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ESPETA'CULAR VITO'RIA Poder Executivo, não teve o

; • DAS BANCADAS DQ PARTI- líder udenista outra saída,

•O· � D·!. I DO SOCIAL DElVIOCRA'TICO senão a ele recuar de sua

I �

in lU iint�,o - .,.. 'E DO PARTIDO TRABA- primeira atitude, para já a-

....0 de 511 Catarina II LHISTA BRASILEIRO, gora, declarar que também

I • i Na sessão de ante-ontem emprestaria o seu apoio ao

•• Ano x Li I : I da Assembléia Legíslatíva, substitutivo do deputado Es-

I
: em, virtude de ��qúerím�nto. tívalet Pires. Registramos as-

N '1ft 180 : elo.' deputado Estívalet PIres, sim, uma magnífica vttóría

I i.ili. • líder da bancada pessedista, das bancadas do PSD- e PTB

!
.

: foi definitivamente aprecia- que por sua ativa e dilígen-

--:_�--:-:-
•
.:..
•
.:;.,:,
•
.::
•.::(..::;.:.:.:.::.:.:.::.::Cj:::":.::.:.:.:.::..::..=.:::.::.::.:::.:.::.:::;. ('O o projeto de lei que visa . - .

d

FI
. , -

.I - te atuação, consegUlram e-

ortanopolis, Quinta-feira, 19 de Maio de 1955 C, IW
r • 1"" extinguir os Postos Fiscais, mover os deputados da coll-

,�-----------......;-----------.:_---- existentes no terrítórío do gação governista dos sem

P I � '�
�

Estado. O referido projeto já propósitos de continuarem a

,

t t
I PRECO DE ONIBUS havia sido apreciado em prl- man{er no Estado tão pern.-

8 O· ara 88men o o 8n81no
' meíra discussão. Anunciada ciosos como prejudicais ór-

..

.

Abaixo sssnado eníreque ao
pelo Presidente Bráz Alves, a gãos da administração como

.ltscussão do projeta, solici- éram os famigerados Postos

sr. Governador
tou a palavra o deputado Es- Fiscais. Graças assim à de-

-d t ·d U
.ivalet Pi,'es que em oportu- sassombrada atitude das

presl en e � a· nião Exmo. Sr. Iríneu

BOml1aU-\
d) que êste aumento vem

ia e brilhante expo içâo, de- bancadas da oposição, pode-

Estudantes Q d'"
seno sacrificar, ainda mais, a já

110nstl'OU á Casa fi necessi- râo os nossos modestos e h11··

�ecun 8rl08 DD, Governador do Estado tão sacrificada situacão do
lade imperiosa da aprovação mildes homens da produção,

Estando. de visita a Flo- j lamentada pelo Ministério da Educação pedindo urgência de Santa Catarina. operário, do empregado no
lo substitutivo de sua auto- trafegar pelas estradas do

'rianópolis, esteve também em Educação e Cultura que as. nos trabalhos sôbre o Fun- Florianópolis. comércio ou do funcionário
.Ia e que contou com a cola .. Estado, sem serem molesta-

nossa Redação, acol11panha-1 sim agindo impede sua aplí- elo Nacional de Ensino Mé- Os abaixo-assinados, re- público, elevando sua despesa .ioração ele outros deputados dos e até extorquidos por

do do sr. Ernani Bayer, pre- cação. dia. sidentes todos no Bairro de de transporte, para uma.Je seu Partido, bem como da uma fiscalização ineficiente

sídente ela União Catarinen- Com o objetivo ele conse- Finalizando queremos con- Coqueiros, desta Capital, ns- única pessoa, de CrS 150,00
bancada do Partido Traba- que só prejuizos vinha tru-

se de Estudantes o sr. Dynéas �uir rapidamente a reg-ala- vidar à União Oatarinense cessitados de usar como meio ou Cr$ 200,00 a CrS 300,00 ou
hista Brasileiro. Salientou o zendo ao desenvolvimento ct"

F, Aguiar, Presidente da U- nentação da Lei 2.342 a .,.. dos Estudantes Secundárlos, de transporte, na sua loco- Cr$ 400,00 mensais (25 dias orador que na fase da prí- nossa economia. Pelo proje

nião Nacional dos Estudantes JNES ira realizar dia 20 em ás Uniões Municipais do in- moção diária para os seus úteis), Note-se que há fami-
meíra discussão da matéria, o to, em bôa hora aprovado pe

Secundários que nos fez as codo território nacional em terior e a todos os grêmios emprêgos ou cargos que .J- lias onde dois ou mais ele-
líder da UDN, deputado La- la Assembléia Legislativa, só

'seguintes declarações: dia de protesto pela morosí- dos COlégios no Estado par.i cupam nesta cidade, os ôní- mentes são forçados a fazer'
ert Vieira, havia se manifes- será permitido a existência

A minha viagem ao Sul do jade dos trabalhos dos Mi· comparecerem ao VIII Con- bus que servem àquêle balr- 'I viagens ao dia entre idas
tado contra o projeto, por de Postos Fiscais nas zonas

Brasil se prende ao desen- nistérios e convidamos a to- gresso Nacional dos Estudan- 1'0 (2 ou 4 viagens), vêm, por voltas,
julga-lo .díspensável, visto de fronteiras, isto é, quando

volvimento da campanha que dos os estudantes, pai: de
I =. Secundár�os que iremos meio dêste, expôr e, ao final, Visto o exposto solicitam,

ser propósito do senhor Go- localizados á margem de es·

encetando pelo barateamen- alunos, professores e direto- I reanzar em Sao Paulo no solírítar de Vossa Excelên- encarecldarnente, que Vossa
vernador elo Estado, extin- tradas ou rios que sirvam de

to do ensino médio no país, res ele coiégios a nesse dia' mês de Julho próximo. A re- cia o seguinte: Excelência, na qualidade de guír os referidos Postos F'ís- limite com os Estados do

A luta dos secundaristas enviarem telegramas e car-
I

gulamentaçáo da Lei 2.342 a) que até o dia 7 do cor- Governador do Estado, i11'- cais, como já vinha fazendo Paraná e do Rio Grande do

brasileiros contra a alta do tas ao Exmo. Sr. Presidente
I
será um dos pontos do 'remá- rente a linha de ônibus que terceda junto à Comissão de

desde o exercício de 1952, ° Sul, ou com país estrangeí-

custo das anuidades escola- da República e Ministro da rio. serve aquêle bairro cobrava, Abastecimentos e Preços ....
líder pessedísta demonstrou 1'0.

res vem se desenrolando há ..._,.".;"'oi"_·_y_-.r.?'_...................·w·.�w·............a.·..· ...�....._"'-",?_�..'P�=-..=5�_O segundo a tabela abaixo, os (COAP), no sentido de que
:t Casa a improcedência da Aguardemos agora peh

já 10 anos, tendo-a conse- QUASI NA MIS'E'RIA �eguintes preços: seja reexaminada a questão
argumentação do hder ude-

prova "dos nove", ísto é, a

guindo no ano passado atra-
..

-.

' centro Floresta (Soo do aumento dos preços dos
nísta e para tanto, deu co- verificação' se efetivamentl',

vez de diversos movimentos a A' At If d P' I
Ponte H. Luz) Cr$ 1,00 ônibus. Os mesmos abaixo-

uhecímento ao plenária ela
o Governador pretendia ex-

aprovação de um projeto de . sSlm morreu ali o e alva Centro -- Capela (Coquei- assinados reconhecendo a
'/árias decretos, assinados pe- tinguir os mencionados POJ"

I
'

t·, b'
. .

:0 Governador do Estado, crl- f

el que mha por o .letivo au- RIO, 18 (V. A,) _ ° mi- IImperio e da Rerlública não ros) 1,50, necessidade de um detenu;- tos Fiscais, como a irmar9. o

'1'
.

t· 1 I ctt· (
:mdo Postos Fiscais alguns ' U S t

Xl lar o ensmo par lCU ar, nist1'o aposentado do Supr8- 'deixou herança que pudesse en 1'0 - Bom A·i:igO Fi.:: nado aumento e, no intuito llder da DN. e ve ar o

.

d F I
:lêles, baixados no corrente

cnan o o undo Nacional do mo Tribunal Federal, hom.em comportar. um testamento. na!) - 2,00
. " .,

de cooperar com aquêle ór- projeto aprovado pelo Legis-

E
.

M-d'
b) d 8 (1 -

_ � :.<no. Face a tais átos, decla- I t· 1 f'
,

nsmo e 10. de letras, Ataulfo de PaIva, I Dos seus bens arrolados que o 19. c 0l11111g0!, gao, propoem fôsse estudada alVO, comprova c o lCar;1,

E L· f
. . 1

-,
'

ou o lícler elo PSD, não po- �, .

ssa el 01 sanclOnada pe- falecido recentemente aos constam apenas uma casa si- 'cm (iant-e e de acmelo a Po",' - a tabela abaixo que, sem que nao eram reals os pro-

l P 'd t

ler ue:eitar como verdadein's

o reS1 en e da República noventa anos de idade, ape- tuada à rua Valparaiso, no taria n. 25/55, da COAP, pu-' prejudicar a linha em ques-
. pósitos anunciados. Se san-

e reais os propósitos do Go-

em 25 de Novembro de 1954, sal' de sua longa existench bairro da Tijuca, e um auto- jJlicada no diário Oficial n. tào, também não encarece cionar, demonstrado ficará a

t. 1
'

d
' "

'1
.'el'l1aclor do Estado, salien- d d

.

t
�

mas a e lOJe, passa os quase e dos altos cargos que exer- móvel. ;),3ti4, pago 3, aque es preços ele maneira absurda os pre-
sincerida e ,as 111 'ençof's

6 me'ses al'nda na�o f' e lt· t d
'ofl'el'al"l lU a 1�1e t el' I 1

�ados pelo líder udenista €i pI'oclalu'a"ps,
. 01 r gu- ceu nos u Imos empos o

" .• u U. n' o e, ços eas passagens:
,,«

�N�o�T�r�l�b�u-n-a�I�E�I-e-l:t�o�r�a�I�.-���=���U�:;���E �mWM·
_ ros) Cr� 3,09 L'O.�) 2,00

)l'etendesse, "efetivam e 11 t ",
U1liIOC

, Tl Ce-J1t�o
�xtinguir 03 l'efeJ'ido,," Po-:.. n

Homenag'em ao Des. Flávio ,T.a var'e'�. i1��'�'1���� � Bom Abrigo- (i,i •

lSalga) :l,50'
Prab do _�eid v:;:' :�n�n:O��lnUe�l��SaO a CCOl'I:fll'O-' (leRJ1tI�'dla8 �Vep� l��;iCfl �!�.��\�

. c) que, segundo notkl::\.3 ·L' Centro - Bmn Abrigo (Fi-'
<

.

c , •

Elel"toStf(Wi''''(j'O Presl'dente e VI'ce', na
- mtros Estados, aumenw cle3- nal) 3,00 ,lemonstl'al11. inumeros clecrc- ontem decreto na pasta da

Ses580'
vos IJublicados no Dl' a' 'l'I'O Ofl' - Fazenda concedendo exon"

:a natureza, 100%, só se vc- Certo� de que êste mere-
' ,

v'

d• t P tt�d
�[I " .. l'ificou em Florianópolis uos cerá por parte de Vossa Ex-

dal do Estado. ração ao sr. Otavio Gouvea

e.,oo em
.•

'

oss.e ...;....4, o'-····novo JUIZ transportes coletivos os qnais,- celência a melhor acolhida,
Forçado pela argumenta- de Bulhões do cargo de dirc"

"

;ão do líder pessedista, e ar1' tal' da S'lpel'l'ntendencl'a d"

N
- ,

.� pOderíamos dizei', sào artigos pois que se trata de uma
.

-

• L - t"

a sessao de sabado últi- dr, Eugenio Trompowskv cia, respectivRmente, os' s1's.
te a apresentação ele Iate::; Moeda e ão Crédito e no ..

I
'

. de primeira ..necessidade tai,: causa justa esta que estão

mo, (O egregio Tribunal Re- ralllois, pelos Juizes eleito- Des. Osmundo Wanderley da
' ,:oncretos e obj eti vos que lueando para o caí'go de .l· 01'-

,

como os gêneros alimentícios, defendendo, subscrevem-se

glOnal Eleitoral, o seu ilus- rais e o sr. Solon Vieira, pe- Nóbrega e Alves Pedrosa. N"
punham por terra o anuncia- nalista Prudente de Morais

t d
mormente àquêles que, pelo antecipando-lhe seus since-

ra o Presidente, Des, Flávio lo funcionalismo da Casa, mesma sessão tomou posse,
do propósito do Chefe do Neto.

