- zousas não andaram tão
cando assim o torneio dos

I
prensa barrtga-verde .

. lhor técnico que Santa Ca- çado Arnaldo J. da Sil- quipes com a seguinte 01'- tal' as lacunas existentes na .uíns. assim.
clássicos acrescido com os II

' tarina já possuiu, e Sr. Car- veira foi vítima da propria ganização: defensiva adversária. Portuguesa e Palmeiras

poderosos quadros do Her-' los Ramos. Ademais, a folha sorte, pois ambicionado pe- PALMEIRAS - Juca, De ••••••U••••••••••••••\ �umprlram boas atuações,

cílio Luz e Fer:oviário. Os' Horn'enageado O
de serviços do técnico Ma- la sua "tara" não resistiu Lucas e Gordinho. Lázaro, 200·j·oIVersarlos principalmente o primeiro,

Jogos sezão diurnos por
Era testemunha as minhas a sua obscuridade, dando o Zé Gaucho e Lupercio. Jo- jue atravessa uma fase de

princípio, podendo os liti- S- P I
afirmações. Portanto o téc- ar de sua graça num aten- nas, Lázinho, Telmo, Sa- (SNA) - Aproximada- sxcepcíonal brilho.

gantes de comum acôrdo ao· au o nico em apreço não fôra di- tado de concorrência ao dínha e Jaeger (Tuta) mente 500 líderes religiosos Quanto aos demais, Corin-
realizá-los á noite. Em bre- plomado conforme o desco- nosso cômico número um � OLíMPICO Lange, pr�estantes, católico-roma- tians, São Paulo e Santos,
ve deverá a Federação tor- Gozando merecidas fé- nhecido Arnaldo na Acade- "Pituca". É preciso que o Aducci e Emesto (Rubens), nm; e israelitas, que ser- também não conseguiram
nar público o Regulamento rias nesta capital o Sr. João

:nia da Praça 15, muito em- suposto jornalista Arnaldo, Nilson, Brandão e 'Djalma vem como capelões da Guar- impressionar.
aprovado. Também já_ apre-! Comichdli, digno patrono do �)Üra eu concorde que ê jus- saiba· que: si 'os grandes (Pachequinho), Reino, Ni- da Nacional americana, ob- Em algumas partidas, por

sentaram as Ligas dos jui-I clube tricolor, homenageou- tamente naquele local que cracks brasileiros nascem colau, Renê, Percy e Ninha servarão êste ano o 2000 ;inal, chegaram mesmo a

zes para constituirem o qua- lO, oferecendo um lindo troo.
se diploman os técnicos da em "peladas" de ruas, cla- (Gal'oto) aniversário da primeira ca- decepcionar os seus milhares

dro de árbitros da competi-
.

féu, o qual foi disputado rio c:apital. Nós que fomos os ro está que dirigentes, téc- Logo aos primeiros minu- pelania organizada nas Fôr- :'ie torcedores.
ção, sendo norma aprovada' último domingo contra a

vizados, somos os unicos nicas, árbitr0s, e'tc., te.rão tos movimentou-se bem o ças Armadas dos Estados Do lado técnico, o Rio-São
a que o clube visitante con� 'equipe do Mauro Ramos que dificilmente aparece- tambem que surgir de "eha- quadro de Nicolau, dando Unidos. Paulo não ofereceu espetá-
duzirá o juiz. Os clássicos 'num match de grandes pro-

.nos· na dita Academia. O crinhas" (termo aplicado a impressão que seria o
A tradição que êsses ea- culos sensacionais, a não ser

de cada c�dade contarão porções; pois o placal'd de
comlCO Arnaldo pelo que pelo l'eferido individuo) não vencedor. Juca indeciso no pelães da Guarda Nacional �m rarissimas ocasiões.

com as Juntas Desportivas 2xl pró Sanipaulinos, regis- vejo não está muito ao par fugindo a étiéa indispensa- arco preocullava a sua tor- estão mantendo, teve início Do lado financeiro, o re

locais para julgarem os trado após 90 m. dramáticos,
-to nosso futeból, do contrá- vel de um principio de car- cida. Num escanteio cedido em 1755, quando uma milí- mltado foi um fracasso au

atletas e dirimirem ques-' constituiu-se numa verdai-
,ia saberia ele, que o técni- reira. As gracinhas do jor- pelo Palmeiras a bola foi cia voluntária, precursora tentico. As arrecadaçqes bai

tões surgidas por ocasião ra façanha já que seu ad-
co Waldyr Mafra nas fun·- nalista ,cômico atingem o defendida com as mãos por

da atual Guarda Nacional (aram sensivelmente, sendo

dos jogos, devendo o Tl'ibu- 'versário contava com ele- ;ões que lhe vem sendo atri- máximo quando diz que os Lázaro para evitar o tento saiu para lutar' em defes� 1ue à maioria dos jogos, nã']
nal julgar em Florianópolis'mentos que disputa o ama-

buidas, deu uma verdadeira 'nossos dirigelftes ainda I certo. Batida a penalidade das fronteiras pátrias. Nes- rendeu quantia superior a

não somente os jogos entre
I
dorismo. Além disso sómen- demonstração de seus co- "vão na onda" e permitem I por Percy, êste cobrou com s.a ocasião, past�res, na qua- 100 mil cruzeiros.

os dois clubes de Florianó- 'te aos 45m. finais 'co� um
frente da equipe do Ban- que esses téc!licos treinem tiro forte e por cima do lldade de capelaes, acompa- Do lado disciplinar, as ·coi ..

polis, como também aqueles 'tento magistral de Itamal' �ú levantou invicto o cam- suas equipes. Daqui eli com travessão. Daí em diante -,Ilharam
diversas unidades. "as podiam ter sido bem me

entre um clube visitante' é que o marcador foi defini- peonato, sem contar com absoluta segurança, infor- c.omeçou o quadro visitante _

Os dados históricos não 'hores. Só no jogo Flamengo
e um local, e, atuando em

I do. Como vemos honrou o
�leinentos de primeira gran- mo baseado em declarações a demonstrar mais apuro sa� bem, c�aros. no que se .� Améric.a., por -,exemplo, 3

instância superior para to-: São Paulo, mais uma vez
Jeza. Conforme é do conhe- do técnico Waldyr Mafra, técnico, com jogadas inteli- referem a Identldade de to- 'ogadores foram expulsos de

do o Estado. Os presidentes o nome deste seu "maioral"
::imento púbJico garotos de que o :uesmo co�vícto d,e 'sua I gentes.

de Telmo e o constan- dos os capelães pioneiros,

I c�mpo por indisciplina e jogo
das Ligas serã'o os delega- I

que satisfeito por tão bela
15 e 16 anos iniciaram, capaCIdade, so o fara por te perIgo oferecido pelas n:as _o costume '.de ter c��e-' VIOlento. .

dos da Federação nos jogoS
1
conquista ofereceu uma I aprend_eram e tornaram-se uma quantia que realmente incursões de Sadinha Nu_llaes Junto as umdades milIta O Rio-São Paulo que fin

reali�a�os .

em território dt.� "mesada" aos atletas, Com .. i campeoes em apenas 7 �ê- compense o seu trabalho, ma bola a morrer �ôbre re,s �oi estabelecido, fora de I dará dom.ingo, não satisfez,
sua .JurIsdição. A Taça a ser' parecendo além dos dirigen-

ses de escola. Jogando amlS- bem como a certeza dos seus a meta, esta foi defendida dUVida, ao tempo da Guer- pois, as duas entidades, aos

conquistada em um turno
1
tes a elegante jovem Tere-

. t�samente o Bangú já atin- c?nhecimentos. E no que tendo sobrado na grand� r� R:volucionária. A maio- 10 clubes participantes e

pelo campeão será adquiri- I zinha Campos, madrinha do glU a sua 21a partida, sen- dIZ respeito a minha pes- área para Telmo que com
na deles era de protestan- muito menos ao público.

da �e�a Federação e Ligas I clube, que em nome dos jo-
do derrotada 3 vezes ape- sôa, pode ficar certo de que calma encaixou no canto es-

tes, mas vários sacerdotes De qualquer, forma, o t1'l

partiCIpantes. Os jogadores l.gadores proferiu palavras n.as, tendo que enfrentar a continua.l'ei a servil' de por- quel'do. E com o escore de cat�licos �erviram nessa Ca- unfo tia Portuguesa foi jus
deverão estar vinculados I

de 'agradecimentos ao cita- tJ.tul� de "handicap",
.

ver- ta vóz de tudo que seja ne- um tento a zero terminou o pacldade Junto à unidade de to, m.erecido e digno de ma

a?s clubes ,com contrato re- ,I do membro de sua equipe, I dade;ra� seleções. Foi ainda cessaria ser divulgado, pres- primeiro tempo. No segundo �a.ryland, informll; o "Re- lo1'es elogios. Salve a Portn-

glstrado ou contrato proto-' bem como, ofereceu uma ri-lo
tecl1lco Waldyr Mafra tigiando imparcialmente as tempo, voltou o Olimpico hglOus News Service". guesa!

colado na Liga no qual per- I quissima flâmula a este a�on.�ado por. Léléco� para pessôas e coisas realmente disposto a empatar, não con-

t�ncer o clube em que atua- 1 grande incentivador do es- aJuda:l� na pr�pal'açao da lteis ao desenvolvimento do seguindo entretanfo equili- INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

�'a. Serão realizados cinco I pol'te das multidões. Os res- S.eleçao da CapItal, :. o mo:
nosso futebol, até que en- brar técnicamente a parti- EMPREGADOS EM TRANSPORTES � CARGAS

.�o��s por rodada, devendo ponsaveis pelo clube trico-
tlVO d�s�a escolha nao sera coniremos o esperado ca- da. Em uma das suas avan- Delegacia em Santa Catarina

llllclar:se em Junho. II lar, por nosso intérmédio
necessano esclarecer: V�io minha para a recuperação. çadas, De Lucas ao tenta,r O Instituto de Aposentadoria. � Pensões dos Empre-

ALl\'IoÇO 'DE CONFRA- agradecem os momentos f�- o _Paul� Ra�os e o teculco Não voltarei ao assunto. desviar uma pelota na pe- gados em Transportes e Cargas, Delegacia em Santa Cata-

, TERNIZAyÃO lizes
.

que lhes foram pro- n�o q,l�IZ fI�mar con�rato, T d I d
1'ina, pela Comissão Local de Eleições, na forma do artigo

...9.;;;�.�.�.��.!::�.:����:.!.�::t�!��.._.��.a&' ��:f:��,n��l���o�a:d� t�C�!,�: u O reso vi' o'entre Manara e o Avaí ��'e���ê���!r����!l�:�a:::dfêe��i�:�a��,����n�� �:�i���\��
.