'l.'avares, apresentou nas suas
�

, seu ganho, são forçados a r-os agradeCimentos, •••••.
.

despedl'das aos Sl'S. JUl'zes,
Na sessa,o de ontem, do Tl'Í- rla vaga abertao DPeelsO. ADI'nesO' habitar recuados do centro Coqueiros, Flori9.nópolis, 11'

8�••4Ii(jU&84U'S••geiloo.e8.*.8ti••••o�e••,��f

J)lll1al, t:oram eleitos para it Flávio Tavares,
Procurador Regional, funcio- Presidência e Vice-Presidên- Hoeschell.

anele trabalham; de maio de 1955. A',GRADEei M'EN'TO�. DA soei E-DADE
nários e .delegados de parti-

{O presente abaixo-assi- .

-

dos, por haver, naquele dia, 1.8•••0íU';ji••li.G••••G�it•••"••••iI•••••••Q)••,..j
nado que foi entregue em

CATARINENSE DE EST ATISTlrA
espirado o prazo legal ela sua

IJUTITi� HOMENA- PaIncio no dia 16-5, contou
.

.' � /1. .' v

designação para o TribunaL DIOCESE DE TUBA'RA""'O
com 181 assinaturas, Mais

I __ GEADO não foram solicitadas em Conforme foi amplament2 eia de seu proprietário.

Agradecendo a colaboração
d' I d I

RIO, 18 (V. AJ - Ao en· ITil'tucle da sUSIJensão da co- IVU ga a, rea izou-se, com É-nos, sumamente agradá-

cle todos, o sr. Des. FlávlO N d
'

'b' ITavares historiou a sua si- 'omea O primeirO ISpO titu ar seja do aniversário do mare- brança do preço de passa- grande êxito, em a noite de vel evidenciar do .agradeci-

I
chal Eurico Dutra, que trans.. �ens com o aumento). sábado, nos amplos salões elo menta que levamos às firmas

tuação à frente da Justiça
b

D A I P' t II ! corre amanhã, amigos, acl- Clu e Doze de Agosto, a soi- Carlos Hoepck S. A. Comér-

Eleitoral do Estado, arrolan- ,.. nse $0 le ru a I
•. miradores e .ex-auxiliare.:; de ROlV1�PEU O P, T. B. réc, promovida pela Socieda- cio e Indústria e casa "A Mo-

do as providências tomadas

para o bom desempenho da Seg'undo comunicação da Nunciatura Apo§lólica, 'I gq,verno
lhe estão prepal'an.

- RIO, 18 (V. AJ - Tele- de catal:inense de Es�atistic:\

I
d�lar", a inequivoca expres-

árdua tarefa, facilitada, dis- por intermédio da Cúria de Florianópolis, acaba a do u'a manifestação Cjl1e grama de Belo Horizonte in- e patrocmada, excluslVam n.. sao da nossa sensibilizad'l

se, pela cooperação que 10'- Santa Sé de transferir e nomear Bispo da nova Dio- I
transcende os Hmites de unl forma que em reunião ela A3- te" pela conceituaela firm:t gratidão ao Dr. Aderbal Ra-

grau obter de toclos os seto- cese de Tub.r[,o, neste Estado, o sr, D. Anselmo Pie- i simples
natalício. Pela ma- sembléia . Estadual confir- Carlo� Hoepck S, A, Comércio, mos da Silva que, num gesto

res. tru11:1, atual Bispo de Camllina Grande, no Estado da nhã, será celebrada missa ell� i mau-se o rompi�1ento da e I�dustria, se.ndo, assim,.da, i ?eculiar de sua bondade,

Em' seguida falaram todos Paraíha.
ação de graças na Igreja do, bancaela do PTB com o go-

da a nossa elIte oportul1lcla-; lsentou a Soci,edade Catari-

os juizes do Tribunal S1'S
Ainda segundo informações da referida Nuncia- Carmo e durante o dia o .ex- I vemo mineiro. Em decIar;-(-

I
de de ass�stir u� "shaw", �o I

nense de Estatística das des-

TIes. Osmundo Nobreg� e Al� tura, a ::d,h�areil'a notícia deveria ser publicada no presi�ente ,da Repúbiica 1'e, I ção encaminhada à mesa o'
_

lual se I,ez ou;,:r. a apl�:l�l- pesas que lhe estava� afe-

ves Pedrosa e drs. Milton "Osser\':lt.ore Romano", órgão oficioso da Santa Sé, cebera vanas homenagens. representantes trabalhistas da cantora da radlO naclOnal, tas, dando, aSSIm, mms Ul11'l

Leite, Adão Bernardes, Ma- no dia 18 do corrente.
Como _organizador da ma "I comunicaram que haviam to- Ang,êla,�Iaria, completandJ_ vez, ,como, �óci�-b,enemérito,

nqel Barbosa Lacerda' e
D. Anselmo, que faz parte da Ordem Francisc.a- nifestaçao, o deputado Lati') mado "atitude parlamenta: o. numero um elegante eles- homosa dlstmçao a S. C. E.

Clarmo Galletti, prestando na, muilo se distinguiu, por obi'a8 de zllo, quer como Coelho informou que está au - I de desligamento do bloco go-
fIle de modas, apresentando- Ao ilustre patrocinador, ,)

ao Des. Flávio Tavares justa missionário, quer como Bispo Diocc§ano, sobretudo na torizado a adquirir uma lem·, I,vernamental".
se graciosas senhorinhas reconhecimento inconfundÍ-

jJil.'t,e norte do PaÍ", branç.a para o. aniver.sal'ian-I A dec.is�o vigorar.á até que com"moclelos de '.'A MOD,.E- vel da Socie,da,de Catarinen-

e merecida homenagem pela � � ..
- L AR

.. -
.

sua atuação, honrada e' di- Está, pois, de parahem a uovél Diocese de Tuba� te ate cem m!l cruzeIros, a' a ComIssao ExecutIva' exa.-
- ,numa gel)tll deIelen- se de Estatlstlca-.

namica, à frente da Justica rão, e, com ela, a inteira Provhl.cia Eclesiástica, pelo fim de ser ofereci la
.

pelos I mine o caso �riado· com ,a 1'e· S·O·,
•••

ililR···:·.••
(j3••••••e�o.tI.8•••�GGO.O��.ii.t

Eleitoral. O dr. Nicolau Pi- concurso que vem prestar à causa sag'l'ada da Reli- homenageantes. DepOls aS-I cusa do Partldo Republlcano
.

ISO da CIdade
nho. Procurador Regional, I gião em Santa Catarina,

sim explicou o sentido desse i de apoiar a cnndidatm'a nc
_'

.

- . .

também usou da palavra pa-

movimento dos amigos do! sr. João Goulart, Ainda lH

ra associar-se a essa home- •••�tp."•••iI••••• tJ•••••••••••••••••••••••••••
marechal Dutra: I reunião de ontem da Assem-

nagem, o mesmo fazendo o
��''';

"Este ano o presente ao

I' bléi�, Estadual', os trabalhis-

.
eh'. Rubens de Arruela Ramos DESFALOUE EM S.I NDICATO

marechal Dutra deve simbo- ta� �9nseguiram a aprovação

pelo'dI'
., .

lizar a paz, a concordia e a

I�de
'titúa mocão d-e al)lausns

.; e egados de partido, G

-

A T 'C $
união nacional". ao Diretório Nacional do

(;\;;
••w_...�_.,_�_-_"'--_-_-_-. . utor O asou reiro - r" 325.275)o Entl'((tant�, o deputa�o LO-, P�D por ter apro�aclo unà-

.&;.j RIO, 18 (V. A.) _ ° lJl'�- d
.

d d d' t'
po Coelho disse que nao era I1lmemente a candldatura de

_ eSVla os a ren a pa '1'lmo-
.

COMPARECERÁ sidente do Sindicato dos nial e 303 mil, 266 cruzeiros e
iaei! encontrar um presente' João Goulart. Os represen-

RIO, 18 (V. A,) _ Telegra- Conferentes e Consertadol'l's 70 centavos provenientes de flue simbolizasse aqueles me- : tantes do PR e da UDN vo-

ma de São Paulo. diz. que c de Carga e Descarga desta empregadores para paga-
ritos. I taram contra à moção,

presidente Cafe' Fl'lho COIUU- .c<>,pit,a.l, sr, Albino Rocha t d " I
••••a@.(I'.·•••••ii•••tJél••••••�a......,•••••�••ii�

«-

Filho,

men o o Tepouso semana

f'DE 'ACQ,RDa COM A E'POCAnicou ao governador Jânto Tristão apresentou ·remunerado".
f I

Quadros que estará presenta queixa-crime na Delegacia A queixa esclarece que o

a conferencia dos governa,· de Roubos e Furtos em nome acusado, ápós a -posse da nQ- Desfa· Iql.le=- n� Imprensa Nacl'onal
dores a realizar-se em Goiâ- daquela entidade contra o va diretoria, no dia 2 de"mar-.

U -

ni-a nos proximos dias 28 e seu tesoureiro, Nelson Perei- ço deixou de apresentar a RIO, 18 (V. A.) ...:_. O dil'e- I do governo. O môntante, po-

29 do corrente. Para tratar ra da Silva por se ter apl',o- compc,tente documentação, tal' da Imprensa Nacional,
I

rem, atinge até agora ape

de conclave, o governador elt> priado indebilamente ·c�\ inclusive a prestacão de cou- sr: Alberto ,Brito, ,c011fi1'mou naS' 'à soma ele vinte e tres

GOiás esteve ontem no palá- quantia de 325 mil 275 Cl'H- tas sobre o pagam�nto dó 1'8- que efétivamente, como no- mil cruzeiros. Apesar de pe

cio dos Campos Eliseos, on- zeiros e 70. centavos dos cD- pouso semanal remunerado, ticiaram alguns jornais, foi queno o desfalque· não deix3.

de almoçou Gom o governa- fres sociais, assim compreen- I e assim persistiu em suas 3- descoberto um desfalque i1a.. de estar de acôrdo com a

do-r Jânio Quadros. I dida: 22 mil e oito cruzeiros I vasívas até agora. quela repartição industrial época.

,.•••••8.f6.(3;#·I>�••••eG.

i DIRETOR
. j

I Rubens de :
J Arruda Rafil@§ !

i
"
íIl
�

:
...................�

GERENTE

Domingos tu
de Aquino

Edição de hoje - 8 páginas

Fala--nos O

Naciónal dos

•

NA SECRETARIA DE EDUCACÃO
Eu vim saber da reS}losta ao ofÍcio- do diretório d<l

U. D. N. de Il'inéuOpolis pedindo a demissão da

pl'ofessOl'a!
En sei, Dona Udenilda! O Revmo. Secretário mau-,

dou lhe dizer que a §ecl'eü-.r1a que a sra. llroCUfá

já se mudou daqui!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A 'Ú{"le�ilcl<l Ftorestal Reliional,
bd sentíd« ae coibir, ao máximo pos

srvel, as queimadas e derrunadas de mato, afim de lmpe
.,e,Ur os d.,,,, .. ,,tr .. ,,ol> ercítus cconêrnícus e eeclógicbS que
acarretam tais prátleas, torna púbneo e chama a atençâc
de todos os proprtetàríos de terras e lavradores em geral,
para a exígêm-Le do cumprtmento do Códig'Ll P'loresrat

,jleer, 23.793 de '23-1-1934) em todo o Estado.
QUEIMADAS � DEURURAnAS DE MATO

Nenhum proprretárto de terras ou lavrador pudera "ASSINATURAS

proceder queimada ou derrubada dê mato sem solicitar,
"til. Cli�iu�

com auLe<'eüt;zl(;ia, �\ necessárta licença da an rurtdarle fio- ,

, 1 I
-

'

I
Ano ,'.,............ for, 170,Ou

resta competente, eunrnrrne díspõe () Códi,g'o Ftere.stal em �:einestre ,.-" .. ",., Cl'$ 90,00
seus artigos 22 e i;1, respectívamen te, estandc !JS illf"awre:;, .. No Illterlor,
sujeitos a penafidudes. 'I

A,uo '.:'
......

:
..... Cr. ,210,00

Sernes tre .. ,. _ • . . . . . .. cr,lJ u,Ou
,

' REFLORES'l'Ai\iENTO An úucí o mediante -ontrato.

Esta Repart.íçâe pela rede de víveíros florestai!i em
.os ori�ir!';is, u�esmo nã� pu·

_

., - ,

'I
hlicados, nao serao de oívido•.

",ufJpcraçao, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- A di reçà o não UI re.poflillloL ilin
mentes de espécies tJúrestais e ele ornamentaçãa, para rnr. I>,elos con,eeitr.iI eruitidOii !lO. P-

.

t
.

J'
" ,tlgoi aU1Utu!ai.

neermen o aos agrwll tores em g'er:d, interessados no refln- ,

restamentn de suas terr-as, além de prestar toda ortentaeào �__ , ,�.._,__

técnica necessárín. Lembra, aínria, a possfbüidade da �b� Trajano.
teIl/;ão de empréstimos para ff'flol'estanlen'to -'1'-) �'a�c� "'0 INL7'()R,-J\irAÇ""E� I 22 D

.