CONVOCAÇÃO
blema da sua direção técni- Osni Manara, o player lembramos que Osni per- de 2 de janeiro de 1954, CONVOCA os Senhores DelegadOS

Pelo presente, ficam convidados todos os srs. Associa-
ca. Neste período o Paula que brilhou nos últimos jo- manecia sem contrato, à es- Eleitores: - representantes dos Sindicatos de categoria

do� do._!Dsporte Clube_::Fe,rnando R�u}ino", comparecerem Ramos atuou em Joinvile gos do Can�eonato passado pera de ser procurado pelos profissional de (empregados) a comparecer às 9 (nove) ho
a. I eumao de Assem,bIela Geral Ordmaria, a realizar-se no sob as suas ordens, e fez o

defendendo as côres do interessados afim de 1'esol- Tas do dia 30 (trinta) de maio corrente, e representantesdia 18 d.� corr.ente as 20,00 horas, el11 sua séde provisória que os demais clubes da ca-
Avaí, acaba de assinar novo

I
ver este problema. Assim de Sindicatos de categoria econômica (patronais) à mes'de re.unlOe�, SIta en� ?8:c9 dos Limões, para eleição ela no,

.

t' f' h
va Dlretona, ql.�e cllnglra os destinos do Clube, no biênio

pital não conseguiram fa- comp_l'OmlSSO na ca ego!"Ia I�amos s,atisfeitos pela aco- ma ora, no dia 1° (primeiro) de junho do corrente ano,

1955-1956:. nos termos do art. XVI, ele seu Regimento 111- zer: perder apenas por um·
de na?-amador e que tera a lhlda dispe.nsada por aquele à séde desta Delegacia 'Regional, sita à Praça Pereira' de

terno. Nao havendo número legal, será efetuada nova ponto, sem reforçar a equi- duraçao de um ano. Como

I
nosso pequeno apêlo bem Oliveira, Edifício Ipase 3° andar, sala da Divisão de Apli

chamada, qüinze minutos após a primeira chamada. pe e atuando a maioria de vemos, parece que os diri- como felicitar o crack que cações e Reservas, nesta Capital, para a eleição, em As-

.........V'. -1"a••••••••••'" _ �••�!.��.�2.� _,
seus jogadores numa noite gentes "azurl'as" acolhe-

I defe,nderá mais uma vez o sembléia de Delegados-Eleitores, dos Membros Efetivos e

Espera o Guaraní um bom resultadõ
-

�l��lel;��,ç���al�teacI���t!:t��
ram nossa opinião, quando; clube de seu, coração. �:C;�l�:�.dO Conselho Fiscal do Instituto, das respectivas

h H
capacidade demohstrada pe- 'Churrascaria São Jorge No caso de não ser alcançado o "quorum" preVisto no

oje em enrique Lage 1.0 técnico Mafra e apontar- VOC� NÃO PRECISA ATRAVESSAR A PONTE
parágrafo único do art. 21 das citadas Instruções, isto é, a

Dos I b d C
.

lo técnico Mafra e aponta- PARA COMER UM BOM CHUDRASCO'.
presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos DelegadOS'

c u es a· apitaI; Imbituba, vice-campeão do como -diz Léléco: o único da
.... Eleitores, a eleição, assim transferida, será realizada no

sómente o Guarani estara' certam d C 't I
' Na rua Frei Caneca., nr. 103, aqui mesmo na Ilha, . .

d' 't Ie a ap1 a . I nossa cidade. Os sistemas pnmelro· la u i imediato, à mesma hora e local, com qual-
em atividade )'laje. Jogará o O clube de Newton Gar- inexistentüs das nossas e-

e.'Itú instalada 'a CHURRASCARIA SÃO JORGE, cujo quer número ,de Delegadas presentes, independentemente
cês treinou com afinco e es- quipes de f�tebol são de 01'1'-

ambiente familiar e acolhedor muito agradará você. E o de nova convocação.
b churrasco; ,você não encontrará melhor! FI"pera um om resultado di- .gem... ..a. . Lupcim.·..

o R.odrigues.
. orianopolis, 12 de maio de 1955.

011te d
.

d'
. -'

G
' 'l.·'e.

.lefone JJara 2727, chame Mál'I'o Coml'chollI' e fa"a R d 11 F P'
.

Cc o qua 1'0 de -e1'- De fato os' 'I10SS0S elUDes' ........... ' :< o o' o . mto da Luz - Preso da Com. Local
"011

SlÚi: eúcomerii.lli. Aó' chegar na l!hun-ascal'ia tudo estará Eleições,� . desconhecem que é neces- pronto, á sua,. -espera! 'Adil Rebelo - Delegado RegionaL

.-.�

_;
...:". :r:.'�:-:��

. ,!�:;

Acy Cabral Teive

...........................................................�.•...........f-...................................................... �C�.

"O Estado' Esportivo"
"..•.••.••••G..Iil)••••••••••••••••••••�••••••�····O•••iI

� y "

Torneio dos Clássicos "Nelson Maia
Machado

"R�lg_I:e�' l).a vila de Henri
que�Lage, elifl'entai1d� õ ca�
teg:ol'izado . esquadrão do

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A's 10 horas.

I' "u b d i· ESPETACULAR MATI-,Z�� a o" e,�,
•

NADA
�---, Preço: 5,00 Unico.

1__...�_.���TfCIM fNT�..:���J N.f��1t�,�:1�t�iM�� I

EM PALACIO: '

'. \MENINO ,'\MaMrAaRU'JeOm�OR A'CASO
'

"

t f
.

o Palácio do Governo foi recebido Alfredo Cherem FIlho 'Qual' a- eIra n '," . -

No Programa: '

I Governador Ir ineu Bornhausen e Senhora o Sr. e

Noticiario Universal. Jor.��a� Embaixador Americano J. Clement. Dado.o ac�nt:- ,

Preços: 10100 _ 5,00.. .t o governador Bornhausen ofereceu ao ilustr e vi-
Censura até 5 anos.

eimen o

S tari d Essitante, um almoço. Comparecram os ecre anos o -

tado e pessoas amigas do casal Bor�hausen. ,

Véra Fialho encantadora jovem da nossa s�c�edade rea-
liza seu matrímcnío com o Sr. José Lemos SObrmnrt�a �la� A's 2, 4, 7, 9 horas.nlü de terça-feIra, na C�te(lral. Comenta-se.os ta e a� ler.

Robert Taylor _ Ann
d � plumas cue devera UTlP..reCH nesta bonita manha. 00-

G
ao c- i ui L" '-1' •

Blyth _ Stewart rangerrno pn.t1rii.1hos terá fi encantadora VéiO, �1a. religioso, o secre-
_ William Bendix em

tarte elo tnter.or e J ús1i.;é\ e a sra. 1)1', :;elso �amos Bra�1Co, TODOS OS IRMÃOS ERAM
Olga Garofali Campos, -iíOi'.§ Augusto cc li'anas, Francísco

-

VALENTESde' Assis Lemos e sra, representados por ,Fernando Br�g- 'I'echnicolor de Luxo
gmann Viegas e sra., dr. I audellno Gallot� e Bra

.. �r�Bene�lt� Nó Programa :Garcia ele Abreu e sra .. por p�art�_ do .nOlvo servlrct'3:,de pu", Cine Repor-ter, Nac,drinhos no religioso, os 81's. Dr. Hênn�Ue
r
�breU .1' l�lhO �

Preços: 9,00 _ 4,50.S'ra,. R.oberto Costa souxa e sra. Orlando Varrier com a srta,
tê 14. .

I Imp, a e anos. . 'F· Ih TI·al:scorre, ..hoj e, o aru- ',Teresa Ia o.
'. , ,

.No áto civil por parte da noiva, Helen�Garofani La-
vers.áI'l� natalício do galan-

Cj":I--3-'-'I'R=JiIiIIí!�'m'
- -

C-porta, Dr. Oid Campos, Coronel Gan�o F�rnand�s e. Sra., te menmo Alfre�o .Cherem rU 1 tJ .1. _,.� Ii.,. Sr, Nery Carvalho e .sra., Darcy. Goulart � Sra., :OI :alte �o Filho, diléto f il hiuho do
_ _

,

noivo João Gonçalves e Sra., Victor Hugo Me�er e "en:1,Olu. Deputado A�fredo Cherem Á,s 2, 4, 7,3� 9,30 horas:�O ato Civil terá lugar ás 8 horas da manha na resiuen-
e de sua _DD.· esposa Evany

Ankito _ Sergio de Ol i-C-I'a da noiva e às 9 horas será o áto religioso na Catedral Qu.e iroz Cherem.. .

Ad
.

Reís
"',

. .

t veu'a - rlano -Metropolitana.
,

'I
O travesso amversarran e

L' M.' _
.

Os 'noivos viajar�o para a ?aPi�al da Republíca, onde oferecerá na .residência de
I I�JA��JO ;�11 ACASOficarão por alguns dias em petrópolts, seus dgnos pais uma lauta

N Pr 'I .J A N T A R mesa de doces e guaranás. ,1 o logra na.

Pelo Sr Peris Velasco foi oferecido um jantar' ao cro- "O ESTADO" felicita o Metro Jornal.
450

. ,

1- d L - H tel e d Ch Precos : 9 00 - , .nísta responsavel por esta coluna, no sa ao o.' UX o. pequeno Alfre o erem.
C

>

, até 5 anoscomo convidados especiais, estavam a senhont�. COl'ln�a ANIVERSÁRIOS ensura a .'

Arruela e Dra. Desí R. PinGO. Pratos finos, bôa musica e nao Fazem anos, hoje
podia faltar o úísque. Havia muita gente com bons olhes Sr. Harp:re� �ereir�, .danésta mêsa.

. ,Silva, funcionário público
Festejou ontem mas um aniversário a menma-moça estadual

Isabel Luz. Por este acontecimento a jovem recebeu em suo.
_ sr. André Ci�riano. A's 2 horas.

residência, passas amigas. _ sr. Hélio Jose dos ReIS ALEM DO SAHAR�-
Laion Clube; Na confortavel resídêneía do elegante C9,-

_ sra. Inês Monguilhot 'I'echn icolor
sal Sr. e Sra. Dr. António Santaela, um acontecimento so-

_ sra, Amélia de Oliveira O GANCHO DA MOR-
cial marcou época, "A festa da Mantilha", nest� ele��nt� _ ara. Olga A. Pereira TE - Charles Starret -

jantar foi escolhido entre as damas presentes a reum�o � _ sra. Ursulina da Luz O MISTERIOSO DR. SA-
rnais bela mantilha, Coube o primeira lugar a Sra. Dr. Jose Mello TAN - 5/6 Eps.

T.IT •

d OI' No Programa:Moeilmann. _ sta. Eli J.uana e l-
O Concurso Miss Santa Catar.ina, está sendo esperado veira Paisagens Do Brasil. Nac.

com grande ansiedade. Multa festa, desfile de �elas g!l;rõt�s, _ menino Aécio, fill!o do Preços.: 7,00 - 3,50.
Dezessete representantes elo concurso. aparecerao em Fl�na- sr. Aécio Cabral Neves Censura até 10 anos.

nópolis, para maior bl'ilho cl::l.s fest!vidades. Quem sera',
_ sr. Carlos Costa, ins- A's 7,30 horas.

mais bela Catarinense? Cuidado com a moça de Caçador, petor de fazenda ,Robert lVIitchum -;._ em.
A N I V E R S A R I O BANITA E AUDICIOSA

Sexta-feira, na ref;lcíencia do casal Sr. e Sra. Jornalista

CODCUr'-O
.

de
aManue! Conde - em

Domingos D,Aq1.lino, foi oferecido a pessoas amigas do ca.. '::1_ GENGHIS KHAN
sal e ami-guinhas da graciosa menina, Sllvi_a Maria Fernan-

d-
-

• - Preços: 7,00 - 3,50.
des d'Aqulno, uma elegante reunião pel.a �:lsi?agem de mais a

'

mlssao Imp: até 14 anos.
um naniversário da SUV�h;u. . .

-

Cl'�6�:1�:�0��;:; a;e i:��
I �-

: -

E1YÚ�"»:JtICI�;O elia, a noite, a lua, n;is.são ao Ins�itu�o _Tecno- =)�,_Õ:�e eu...
.

1-'" j �:íSjÍlIH-. !oglco de Aemnauhca, es- r. _ __,_�' ......._
tabelecimento_ de ensino e

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

, ..

de pesquisa de nível supe- A's 2 horas.

cior, mantido pelo Ministé-l GLORI?SA MATINA�Ario da Aeronáutica em São

'-,
Com L�ndos - Desen os

r 'd' Campos - ComedJas - Shorts - e.ose os ' .
_

..

O ITA é reconhecido -pela, muitos Complemen tos.
1

.

'02 I' 65 de 5/1/1955 I Preços: 9,00 - 4,50..el 11, ,

I
'

mantendo cursos de enge- C�nsura ate 5 anos.

nharia de Aeronáutica e �e As 4,.30 -: 7,30, - -=,15 h�.
-Eletí:ônica, com a duraçao I �obert 'IayJol An�de 5 anos, e a expedição da I BlIth ,- Stewart GrangeI
í�espectiva carteira profis-, em: '.. '

.

3ional é regulamentada pe- 'TODOS OS IRMAOS ERAM
las resoluções nOs. 95/54 e VALENTES

J6/54, do Conselho Federal Technicolor
de Engenharia e Arquitetu- Preços: 9,00 - 4,50.

Imp. até 14. �lll.os.

o dia não pega � noite,
a noite não pega o dja,
a lua pega a todos.

Eu sou a lua.

Até um certo dia,
ou noite?

Espararei.

,li :i&EOIIIIMU,
I�'�- :<:?j A MÁQUINA 00 4.° CENTENÁRIO '

, ��K CI)M garantiu de vida it-",'t.,,;) Co��rCl frente e pa�;-;;;;"'. 'Bord:'�o� perfeição
Móvel de 5 9aveta�, original o Elegante

,'1 _�
.