't
-

.. .... " u .. ._.�.,. v.... - oonugo - Farmacia No ,urna - Rua Trajano.,
Br�!'1a, com juro,. de 1% e prazo c.l� 15 :mos. UTElS 28 - Sábaclo Uardt.) - Farmácia Esperança _ Rua

Os lutcr€ssados �m assuntos florestais, para a ol,ter.-
'

-0- C'Jnselheiro �/rafra,

I çâú de maiores s<'la)"e�in,ef-ltos e I'equererem a:ItnrizQ,ção I, ü, le_itol" el1e�_lItrará, n\l;tll ,�o, 29 - Domingo - Fc.rinácia EEperança __ Rua Canse-
de lic�n" tIJar o -ei 1- -1 d ... l , Ilunli, InforlTla�OE;;o que fie. Iha.

Ih
' If f• ", !li .tl .11 ;,i, a e CI'n! .. :iIJ:lS f.e !''nato, devem diàrjamente 2 ,l� ,m"'1iato: eira l\�a ra,

a vIla re- dirigll'7�e às Agê�\?!as �Iorestai.s MlIllieipuis ou dir.etamen-l·fOR.NAIS 'i'eI111"':,_ O sen'iço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Le a C'ó!ll. RerJartlçao, �l hladl1 a l'ua §l'>ntos Dumont nU 6

O EG"tacto ,,-' .••..• ,.,'.' �,i)�i! Antônio e Noturna, -situaduf. às mas Felipe Sehmidt 43 e

FI "
-

l'
•

I A azeta., .. , • , • , , •. , - •. ;l,lllíti .

em uflanr.IJ't IS. Diário da Tude ..•. ', .. " 3,5í9 Trajano.
Telei'ime' 2.-1'](1 Caixa f'ostal, 395, IA,Ve:da.dól . ':' ; '� .. , .. - , .' 2.lllíi A presente tabeii� não piJderá ser alterada sem préVia
't' I 'I' .' -

'1
II"pr =IIS8 _)fICHilJ ' •• '.... 2.688

t
-

.nc ere!!n w.e:;-m!lí'f1: Ag'f151 va - FIOl'Ia.nópo!is. �. C.'HOSPf'!:AIR au ',orlzaçao dêste Departam.rnto.'
IQP"_,\�..........,..U"��.�.!",�""_��� ..� t Caridade:

(Pl'ovedol') ,' •• ,.", ••• _ ..

I (Portaria) , ......•. ", ...

INerêu Ramo! ,. _. _' .. ,."

'l\.1ilíuh' " ..••. , .... , •.. ',

I Sã!) Sebastião (Cu. di

I Saúde) ..... , ...... "",

Maternidade [JOUtíll' CiiJ'·
los Coaêa """ _ .. ' , .

CRAMADO::l lJ�·
GENTES

Corpo de Bombeiro. ""

-

l,i11

Seryiço _ Luz (Redamll-
, ÇO<ls) " ..... ' .... , .... 2,404 -------------------'-----_

I��;L:: ,G:�:"v�l���id:;�� ;.��! Ra- I·'os X"
'

ICO�lPANHlA� DE ,

1'� <\ "IR,POR1'�2
" :_' _

; AEREO
ITAC ""_ .. ,,, 1,'/00 ' {�. � ,��

-----...--.-�-- .. _--- ..� �_...,; _, i CnjZ�iro do Sul , .. , .. ". 2.t"iO tlpareJllag-em mói).l!'ro& e eOqJ,ploP.t.. pa.ta """�'Qer eutlô.
�- .'"� . .--.._-....._'"-,,---,-- � .. , .. ,;.. ,,----_:_- .. --:::::-=--�"_.. '�� f,:�;::l',:::::::::::::::::: :::�: 'taodioíôpcf.: ",�. ,

LÓide A,ér...l ."""";" .ii,40.í ltadio'l'&na. e talÜoi.íU'�I�.
�e8.1 " ...• "

.•... ",. - .' �.,�.lli� I'ulwõ• ., cüra.çi� ,tílf':.t LJ.
------���Iaaa. f)c�odinavaa .� ....•••.. < � .. iii

li
flA-1Mlju'�::1 ,.;1", (:OibITO' tlOP'UlAR',

HúT:;;;IH ,t:stumaj;o' - ltif'<l:;lil'iu", 'i lllí"i!1i (C"l�cbtir..r.tbU.
D I L ,_ ln\ {; , r "

Lux .. ,., ..... -"'''' .... t.U21 tUn!; e br.liflll (t"íd,i!:uaJ·i.íi.). -,,' �

r,IhgC:Hti(! • õ ••••••• " • • • • • • 2276

ANí ,-rOL A Metl'o(ln! ..•• ".' .•••• '.. ;'1-&7 ÜtUIl e an4!'liuS' tíiiôt'ett:i-i>:.tlpín,o&,i'afílto COJa hllillila..
e tu\ fJ!J .M La Pint.a ' ... , .... ",." a.ll::!l çio da �lompa.a para- d.iag"ú1).,�Jlcô 'íiá':fitt!l'l\idade.,
n , ,

,_. �.f:. L�adqu� . - , ., . , , .. , .. ,-. '.44i Raill r " li ' '

I'\N\.U ()it.Q.Á.O.,'Y1.O I g Central ,_ ..•. '",.,.'", 2 tl!)'! '
'ug lhJ�::J I: uSSÚ. ctU ,c::ciiJ. -,

-- ' • ,� .

'i: 'Ft.Omp.r-,"ÓPOLIS-5�ó.,('ój6.rm6," " Estrela ...... ".:_ .. ,,' U71 tfi�diàas eu.",,,, ti ..!; I:Iiame.,·ü.s da D,,'çta p-á.l"_a oriern��

rtu�,PRCSt:_
""""'"""'...._""""""""=�,.�=_ I�d;�kÊi,ró' ' . , , .. , , . , ... - , l.ci'lf 'çâu Uu C�;ti'ul {ita.djo�ll',lVtIQeU�lI.j":' '. .

#" • L�' .. __,

D'�'�ua , '" ",,'. Vi UUHiament.. t'j� 1\ Ú�wnlld�d(t ,�)r' 1���'t('<I l ;(i�Téj
� ',-

t���.',::--�-;.�", ''f'.�,.,,! i �',,,_:;_

INDICADOR PROFISSIONAl.... 1 DR R01�i.q�;ASTÓS MÁRIO,DE I:ARl\10 Dr. Vidal ,J)Q.r.a::;,Filho
�......

_,

.
I MEDICO CANTIÇAO I ESPECIALISTA 'Êl\J DOENÇA,gi,': O-,E', CRtANÇ.lQ'

...�-""'"
- - '. I (�tlln ?rátlea no 1J0Mllita.1 !!lIa M É D I C O

" • Ag

DRA, WLADYSLAVA . DR. I, LOBATO DR. WALMOR ZOMEfi hatiUSC'f de AUla e 1111 "'�nt. _'!;' CURSOS nE l<JSPECUUZAÇAO NO RJO DK JANl1mO
W. MUSSJ li'ILHO GARCIA, Ca�� d� Rio de Ja,uelr<>

CLJNICA DE CfUANç.Afl PEDIATlUA NEO-NA'l'H -- D1STúR8clOS DO' R.C

" d 'I' "
, '

I
CL[N rCA Mr:IJlCA ADULTOS �ASCIDO' -- _ASSIS,'l'tNCIA '('E;CNI(,\� ""S'P,E'CIALl",ADA

'

A·O�
• )".,"..... (O IIpUE"hú r""i1ltatól'lo ',1," omad" ,I,el,� .l!'.cu!d�do:<, NII- CARDIOLO<:JIA

'

J'RE�1ATUn( ,.
"

,

-
,

�" '"

DR, AN1'ONI'O Offi
TU [lERCUl.n,,_!' Cluul de, MedICIna d" (1'JlV",�- Contllltóriú: Hua vítor Doenl;as Intel'nas F

- )8 - TRATA:!ItENTO DA,IN.:t:r.Tf:NUIk lNFAN'l'IL
,

P.ADIOf;RAFIA E RADIOSCOPIA M,dade do Ar".1I ,-eln<, ')_" 'feJ, �"ti"�I.
!l!el·

conA�1\O FIG 'De)' 1'. ALTA DE ";!,ETITEJ � "1'RATÁMEN'l'O ;DA ENURilS. NO-

'US�'I E
�"-'

,- v,
'- ü '-1h. -' .$1. ,�JRNA, EM CNIA.'1ÇA,S, li: ÁlJí)1.,t;S(�"'N'I;b8, -'- "'II:s"r-()��BIU'"

M ..:!) DOS PULMÚE;) �,tnterno por ('Ol\cUi'@U d.. !'JI:\-I H' -, S f "ICOL G '

'" 'J!< 4' = I;J

__ uÉDICO"", _'
Clrur"ill dn T .. rll-lt t�ru'Íljade"E.N,IS'.. ,.uI'at:'lOs, • egundas, Ql,h.rt;o� ti RINS --, INTESTINOS ::;, _

O ,ICOS [IA INF'ANCL4. - li;N-Fi;'f!.'l4fIJADi8 II' ""'F'"
- lU

� -
�

! 'e'La 'lra� ..eLA DE MA.."IEIRA GERAL -, ,
"

•

'" ...., .....�.

(,'IRI_TRnJJA. "'"LI-N1C· formado pt'bJ Fa<=ol_dad" ;"�"'o- (Servl�" do Prof. Odh10 �o·
•

I) 1'-("; tO h l'ra tam<elíto mo,lf"rno, da '

, ..
d �I

� 'I I
"8 ) aq � orna CONSULTO-HI0

'

__ - I�EUPE SCH\UD'I', itl:
GERAL-P"-R'f'OR nal, � ,.ed!dnll, TI.lolo,I ..", � .. rq,,"ell ,1mB) f(eo'd- " 'R' F I ".,h- SU'H,IS CONSULTAS nó'-

Serviço completo e espe>?iali- _Ti"'f":lr"r::i�" do H'",pltd t'i�- E:t·illt�roo do Ser"i�o de Clrur- " ,"' ..encia:. o na "21pEl Q.,
" -, S 2 .<\S 5 ffuIL�i:1;

rFtI It &,1 .. de; BOMllital f A _.f' li: ,{' ,1 ; "'Idt. �8 - � aÕlda:r, apto 1 -- Cllilsulttíríf> _ RU!l Virt6r C(!Ni;U�LT�S Cf flORA MARCAI: 11., B'ON�. nua.
��rlú �as DOENÇAS DII SJCNHO- .....n.

do Rio de' Jp"llet'ro
- ," Te!. 3_002, RESI�F;NLlA - TENF-NTE SrL\!I';IF�A. 1.0 '�'1JN"

RAS. �OUl rondemos método. li, Curtlo ,de e8fll!�il>lhJi<:iI" P�14 l\íeireJles. 22. ATE]ljDE eRAM 'DO�
,.' ., 'Hlll

<iia ..... Ilóstico8 " tratllment<l, S. N. 1. E:s:-Iutern., �,lh" �., iH�dh,(j do JJo�lIitollJ d. DR. HENRIQTJE PRISCO-
c ." . i'i A DO,MIC:l.fó .

<:PI'pl)Q('()PI� - RI�'rlntO -
tente de Cirurtda do !"�(.t '" Caridade ,HORARIO: DR NEY P R

--,,_,� --;----'-.,-,.--_

SALPINGOGRAFIA -- 1UiiTjj_O- Gulm.rhll {I(l<>l. ,DO�N�AS DItl SI!lNBOHAS l'ARAISO nas 1�1 às 16 har'}""
. E RÚNE

I'
,DR. �1.vARe n.

Ll8liíO BASAL Céns: ]o'elip� 8"hmi'lt. &8 -I, 'A 'fOR -: OP�l{AÇi)1Ii1:! �n;:J)JCO Telefone: Consultório
MUNO C�RVALBO

,,1tudiot,�·llpl. por GnÔ•• ('art..- Foue 8801 I (on�: RUIl Joao ! Into, n "l, I iinera�jjl'� -- Doen�a8 de Se- FOl'mado p.:11I lt'..culd.d. N.ct ..

EIet.l'o<,o8ltl!lao;io _o', R.I'11 IJIl'" Atenda em hou. tl'lttr"".u., I d�8 ]il,O() �s lR,(}O h"r;;�.; nh"-a8 - Clínlcs de Adr;lt,,,*, 3.415 nllo! d. Wediciüa UlllV ...'lIl1J.uí ..
Violeta e Inin Vermel1lo. Res,: -

,R
na l!lgtev��

Jn,
OiOf.

'I P.�lil manhs atende dlr.- I i '.teSO de E�peeilllb."�ão no Rsidência; Rua José do do Rrasil PlIerl('uitlll'. - Petll.érl.