;�, Aceitamos Revendedores parg este, E5t�do� '-

� �, F�BRICANTE: MANOEL AMBROSIO FILI'lO S. A,
F FAB,RICA: Rua Faustolo, 1342 ,.�'''',''";,-,

'�� ESCRIT. e LOJA: Rua, 25 de Março, 270·280

�AL:. Rio d;= Jorieiro: Av. Preso Antonio Caries, 2i;!-.,.�_.<::::.::::�-:.:::::���:?
-----=---------------------------------�----�-

Lida.A Chimica ((Bayer»
AS' CLASSES MÉDIOA, FARMACÊUTICA E AO PÚBLICO

EM GERAL

Temos a satisfacão ele comunicar que, em virtude d(;
Decreto do Exmo. Sr� Presidente ela RepÚblica, publicado no

"Diário Oficial" ele 7-4-1955, preenchidas as condições le
gais, foi a nossa firma liberaela do regime de liquidação a
lCiue esteve sujeita durante longos anos, voltando assim i.l
�sua vida normal, com a exploração de seus repútados pro-
dutos.

co:
Em tais condições, esperamos merecer das classes mé

dica, farmacêutica e do público em geral os mesmos favores
com que sempre nos honraram.

A OHIMICA "BAYER Ll'DA."

111EQ

<,

i'a.

O concurso de admissão,
que se reà.lizará em janeiro
proxnno, compreende Ma
cemática, Física, Química e

Desenho, em nível idêntico
A's 2 horas.,10 exigid? pela �s�ola de

C O DA MOREngenharia, admItmdo-se O CAN IH St- t

-

.

, TE - Char es arrecandldat?s que te�ha:11 C:lI- ISTERIOSO 'DR. SA-gO colegIal, de teclllco 111-! O M
EI t· 1

;
1 d 7 TAN. 5/5 ps.f \IS na ou agnco a e

l' ALE.M D,O .

SAHARA _

lnos.
1Os candidatos classifica-' Techl1lco OI

dos dentro do número de I No Programa:
Fatos em Revista. Nac.vagas fixado pelo Ministro

da Aeronáutica, terão direi- Preços: 7,00 - 3,50.
to a ,.uma bôlsa de estudos Censura até 10 ànos.

d A's 8 horas.completas, jdurante to o o.
0) F t em RevI's'ta.:urso. 1 a os

Pro�ramas .e. instruções I Na�
.

LEM DO SAHARA:Joderao ser solIcItados, pes- 2) A

1
'

- S t L - Technico 01'30almente, ao argen o, 0-
° A MORTE DO CAI-pes, no Aeroporto Santos 3)

.,

Dumont' 30 andar telefone XEIRO VIAJAN'IE - Com

42-6623,' ou por c�rta, diri- Fi'edric lVIarch

gida à Chefia da Divisão de �reços: 7,0? - 3;50.
Admissões e Registro, Ins- Censura ate 14 anos.

tituto Tecnológico de Aero- Q!t?m a'eh I, U?náutica, São José dos Cam- La - -! II

pos - São Pãulü. Perdeu-se um· relógio pul-
seira de OllrO com 6 rubis e

2 bl'ilhalltes no trajeto. das
ruas Trajano', Tenente Sil

veira, Arcipreste Paiva, Vis
ccmde' de Ouro Preto, Almi
l'ante Alvim e Larg'o Benja
min Constant. Quem o en

controu favor entregá-lo no

Largo Benjamin Constallt; n.
R, que sel'á bem gratificado.

bvldora 'dCHI Udt... a.C...o\.

'fittlí:", YaJvulu ti ll:lã�.,

Pa'rjicipação
Abelardo Abraham e se-

nhora, participam o nasci
mento de sue filho Carlos
Augusto, ocorrido dia <3 do
corrente na

-

Maternidade
Dr. Carlos Correa.

ALUGA-SE
UmR sala grande no Edi- CASA MISC.LANIA d1atl1.ficio Paternon.
Tratl;ll' na Rua Conselhei

ro Mafra 25.

·1 '\�

!::
Z
'"'
...

IW

'.

lnccmbustlvel como os mctericls iHemi;, fla"lvel com"
a madeira compensada, Inctocovel por ínseres e reederes
indeformével com os' dccs facas lisus, estes as

CClrCicterísric��' das chopes INTERfl..E:X a m��hiim mlmm.l.
Paro divisões internas e reve.lim,;r.ios,
é o: j1\oíe!'Íõl preferido, pela S,UCi
eperêncle u\Jrciclcivc:l
10 focllidmi" de cpllceçõo,

UM i>IHJDU'fO

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO, S� Ala
São Paulo. Rio de Jenelre

DISTRIBUIDORES LÇlCAiS
Ruy Soares Dortval da Silva LínoTom T. Wildi & Cia.

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

HOJE:E. AMA'NHÃ
NO PASSADO
15 DE MAIO 1 sendo os democratas Domín-

A data de hoje recorda- g'os José Martins e Fran-
nos que:' cisco. de Paula Cavalcanti
- em 1.635, os hol-ande- ,de Albuquerque, derrota-

zes fôram surpreendidos no dos; \

ArraiaJ do Bom Jesús por - em 1.818,- Bento Ma
u�a sortida dirigida por nuel Ribeiro, descendo pela
João Areias de Macedo, que margem direita do Rio Uru
lhes to'mou 1-nna trincheira; g'ua i, em t.r..e-Rios, derrotou
- em 1.645, na Várzea :lo na Galera de Éarqúim o Co

Capibaribe, os dois Chefes 1'onel Gregório de Aguiar e

da Insurreição Pernambuca- em Per Berna o 'I'enentL;·
na contra·· os holandezes, coronel Faustino 'I'ejera;
João Ferna.ndes Vieira e - em 1.860, iniciaram-se
Antonio Cava.lcanti assina- os trabalhos da construção
ram diplomas conferindo da estrada de ferro ele San
DostOS militares; tos a Jundiai, logo depois.

- em 1.653, faleceu o pri- destulada a tremenda im-.
meiro titulàr"como Principe portancia na econ?mia. ua- Ido Brasil, que foi D. Teo- cionaI, pois o Brasil vem a I
dósio; tornar-se o principal produ-
- em 1.793, faleceu no tal' de café no mundo. Pi'O

Rio de Janeiro o·compositor pdedade de capitais brita- Campanha Argentina de
Manoel da Silva Rosa; nicas, a ferrovia ficou co-

1827;
- em 1.817, . travou-se o Inhecida como Inglesa.

_ em.1.947, foi solene-
último combãte entre repu- - em 1.862, morreu em

mente intronizada na As
blicanos de Pernamb·uco e Recife, o Coronél Bento Jo- sembléia Legislativa deste
tropas legalistas do Impé- sé Lamenha Lins, u.m. dos Està'do, na Sala das Sessões,rio, junto ao Trapiche de bravos da guerra cIvIl de

a Bandeira do Brasil. Uma
Ipojuca, no Rio lVIorépo,� 1.824, em Pernambuco e da' comissão de Deputados dos
..,�....... .JIL..lY'.........�..,.Y'a_WM...._�& �----.... vários partidos conduziu a

Enl·gma Re� c--reatIvo Bandeira e o Deputado Vei-
-

g'a, autor ,da proposta, fez a
/ " devida saudação, por deter-,

� m,inação ·do Presidente da
. mesma Assembléia. Grande

, foi a assistencia de Auto-

� cidades Civis e Miiitares e

rl;!:í�L Povo em geral,

'� x
. x x

ik..iííi... 16 DE MAIO
A data de hoje recorda-

no§ que:
- em 1.818, Bento Ma

uuel Ribeiro, Com suas tro
pas, entrou na povoação de
'Arroio de la China, hoje
Concep'Ción deI Uruguai, a
poderando-se de navios ini

migos e depósitos de mu

nições;HORIZONTAIS
_ em 1.818, um Decletol' - Em que não há caminho; linh'anzitavel. 5 Va- de D . .1oão VI, aprovou asZio;·óco. - Renque. 7 - Busca; pesqlüsa. - Ato ou efei- condições aceitas ,Pelo agento de sovar. 9 - Caixa de madeira revestida de couro te do cantão d�: 'Friburgo

ou lona. - Curso de água natural. (pI.) 10 - (Bahia) para estabelecimento de-
Instrúmento com que se extrai o látex da maniçoba. uma colônia _ de Suiços na

- (naut.) Cabo náutico de extremos fixos. (pI.) 11 real fazenda do Morro Quei-
- Chefe etíope. - Ensejo; pxetexto. 12 - Resíduo de mado, hoje Nova Fribur-
nicotina .que fica no tubo de cachimbos e piteiras. go;'VERTICAIS

- em 1.823, álegando não�. 1...,.... Sabre, arma de combate e de execução, usada pe-
I poder faltar ao juramentolos turcos e arábes. (pI.) 2 - Hora do ofício divino en- de fidelidade prestado aotre as sextas e as vésperas. - Grande ba.J�bat�na peito- Rei ele Por,"ugal, o Capitãoral de alguns peixes. - Do verbo ir. - igual -- semelha'n- Severino Alves de Carvate. 4 - Que tem olor. 5 - Custar. 6 - Aparêlho inventa- ,lho recusou-se a reconhecerdo por Santos Dumont. 7 - Óxido 'de cálcio. 8 - Contra- a Independencia do Brasil,ção da preposição 3 com o artigo os. .

conseguindo em .São Bernar-'

(Solução no próximo domingo) do do Brejo, no Maranhão,Solução do numero anterior. honrosa capitulação da ge-HORIZONTAIS nerosi-dade de Salvador Car-
- Amassa - Manaus - Ataras - Datada - Aramos. doso 'de Oliveira, chefe dos

VERTICAIS nossos patriotas;Am@.da :;:;;: Matar .::- Anata.,....". Sm:ame - guad0-- -As-,'l'aSl"' :A.ndré Ni'lo j,rr.�:I;lpc9 .><�,.:fi';:'�>�-: :". ":- ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo, 15 de "malo de 1955. o .ESTADO

JUIZO DE DIREITO DA
_ COMARCA DE SÃO· JOSÉ
Edital de segunda Praça,
com o prazo' de déz dias.

JUIZO DE DIREiTO DA COMARCA DE BIGUAÇU / do o Suplicante adquirir o necessario titulo para a JUIZO DE DIREiTO DA COMARCA DE BIGUAÇU I O Dr. Jaymor Guimarães

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA transcrição no "Registro. Para efeito de alçada, dá-se EDITAL, DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA Collaço, Juiz de Direito em

(30) DIAS,. .

esta o valôr de Cr$ 2.100,00. P" deferimento. Biguaçu, (30) DIAS exercício na Comarca de

O Doutor Abelardo da Costa Aranteli, Juiz 18 de' abril de ·1955. (ass.) Acácio Zélnio da Silveira. O Doutor Abelardo da Costa Arantes, Jui São José, Estado de Santa

de'Dir'eito da Comarca de Biguaçu, Estado de Relação das testemunhas: Domingos Martins, Gumer- de Direito da' Comarca de Biguaçu, Estado de Catarina, na forma da iei,

Santa Catarina, na forma da lei, etc. cindo- Manoel Ferreira, Ildefonso Jaques, Jovito José Santa Catarina, na forma da lei, etc. etc .

.