COllsúltório: Rua Trajano, n. 1, 80 -, Fone: 239'5, �amenta no a O li. iii til I de! fi "'iJital d;;'5 S�rvid,,,-,,. d,' Iii�- RIO D1I J.:.N*IRO PUl'icultíh', do Departamlllta
I" andar -' Edifício do Montepio, -'-:-'--::-:---'--'-'�"-,�--- '-::---- p ,

' �,m;la�e, I taJ" .
Vale Pereira 126 - Praia Aper1eiço:imeDte na "Csu If. Nac(onal d� Cd til li I)jl, lh�AllIi••

Horário: Dai � h 12 hOi'1Ii - DR. YLMA.R. COP.RM ,;s'l�je�cla: 1
. ""1'";,''' ,j" i"r<>t, I.htns:,,, <1'4, da Saudade _ Coqueiros, ,S!il'it1t São .ilf\lij"

tent" do ,PrOf. lIilartliiiío G8aili:r1

Dr. MUS$I.
.

CUl\ {CA MÉDiCA '! t(ua. General Bi,tau""'lTt n, I A ndi'"dd Pruf, J"ulllmdu "'al;,lino na UniV�ril�!ld8 do Br&1111. lU-

D 15 à 18 D -'O'''''-'L'r � 10 h
,101. '(' 1< "

1
I __,· .����_o<�,_,__ ._�� I

. ", Médico do lil-�tt--to "Fnn "d
as ii Gonl - ra. I, ,,>:OI., A::i alU !Jl 0- 'T' f, ,.- " 1_, "n�u oI1S - I e a ma!lJOa 1)'1)' l-'R MARj"t) W--,,-,-

- IIterno pú!" inalo Uo 08i'Yl;fl F' , , _,o' U ,I... 88

,l4USSI ras, I ele (,ne, �,6\,1�, I jj o�;:Ht,d de Carldads, I J. ...N� de ('jl'ur$i'la IgU-t!.ra-Seu,çOj dOi Prou.�Ci-

ReSHienci". A'óJuíd" 'X'rom- .Hllli 'i'ir"deT)t� !1 - If",,<; �.1l, -'--O-R'---;, , ) ,--'- I '\ tarne da" 16a(l Da Ilm tllilll-! DHAUS}l�N __

PI'ot. Pwdi'O Ui .OWi'a
zar �ernet!a_ e, M��íO O1��to. -

pO'Hky, !Ii. ----.---'-----"�--',
-...

�lEW rc..!

'Ile
no COMllltn::õO � }ta.. Nr,ln". CuN ICA �iÉniCA 11. '" Iltií.'í'OS

I J!<�tal:10 POi' l. iil� n.a ,")j:itn- no ,Rl� de J_!I�lell'O, .x·m$\I'!l0 ,�_
-,---,----�-.--� DR. JOSE TAVAftES Lo AVII_.A M"dládo 17 ..:?I! 'Wljl �. 'f'rl'''-' E CRB,Nt.lA8 't' Illdad." -:- lIiiHilii" tag._ar�o ,aI> !:lí!�l�O, li. !tll�atn.

DR JÚUO DOlli IRACEl\.L\ r:mIJIW(A {jC;l-:.'l.L tde�tcs, Te!. 27Mi ('oMultór&o __ Ru. J<1io Pll�.
Prof. Otá'j(}�R'Jafliü$i Uma �o �tfo5P!.líil dll l:pua (�ll)ot. L!iii

VI,lj':l,'O" MOL.&:'H'flA.s NEl:iVOS,,"_S .Ii Doev,o;.u de .�ellhGl"RS - I',orla.' ,n:,'.";"""'" '- r",. I>H�':ld"lIt.. to, 10 - Tel. M, 169, ',Ioterná
pUf

�

li _I'" .ali t': "1.", !:irr;, .lSlirboz&) 110 �l� 81 "a-

- J;'� "'"""rA
-

CIIN"""
, 10\[i8 - Elctridd.ad� ;'Ijo\iHcli COla, lI> H I I:;"nsllltas' Da. " aI • Ílor!s. ( 1:!�r.{!rrl), "';�l'�t�� -' '

•• c.l" ' I;,; -- '., - iLA hJjI:l.A.L (' \ (" [�'I(" )PiR ....COi)S • �u a ._ ..o HOlpltal 4. C.-'
MÉIllcn I IJ ' ,on�uHóriú; Rlla \ ItOI' Mei-, .,,, -.. Ii",�idpn("": RUli Jiitln'.'i it· CLõ"'I"A .o'"

-

�D- L'" ""dd;,1 'ri' -. -I .. C
,"'-

t;SPt;CJALlSTA íHil OLliOS,
- So1iViç!) N.�l"O,.j ii. U"'411- �ele. n, 28 __ 'lel€lone: lJ,"�' ,-j"

" 'n>'Jt,46 'fol 2 tll�,
- ,�' u, � .:,,'l), 1_ "a ,"": .,.IC'O, n,"o iill' ..O 'Ii_tllt

OUVIDOS. NARIZ JIi (}ARGAJ,,'l'A
\,a • .00",,,1.,,,11, ,'onsl1ltas: Da? 16 !J.), ... �m

OLHíli' - Ol'\'fr.. 'c.: ',,, li<.i'b
'

._,
,n(:,I!;,�ç�;S DJI: �a;N:�OR,'_�. l1e ,�iI�•• d, +l<IOl'liilnílPO�ii, P"lIia-

'I'R_HAM.i.NTO .. OP.ilitAÇÕE:! neC�:�t�\' �rubui"t,. ,� "Bl!:í�- diante,
.

I
� {,('.rd�AiJ U I liH. AN1'ONJO ll.\Tl:n,..\ ,CO":-;,lJL1:�,�! �'o lialíJllt"l �� r,1''' ,J� ".��I,he�cli .�illC"'-"- �II�

i(lh'l!�Vnjn"Uitl - jIj�ln.jju�Q - 'f{eslcl'�"ü" Pon", 3.H:.l 1',\ ,,�arldadil, U...�]llm.llti aiii � iii (i,,! ·u" ,A+Ill'lid .. " , ' ,

ilI.ra.So,.a
PSi(jLlíElrt'1i do i:i"'ip,tal --

Rna: B!nme;-'lltl n r{l j\1l. fHIEa;ltEIRO DA f'O;1iSi:CA
I _JUNIOli . L�, _,

_
_

' 1',n'ul.rmo; Ru. Tlduillta.

(Trata:u;""'t� da iílill.un. Clilil
CoiôrJia �,.nt'Ana DO�.'NCAS do '.PA ttl'..LflO Dl-' Chefe do S"'\'lr') d. (1TO!tI. CLlr�l( A E8t'ECL-U_l:l_lH,A, ilil ''Il�, couiulton�:. l,!tiii J,,&o ,if,

, , ,

"lli!nçlv� 1"h�:�:U�<I'����!��L l�':':l�fl..hli;�:: CE:'�J'IV() __ iTLCc;i,AS: r.() iSB- N(I rio H,'sr"al d� WI"-",,f:poll, ('tl.lA,."�(A� j-t'l�to, Clt,_ 16 (j .neta?)
• Cc:nBultas, ?l'rlilm&lllll 4••

A�'llf... t�th'''''�''�I� - h�eel1;a'Ii. "i .. , :I>,h,lilric.tej'apia, f'",e.(l�",r;;'\;::;, TU\\ \Gu 1': [,U()D��]'.jO, ALlf!J:(. �'()�slle a CL'NII';J\ 0" 4,:"AHIiI-1 ('(ln�u't�. dlUl II " "

1I0r"'IDla:l"m�ilt� "':'11 1� fHí li 10

d".115 �ola� e,m d�allt�_._. __,
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�II ".,.-j.lvol,.. rl.'!II�l�li (iUiJlêfl tilS dlo. i.L c. I. f'""lIiJ ti,,;;' NICA Gi''RAf !TR'I.'I':UvfE:-I'!'Í) ds. DC 1i.;Ii't"yül I:' ;;' _11;., .. l.'I. :::-: �-li .Dtii>l'H '3!N.'J!;5q.l"adr� ii.mn'li
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A 'MOBiLIARIA H�ilGÚEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFÉ.J<ECE

Uma casa de madeira rerem construída, ainda não

habitada, com uma sala de �.�tar ue 3:x6, dois amplos

quartos casinha e ínstalaçí.cs aanítarlas, lugar para

eouatrulr ga rage, siLl a rua Juca do Loyd, em Coqueircs.
Prece 180,000.00 --- parte financiada.

Diversos lotes na Rua MOUl'3, em Barreiros. Em

,;Jr",,,tac;õt!i!,
.Urna casa com terreno em Santo Antonio de Lisbca,

eom otírna pra la.

Duas Caaas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de ':isitas, sala de Jantar, copa, casinha e insta

lação completa de banheiro e W.C.
Uma c,iSà de Utadeir"" com dois quartas, sala de

Jantar, cosinha e lnstalaçâo san itaria completa.
Ambas local izat.as n�1ll terreno de 9x53, sito a

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

na cada lote Cr$ 45.000,<)0
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 10ü.O()(),f};')

dual! casas, sendo uma �e material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x iz, com

sete compartímentoa, ambos servidas de água de poço,

COl!l luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíf�l'a,s

aíta a Rua Afonso Pena n. � 420 -- Ei:ltl'eito,
Pode ser visitada a quaiquer hora

Pre�o Cr.,$ 220_000,00
Um telTeIio sito em Pedra Grande, Juntn

loidt!llcial do b distrito Navai medindo 13 x: 14

Preço Cr.$ 50.000,00
Doi!:! lotes de terreno, mediudo cada um 10 x 30, D::l

(,idade de São José, em frente a Ca.ixa D' Agua,

.

!
Preço cada Cr$ !O.OOO.oo,
4 lotes no ceniro da cidade. Otirno ponto para cons

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

33':LOOO,oo
ullIa casa de m"deira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pintada a oleo, preço Cr$ 913.000.00

negocio urgente
!nfol'maçõelô a Rua Cufo'nei Ped!'() Demoro 15-'1 J

l0 andar - Eiot.reit.I" - �lU -frente a(l Cio!;' Gloria,

M'
·

ovei S
Por motivo de viagem vende-:se por ótimo pn'ço, U1:r,

finíssimo conjunto d;.>, quaJ'tlJ para casaJ em imbuia, ara,
batTIi:ilto de luxo, qua):{8 novo, com, uma cama, 2 Ulesas de

i:""tli�l'eíra, 'um gü;';lrJa \'e"t,jd.) e casaca com ii corpos e ',HI'

calJJi:setro sapateiro,
Telefonar 6,625

Ftorfanópolís, QnhJt:a-feira, 19 de Maio de lS!:í:') o ,ESTADO

._-------'_------,-----_.-:-�-'-�'--.---

MINISTÉRIO DA AGRICULTUR.-'i I
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }"LOUES'i'A.
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RAPIDEZ - CONfORTO - smURAKçA
'

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DB .JANEIRO
Escalas intermediária, em Itajaf. Santo., 810 ..

bóstíã.J, Ilha Bela, 'Obatuba, lendo
- Dai.. quatre 6ljl..

;nos .renu palia movimento d. puRl.iro..
' ,- '., ,

AI e.calu .m S, S,blUtiiio, Ilha B.la. Ubatvb••
fH�iu,dwa1'àli li hOTá;>io d. ch.gada no RIO (l�)·.

, ITINERARIO DO N(N "CARL HOEPCKW'

ESTADO_o

Felipe

--0-
ADl\lIN lS'j'RACAO

Redação e Oficina., à rua CGn·
selheíro Mafra, n. 160 '1'e1. 1022
'- Cx, POlluI' Ui, '

Diretor: .RUl:li1N� /O, BUOS,

Ger en te : DOMINGOS' f, üli
A,QUINO

I!to'!preíilentaatei;
Repre�tHlt&ÇÕ"1i .ai. S_ L- rlli.

Ltda.
Rua Sanador l.Iantu. �o -- la

lilidar.
'I'e l.: !:2-5924 - - Rio d. JaDeiro.
Rua i6 dê Novemb r» 22!l �u

andar sala 611 -, Sio Paula, fARMACIA DE PLANTA0 _

---_.._

MÊS DE MAIO

10 - Dóm:Ú,go _:_ Farmácía Nelson Rua

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

Pinto.
S - Domingo - Farmácia Moderna - R.ua João Pinto,
14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

Rua Felipe scnmídt, 43.
15 _' Domíngo -. Farrnácra Santo Antônio - Rua Fe

lipe Schmídt, is,
19 - Dia Santo - Farmacla Catarínênse - Rua Tra

jano,
21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - R.ua

!:lll 'RepresentaçÕes pàní;S..p-'ff
l.h7 Aceito representações de fir�a que"queüatn espandir
I.lU s/volume Ue negócios em São Paü]o, 'Disponho de'loja, de.

pór.ito e selecionada fregnezü.' !,
• ln

esquina da
SUv�ij'a

Camom.il, 137

Viagem com segurdnça
e rapidez

CONFORTAVEIS MICRO�ONIBU9 DO

RAPIDO 4<SUL..BRASILEIRO))
F'lorianópoUs - HajaI - Joinvllle '-- Curitibtl

Dou referencias cOmel'chis e' bancarias,
Cartas pi Luciano L, M, Columeo' -- Rua

-- SÃO PAULO -_,

80 NOS

I,

-

Rua Deodm'ô
.Hua 'r-en�nt6Agência. :

,-_._, .. _._----�-,_., --- ---, "'_ "'_, -'----'------"-'-_._�'----�------

Lavando (�()m Sabão

�irgem ES];>.ecialida,de
da Ola., IIIIIL IIDDSJBIAL�JoID_,I,le� - (DlI.'C� r8_I�t,.,dl).