FAZ, saber aos que o presente edital virem ou de- Sodré. Em a reterída petição foi exarado o seguinte. FAZ saber 30S que o presente edital virem ou de- Faz saber aos que o pre-

-Ie conhecimento tiverem que, p01' parte de João Mi- despacho: A. Designe-se dia e hora para a justiticação le conhecimento tiverem que, por parte de José Fran- sente edital de segunda pra

guel dá Cu�ha, ·por. seu advogado o Dr. Acácio Zélnio previa, ciente o Dr. Promotor Publico. Big. 18.4.55. cisco Péres, por 'seu advogado o Dr. Acácio Zélnio da ça virem, com o prazo de

,

da Silva, lha foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. (àss.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito, Pro- Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr. déz dias, que no dia vinte e

Dr. Juiz de' Direito da Comarca de Biguaçu. João Mi- cedida a justificação, foi esta julgada por sentença do Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. José Francis- três do corrente, as déz ho

guel da Cunl'lq,' brasileiro, casado, lavrador, residente teôr seguinte: Vistos, etc ..Julgo por sentença e jus- co Péres, brasileiro, casado, lavrador, residente e do- fas o porteiro dos Audító

e 'domiciliado em Alto-Biguaçu, querendo promover tificação produzida pelo autor Antonio Jorge da Sil- -miciliado em Três "Riachos, neste Município, querendo rios deste Juizo, trará a pú-"

neste" Juizo," urna .ação de usocapião, vem, por seu pro- va para que produza os seus devidos e legais efeitos. promover neste Juizo, uma ação de usocapião, vem, blico pregão de venda e ar

curador e advogado infra assinado, expor e requerer Cite-se por mandado o Dr. Promotor Público e os con- por seu procurador e advogado mfra assinado, expor rematação, com o abtírnento

a V. Exa., cômo segue: Possue o Suplicante, mansa, pa- frontantes do imovel. Para ciência dos interessados e requerer a V. Exa., como segue: Possue o Suplican- de 20% em frente ao, edí

cifíca; ínínterruptamente. sem oposição e com o incertos, expeça se edital na forma do art. 455 § lOdo te, mansa, pacificamente, ininterrupta e continuada- rícto municipal desta Co

"anímus domini", ha 36 anos, dois terrenos situados Cod, de Proc. Civil. Custas afinal. Big. 5 de maio de mente e com o "animus domini", ha mais de trinta marca, o seguinte imovel

em -Alto Biguaçu, neste Município; Os ditos terrenos 1955. (ass.) Abelardo. da Costa Arantes, Juiz de Direi- anos, um terreno situado em Três Riachos. Mede o re- penhorado a João Varella

são de medidas e confrontações seguintes: terreno de to. E, para que chegue ao conhecimento de quem in-· ferido terreno 109.492m2. E' seu perímetro o seguin- da Silva e sua mulher, nos

28S:464iu2, tendo 220m de frente que faz ao N. e de teressar possa, mandou expedir o presente edital com te: O lado oeste do terreno, linha N-S, mede 725,4m, autos de Precatória Execu

fundos 1.5�Om, sendo que na altura de 66_Om a contar o prazo de trinta (30) dias, que será publicado e afixa- daí segue em ângulo reto-a direção O-L em 171,6m, tória, expedida a. requéri

da frente para os fundos, o terreno sofre um estrei- do na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de quebrando depois em ângulo reta tambem em díre- mento de Aparício Varella

tamento em sua largura de 57,2m, ficando daí para Blguaçu, aos seis (6) dias do mês de maio do ano ( ção S-N no que segue 484m até encontrar um cami- da. Silva. e sua mulher, por

diante com a largura ele 162,8m e esta falta acontece mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu, Orlando Ro- nho, em seguida o perimetro segue pela margem deste seu advogado o dr. Clamo

a Leste do terreno; confronta ao norte com terras de mão de Faria, Escrivão, Ó datilografei e subscrevi. Bi- -caminho que toma a direção L-O em 44m, quebrando G. Gall�tti, cujos bens são

Marcos Kreis, sul com as de Aquilino Vitorino Schmitt guaçu, 6 de m�io-de 1?5�. (assinado):. Abelardo ela Cos- depois, a linha divisÓI:i� em ângulo agudo em direção 1 �� seguin tes : - Um t�lTeno
. com cujas terras confronta também a leste, e a oeste ta Arantes, JUIZ de DIreito. S-N ate encontrar a divisa norte, do terreno que é uma :';1.tO �m Rancho de _Taboas,

com as de Manoel Guilherme Martins. Terreno de Confere com o original afixado no lagar de costu- linha de 95,6m e que segue a direção L-O até fechar o I distrito de Rancho Queima-

103,4m de frente, ao norte, por 176m de fundos, área me. perímetro. Confronta o terreno, 3.0 norte com um ca- i
do, COl':larca de São José,

de 18.198,4m2, confrontando ao norte com um ríbeí- Data supra. minha e com terras de João Manoel Alexandre, sul com a area de 498.960 me-

rão, sul com a estrada pública, leste com terras de Orlando Romão de Fada - Escrivão com as de herdeiros de Zeferino Cardoso, leste com as
tros quadrados, fazendo

Paulino Luiz Junkes, oeste com as de Adalberto Mar-,
de Paulo Miguel Cardoso e as de João Manoel Ale_!,frente.

na antiga estrada de

tendal. Não possuindo titulos sôbre os aludidos terre- JUiZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU xandre, e oeste com as de herdeiros de Zeferino Cardo-' An!ehna; fundos' com Ro

nos, quer o Suplicante adquirir o dominio dos mesmos, EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA soo Não tendo títulos sôbre o aludido terreno, quer o be�t� Schutz; ao norte com

de acôrdo com o disposto no art. 550 do Código Civil (30) DIAS Suplicante adquirir -o domínio do mesmo sem funda
Inácio Bach, e pelo sul, com

e na conformidade do artigo 454 do Código do Processo O Doutor Abelardo da Costa Arantês, Juiz I menta no art. 550 do Código Civil e na donformidade terras d: Roberto. Schmitz,

Civil. Assim, pede e requer a V. Exa., se digne ouvir de Direito da Comarca de Bíguaçu, Estado de do art. 454 e seguintes do Código do Processo Civil. tel'l'�no este registrado no

as testemunhas adiante arroladas que' comparecerão Santa Catarina, na forma d� Lei/. etc. Assim, pede
.

e requer a V: Exa., se digne ouvir as tes- ��g:st�'o de Imoveís de São

em Juizo indenpendentemente de intimação, sendo FAZ saber aos que o presente edital virem ou de- temunhas adiante arroladas e que comparecerão em
. se, a fls. 243, sob n. de

feita a justificação "ab initio" e, procedente' esta, se le conhecimento tiverem que, por parte de Alexandre Juizo independentemente de intimação, sendo feita a ��':lem 4.282, av�liado por

proceda de acôrdo com o disposto nos artigos 45'4 e Francisco Severino, por seu procurador, o Dr. Acá- justificação "ab initio" e julgada esta procedente se
unta e nov� mil cento e

seguintes do Código Processual,' sendo .de tudo ciente cio Zélnío da Silva, .lhe foi di�igida a �et�ção seguiJ?-te: faça de acôrdo ,:om .os arts. 454 e seguintes do Códigr ��t:�n!a e seis .cruze,iros ,e
o Dr. Promotor Público e citados os cônjuges dos con- Alexandre FranCISCO Severmo, brasíleíro, solteiro, Processual, sendo CIente de tudo o 'Dr. Promotor VÚ-

t
.

centavos, outro ter

frontantes caso casados sejam, podendo ser julgados maior, lavrador, residente e domiciliado em Fazenda, blico e citados os cônjuges dos confrontantes caso :eno Sl�O n.o lugar 'I'aqua-

Procedente a presente por V. Exa., data venia, e ad- neste Município., querendo promover neste Juizo, uma casados sejam, para após o prazo legal ser a presente Qlas,. distr-ito .d�. Rancho
-

de usocaoíã
.

t t
.

d"
.
-, uennado muntcrpro de São

quirindo o Requerente o necessário titulo para a trans- �ça? e �socapIao, v,em, por seu aSSIS en e JU ICIaflO data v�nia, julgada pr?c.ede.nte por V. Exa, adq�il'i'ndo José com' ,
,

.

.

críção no Registro. Protestando por todas as provas infra assinado, expor e requerer a V. Exa., como se- o Suplicante o necessano: titulo para a transcrição no t
'

.

a. are� de .sewen

em direito permitidas, perícias, vistorias, testemunhas gue: Possue o Suplicante, mansa, pacifica, inínterrup- Rezístro. Protestando-se por todas as provas em direi-
os te vmte e ?OIS mil, sete-

t. ti dai t ". domini" h t'::> .

id
.. . .

cen os metros quadrados
e documentos, bem como pelos depoimentos pessoais ,a � con ll:ua amen e, e com o .ammus' ommr, a o permítí as vistorias, penclas,_ testemunhas, docu (622700) CO! ...

dos contesial1tes sob pena de coafessos, e dando á maIS de t1'111ta anos, um terreno slio em Fazenda, nes- mentos e depoimento pessoal de quem esta conteste, o f". t '�
n a.s segumtes

t M
... 'I t 'd" d d t'

. ,,011 1011 acoes' ao norte

presente, 'para efeito de alçada o valor de Cr$ e umcIplO, no qua em sua resI encla e e on e 1- sob pena de confesso, e dando ã presente o valor / 'o t,,' '" .

2.100,00. P. deferimento: Biguaçu, 15 de abril de ra o seu sustento. Mede o referido terreno, 222.714m2, Cr$ 2.100,00. P. deferimento. Biguaçu, 16 de abril d(' 'te; a enas dos tr�nsmlten-
1955. (ass.) Acácio Zelnio da Silva. Relação das teste- e faz frente na estrada velha que segue para Sorocaba. 1955. (ass.) Acácio Zélnio da Silva R€la"ão das teste, . ;,.

o S�l, de, nOIte com a

h F
.

A
.

M 1 G "Ih J
_ E' de forma irregular. A frente do terr.eno, Leste, me- munhas·. Paulo 1\JrI'O'llel Cardoso Ze'ferI'no" Manoel da anj:ga es ra a velha d.e An-

mun as: ranClSCO monm, anoe UI erme, oao
d 258 t . 1 d 't

_

t d'
.

1"
'

'1
1:>. '

•
.

• ge ma, e ao oeste com ter-

Francisco Setubal. Selada com Cr$ 3,50 estaduais. Des- he t
me ros, o

.

a � nOI et nao emt.a dlvIsa etm 11- SIlva, Manoel Laurmdo dos Santos. Selada com Cr$ ras de Domício Inácio Back

pacho: A. Designe-se dia e hora para a justificação n a re a, mas, prm�elramE}n�, a par Ir a
. e� rac�, 3,50 estaduais. Despacho: A. Designe-se dia e hora pa registrado a fls 243'

'

Prévia. Ciente o Dr. Promoto.r,. Público. Big. 18-4.55. frente, segue em d1reçao L-O ate encontrar a lml1a di- ra a J'ustificação prévia ciente o Dr. Promotor Públi, d'
., s?b

. ".
, d'.

_

S N 103
.

.

-

"
' n. .e OI dem 4.283 do Reg1s-

(ass.) AbelaI'do da Costa Arantes, Juiz de Direito. Pro- Vlst0rJ;al·t9ue seglle e:n Ire�ao 1- emt· t
m, seg�e P?r co. BIg. 18.4.55 (ass.) Abelardo da Costa Arantes, JUÍí tro de Imoveis d� São José

cedida a justificação, foi esta julgada pGr sentença es a Ll Ima para apos, em angu o re o, omar a dlrecao de DireitCf. Proeedic1a a justificação foi esta julgad' . j' d
'

d t
' .

t V· t t J I t L-O novamente em 990m até a linha "do fundo,' a "li- p-or sent'ença do teoAI' ".'egu.I·nt·e·. \iT}·sto's etc Julg'o POcl :�va l�! o �tm qutarenta e no-

o eor segu1l1 e: - . 1S os, e c. u go por sen ença a
-

d d'
. _

1 t. d t d
-

'.

f' 1
'

.J ,. ,e mI , OI ocen os e dezes-

justificação produzida por João Miguel da Cunha, para nha a �VlS�O su , adpar _lr LaOes ra 4a68aClmda �'e erlbc' sentença a justHi.cação produzida pelo autor José Fran, seis cruzeiros (Cr $

que surta os seus devidos e legais efeitos. Cite-se por seguAe pr1lmeIrto em d.Ireç�o S N- em. m, aI que ra cisco Péres, para que surta os seus jur,dicos e legaif 49.816,00). E quen; o�· b�l��
mandado o Dr. Promotor Público e os confrontantes em angu o re o .na lreçao .- � aSSl1U prossegue em efeitos. Cite-se po� mandado o Dr. Promotor Público quizer arr t· d "

do imovel. Para êiencía dos inteyessados incertos, ex- 25�m para depOls tomar a dIreçao L-O novan:ente-até e 0S confronta.1Íes do imóvel. Para ciencia do� inte, comparecer e�� a�ia h�;=I:
Peça-se edital na forma do art. 455 § lOdo Cód. do I

a lmha de fundo do terreno; os fundos do terreno 1 essados inGerLos expeça-se edital na forma do a, lug'al' aCl'ma .