, economiza-se tempo e dlDbelr9, '

-
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FforianópÍllis; Quinta-feira, 19 de Maio de 1955 3

Eu .sinto em mim a> guerra aniquilante
movida pelo sangue: bandeirente
á mansuetude do a�l'icano, à calma.

,j,

E choro no sjlêncio� peneebendo
que vou .passar a �,!da recolhen�o , _

dastrocos do .meu 'corpo e da mính alma!
.e>

i "

r [-
... .,.-."-�

'-.--,0-,- .i

Ut�M4dà�';

."

��i.,..�����H.�-�ü,,�a••��""""�.�aHH.Ha·�·��·7" ;11(0S:SltU ? l�:'DCe Iiifaoiefl to d 4) G ,j nc ii, So " M ISS
Zury M6cllado, e.... .' 11, �ãodeixe llu.€.asBron-1

'

'C.;.." • ., FI', l-a·D.o'p'olis)
-- -, .4 qmte1!,-ou Rouqu ídões amea- Marina elD J r

.

'.,
_ ru acesso de tosse, t_orne "Sa- vídades escolherá dia. 21 rlo 13 do corrente, a lepult2.geL1

.

"

'. tnsm", o an tisétíco das vias corrente a sua. representante., deste matutíno lõi'ocarou en-

; ,

'. ; i tmahssíma lIa Concurso I trar em contate com o S1'.

......................
.• l'eilpil'ut,ofias. "Satns ín" eU· .

.ilj '..... .� w' \USS SAN'TA Ci\'l'ARINA. . LUj2 I�iuza Líma, Supé�rvlsO!'
.�•••il ; mina a tosse, da novas for- A essas testas estarão pre- Oeral elo Concü�'8o Míss San-

M�·ss'"F'Iç'"'O; :gN����i�;:u;q:i�:�il:cs�:!i�� I �:�n/���;��o:. d��;:�;:s.,,�:: �:l��j�=::sre::i::��:le�:un�� taR��!�����:' com muita a-

einíos. inabilidade e cavatneírtsmo,

::.!..
� .••• .�.:, X' �

- s ra., Cecilia Riesemberg tosin", que combate as broa>
Afim de confirmar uma corno sóe acontecer; pelo sr.

,
.

� sta. Fernanda Campos quites ao tosses e as con .

. , " -

nota com destaque pela nos- Luiz 'Fiuza Lima, ficamos tn-
',' ·�;·j;llW;l Lobo, filha do sr. Alvaro sequências dos resfrIados.- sa confreira de Blumenau, teírados de que, eretivamen-

JANIO QUADROS Campos Loba
te, s. sennor!a, em sua últi-

. té d' raca: o peito freme - sta. Lenir Pavan da S 'd'" d 11E' a his ona.a y,.,
-

.

au' 1.):"-80 a� I·D."CI"a ora a ma viagem ao Rio, acertou

,à lembrança da marcha nas picadas... Rosa, filha do sr. Júlio Ce- u..'y' defin(;ivamente os relógios
E chora .no meu "eu".,que anseia e geme sarino da Rosa

-. ft� D f S
Drrecào elo' Diário"

::"::.:a::::ud�:u��:::d:::'ia, trem" 'l lfeêiUiiiõiiiá" adio C:I:a.-r·�natm anta ª'�:!�;ii"f:i���r:���:f
há soluços' e 'pragas. sufocadàs,

. �onjuntamente, em F'lorianó-

eu sin>to sm enimr o sangue de um Pais Leme, DESPERDíCIO EVITÁVEL Incontestavelmente, o se- tadas pelos 'nossos recepto- oolís, as festividades da eSCO-

eu sinil@ em 'mim a 'fome .das-estradas ! O aproveitamento das su- culo em que vivemos, é ores: surgia a GUARUJÁ, 'ha da l'epresentante junto
hstâncias nutritivas de al- da Ciencia, pois, nêle se a primeira, radio difusora 10 certamen nacíoual a fina
guns alimentos depende em vêm realizando prodígios, de Florianópolis, - voz au- .issima elo vítoríoso concurso

grande parte, do modo de cientif'icos jamais imagina- torisada e querida da Cida- Mlss Santa Catarina.
·i�, .� � cozinhá-los. Os legumes, as- dos, e deve ser conhecido, de, -que se fazia ouvir, eu- Adiantou-nos, mais, o rete-

':c rf '. �t sim como a batata, o aipim e por excelencia, como o do chendo de alegrias a todos ridó senhor, que a nota a
o cará, perdem na água os Radio e da Televisão, por- os lares florianopolitanos: I

que aludimos, publicada na llnti"".E.'nzimátiea I
sais minerais que contêm, que o Radio, invenção do se- E daquele memoravel dia "A Nação" era urna decor
salvo quando são cozidos culo XX, representa uma em .dlante, a GUARUJA foi rência "dOS' últimos entendi
com casca. das mais importantes desco- desenvolvendo sua ação, am- mentos havidos e, portanto,

Aprnveite a riqueza dos bertas do cérebro humano. pl iando os seus serviços, expressava a realidade elos i-
aljnrentos, cozfnhando-os O Radio, essa maravilha melhorando as suas instala- contecimentos.
com casca: - SNES. do seculo, que em uma fra- ções, aprimora�do .

os seu� Por outro lado, ° sr. Fiuza
__"';__� -_, ção de segundo opera co- pr?gr.amas radiof'onicos, ate

Lima acrescentou que a Co-

Ai R1
municação entre os povos atíngír ao elevado grau de I . _

O eamzadora elo con-

R H·el
. .

. InlSSaO r!5'·U _" .,

".
" '�!l 0,,

.

:

.

�
mais afastados da terra, apedelçoamento. e:11 que se

clave estadual, bem como

,
exerce no mundo de nossos encontra, constJtumdo umf\

j'dahs ele elevado núme-
d·

_

't
..

R l' i'i' h
cane 1 ,

las, açao mlll o m�ls. Im- a( .10! l' usara �ue onra a
1'0 ele municípios, esLlrãé\

P?r�ante dEod que ta�vezt lma- I CapCJtatl e. o EstaI do de S.an- presentes as grandes festívl
g1l1umos. . �lca e ms r.l)� o � t� ,a arma, pe a organlza- dades a sel'em realizadas LlLt

povo e recreIa o seu eSpIl'lto, çao modelar, pelo moderno
21 1 fluente no Teatro Car

rro)oT'.z?ionando-lhes "satis- aparelhamento de que dis-
1 (Goames cue, culmin:p'feo

.,

t' 1
. -

I
.

d I'
os , 1

!.1 on:,s a egnas, como tam- poe, pe a apreCIa a (ISPO- com a escolha ela lV[[S8 BLU·
bem exerce, por vezes, fun- sição do seu amplo e confor- MENAU.
ção verdádeiramente huma.- tavel auditório e bem orga-. Assim em rápict:.l entl'evis·
nit::tria, quer por meio do nizado estudio, p.ela n.iti�ez ta que �nantivemos COin :)

prestimoso radio-amadoris- de som de suas Irrachaçoes Supervisor do ConCUfilO Miss·

'mo! quer pela radiotelegl'a- e meticulosa elaboração dos Santa Catarina, tivemo;; ,)0spel'ada../!. 'f'
Há mu�to ,tempú ' qU'e os <Ll::l,� seus magnl ICOS programas. grato prazer ele ver conlir-

dA A telegriifia sem fio que A GUARUJÁ é a voz ma.da as notícia,g (lue am,rn-:H'opl'ietari.os as empresas
d

.

t o genio de Marconi levou querida de Florianópolis, Cl·"'.l.Dl1 o �'l·na.l do cel'tamen 8[ü -

... I11III
. rinham .llltan 0, Jun 'o aos . L -�

" tão grandes distancias, e que prazenteira nos vem
. podel'Bs públicos, para con-

'

t
.,,' por meio dos sinais de Mor- saudar- todas as manhãs, __ . .._._�--_._�--_ .._---------

:f:; i ":eguirem- Uma majoração em .

. I se, expedIa mensagens sa1- l:om uma alvorada de esco-
.

".;� 'lü"s tarifas, dado o cres- ,

.; "
'�

. .:" I t d vadoras de milhares de vi- lhidos oferecimentos musi-
'

'-, ,

I (�nte �umento no .cus o e
das preciosas, vitimas -de cais; á hora do almôco. ou

, l1ecas; oleos e gazolma. , . d
. tI·I' Finalmente a COAP de- naufraglOs ou penl1das em o ,lan $.1' enc le de melodias

1 <.:idiu-se a fa�or "do aumen- lug�res distantes. da civili· o .nosso lar, tornando mais

i,,,ó< I to se bem- 'que. reduzindo um I,saçao,
elêl q ue fOI fi precur- agora da vel quiçá ma is S3 bo-

I p;nco as pretensões dos pro- �.Ql'a da radio d�fusào, tor- rosa 11 nossa refeição; e ao

prietarios.
nou-se obscura .dlante o pro- crespusculo da tarde, á hó-

I gresso e apel'felcoalllellto do l'a nieditativa do Angelu:",O pôvo, em geral, não gos- . .' ,.

_.

" >

"
\ '_

d
.

ed' da
' ':ldlDfol11a e ela l'ud-10- tele- depois__ .G!a..p,re{}e-e�E1a-musi""

,,ou a mI.
�rafia, que se vªlem das ca sug-estiva ela Ave Maria

'I Nem poderia gostar mes- - "
,

melas invisiveis de Hertz, tudo nos illforma por meio'

I,
no.

para levar a ,toda a parte os elo apreCiado jornal falado.Numa época em que o
IJedidos angustiosos de S, O, que é a Resenha J 7.

,;usto de vida, nQ Brasil, as� -

3, que são captados pelos A Radio GUARUJÁ vem
,;! iuma, proÍ)ol'ções jamais

h· :eceptores de radio espalha- prestando, há 12 anos, ines-
, L ,,':. guubdas em toda a sua 18- t·

. .

i .los por todos os lugares. 1l11aVelS servIços a FlorÍil-coria,- um acréscimo. de cem
O . radio operou no mu.n- nópolis, á Santa Catarina e

por cento nos prêços das
lo o milagTe de uma evolu- ao Brasil. Ela tem sido a voz

passagens dos- ônibus, não .

:'1,0 que se avanta.,j·ou por eloquente, fiel e aútorisada, Ipoderia, realmente, ser bem
. enten:"s de aJ10S, abrevian- que .irradia os acontecimen-recebido pelo comerclál'io,

lo assim a marcha ascen- tos sociais importantes; depelo operário, pelos estu-
cionaI da: Civilisação n.a fa- seul'Olfldos em a nossa Ca-dante, pelos 'que,'afinal, vi- '

.

dI" ce da terra. O n,osso país, pital, e as gmndes festivida-,'em de ffimgua os sa arIOS.·

Chega-se agora, a seguin� )fide o radio encontra-se ad- des, tanto oficiais como par-
11iravelmel1te desenvolv''l'cl/o, ticulares, dando vida e mo-te conclusão: '

')eneficiou-se consideravel- vimento a todos os aconteO salár.io mínimo há,pou-
. mente com a descoberta ela cimen. t.os. 11co reés-truturaclo para 1050

ondas de' Hertzel e o seu POl'ISSO, tornou-se a difu-
.

('.rl1zeiros, "não satisfaz mais
a ninguem. �mprego ou aproveitamento sara preferida e querida de

Um, comereiário que ·resi- eomo transmissoras de sons nos�o povo. I
" dh' no Estreito, por exem-

articulados ou musicados. Neste dia tão grato a to-
'

,

;,

l' l' E Santa C:1.tarina é um dos os que habitam a bela
i

P . . . d

d b' , ' d P o, tera gue dispenc er maIS . '

., op:h.ne uU1d� e �lsca .a se com mam par,a ardum I de 200' cruzeil�os mensaes,
dos Estado� da F�deração, I Cidad.e d�

, Florianópolis e' .'

*'••"••� "."•••Ij "•••1i
• eStllo ongmal ao, modê�o aCIma,> com o corpet-e' 'cruza o e. '

c
.