d
d 1· 't d li 1 d 10 d d'

-

N S
'" '

. < menClOna os

Proc. Civil. Custas af�nal. Bi�. ?-5-55.· (ass.) Abelardo I
e un.l a o :por uma 'n la, e m e. neçao - e 455 § lOdo Cod. de Proc. Civil. Custas afinal. Big sendo êles entregues a que�

da Costa Arantes, �UlZ de DIreito. E para chegar ao . que lIga a �mha N do terreno com a lInha S do mes- 6.5.55. (ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Di mais der e ma.ior lance ofe

conhecimento 'dos interessados, passa o })resente' edi- mo. Confronta o terreno, lest�, fren!e, com a estrada reito. E para q:J.e chegue ao conhecimento dos Íllteres recer. O presente edital se

tal, com o prazo de 30 dias, que 5erá publicad'o e rui- velha, oeste, com terr�s .de Joao Fana em �'58m e ep . sados, passa o presente edital, com o prazo de (30 rá afixado no lug'ar"do cos

x�do na forma �a l�i. Dado � passado. nesta Cidade d.e 103m}om. que�� de dlr�Ito, por um tr�vessa? Geral, e dias, que será, publicado. e afixa tIo na forma da h tume e publicado na forma

BIguaçu, aos S�lS dIas do 1:1es de maIO do ano d� mll d.e TI es �la(}h��:. ��l com tel\ras «f_e Joao Fana e. Fran- ,I?ado e l�assa�o l!esta Cidade �e Biguaç\l, aos nove da lei, duas vezes no jornal

novecentos e cmquenta e cmco. Eu, Orlando Romao de c�sco xavMler VII,-,IIAa, tl}o�te Scom �s deNI�abel Mapda Mi; dIas do mes de, malO do ano ele 1ml novecentos e cin- "O ESTADO" e uma vez

Faria, .Escrivão, o dat�log�'afei e subscreví. Bigua9u, {} nan� :. ,anoe .. p amo" evermo. ao P?SSU111 o h-, q�enta e .cinco. �u, Orlando, RO�lão de 'F'aria, Escri no "Diário Oficial do Esta.

de malO de 1955. (assmallo):.Abelardo da Costa Afan- �ulo:; sobre o al.ldl?O teneno, q�e� o S�p�canJe, com vao, o datllografeI e subscrevI. Blguaçu, 9 de maio dE' do". Dado e passado nesta.

tes, Juiz de Direito. LUI)d�mento 110 artigo 550 do .COdIgO ClVlI e na con- 1955. (assinado):'Abelardo da Costa Arantes Juiz dt cidade de São José aos tl'e-

Conféré com o original afixado no logar-de costu- fonUlda.d� dos ar�s:, 454 e �e.gumtes do Códig? do Pro- Direito.
'

ze dias do mês de 'maio de
cesso CIVil, adqilll'lr o .clommlO do mesmo. ASSIm, pede Confére com o original afixado no lOf.!ar de Co"tll mil no'vecentos .

t
. V 'i' d'

- .

t h
. ,a ., -

. e Clllcoen a

e I'equeI a . j!;xa., se 19ne OUVIr as estemun as a- me. e cinco. Eu Am ld S
d t '1 d

-

J" d
' o o ouza,

1311 e ano a. as e que comparecerao em UlZO 111 e- Data supra.· Escrivão a fiz dat'l f'
:l t t d

.

l'
-

d f·t
.

fI'
. logra aI:

p�nc,��,e.l11.��1,� e. Ir lmdaçao, sen o eI a a JUs 1 Ica- Orlando Romão de Faria Escrivão e subscrevo. (ass�. Jaymor
. ça� a 111110 "e, JU ga a esta. procedente, se .faça de Guimarães Colla.ço - Juiz

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU aCcYl�dO cpom o à.LSPI08tO dl1osdartIgos, �54 e segumtes do de Dil'eito em exercício. Era
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA oOeJO roceSSll'l se-1 O t d t D P

t P'bl' ··'�t'd
1 � � o Clen:e o r. roma- J que se continha com o di-

,

(30) DIAS' ar. � ICO e Cl a ,os os conJuges dos �onfrontantes n 1-'·
. - to edita.l b que bem e fiel-

O Doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz do �movel, para apos_ o prazo legal, ser Julgada, data - rar lClpaçao rn_e�te fiz extrair a -presente
de Direito da Comarca de Biguaçu Estado de

. vel!l�, a presenite açao procede�te,. por V. Exa., ad- Santino Andrade e sua esposa d. Lucinda Gonzaga cop1a. Eu, Arnoldo Souza,
Santa Catarina, na forma da Lei, etc. q�lr!ndo � SUl?l:cante o necessano tItulo para a .trans. Andrade, participam aos parentes e pessôas amigas o

Escrivão a 'fiz datilografar
FAZ saber aos que' o pre�ente edital virem ou de- CIlçao no Re�ls�ro. Prot�s!a-se por todos os melaS de ,nascimento de seu filho Jorge Luiz nascido a M t ' '. e subscrevo.

le conhecimento tiverem que, por parte de Antonio provas em dlreJto permItIdos, vistorias, pericias, do· dade "Dr. Carlos Corrêa" dia 10 do' correl1t: a e1111
�.........--------"";"'-

Jorge da Silvai por seu procurador o Dr. Acácio Zélnio cumentos e testemunhas, e pelo depoimento pessoal
' .

Empregadada Sjlva, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: de quem esta contestar, sob pena de confesso. Dando
Antônio Jorge da Silva, brasileiro, militar, residente a esta, para efeito de alçada o valôr de Cr$ 2.100,00. i

Precisa-se de uma cozi-

e domiciliado em Rio-Caveiras, neste Municipio, que- P. deferimento. Biguaçu, 16 de abril de 1955. (ass.) Ed' t Ide'"
nheira para pequena família

rendo promover neste Juizo, uma ação de usocapião, Acácia Zélnio ai! Silva. Relação das testemunhas: Ma- 'I a e
.

o nvoea ç'ao bom ordenado.

vem, por seu assistente judiciário infra assinado, ex- noel Miguel Farias, Juvenal Manoel da Silva Manoel
..

Tratar na. Avenida Mauro

p�r e requerer a V
..E.xa., como ,�egue: Possue o Su- Joaquim Pereira. Em a referida petição foi' exarado Ramos 217.

plIcante, mansa, paCIfIca, e contIl]uadamente, sem, o seguinte despacho: A. Designe-se dia e hora" para a

oposição e co� o "aJ?-imus domini", por si e. seu ante· justificação prévia, ciente o Dr. Promotor Público.
cessor, ha maIS de trmta anos, um terreno sItuado em Big. 18.4.55. (ass.) Abelardo da Costa Arantes Juiz de

Ri?-Caveiras, nesta Comarc�, cuja posse adquiriu ha Direito. Procedida a justificação, foi esta julgada por
dOIS �nos de Gel'alda d� Jesus qu.e a teve durante mais sentença do teôr seguinte: Vistos, etc. Julgo por sen

de trm�a anos. O Supllcante r�sIde em uma casa que tença a justifica�ão produzida por Alexandre Francis·
construIU no ter�eno em questao, sél;tdo que medem e co Severino, para que produza os seus devidos ele
confrontam as dItas terras da �aneIra seguinte: 16m gais efeitos. Cite-se Ror mandado o Dr. Promotor PÚ,
de frente por �Om de fundos, area de 1.440m2, con- blico e os confrontantes do imóvel. Para ci�ncia dos

fronta�?o a\o :1(�rte com terras de João, _Hercilio e as interessados incertos, expeça-se edital na forma do art.
de Abih.o Cesano, ao sul com as de herde1ros de João 455 § lOdo Código de Proc. Civil. Custas afinal. Big.
Manchem, leste con� a estra?a Fe�eral e oeste com a 3 de maio de 1955. (ass.) Abelardo da Costa Arantes
estrada estadual. Nao. I?OSsull1d� �Itulo sobre o ?ludi- Juiz de Direito. E, para que chegue ao conheciment�
do terreno, qu;�' adqUl:r;wo �0�11lmo. d.o mesmo, fund�- de_ quem interessar possa mandou expedir o presente
mentado n� �r.:go 550 do COdI�O. CIvIl � na

confornu-, edItal co� o prazo de trinta (30) dias, que será publi-
dade do COdIgu do .Processo. CIVIL ASSIm, pede � re- c�do e afIxa?o na forma da lei. Dado e passado nesta Henrique Zaguini Vva. Maria Venancio
quer a, V. Exa., se dIgne o�vIr as testemunhas adIante Cldade de Blgliaçu, aos' (3) tres dias do mês de maio e Cherem
arroladas e q�e . com.?arecerao em Juizo, independen- do ano de mil !lovecentos e cinquenta e cinco Eu O - Sra. Anita Zagúini

!e�l1.e�te d� mbmaçao, ,s:ndo feita a j�stificação A ':ab lartd? R?mão de Faria, �sérivão, o datilografei e �ub�> têm o prazer de participar o contrato de casamento

l�ItlO e! Julgada esta .pIOcedente, se .faça de a�o�do crevl. Blguaçu. :3 de malO de 1955. (assinado): Abelar- ,de sellS filhos
com o dISpOSto nos artlgos �54 e segumtes do COdIgO do da Costa Al':lntes, Juiz de Direito.

P�oces-su�l, sendo �e .tudo CIente o Dr. Promotor PÚ- Confére com o original afixado no logar de costu-
bhco e cItadas os cOl1Juges dos confrontantes caso ca- me.

sados sejàm: pó._ra, após os prazos legais,' ser � presen-
_"'tl>'.....

,
data, veUIa, 'Julgada·procedente, porV;' Exa.,' poden"

EDITA'IS Edital
?

-

Data supra
Orlando Romão de Faria - Escrivão

me.

De ordem do Irmão Provedor, convoco os irmãos de
Divino Espirito Santo e SS. Trindade para' a sessão de
assembléia geral que esta Irma.ndade fará realizar ás
15 horas do dia 15 do corrente, domingo, para o fim de

l�ger a nova administração desta Irmandade para o pe
nodo 1954-1955, tudo conforme o disposto dos artigos
23 e 24 do 110SS0 compromisso.

Sub Distrito da Trindade, em 5 de maio, de 1955.
Osmar Manoel Coelho - Secretário

Participação

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA

8\IRITIBA
SÃO PAULO

RIO

Escrivão

Jayme e Maria

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Ma.fra, 6
FiJil"ê"23SS""',"""----

Data suprá.
Orhmtf'O Romio· d� Fari'<I' .0: ....

7 de Maio de 1955.
,

Rua Vida! Ramos, 44 Rua. Vidal Ramos, 63-
0allo+nhas· "Florianópolis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Quando a administração Os Cosme e Damião, são jôgo do bicho tem sido aba-

pública encont:a ,homens h�.ie no :r:-,i? l�ma . institui-ll�dO na sua estrutura tão

íntegros - por incrível que çao respettáveí cheia de se- vigorosa. Só há um ponto
pareça ainda existe int gri- gurança e austeridade. E que o Coronel Cortes deve
dade nesta terra - os re- isso se deve ao pulso forte da procurar solucionar com

sultados do seu trabalho e a orientação firme que im- rapidez: - A questão dos

aparecem logo. Há um peri- primiu o comandante à Po- proventos dos seus homens.
go sempre, pouco param nas lícia Militar. A polícia precisa pagar me

funçõe.s porque a máquina Depois entrou para a Po- lhor. Um homem que ganha
burocrática está tão vicia- Iícia Civil o Coronel Cor- salárío abaixo do nível de
da que dificilmente se pode tes que já à testa daJnspe- vida compatível com a sua

consertá-la e acaba se de- teria de Veículos, dera ca- função, às vêzes não pode
sistindo. . •

I bais provas de capacidade ser honesto. Deixa de cum-

-Na políci� do Rio de Ja-l dir�gente. O Coronel Corte.s prir um dever funcional, pa
neiro se esta passando uma, esta fazendo um verdadei- ra poder levar alimentos à
transformação visível a. 1'0 expurgo dentro da Polí- sua casa ou para salvar da
olhos 11 ús. Anteriormente, o I cia, Civil, moralizando-a, morte um filho enfermo.
Coronel Ururahy á frente· dando-lhe métodos moder- Use verbas segretas. Apele
da desmoralizada Polícia nos, extirpando-lhe do seio para o Parlamento por uma

Militar, conseguiu mudar- os ma us elementos. E pe- lei urgente. Mas é ponto
lhe a fisionomia. Os seus las ruas da cidade o policia- vital para levar seu plano
homens são olhados com mento se vai fazendo sentir. e bom termo!
confiança e simpatia, tanto O Rio era uma cidade com- -----------

ou quase tanto como os 1108- pletamente despoliciada,
sos Bombeiros que feliz- cheia de malandros que ata- DOCESmente conseguiram escapar cavam os transeuntes de

em todos os tempos da pou- noite e de dia, sem cerímô

ca vergonha 'que fusticou o Inia: Já se l:espira um po�co
Brasil de ponta a ponta. . . mais de liberdade. Ate o

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA

_ (30) DIAS
O Doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz
de Direito da Comarca de Biguaçu, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por parte de João Manoel
Mendes, por seu procurador o Dr. Acácio Zélnio da Sil

va, lhe foi dirigida a' petição do teor seguínte: .João
Manoel Mendes, brasileiro, casado, lavrador, resíden
te e domiciliado em Três Riachos, neste Município,
querendo promover neste Juizo, uma ação de usoca

pião, vem, por _

seu assistente [udícíarío infra assina

do, expor e requerer a V. Exa., como segue: Possue o

Suplicante, mansa, pacífica, ininterrupta e seguida-
mente, por si e seu antecessor Zeferino Henrique Con- Cirurg. - Dent.
radi, ha mais de trinta anos, um terreno situado em (com vários e recentes cursos de especialização)
Três 'Riachos,'" sendo que a posse de A. é de 26 anos e .iperações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
de seu antecessor acima referido é de 10 anos. Mede .eís - dentes ínclúsos Tratamento atual da Piorréia,
O dito terreno, 55m de frente, por 660m de fundos, área por operação sem dôr
de 36.300m2, confrontando a frente, oeste, com ter- Pesquisas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
ras ele Zeferino Henrique Sonradi, Leste, com as de lente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
herdeiros de Patricia Corrêa de Melo, sul com as de .utor Prof, Badan) - tratamento eficiente rânido e com

Zeferino Henrique Conradi e norte com as de Fran- teste bateriológico e contrôle radiodó�tico
cisco Manoel Amaral. Não possuindo titulos sôbre o )entaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,
aludido terreno, quer adquirir o dominio do mesmo, quando anatomicamente indicadas.
com fundamento no art. 550 do Código Civil e na con- Pontes: móveis e fixas
formídade dos arts. 454 e seguintes do Código do R.\DIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA'
Processo Civil. Assim, pede e requer a V. Exa., se díg- Atende só em hora previamente marcada
ne ouvir as testemunhas adiante arroladas e que com- Ciinica:

.

parecerão em Juizo independent�mente de intimação, Rua Nerêu Ramos, n. 38 - ·Fone-2.834
sendo feita a justificação "ab initio" e, julgada es.ta FLORIANóPOLlS - Pela manhã sõmente
procedente por V. Exa., se faça de acôrdo com o dís- De'n'lal Sanl'a Ip"'olonl·aposto nos artigos 454 e seguintes do Código Preces- NA RUSSIA UM EMPRESTIMQ .

'.sual, sendo de tudo ciente o Dr. Promotor Público e -

citados os c�n.íuges dos confrontantes casa casados LONDRES, 12 (U. P.) - se vencerá em 20 anos, a Dr
sejam, para, após o prazo legal, ser a presente, data A União Soviética eomuni- partir do dia 1° de novem- ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
venia, julgada procedente por V. Exia., adquirin�o. o ;0:' � emissão d� .�m em- b�'o próximo, O� bonus

se-I�_ii.�]t_..
�

Re�strá. Protesta-se por todas as provas em Díreíto

I préstimo
de 32 biliões de rao Isentos de Impostos. O -

Rua: Tiradentes n.? 20

Supli��nte o. nec�ssário �í!tllo para a transcrição no l:ublos (,8 biliões de dóla-Il:iltimb.� empr�s.ti.mo interno
.

'.'
FLORIANÓPÓLIS-

permItidas, vIstonas, p rlClas, testemunhas, documen- I es). pala. fomento d� eco-l
da Ul1lao SovletIca,. a :n:e:a- 'r� "[:;r',

tos, depoimento pessoal de quem esta contestar sob nomIa nacIOnal. A emIssora de do de agora, fOI emItIdo -� __ .�, ....á�._..... '-

pena de confesso, e dá-se a esta, para efeito de alça- de �oscou, ao anunciar a em 9 de junho do ano pas

da o valor de Cr$ 2.100,00', e P. deferimento. Bigujl- d�CISão elo COl:�elho �: ;Ui-I sad�, tambem para d�sen
çu, 16 de abril de 1955. (ass.) Acácio Zélnio da Silva. nIstros da U11lao Sov;et�ca, V?IVImento da economIa na

Relação das testemunhas: Manoel João do Amaral, Jo- declarou que o emprestlmo ClOnaI.

sé Roberto Nau, Francisco Manoel do Amaral. Em a

referida petição foi exarado o seguinte despacho: A.

Designe-se dia e hora para a justificação prévia, cien
te o Dr. Promotor Público. Big. 18.4,55. (ass) Abelar:
do da Costa Arantes Juiz de Direito. Procedida a jus.
tifkação, foi esta j�lgada por sentença do teôr se

guinte: Vistos, etc.
<

Julgo por sentença a justificação
produzida por João Manoel Mendes, para que surta
os seus devidos e legais efeitos. Cite-se ·por mandado
os confrontantes do imóvel e o Dr. Promotor Público
da Comarca. Para ciencia dos interessados incertos,
expe'ça-se edital na fórn'la do art. 455 § nO 1 do Cód.
de Proc. Civil. Custas afinal. Big. 3 de maio de 1955.
(ass,) Abelardo da Costa Arantes', Juiz de Direito. E
para que chegue ao conhecimento de quem interessar
possa, mandou expedir o presente edital com o pra
zo de trinta (30) dias, que será publicado e afixado
na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Bi
guaçu, aos três dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e cinquenta e cinco. Eu, Orlando'Romão de
Faria, Escrivão, o dactilografei e subscrevi. Biguaçu,
3 de maio de 1955. (assinado): Abelardo da -Costa Aran·
tes, Juiz de Direito.

Confére com o original afixado no lugar de costu-
me.

,�, 1 -'-.;_, �, ), � i � 1
Data supra.

Orlando Rumão de Faria. -- Esçrivão

Para o flgado e Prisão de Ventre
PRISÃO .DE VENTRE

PILULAS DO ABBADIl MOSS
As vertlgens, rosto quente, falta 48 ar,

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a

maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho di,es·
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pílulas do A'bbade Moss são indica·
das no tratamento da Prisão d� Vea,
tre e suas manifestações e as Aniioco-

Iítes Licenciadas pela Saude Publica, as Pilulas do Ab·
bade Moss não usadas IJo.r milhares de pessoas. Faça o

'1

•

Motores Monofásicos

A MAIOR FÁBRICA DE MOTOiUlS'
elÉTRICOS DA AMÉRICA LATINAI

para tôdas as

_IA •

O SI eneie

aplicações 'em que

essencial!

Acetllam-se encomendas de
iocinhos em grande varie
'lade; Tortas e Bolo de Noi
"a, Salgadinhos para Batiza
ias - Aniversários e Casa
nentos.
Rua lJel. Melo e Alvín 17.

Tel. 3.418

Absolutamente isento de ruldcs,
graças aos mancais' de liga
especial antifric.:ção com que são
fabricados I Esta qualidade faz do
ARNO "Super-Silent" o motor
ideal para refrigeradores,
compressores, ventiladores,
aparelhos odontológicos ...
e para tôdos as aplicações
em que é indispensável um

funcionamento silencioso!

TRITICULTURA
RIOGRANDENSE Rigorosamente controlados, em

tôdos os fases de sua fabrica
ção, pelo siStema C. I, Q. - Con
trô/e Integral de Qualidade -

o único qu.e assegura pedçiçéio
máxima no produção em sériel

RIO, _) (V, A.) - Regres
"ou desse Estado o sr. Kurt

Repsold, diretor do Serviço
de Expansão do Trigo, que ai
teve oportunidade, segundo
declarou, de estabelecer con
tacto com os deputadas da
Asse.ubléía Legislativa do

'aío Grande do Sul, incum
bidos de examinar os proble
mas trítícolas, aos quais pres
tou todos os esclarecimentos

Motores mcmofó!l(os e trlfüsh:Oi
Motor.u de eenstrueãe espadal

ARNO SA.11l;\
INDÚSTRIA E COMÊilCIO \f:!::I

sôbre as provídencías oficiais
relativas à produção, comer
cíaiízação e industrialização
do precioso cereal. Disse mais
.), Imprensa carioca aquele
técnico que participou, tam
oém, da Mesa Redonda no

síndícato do Trigo do 'Rio
Grande do Sul, onde debateu
.om os moageíros os proble-

Matriz: Avenida Amei, 240 (Moóco) -- Telefone: 33-5111 - Caixa Postal 8.217 - SilO Paulo - Est. de São Paulo.
FILIAIS: RIO DE JANEIRO = PÔRTO ALEGRE == RECIFE = suo HORIZONTE

•

� _' .4
.

Distribuidor Exclusivo em flOiUANÓPOL!5: ELETROTÉCN-ICA Ir�nHTEIAL E COMÉRCIO � Ruo Tenente Silveiro, 24
Filial ARNO em PÔiHO ALEGRE: Av. t,lhertú n:;;s, :J23 - (aixo PoJl11 1.482

FAZEM ANOS, HOJE:
- sta. .Zenaide Nunes
- sr. Higlno Machado
- sr. Joaquim Câmara da

'Silva
-

-

- sta.' 'Magda, filha da
exma, snra, Madalena 'I'or-

Dr. E. Moennich POR CADA MULHER UM ANO
DE CADEIA

VENDE-SE

OXFORD, Inglaterra, 12 o juiz, e em seguida man

(U. P.) - Samuel Curtis, de : dou trancafiá-lo no xadrez
34 anos de idade, pediu hU-,. por quatro anos.

mildemente a um juiz 'local,
que lhe dessa "outra opor- Curtis compareceu ante o

tunidade", porém o juiz, em-' juiz acusado de "quatrrga
bora seja uma boa pessoa, I. mia",' se se lhe pode chamar
considerou melhor para o assim, em virtude de se ha
próprio Curtis não lhe COl1- 'ver casado quatro vezes,
ceder novas oportunidades. I sem esperar que morresse
"Você já teve oportunida- i sequer uma das suas es

eles em demasia", disse-lhe pôsas,

res Viégas;
- menino Júlio Oesars,

filho do sr, Zigomar Fer
nandes
- menino José, filho .do

sr, AntôníqMendes de Sou-
za; /
- sn1'8 Irair Tourinho,

esposa do sr, Cap. Manoel
da Paixão Tourinho, da Re
serva da Aéronautica
- sr. Hilton Prazeres,

funcionário do SESE e aca

dêmico de Direito.

Trale das Vias
Resplratórlás
As Bronquites' (Alm'ti�

cas, Crônicas ou Aludas) e

catarros), assim como .,

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
gripes, são moléstias que
atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadu
com um rnedicamen to - en6r.
gico que combate o mal, evi-.
tando' complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas ff'r-

.

macias.

DR. INGlETTO

INCIDENTES COM
ESTUDANTES
EM CUBA

HAVANA, ',V (U. P.) - A
políCia informou ter sufoca
do uma revolta dos estudan
tes universitários sem "que
houvesse feridos ou prisão".
Foram feitos vários disparos
quando os estudantes protes
tavam pela proibição de um
comício estudantil na cidade
de Matanzas.

Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doença.s e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - TNumatologia. - Tisio]ogia
Ginecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e eUfilrdi1.
Doenças da nlhice.
AL'FA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora ..
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar.

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18.horas (exceto aos Sá'bados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá sõmente com hora

��' , I �n ,r,-,;,�; '<>::--JFi'��C-�� í .,,;;-:�
� '-'.','

.