1
-

'st onde o RadlO tem tIdo, rela- demaiS CIdades do Estado,
ub t d

,"- _"',

I�omellte
para one uçao, I o

t'
.

d I

.

o ou: o com sels,botoes;"'

.

.

• é 20.0;.' do' seu ordenado lvamente, malDr desenvol- on e a GUARUJÁ é ouvida. P'" rt- !'" .. �. .'

__

':. '--'-(Q)-'-- �el1s:1! v�n:e�to, pois: raro é o mu- e ��reciada, saudemos a! a lClpa;ça,o,ANlVERS'ÁRIOS
"

: sr., Solou' Neves, do alto cO-.. É o eterno circulo vicioso l1lClplO que nao possue esb- quenda Brorlcasting catari- I

. JORG� D4.�X
i
mércio e�' Tubarão: I da inflação.

- ção radio difusora. ne�se, pelo transcurso de i Santino Andrade e sua es-posa d. Lucinda Gonzaga
soAn�versana-se hOJ� o 110S-';'· Da�:'l. _�lu�t�e, descend,e�- Aumentam os� ol'dénados.:, Florianópolis, desde 1943, maIs um an� de ' labor fe-' Andra,de; participam aüs parentes e pessôas amigas o

.

plezado conterran-eo e te de üadlClOnal famllIa aumentar 'os preços das uh. vem recebendo os benefi- C�ltl1do, pro,:,eltoso, beneme- 'nasc:mf>hto de seu filho Jorge Luiz, nascido na Matel'ni�dls":nto amigo -sr. J�rge caUirinense, a d.istinta ani- lidades� .. e assim, suces- ::.ios da radio difusão. A 14 1'1 o. e patrlOtico, .pelo bem dade "Dr. Carlos Corrêa", dia 10 do corrente.
Daux, acatado. industrial versariante terá; opúrtunida- sivamente...

y � de Maio, os céus da "ilha do nosso povo e grandeza inesta Capital e Diretor de de receber signific:üivas Um dia, porém; a situa- . verde" de Santa Catarina, ele nossa terra. .

__� �� ......�.���

dos Estabelecimentos' -"José
I
ilomenagens J;lor parte de ção há de mudar se Deus londe se encontra a mui ilus-I Honra pois, a todos !1·que- !

Daux S;A". ' seus famil�ares e da socie- quizer!
'

I tre �ida;de .universitaria de; les .que moureja��o nos: es- 1°)
_ REPRESE�TANTE PARA O EBTA�O DE BTA. C�-

Cavalheiro, sempre pr,on- dade cataqnenlje. I Há de chegar o dia em.' Flonunopohs," berço de poe- tndlOs, na admllllstraçao, e .

TAHINA - PreClsa-se para. representar firma de S. Paula,
to a se_:vir,

.

dotado de fina O ESTADO" respei.t�sa-I que o pôvo terá noticia �e
; tas e artistas � gr��d.es 'sol- outros �isté�'�s da prim�i- no ramo de rót.ulos ele balas - �,ape: :na�carrào - celofa-

edl1caçao,_. empreendedor e, -mente, apl'esenta, felrCIta- aIgu.ma,cousa que abaixo .de dHdos e marmheuos, que ra RadIo' DIfusora flona- ne - sacos) em celofane para fugorlÍlCoD - camisas

dinâmico; (, distintp aniver": çõe�� '. préco. engrandeceram o passado nopolitana e' cat,arinense, cuecas - pijamas - gravatas, etc,

�aria�te. gc:z.a . �e 'mel\eC�do) "
. ,,"'" __. .i:í Sim,. estar� .s�lva a p�_ �:J nacion:,iidade,. en��eram- estão, patrioticamente, 8er- ca::tas para "STRONG" - Rua. Carneiro I"eã.o, 736 - S.

conceIto, nao so nos meIOS } AZE1VI ANOS, tlOJE.
. tna e os brasIleIros terao I

. p de RCO. des melodIOsoS e vindo á Santa 'Catarina e Paulo.

Comerciais como nos socia.is I - sra. Alzira de Almel-
"UIS dias de tranquilidade e

. de vozes SOl�oras, que fo- ao Bl'usil. ' do por Santos Dumont, ':l - óxido de cálcio, 8 - Contra-
deste Est.ad.o, onde. sua figu-' da Leal., esposa

..

do l1Qsso rOl1fiança nos ,destinos do Iram
satisfatoriamente cap- lídefoDso Juvenal, I A CHIMICA "BAYER LTDA."

nqede�ac� p�ogrnn� oon�IT�e�s��na���"pais. .

-- ------.------.��.-------------------------
�úmero de amigos � ad.mira- al�o funcioná:io dos Cor- .' Que ?eus alumie os

J;lOS-, A:.�-l.:V·E"UNTUR':JA�� e�o'�. '" . Z' E�iilM' ·U· iiiifMR"
.

'E'-.T·Auor.es. í"elOS e Telegrafos �os e,Fllritos até chegar ês- AlI .

. �-W:-" '.' r ,_. . I...,
.

--, ....

Nesta oportunidªde
�

JIlui- - sr. Osvaldo Climaco
de di;, par� que possamos

'.
. ,

tas serã�, por certo, as ho- - sr. Alexandre Gomes veúcer com inteiigencia e ,

menagens que lhe's serão - sr. Osmar Georges Lo-
patriotismo, a crise agúda

tributad:as,' às qtiaJs., í' pra- .lih nor que atravéssa o Brasil.
zerosame:rite,'os de O�E�TA- sr. Alvil' Riesenberg - Crbniea lida pelo autor,
nO se as;;ociam, ,fôr:qlUlan- sr. Álvino Zommer

ao miCrofone da Rádio Gua-
{lo os melhores votos de fe" sr. Euú�nio Cordeiro ruja)

,

iL:ids.de3,· sr. Walter Damiani -..,._...._. ......�_

'- ·sr. 'Osmar Oliveira .,., I
'

SItA . .sOLON':N.EVES \
- sr. Gladston.e Paladino "" .'...�-Ie:Transcorre, nest'a data, - sr,' Bernardmo Borlres' ,

. ---Di .

o aniversário natalíCio da Neto Casa á rua Juca do Loide, Iexma. snra d. MiHam G.a- - sra, Elb� .

Magno Ru-
I em"Coquei,ros.

ma. D'Eça Neves,. esposa do mos, esposa <io sr. Os-valdo " 1 ratar a rua

:.J2S50
.

prezado conterrâlieo. RamoS. . Mafra, &13·

Santa

congratulá-
mo-nos com os seus promo
tores pelo êxito das progra
mações levadas a efeito até (J

presente momento, da qual a
festa do próximo dia 21 em

Blumenau, constituirá, pois
sem dúvida, mais um re-

...Jl'apo$' à
NOVA Ação

Acy Cabl'al Teive
I Aconteceu em FlorÍanópo
, lis, nésta béla, quiéta e pro-
I .

I �inciana- capital catal'inen-

'1
se.

. Os prêç.os das passagens
dos transp01'tes coletivos,

I·
foram

aum.
entados e!n cerca

de cem por cento,·
.

O aumento já éra coisa

r',
í

.

i

rl
. Aulas de bordado

Nune3 Pires - 12.
a rnão. Combinar à reia Feliciano

"D��Ié�gacia-�···--Fi·sCQl.-.
TABELA JJE PAGAMENTO DO Mr.S DE

MAIO DE 1955.

_ 23 � Pensionistas Provisórias e rvlilitares.
- 24 - Pensionistas Civis. -:

25 a 27 - Procuradores de Pensionistas e as

que nào receberam nos dias acima.
- 28 - Ministério da Fazenda, Tribunal de

Contas e Poder Judiciário.
- 30 - Demais Ministérios.
- 31 -.Procuradores de Servidores e os que

..

" -

;;

"

"

não receberam nos dias marcados.

JUNHO - lO - Aposentados Definitivos.
;,

- 2 - Aposentados Provisórios e Salário-Fa-
mUia.

- 3 - Procuradores de Inativos.
4 a 18 - Pagamento de todos os que não re

ceberam nos dias tabelados.

"

'D. F. Florianópolis, 16 de maio de 1955.

Mário Salema 'feixeira Coeiho, - Delegado Fiscal.

Conselheiro
L

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Flcrtanópohs, Quinta�feira, 19 de Maio de 19!J!J' o ES'l'ADO

_;'"

•

-CRUZEIRO 1 X
PALMEIRAS O

Prossegue o Avaí 08 prepa- boI gaucho paTa o Avai, es

rati.ws para a disputa do tan{\o os l11eSl11O,� realizando
TOrrieio elos Clássicos "Nel- um período de experienciB,3
san Maia Machado", Gujo no conjunto sob as ord<;ns de F�LIZES OS QUE AINDA
Início está marcado para o Osni Gonçalves (Nizeta), TEM'MÃE
dia 5 de junho. SElo êles: Isaac, meia es-

Há dias estivemos pales- querda e Joaquim, centra,·
,trando com o jovem maioral médio, Ambos vleranl dt
do querido grêmiO alvi-azul, I Porto Alegl:e e se encontram

engenheiro. Celso Ramos Fi-; satisfeitos é dispostos a me

lho, que nos informou ter' recerem a confiança do trei"

chegado dois valores do fute-
I

nadar avaiüno,

Teve prosseguimento o

"Torneio "Alvim Barbosa",
com o encontro K C. Cruzei-
1"0 versus Palmeiras E. C.

O encontro foi realísado
no campo do 'Esperança, na
Penitenciária., Grande foi
o número de pessoas quê lá
estiveram.
>A Tâça disputada ,iPelos

dois quadros, foi doada pe-
••••$&"G $®�G�.�i}�G•••e•••��••tlO.®.'ti��fB�®@���.@@6D.. IIUbilCG$ii�"'l'U�.$@.ill\:S®���@' ••tU".�G 4iCl@Hita.fJ•••il.(j �••••if•••••••••••, O••fI. lo Sr, Epitácio B i ttencourt,

,() E' t dE'" t
· '" O prélío findou com o

'_
_

s a o ,- sp 0,,"· r, 1,.V,o
,

::����:;�:l:�{�:;�P:��
,

de uma bela jogada tôda
pessoal.

I�G.!lIiiii.��GCii�.&8.®fí$Q\88••�.�.G.3••&l6lõiilJ!i••G••�•••G•••••••••••• ·5..• 'Y'"':a
a ,..·IIi••G: i'tQJtit.Qti.4f;Ii••®�••••••••••••••••••••••••••••w t Os 11 ven cedores assim' '" .e- "-, ,.�:, :'Yf;!,

R I I
' ·

F
.

·

h G- ,

.
III

f- '.: O ESPORTE EM BLUMENAU .

estiveram neste encontro:

eve a u eCDlco ogum o que luvaDI IrmOD! (Do n��,o corresponden- dros - UIRANG!,' Heimo �:::i;:;��:;l�:�:::�:�in��
contrato com o Grêmio de Porlo alegre ��������:��,:,�T���� �br.�2k!��:i��1; !�:::;�!::rd:�!Z,:��r;:

tacular triunfo sôbre o qua- (2', WIlson, lVIeyer (12), sínho, mesmo eontündido,
�ão resta mais. dúvi�a que

I
matutino gaucho ,ICQrrei? do 'tal�ez mesm� o crack-reve-

! ter: o cor:cu�so de Giovani, dro .titular do OLÍMPICO', Celso (3), Carlos (13) e tudo fez para manter sua ci-
o Jovem crack oiovani, que Povo", entre outras coisas, I lação de 1955 . pois o G1'31111o Porto Alegren- pelo escore de tres tentos, a Pertcles. dadela longa de perigo. Ce-
na ano passado atuou no revelou Foguinho: "O único I se é um dos clubes mais ricos zero, no Torneio "DR. LUIZ A n o r mal i d a de - No -

. .
ceu um elemente.muito es-

Clube Atlético Catarinense

I objetivo
de minha -viagem a i O Avai, que j� contava com d.� sul do país e. o crack difí- GALLOTI", realizou o PAL- transcorrer da peleja o .]0- 'forçado' Aldo t T

emprestado pelo Hercílio Santa Catarina, foi a reso- a presença do Jovem e rutu- cílmente. voltaria atraz na MEIRAs, na séde do "CA- cador de nO 11 dos estre ',es eve o Imo,
I � "..- I

dentro do seu padrão de io-Luz, ele Tubarão, irá mesmo luçào no caso ele Giovani. E I rosa "às" em suas fileiras sua decisão fazer carreira ÇA E TIRO' suculento e lados ag-rediu .UlU juvenil go habitual; Pulga ao nos-.
envergar êste ano a camíse- tudo foi satisfatoriamente

I
para a temporada, ao que num centro adiantado como farto churrasco, estando dos. rubros. ,

I so ver, a melhor figura data elo Grêmio Porto Alegren- acertado, com o seu clube de tudo indica, desistirá de ob- de Porto Alegre. presentes diretores, associa- TItulares
.