ESPECIAIJZADA ElVl ARTIGOS DENTARIOSREUNIÃO -EM GENEBRA
Gilberto Amadb, por moti
vos de saúde, recu'sou a pre
sidência da Comissão, que
lhe havia sido oferecida.
Foram eleitos, também

por unanimidade, primeiro
vice-presidente. S. B. Kry
loy, da Russia e segundo
vice-presidente, J. V. Gar
cia Amador, de Cuba.

GENEBRA, 12 (U. P.) -
A Comissão de Direito In
ternacional das Nações Uni
das, que celebra aqui seu

sétimo período de sessões,
elegeu, unânimente, para
aeu presidente, o sr. Jean
Spiropoulos, da Grécia.
A candidatura de Spiro

poulos foi apresentada de-

Estoque permanente d� todos e quaisquer artjgos
concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES NEVONI te-
mos pàra pronta entrega

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMAL'l'ADAS
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pelo Serviço de .REEMBOLSO
AÉREO e POS'rAL

Um armazem de secos e

molhados sito a Rua Rui
Barbosa 10 (Frente a Praia
de Peixe).

- .,-_._,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



SEGURO DE VIDA·, A JORNALlSlA,S
RIO, 14 (V. A.) - O Sin- -tratar com a Companhia E

dícato dos Jornalistas FrJ- :llütat:va a realízaçâo de um

f��s;anais do Elo de Jane'ru, :(,:;:;U1'O de vida em >TUpO nas

com o intuito de proporcío- bases de 50 mil, 100 mil e

nar a seus associarias o eri- 160 mil cruzeiros, às taxas,
seja de amparar-as respectl.. respectivamente, ele 65, 130 e

,
.

vas famílias" acaba de con- 195 cruzeiros.
-------_._----

Florianópolis, Domingo, 15 de maio de 1955.

o NOSSO ANIVERSÁRIO
A passagem, ante-ontem,

de mais. um aniversário da

fundação d'O Estado, ense

jou cordial reunião na Chur

rascaria São 'Jorge, onde ofe
recemos aos nossos confra

des e aos nossos' colaborado ..

ses, auxiliares e operários
uma fes,tiva feijoada.

to, dr. Renato Ramos da

Silva, Major Ruy Stockler

de Souza, Aci Cabral Teive,
Tte. Idelfonso Juvenal, sr.

Odilon Bartolomeu Vieira,
dr. Celso Ramos Filho, dr.

Ivo Montenegro, dr. Newton

Ramos, representante dos

Galegas da Capital e do Es

treito. O sr. Tte. Ilelefonso Ju-

Na Assembléia Para final desta nossa re- Compreende este plano
portagem, resultante de uma. aberturas de ruas, alarga
entrevista que mantivemos

I menta de outras, melhoria
com o nosso afável Prefei-! dos jardins e retificação
to Municipal, dr. Osmar

I
necessaria das demais .. :·

Cunha, temos o quarto As obras já realizadas
item que é O PLANO RO- são a RUA DUARTE SCHU
DOVIARIO.

-

'fEL, abertura do trecho da
Afim-de melhorar o sis- RUA GERMANO WEN-

tema de transporte para to- DHAUSEN para a RUA
dos os distritos" facilitando ALVES DE BRITO, RUA
o escoamento de nossps 01'0- ANTONIETA DE BARROS
dutos, inclue-se aqui a E.S- no .ESTREEITO, ligando o

TRADA DA BASE, que se- BAIRRO D::.!: FÁTIMA para
rá totalmente pavimentada a rua CARONEL PEDRO
de asfalto no setor mun ici- DEMORO, atendendo uma

pal, tendo sido concluido um velha aspiração das gentes
trecho aproximadamente de daquele BAIRO ...
um quilometro. . . Assim damos 'por termí-
Tambem em estudos, a nadas as notas que tivemos

pavimentação asf'a ltica da prazer de levar ao conhe
ESTRADA DA LAGôA, o' cimento de nosso público,
mais belo e aprazfvel recan- sôbre AS RELIZACõES

CANDIDATO PONTA-DE-lANCA to de turismo de nossa MUNICIPAIS e o nos 'espe-
, ILHA. . . ra de bom quanto a movi-

_Distinto moço o nosso I servindo de ponta de lança, Em se tratando do siste- mentação do EXECUTIVO
conspícuo Jorge Lacerda. Fa-

.

melhor sería governar Monte ma rodoviário, há que res- MUNICIPAL. Daqui agra

ço-o até bôa praça - se re- I Athas considerado o menor saltar as PONTES. decemos ao dr. Osmar
servísta. Estado elo munelo onde vl- Já foram concluídas a do Cunha a atenção dada como,

Dele não se falem ainda vem 6.000 monges da religião PANTANAL e do ABRÃO, representante deste diario,
de mancheias, provavelmente ortodoxa nos seus 20 conven-' estando em andamento a de o que possibilitou os dados
por ser apenas embrião em tos na divisa da Grécia, a ter ITACOROBI que deve ser completos que acabamos de
desenvoltura no ventre da pretenso predomínio de inaugurada nos meíados ele trazer aos residentes de nos-

política, fadado por suspeita mando aqui em Santa Cata- lVIaio...
.
sa Capital. . .

_

apartidária genuína ao alto rína por influência de um Pretende ainda o nosso; . Daqui de CURITIBA ob
pôsto ela' curul governamen- aglomerada mesclado à cujo PREFEITO MUNICIPAL servamos que os serviços
tal. fim muito se assemelhará ao construir este ano, a PON-

.

municipais também estão
Pretende pela jovialidade casal de grilos guardado em TE DA LAGOA e a PON- : em grande atividade como.o

\fazer-se estagiária na arte caixa de fósforo misteriosa- TE ligando o CAES RAU-' de nossa terra e oxalá que
ele tínturar, mudando a côr mente desaparecidos, e que LINO HORN à AVENIDA F'lortanópolis saiba recom
russa dos ternos desbotados nem pai; isso, deixou o por- HERCILIO liDZ,.. I pensar e colaborar corri a
em tonalidade esverdeada às tuguês de justificar haver O QUINTO E ÚLTIMO obra gigantesca que ó 'DR.
indumentádias surradas. "um comido o outro e o ou- ITEM, COMPREENDE O OSMAR CUNHA tem à sua

Para tanto é místér co- tro comido o um". PI..ANO DE URBANI. frente, para a grandeza de'
nhecer-se das condições clí- Aconselham a razão e a ZAÇÁO I sua terra, cuja futuro há de
matéricas para, não só [ul- verdade ir a luta com o seu Este é um serviço que re- ser o ma.ls promissor e bri-
gar da firmeza química el9. partido mesmo elela saindo quer muito gosto e certo lhante possível. ..
fazenda como também asse- vencido mantendo seu nome aprimoramento... I PETER
nhorar-se de que o próprio ilibado, honrando e dígníü
azul-celéste não está ímpres- cando os seus correlegioná
sionanelo o órgão visual. rios à fazer-se vencedor sob

Precisa-se preiulgar que a conchavos e ajudas mistifi

situação política do momen- cados, obdiente a imposições
to está enfaixada num pau ,forçadas pelo valor nurne-

Acy Cabral Teive de sêbo com nota falsa na ral.

Aconteceu a liquidação ex- ponta, e, 'quem não dispuser Solidifique mais o seu ca-

tra jueli_cial do Banco do Dís- de reconhecido preparo físi- dastro eleitoral, esperando
trtto Federal sociedaoe Anõ- co-profissional na astúcia de cinco anos apenas, - por

nima. subir, acabará por não levan- que ainda é moço :_ quando
No Rio, como também nes- tal' os pés do chão. aparecerá com justificável

ta capital, a noticia causou Há necessidade do nobre probabilidade de vitória exe

intranquilidade entre os seus candidato recorrer a abrigo cutando o seu próprio e ex-,

depositantes, até que a Su- sob árvore frondosa e copa-, clusivo programa de govêr-'
perintendência da Moeda e da, invés de garapuvú nasci- no.

do Crédito, destruiu nota otj- . do com a desdita de servir O julgamento do tempo e

cial adiantando que os depó- de pouso a pássaros pretos o nosso melhor amigo pela
sitos legítimos' até 100 mil carnívoros. mão de Deus para não fu

cruzeiros ou importância :�- Deve permanecer animada girmos a estrada da vida que

quivalente aos depósitos ma- do sonho embalado, vivendo o destino nos assegura.

iores, estavam amparados em rede. de franjas verdes Não se deixe levar pelo cí

pela decreto-lei n. 36.783, de do seu próprio partido, des- clone_das emoções e promes-
18 de janeiro de 1955. prezando a tarimba forrada -sas vãs.

A referiela nota exclareceu, com espintlOs de caclôs que Os falsos profétas criaram

também, que a restituição lhe reservam os amigos da para êle o canhão de bom

elas importâncias será provi- onça, prevenindo .. se contr�1 bardeio. Não se embeveça do

denciada com urgência e se as laranjas maduras na bei- cântico das sereias de tran

concretizará tão logo estejalfl. ra da estrada que são azêd8.s ças compridas e rabo de pei-
concluidos os levantamentos ou tem marimbondos. xe.

necessários. Sugestiono ao aspirantil
A medida foi pleiteada pe·

la pr6pria diretoria do Ban

co do Distrital Federal, senelo

imediatamente determinada
:3. sua execução pela SUMOC.

O Banco que ante-ontem
cerrou suas portás ,tinha '1

sucursais, uma em Florianó

polis, uma em pôr.to Alegre,
Salvador e São .Paulo, além
de 25 agências em várias ci

dades do país.
Os jornais disseram que o

ativo disponível da socieda

de, em 31 de janeiro do COl'

rente ano, era de quase 50

milhões de cruzeiros.
O capital do Banco do Dis

trito' Federal S. A. é de 60
milhões.
Falando à reportagem, ()

sr. Otávio Gouveia Bulhões,
Diretor da SUMOC, declarou

que "somente os bancos que
se desviaram das operações
legitimamente bancárias, a

plicando suas disponibilida
des em inversões imobiliá

rias, e que hoje, estão en

frentando sérias dificulda

des, acrescentando:

"Essas dificuldades cre,;

cem à medida que o governo
ataca a inflação. Todavia, os

depositantes nada tem a te
mer com as últimas liquida
ções, porque os seus depósi
tos estão pel:feitamente ga
rantidos" e serão restituidos
imedi�tamente".
De qualquer forma, a li

quidação extra judicial do
Banco elo Distrito Federal S.
A. é ,também, uma conse

quência da situação anormal
e instá ve: dtl paU [·ica fina))·
ceira do gOV21'11O, cujo obj':
tivo, dizem os entendidos, é
de salvar o Brasil dessa coi-

_ Sessão do dia lO -

Lida e aprovada a ata da

sessão anterior e lido o eX7

pediente, tiveram ll11ClO os

trabalhos, na hora regimen
tal, sob a presídêncía do de

putado Braz Alves.

Reassumiu suas funções fi

Deputado Valél'io Theodoro

Gomes

Na sessão de hoje, dia 10

do corrente, reassumiu as

suas funções o deputado Va

léria Theodoro Gomes. O re

ferido parlamentar em data

ele 30 de março findo havia

solicitado 60 dias de lícênca

para tratar de ínterêsses par
tículares. Já tendo decorrido

mais de 30 dias ele seu licen

ciamento, o representante de

Tij ucas renunciou sua licên

ca, voltando assim as suas

atividades parlamentares pa

ra defesa dos direitos de seus

Entre tantos que nos dís- venal, em brilhante discurso, representados.
tinguiram com a sua presen- expressou-nos a satisfação
ça, devemos destacar os srs, da data, ressaltando o papel
deputado Bras Alves, presí- da imprensa na evolução da

dente ela Assembléia Legisla- cultura brasileira, sendo vi- Como primeiro orador' na

tíva, dr. Osmar Cunha, Pre- vamente aplaudielo. O nosso hora do expediente, ocupou a

feito da Capital, Gal. Paulo diretor disse palavras de a- tribuna, o deputado Mário

Vieira da Rosa, dr. Paulo gradecímento, Em nossas i Brusa, da UDN, para tecer

BIasi, diretor da Imprensa ,)róximas edições daremos considerações em tôrno da

Oficial, deputado Orlando notícías de varias outras ho- necessidade da mecanização
Bertoe, dr. Tolentino de car-l menagens que recebemos e da lavoura. Propôs, após" ros
valho, diretor da Colonia. que com emoção, agradece- se oficiado ao Ministro da

Santa Teresa, dr. J. J. Barre-l mos. Agricultura a respeito do as-

sunto em aprêço. Por pro
..............__....�-..��--_........--..