OLIMPICO I

cancha. À todo custo levava
se, cujo técnico, o popular origem, ° Hercílio Luz, e pos .. , dos, todos acompanhados 32 t,zPIRANGA 30. Parti,da I seus. companheiros pára oFoguinho, está desta vez com 80 adiantar que Gíovanl já .........'"d"....��__....g_"""'.!'.f'a�d"__.....,..__�w��.t'&....�.r_........W�......_�M�.!'.F'....... de suas senhoras, além 'dos, d�ll'a, �pesa�' de pou�a t,ec- atá que. Ivan também outra
as suas vistas voltadas para é jogador do Grêmio, pois jogadores que 'integram o. nica. '\ enceI�m, os IubIOS,_ grande figura esteve num

OI fOlo�-ball catarintentsed, ten- a1té j:1 fNirmfo,U cointl-ato cOG�
o PROlBICA0 DE JOGOS DE FUTEBOL pOj't�eroso ctonjunto, que. vdem tdendo Steu ltrll�nfo protesta- dia inspiradisslmo. Willy(O la pouco con ra a o o c une, o nu c ames, 10- , '

, U imamen 'e conseguin o � por er havido engano na contribuiu' tambemcentro-atacante Juarez, que - var i estará em Pôrto Alegre, N'01( DI.. A'.S� U'Y�TE�IS sensacionais resultados .no sumula. A quadra coope- êxito final.
para o

pertencia ao Caxias, pelo I quando, se confirmar os 45 j "soccer" catartnensa. Du- rou para a pobreza do es-

1 t -', t
.

O No ataque: Pedro não es-qua se ornou campeao e8",' minutes que remou no L - Divulga-se no Rio: "0 c1c- que o rutebel exerce tanta rante o transcorrer da petáculo, pois não tinha
.

dl-I teve à altura de. seus com-ta uai.
, "llimPico, deverá tornar-se o putado Ca1:los Lacerda anun .. atraç�.o sÓ_bre as massas que rrniillHd,!1 festa, fizeram-se placu1:de. e sua ilum�n�ção' é panheirosEm entrevista fornecida ao )itular da ponta direita, e ciou na Câmara dos Deputa- a reanzacao de jogüs duran'·I,<)Ul;ll'. oe va1'IOS oradores, fl'aqUlss1ma. Com boa atua-

d Z' p' .mas I
correspon-

�lOS que vai apresentar um 'te o clia pelturba o trabs,- entre êles, o Dl'. NAVARRO ção, os árbitros Pacheqüi- �u. e, lIe�, e ement� pe-

H��!j.(i;.iI)IIUielj••��.$íiiolill.86ii\t••�6•••íj.�i)e•••••Cj.1 projeto ele lei proibindo em Ilha, I �'l'OZ, o �enhor SEBASTI-,' nho e Lemos. O conjunto l'l�OSO, � �Ulto . ,11�speltadú
�oclo Q território nacional, a,

,

AO CRUZ, dinâmico pl'esi-, estrelado venceu o 10, tem- i pe os go euos. pOIS e dono d�
-'C'AMprOI-I\!A:TO-H"A"RZ·E':A'�NO DO. 'ealização 'üe jogos di'U'l103' Pélo que anunciou, o pro- dente da LBF, e orador üfi-!po, só se inferiorizando lio lum .c�ute mUlto.fo�te. Osm,b 'f .V de futebol em dias úteis. I jéto atingirá também as cor- ,da} da agremiação, todos 20 tempo, quando Rigoberto I caP.ltao da eqmpe, esteve

P'A'l,MEIRA( Acha aquele pal'l:1i:út:nbr
I
rIu:.s ele cavalo". enaltecendo, o bJ;ilha�te fei-II passou a m�rcar Luiz. Qua_jmUlto ��m. ...,

J ------.-------,- -,--------- ------ to do. onze esmeraldll1o.,' dro& --: OLIMPICO: Engel '

O prelIO teve InICIO as 11

Pelo Campeonato Varze'a-' versaI e Curitibanos,
-

aCll" SOMEtdl-'E= E-'�v1 "1957--' VIl) �O A'O ElvI JULHO O TORNEIO (12), lVIuniz, Cangussú (5),! horas., '
,

no promovido pelo Palmei-! Bando o jogo novo empate, o
.. �

.'
'.

� . :-1
-

i\H. .

-"NELSON MAIA MA- I Alberto (2), Amarílio (12), I A eql1J�e ven_ce�ora .for-
ras, jogaram, domingo últi- !

(jue fez com que o primeiro BRA(ll 0'5 IN-IGi Et'í:5 CHADO" Rigoberto (1). YPIRANGA: Imou com: Chora0, Tosmho

mo, no antigo Campo do Ma-! conserva.sse a liderança. Ger·
'

.. �J -' "

. �L J[ COl}seguimos saber junto Reino (5)" José, Harro (6), �
n C.�c;u.' Aldo,. P�lga lO!

n'e,jo, os quadros �o,_Palmeiri� ,'son Demaüa referiu -bem o RIO, 18 (V. A) _ A Liga em Londres, Informou ainda ao pl'esid.ente da LBF, que
f Luiz (lO) e ,Jacy (9). 11.v ..n, Ylll!, OSlll, .Ka, Pe-

nhas e do Palmell:o;,s, encon- I'Jogo. - , :nglesa ele Foot-Ball Associa- a Liga Britânica que o jogo êste telegrafara ao senhor I !1C!ro
e Ze Pires.

tl'� que terminou com um I Domingo próximo o Uni- tiol1, acaba de se diTigjr por revanche a ser disputado no OSI�i lVI_e IIo, presidente da CAMPEONATO ESTA- Escreveu: P. Apóstolo
jmto empate de 1 x 1, tendo, versaI enfrentará' o Palmei.. �elegrama à �BD, ,con�,u:�-I ,.. . ."

':
n

' Fecleraçao, propondo o iní- DUAL DE TENIS'
_

üfõHHlado pelo equIlíbrio e 'l'as e caso vença o encontro �ando que aceIta, em

PIll1d-1
RlO de Janen:b, ;"9�ent�..po,., cJ.� '�as l'odadas do To�'neio

I .

Domingo, Ilela -manhã e á I o'.

".

"

e movimentaqão. será procl::tm:1clo, campeão, lia, o prelio com o seleciona- clerá ser realiza:lo no ano se- glJe !eva o nome dei saudoso, tarde" realizaram-se, nas. "REPTO A' UM'LO!;l'Q fljJlÍS, pelo mesmo cer- f:mb6ra ainda f::11te enfren- la brasileifO, erh Jbril de 56, g11inte, isto é em 1957.' cronIsta
.. desportivo·, bar- quadras do l'ABAJARA, as .. .�

ta]}1f', clefr'ontaram-se Uni- tal' o PalmeirJ.nhs,s. riga-verde, no mês de Julho, partidas de campeonato en-

�te.:;dendo' que o'" t,?l'11:io tI·,?,o, clube l�ca� "e o BOA ILUSTRE, DESCO-D1.. LUIZ GALLOlI , am-1VH:lTA, de JOll1vIle, estan- ' .

da não terminou, pois PAI.: 'de presente regular assis- NHECIDO"MElR�.S e G�ARJ\NY, ain-I tência, amante do fida.lgo
da estao na dIsj:}ut,a da me- esporte. Os resultados fo- A c!ônica que em nossa
lho1' de tres, enqu_!1.ndo que' ram os seguintes:· edição de domingo inserimos

f�ta uma partida em BRUS-I Masculino -'- BOA VIS- sob o título "Repto a um

Q UE entre CARLOS RE- TA 4 TABAJARA 3. Arman- ilustre desconhecido", po:r
NAUX e PAISANDú, de-: do Capa relli venceu a Car- um iapso saiu s.em assinatú
\'endo os vencedores de! doni por 6xO e 6xO. Bernar- ra.

Pode ser idéia de comér- BLUMENAU e BRUSQUE. do Heríng venceu a Raul Escreveu-a o nosso jovem
-, '" I

do para vender mais, pode ren llzarem no mínimo duas' Sd1midlin por 6x4 e 6x4. e apreciado colaborador cro-
ser uma campanha. i1).teres- p!\rtidas, pa1;a sair o vellce- Hercilio Luz venceu a Ar- nista Maury Borges, a quem

O "Dia das :lVrães" come- seil'a visando lucros. Mas é ct'Jr da competição. Julga o min DisteI por 2x6, 8x6 e enviamos nossas excusas.

morado no segundo domingo uma bela idéia, é uma ini- alto mentor do futebol em Gx4. Roland Otte venceu a

de maio, é data das mais ciativa digna de louvores a Blumen-au que as ,ród'aclas Arthur Langsch por 6'x2,
�ratas. Como no Natal c�Jjas que todos devemos àderir: iniciais devem se��' �:ealizà- '3x6 e 6x3. Colin venceu a

VENDE-SE

festas tradicionais com as com alma e com amor. Por das em to�as as CI?a?eS sé- Werner Garni por 6x4 e
Um armazem de secos e

dádivas, com os presentes, I que é tão bom, é tão doce des da �EDER�ÇAO e LI-
i

6x1.
,

• molhados· sito a Rua Rui

com o Papai Noel, provêm I poder�se ainda comprar al-; GAS, af�m d� nao pe��der o Nas duplas, Bernardo Bai'bosa 10 (Frente a; Praia,

da idéia de_negociantes de g'uma coisa para presentear enorme ll1teresse do :público Hering e Roland Otte vel1ce- de Peixe):
brinquedos 'na Alemanha, ft nossa mãe! Existirá algu-, peJa sua efetivação." ! ra.m .a Ruben Roberto Sch-

".
,..

que éngendraram_-a mais es-

fl.1a� pal.avra
na língua

por!u-.
I

CAJY.iPE.�ONATO CITA.DINO �:dlm.
e Darcy Cu.bas por

I�'.'�'.'VÔ�1iJ:e.ia�'��-.Itrondosa promoçao de ven- g'llesa que tenha tanta for- i DE BASQUETE I tix3 e 6x4. Caparelll e Raul
__

'

..;.__,_! ,

_

Jogaram, domingo último,: ta Capital, levando a melhor elas, de resultados tão belos, ça e tanta expressão como, Em prosseguimento ao
venceram ,a DIsteI e Cardoni. '

na vila de rfenrique ,Lag�, lo prülleiro pela expressiva também o "Dia das Mães" mãe? E' a palavra mágica' campeonato citadino de Bas' por 6x3 e 6x4. .

perante um bom público, os 1 tem o objetivo de incremel1- .que :oltamos na hora do d�-
'

quete, TealizRram-se na qua-
" �eminino - BOA VISTA

_

,
: ..

_', _,

times do Imbituba, local e do contagem de três tentos a tal' vendas, de movimentar s�spel'o e d_a d_or, e cUJa, dra da -SOCIEDADE RE- � fABA!ARA, O. Carmen .... UiNiI_i!;�'.
.

Clube Atlético Guarani, des-I zéro. :1 vida comercial . lVIas as s;m�les prOn;1l1Cla se cons- CREATIVA YPIRANGA, Lobo vent;eu a Rena!e. Ot�e I TERGA t'
""•.

���_w �"-"""""",.M"_.i".I"..""*_",,,,,,"__..._�-"'..m_....�1 festas se reve�tem de tanto titUlo num bals�mo para o pr_omovida pela LAB, as .pe- po�· 6x2 e !x1. LOI1l Klem I ,QUINTA

�C'
.... ® �, � - �»

'-'1-'
'

k-' "�O ..:mcanto, de tao belas emo- sofnmento! leJus de juvenís; aspirantes vellceLI a 1 ussy Weber por j- SABADO
r

asa " ure''. a
çõe� q�le. se �omaram nobr�s I _F.elizes os que ainda tê.m, e titura.res_ do OLIlVIPICO' e: 6x1 ,� 6xO, Na dup�a, as se- DOlVIlNG'O
," slglllÍlcatlvàS como o dIa mae!' 'do YPIRANGA,'com os se._lnh01<1s

Lobo e Klem. vence- PARA
.
de Nat�1. � fel!cidade da •••••DM�••G9••e."•••

I ;:;uinte;'3 l'esultados:
'. ,l':1�1 a �enate e_Mana. Cris- CUíUTIBA

da�a fOI maIOl'Aall1da po�' es-lEsfude I _A2[llrantes - OLÍlVIPICO tlIla por 6x2 e 6x2.
SÃO PAULO

colher-se o mes de malO, o i lIa YPIRANGA 12. Quadros RIO
1Uai� b:lo mê.s do calendário Português, OLIM,PICO: - Werner -

ftád lU>!, Tl'ansfo-rmadores, Amplificadores, Motores o mes das nOlvas, - futuras

I
(4.), Amadio (7), Gaertner,

Elétricos, Gazoiína, 01eo Crú, Cofres e Fichários de Aço, rYlães; - o mês de Maria - Inscreva-se no Curso de I Wj.ldir (5), Galioni. YPI- CHUCHO RESCIN �

Hadiolas. Máquinas de Costm-a, etc. etc. a mais su�lim: da.s mães! ',Português por correspondêl�-
.