�
...q_...........�_....._........... posta do deputado Antônio

Almeida, do PSD, o requeri
mento elo deputado M. Brusa,
foi à Comissão de Agricultura
Indústria e Comércio, para os

devidos fins.

Discurso pronunciado na sessão de
5-5-55, -na Assembléia legislativa,

pelo deputado Alfredo Iherem

Mecanização (la Lavoura

.8••••••••••••••••••••
O SR. DEPUTADO ALFRE- mortos. ao mar é quase sem-

DO CHEREM - Peço a pa- pre vemos prateando as

lavra, Sr. Presidente.
.

O SR. PRESIDENTE

Com a palavra o Deputado
Alfredo Cherem,
O SR. DEPUTADO ALFRE

DO CHEREM - Pedi a pa
lavra para trazer ao conheci
mento da Casa telegrama
que acabo de receber, vazado
nos seguintes têrrnos:

"Peço providências sentido
alertar poderes competentes
efetuarem. melhor fiscaliza-

iraías
E' necessário que se ponha

termo, imediata e deünttíva
mente, a essa prática "ílegnl,
atentatória do direito de vi,

ver.

Nossos pescadores, numa

iusta e unânime revolta, por
-não terem atendidas as re

:lamações dirigidas aos pode
res competentes, já se reuni

ram, em não poucas ocasiões,
para defender com as pró-

cão barcos pesca procedentes prías mãos o direito que o

Santos vg Paranaguá e Rio ::;ódigo de Caça e Pesca lhes

de Janeiro vg pois mesmos assegura. Alguns, vendo que

se encontram pescando den- os processos dêsses piratas
tro das baias vg infringindo ;stimulados pela incúria de

Código caça e pesca vg cau �ertas autoridades começam
sando grande prejuizo pesca- J. exterminar os viveiros ele

dores praianos de Pôrto Bela peixe nas chamadas zonaf

vg Itapema vg Bombas vg �te mar _abrigado, decidiram

Ganjos e Florianópoli& pt demandar outras praias,
Respeitosas Saudações pt áreas ainda fora da mira dos

Emitério Tibúrcio dos San- infratores. Outros, tocados cte

tos, João Pio, Carlos Romeu singular heroismo, já se a

dos Santos, Aristides Souza, venturam no mar grosso,
João Paulo de Oliveira, Gil dentro de frágeis embarca

Felício, Lupércio Silva, Izau- ções, arriscando a sua para
1'0 Veras, José Tiago". garantir a vida· ela família.

Senhor Presidente, senho- O SR. SEBASTIãO NEVES
res Deputados. _ V. Excia. me permite um

O estado em que se encon- aparte?
tra a nossa população praia-I O SR. ALFREDO CHEREM
na assume proporções desa- _;;_ V. Excia. tem,.o aparte.
lentádoras. Sobe o índice de O SR. SEBASTIãO NEVES

miséria entre êsses modestos _ Não só com o abuso de

e bravos compatriotas e, co- grandes barcos, como tam

mo se não bastassem as di- bém usando bombas, matan
ficuldades de natureza vária do peixe pequeno e afugen
que os atribulam, agora se tando os outros.

pretende atingi-los também O SR. ALFREDO CHEREM
com o descumprimento da. _ Agradeço o aparté de V.

lei. Excia.
Face à exposição que aca·

bo de fazer, solicito Sr. Pre

sidente, seja enviado tele

grama a S. Excia. o Sr. Mi

nistro da Agricultura, nos se

g'uintes têrmos:
"Excelentíssimo Senhor

Ministro da.Agricultura -

Rio.
Assembléia Legislativf-l

Santa Catarina. vg apro
vando proposta Deputado
Alfredo Cherem vg apela
vossencia sentido seja coi
bido abuso barcos de pes
ca procedentes Rio vg San
tos vg Paranaguá vg os

quais infringem Código
Caça e Pesca em águas ca

tarinenses causando gra
ves prejuízos pescadores
êste Estado pt Respeitosas
Saudações. .

Solicito ainda, Senhor Pl''ó'

sidente, seja endereçacb
igual mensagem telegráfic2
ao Serviço de Caça e Pesca
de Florianópolis, ao sr. Capi
tão dos Portos e ao Almiran·
te Comandante do 50 Distri
to Naval.

/

Não pode persistir o abu
so apontado no telegrama
que li. - Êsses homens, mal
assistidos dos poderes públi
cos, vivem da pesca e para
extrair ao mar o alimento
não dispõe sinão de métodos
obsolétos. Usam a tarrafa,
o espinheI, o caniço - ins
trumentaR que não lhes per
mitem maior êxito no afã de
garantir a sua e a subsistên-

;I
cla da família.
Como fazerem frente aos

que descem dos prinCipaiS
portos elo país e, munidos ele

aparelhagem moderna, al

gun�. até servidos de Radar,
não se apugoram ele infrigir
a lei e invadir-lhes a peque
na área �m que os seus par
cos recursos materiais lhes
'concedem lutar?

Os pei:,�adores procedentes
do Rio, de Santo eParana
guá, desdenhosos das deter
minações legais, chegam a

atingir as rais do desumano
quando penetram as baías e

ali se utilizam ele rêcles cujas
malhas estreitas aprisionam

�-�também peixes-de, pequeno
porte, pe.ixes qüe devoJyerú

ACONTECEU

El'9., sr. Presidente, o que sa.apavorante que se chama:
tinha a dizer. INFL.•ÇAÔ.

I dação do presente exercício,
o crédito especial ele duzen-

tos mil cruzeiros (Cr$ .

200.000,00), para conceder

auxilio ao "Hospital São Jp
sé", na localidade de Alto Pa

raguassú, no munícípío de

-Itaiópolis.
Art. 20 - Esta lei entrará

em vigor, n� data da sua pu

blicação.
Art. 30 - Revogam-se as

disposições em contrário,
Autoriza o Poder Executi- S.S., em maio de 1955.

vo a conceder o auxilio <)·0 (Ass.) Estanislau Roma-

"Hospital São José", na loca- nowski, Olice Caldas, João
lielade de Alto Paraguassú, Colodel,
município de Itaiópolis. Pedro Kuss, Bahia Bitten-

Art. 10 - Fica o Poder Exe- court, - Da Nova, Antônio
cutivo autorizado a abrir, por Almeida e Leciam

conta elo excesso da arreca- Continúa na 5a. Pago

Isto e trabalho
. I Auxíl10 para o Hospital

Sào-José, no município de

Itaíópolís
•

CACHORRO COLUE
Desapareceu da residência do sr. Mário Bianchini à

rua Bocaiuva, 210 um cachorro da raça COLLIE que aten
de pelo nome de Duque, com as seguintes caractertstícas.

Altura 70 centímetros.
Pêlo comprido.
Côr vermelho e branco.
Gratifica-se a quem der informações.

CORAL DE FLORIANÓPOLIS
C:0nforme anunciamos _já I

.

Outros candidatos, por cer
estao sendo inscritos candi-I' to, ínscrever-se-ão neste
datas ao Coral que breve íní- grande empreendimento, e

ciará aulas de música e can-

to nesta Capital, junto à Rá- que, indiscutivelmente, mais
dia "Diário da Manhã", ns acentuará a cultura de nos-
Praça Quinze. sa terra.

O deputado Estanlslau Ro

manowskí, elo PTB em <cgui
da, ocupou a tribuna, .)ara
justificar e apresentar o se ..

guínte Projeto de Lei, que vai
assinado por vários senhores

deputados:
Projeto de Lei 11

Sal'atoga

-----------'---_._----_._----

FV0Gqanao
Ontem, no mercado, um popular fazia verdadei:.'o

comicio contra nossa prezada confreira A Gazeta, xin
gando-a lusitanamente.

- "Vejam aqui que absurdo este artigo: A COfLP
e seus defcnsOl'es! Será pos�vel .que a Coap ainda te
nha defensores? Precisamos ir à redacão levar o nosso

protesto!"
"

Alguem, vendo-me passar, sugeriu que o protesto
fôsse feito ali, a mim mesmo. Aprovada a sugestão,
fui envolvido. Li o artigo, em voz alta. Quando chegUei
à metade, fui interromplc!o:

- Doutor, não precisa continuar. O animal que
estava fazendo o comício já:c sumiu.

Donde,' a conclusão: assim como quem vê caras

não vê corações, quem lê, títulos não lê artigos.
xxx

- Quando eu fôl' governador - dizía o Jorge ao

Oswaldo Machado, no elev�dor do Lux, _. você será o

Prefeito da Capital! Aceita?
- Aceito! Mas com uma condição: poderei ser o

Prefeito do Interventor Jorge Lacerda e não do Go
vernador Jorge Lacerda!

- Por que?
.

-- Porque o Prefeito da Capital não é mais no-

meado!
•

- É mesmo! Até parece que fui eu quem fez a au

tonomia da Capital!!!
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Na noite de sexta .. feira, estado pastoso, fosse derra-

cerca das 19,30 horas, lá nas mada a areia protetora. Não

imediações do local onde se, havia mais operarIas, por
processam as obras de asfal- I quanto a Prefeitura Munici
tamento da estrada do Saco paI de Florianópolis não pos
elos Limões, a cargo da Pre- I sue verba elevada -para ser

feitura Municipal de Floria- I viço extraordinários. Espon
nópolis, a reportagem obser- taneamente, ofereceram-se

vou um grupo distinto e cu- para o serviço os srs. Dr.

rioso, chamando a atenção Zerbi Lins, Diretor de Obras i

dos transeuntes. De longe e Viação; Rubens Lange, 0-
notamos aquela heterog'ênea ficial de Gabinete do Prefei

reunião, porquanto os fa,. to; o popular "Zé Grilo", mo
róis acesos de um automo- torista do sr. Osmar Cunha e

vel davam mais visibilidade. '. os estudante Demésio Bit-

A cata de assunto para es- tencourt, Aquiles Machado
te informativo, aproximamo- e Francisco Domingos . Jac

nos e vimos, em carne e osso, ques, todos do curso do SE
o sr. Osmar Cunha, Prefeito NAC", que por ali se enCOl1-

Municipal, comandando' al- travam.

guns homens, que se dispu - Tal acontecimento vem de·
nham ao trabalho de coloca- monstrar, o espirita de lu

ção de areia naquela estrada ta da atual administração da

enquanto alguns rapazes Sfl cidade, que procura dar an

entregavam à tarefa de tra- elamento às obras já inicia
zer ao local montes de areia, das. Para tanto está contan
através de carrinhos ele mão. do com o apoio decielido dos
Interpelamos o governador auxiliares diretores e de to

da cidade sôbre o que ali es- das as camaelas populares
tava passando e êle nos ex- que, realmente, desejam que
plicou. E' que, cerca das 17,30 a nossa cidade cresça.
horas, foi injetada na estra·· Parabens, portanto, à ad
da mais uma camada de as- ministração municipal pelo
falto, sob a direção dos mt�- espirita de equipe dos seus

cânicos
.

especializados Sér- funcionário·s. O fato ocorri

gio Bacha Campos e Ednil elo sexta-feira, na estrada do
Gomes Ferrão. Necessário,' SaGa dos Limões, que está

imeçUatamente, que, no mes-I sendo pavimentaela a asfal
mo local, afim de formar a (to, é, realmente, digno de
lig'a com, o asfalto ainda em

'

nota.
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Entusiasmado com os sucessos de bilheteria dos:
filmes nacionais, n'lesmo os piores do mundo, o sr. Go
vernador estaria disposto a fazer uma profunda mo

dificação no Plano de Obras e Equipamentos, nele in

,cluindo a criação da indústria Cinematográfica barri
ga-verde. Embora favOl'ável ao regime de economia
mixta, sob o modo de sociedade anônima, para a Cata�
rinense Pictures o sr. Bornhausen defenderá o mono

pólio esta tal.
. Fala-se que o primeiro filme a ser rodado tem já

.

o seu argumento escrito pelo nossO' brilhante colega
Nerêu Corrêa, e nele desempenharão os principais pa
péis os srs. Secretários da Educação e da Segurança,
recem-empossados. Os papéis e 'os personagens serão
os seguintes:

'

Monsenhor Libl'eloto - Dom Camilo.
Dr. Parigot de Souza - Pepone.
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