RANGA: :Vigando, Gün-
Bomba.s Elétricas, Motores para Bicicletas, 'j:oca Ao Bra�Il nao deve passar

I
cla (d.a. �evjsora Gramatl- ther (1), _RIcardo (3), Leo DIU' COM' O IM-Di:eo,s Ventiladores, MedjfJ�res de Luz e Força, Matetl.al desperceb1da uma homena-, cal), dmgldo pelo Prof. Er- (7), AC�ClO e Artur (1) _

'Elet1'lto em Get'�l, In;stalaçoes Luz � Forç� ., gem especial nêste dia tão' nani Calbucci. Essencialmen- Partida' de inferior nível i BITUBA'1I1shdador IJCencJa(Jo pela D.O.P. - TécllICO

forma-,
belo, áquela que foi mãe te prhtico. Considerado ,) técnico. •

do na Europa Bem ter filhos, aquela, que

I
melhor pelos ihlstrec: gramá- Jtrvcnis - YPIRANGA O Imbituba Atlético Clube

, c:dou o filhó do senhor, á- Licos Silveira' Bwmc' e José 37 OLtMElG-G- 32. Partida .acaba de comunicar á Fede-

PI10:IU.l:<;T,AH10:, OTOMAR GEOH:GE8. �OEH.M I q�lela que ajudou a plasmar de Sá Nunes. Aulas Me;,1f1nais, sem' técnica. lVIas movimen- ração Catarinense de Futebol
Jle<lIstrü: lnSf:rlçaO �ll I tantas gerações de lirasilei- (impressas), Duraçii6:' H, bula, exigindo prorrogação. que rescindiu o contrato que

Fone: I �'o:' in�utin,do-l.hes ao_:; garo- meses. �r.ens',: ?r$ �GO,OO
.

Vitó,ria justa do quadro das manti�ho. com o Pl.:OfissionalRua CeI. .Pedro ,Demoro, 1657 'co" ma1S CI escldos, e emba- Rna Amta Ganbaldl, 231 estrelas, despontando como Chuchu, megavelmente um
Estreito' -- F'lorianópoliB - Estado de Santa

11�va :lOS s.
eus braços, o� pe- 6°: ando - Te1. 32-9361 - S. Ílons .valores lVIenke e Hei-I. ??s melh.ores. atacantes. que.Catarina - Brasil Cldenll10S, acalentando-os no Paulo, Inscreva�se hoje ou mo, enquanto no quadro ru- I la nos apresentou o clube de

'lFNTl A À VISTA E A LONGO PRAZO ,',::io acolhedor. •
pe!,':" prospetos. bro� destaca-se Carlos, Qua-

!

Henriqu� Lage,

•

PRElIO DE GRANDE ENVERGADURA, QUE POR CERTO MARCARA' 'ÉPOCA NOS ANAIS ESPORTIVOS DA CAPITAL
SERA' O QUE TRAVARÃO NA NOITE DE 24 DO CORRENTE, AS HOMOGENEAS EQUIPES,DO GREMIO ESPORTIVO BRA

SIL, CAMPEONISSIMO DE PELOTAS E FIGUEIRENSE F, C. CAMPEAO,DA CIDADE.

DOIS GAUCHOS EM EXPERIENClt\S �

NO AVAl

DERROTADO O GUD�RANI PELO
IMBITUBA: 3 X O

�-x-
SEGUNDA
QUARTA
'SEXTA

SABADO
PARA
PORTO
ALEGRE

RESlmVAS:
Con s. lVIaira, 6
Fone 2358 -

"iiis"õ
Deverãp comparecer :lO

Quartel General da Infanta-
ria Divisionária/5a., à Ave
nida Hercílio Luz n. 137, nes
ta Capitàl, os cidadãos Clat�
dino Andrade, liildo Carlos
de Jesús e Waltee Corrêa., a
fim de tratarem s.iS�untos {í�, '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o J:STADO Florianópolis, Quinta-feira, 19 de. Maio de 1955
--_ ...._ .....�_ .._;--..':-=:!:.���.:r:.::..."':�._:""-'": _;.��-

5
..... _EL

.'

Partlcípaçáo
José J. Brasil e Senhora, Ten. Emílio Bilbão e Se

nhora, participam o contrato de casamento de seus filhos
SILVIA e DALMO

F'loríanópol.s, 11 de Ma io de 1955

o deputado Vicente
Schneider, do PRP,
defende o íntegralísmo

! Reconhecidas as
ins talaeões da
V A R I 8

Como primeiro orador

inscrito, na. hora do expedi
ente, ocupou a tribuna, o

deputado Vicente Schneider,
do Partido de Representa
ção Popular, para defender
upaixonadamenteo Ex-Par

tido Integral ista. Foi apar
teado pelo deputado Osní

Régis, do PSD. e João Colo

dei, do PTB.

Dragagem do Porto de
Itajai

O deputado Francisco
Ganz ian i, da UDN, leu tele
�rama recebido do Rio de
rarie iro, com referência aos

serviços de dragagem do
Porto de Itajaí

SÃO JOSÉ A Administração da Aero-
A's 3 - 8 horas. náutica Civil (CAA), dos

Edward G.· Robinson -
l Estados Unidos, acaba de

Pau!ette Goddard - em: reconhecer oficialmente a

SEGREDO DE UMA excelência das instalações
AMANTE técnicas da VARIG, outor-

No Programa: gando a- essa Emprêsa um

Ligação Norte Sul. N0 33. certificado em que conside-

Nac. ra os serviços de suas ofi-

Preços: 10,00 _ 5,00. cin as de manutenção equi-
Censura até 10 anos. parados aos das mais efici

entes congêneres norte-ame-

Antonieta

que tanto contribuirá para

Pons aumentar o prestígio da

aviação comercial brasileí-

ricanas,
O importante documento,

o deputado Geraldo Guín
ter, da UDN, congratula-se
com o Jornal "O ESTADO"

pelo seu aniversário - 13

de maio dia da libertação,
dos escravos

A's 5 - 8 horas.

13 de maio - consagrado à
Libertação dos Escravos.

O deputado Estivalet Pi
res, lider do PSD; ocupou a

tribuna, logo após, para as

sociar-se ás manifestações'
do deputado Geraldo Guin-'
ter.

o deputado Orlando Ber
toli do PSD, leu telegrama
recebido de Iblrama, com

manifestações córttrárias ao

aumento de ímpõsto para
cobertura das despesas com

o Plano de Obras, do Go-
vêrno.

O deputado Braz Alves,
Preaidentas da Assembléia
Legislativa, enviou congra
tulações ao jornal "O ES
TADO", pelo seu aniversá
rio, através do cronista cre

denciado na Casa. (De nos-

Pf6sbilfrlonos _

fazr'm generosa
doacão..

'�.

sa parte, ficamos
xradecído ao sr.

Braz Alves, pela
muito simpática.)

muito a

deputado
atividade

Ordem do Dia

Discussão e votação dos
projetos nrs. 5-55, 6-55 e

7.55' - Os citados projetos
de lei, foram aprovados,

Dtscurssão e votação do
projét.o de Lei N. 16-55'

- Aprovado-

Como prímeiro orador, na
hora do expediente, ocupou
.11 tribuna, o deputado Rui
Rulse, da UDN, para apre
:sentar projeto de lei, consi
'derando de utilidade públi
ca a Sociedade Tubaronense
de Amparo aos Necessitatos.

• O deputado Rubens Ne-
v� -

: ocupou a tribuna, após,
Para apresentar abaixo-as

�inado, solicitando que não
Osse permitida a circulacão
distribUição de J'ornais �di-
t d

.,
a os na Capital Federal,
na Assembléia Legislativa,

Os deplltad.os João Colo-

(J ) l7 ..a�jh�"o �Iõ.
b) boa 'cor)oura.

Quebrando bar
reiras· racIais

Ch'culação de Jornais

·-·"...---1-------·--.----- _-------�="=i

! l.leoa ,SQ O ';eí'to O CON OlÇOE-S:
.1 vC' J U D I::-il'; (J de.? par �

o 90(,;1 Cir o j(_ r /lI f I::. r.
I f-?OS
I

.

o"', iole.r� !,,�,>ados>
eh;, ";:� 01 fj r o C LI /' O,.

-

a

D:vl:;oo do Pi'55001 no

CúfDor;Jo do � l)is"

C) mQj... de 17 QnO�

f. m"."o� de. �Q.

�

d) Ser o'fabeTI:toclo.
e) aHurQ noo tnj<:'i'io ..
o j"'SG.

f) 5e,,. se I rej°t'o cose
tCC!Dno 'Y.Hi.r.\Q,3 da
2:> Qt)OS.

(SNA) - Pela primeira
vez em sua história, Batistas
de 'brancos e 65 de pessoas de
Orleãs, EE. UU., uniram-se
em uma campanha simultâ
nea de evangelizacão. De
6 a 20 de Março, 54 igrejas
brancos e 65 de pessoas de
côr conseguiram uma fre
quência total de 1.369 novos'
membros, dos quais 803 por
profissão de fé, .ínforma um

serviço noticioso .batista,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ECITAL- dil I H OJ E NO- 'Com a 8ibf
I

-e-, '_'�"'__••.••'ó.,,,,,, ,�;,;.",,' .

na Mão
/
Hl DE �IAIO

JUIZO DE DIREITO DA

I
A DATA Dl;. HOJE l{}�COnDA·NOS QUE:

COMARCA DE SÃO JOSÉ em 1.627, o Rei da In g la tei-ra, Jacques I, trans-
j<�rlital de segunda Praça, feriu a concessão deita a Robert Ha rco ut e ou-

com o prazo de déz dias. I r ios, para a colonizaçüo do }tio Amazonas, ao QUIN'l'A.FEIRA,1,9 DE MAIO

Faz saber fi todos quantos êste edital virem, ou dele O Dr. Jaymor Guimarães' flUql1€ de Buckiugha n e outros, perten cen tes em I
'I'enh.. vos dito estas colsas para que nmeu gôzo es-

eonhecirnento tiverem que por pa.rtede João José de Sou- I�oll:lço, J u iz de Direito em I gLlnde pn rto fi nobreza ing leza : tcjs em vos e o V09§ü gozo seja eonpleto seja completo
za por seu procurador dr. José Boahaid me foi apresen- exercício na Comarca de Bill 1.C3S, na Bah ia , LJeceu em cons equen c ia dos

I
Sereis meus amígos se í'ízerues o flue eu vos mando. (Jo-

ta do a petição dó teor seg-uinte: Exmo. sr. Juiz de Di- .ão José, Estado de Santa! fer-imentos recebidos na véspera, o bravo Sebas- ão Ú:1l-14). Ler João 15:12-17. '" '" .

reito da Comarca de São José. João José de Souza, bra- �atal'ina, na forma da lei, I t i ào de Souto; um dos heróis contra a invasão
I Um dia uma amiga me perguntou: "Você sente al-

s i leiro, casado, lavrador, residente e domiciliado neste etc. I holandesa; ,guma vez que Cristo está perto de você?" Minha respos-
distrito e município de São José, comarca do mesmo no- Faz' saber aos que o pre-

I em 1.750, a Povoação de Sií.o Miguel, em Missões, ta foi: "Certamente. Êle é membro invisível de nossa ta-

me por seu bastante procurador abaixo assinado, vem, .en te edital de segunda pra-
I l endeu-se, cercada pelo Governador Viana com mil ia, em tôdas 3S refeições. Nós o admitimos no círculo

com o devido respeito amparado pelo artigo 550 do C. ;3 virem, com o prazo de suas tropas de Buenos Aires e do Brasil. Entr-; familiar:'

Civil e 4,54 e seguintes do C. do Processo Civil, propor a Iéz dias, que 110 dia vinte e 08 prisioneiros estava o padre 'I'a deu Hen is, o
" Para nós }!:le é amigo, conse,1heiro e conrortador.

presente ação. de Usocapião, no decurso' da qual prova- cl'ês do corrente, as déz ho- \Ucicidú,'o DÜetOI' militar dos Guaranis revel- Ê1e não [lOS par-ece um homem de dôres, esmag-ado pelos
rá : 1°) Que vem possuindo há mais de trinta anos, man- ras o porteiro dos Aud itó- t:J dos :

.

I pecados do mundo, mas um Cristo ressurreto, alegre e

,,:1 e pacificamente, sem interrupção, nem oposição, duas -ios deste Juizo, trará a pú- - 1'1,1 1.201, na costa da Bahia, ai Norte de Santa radiante. -

glebas de terras, situadas no lugar denominado Quilom- blico pregão de venda e ar- Cruz, travou-se combate entre a Corveta portu- I J.esus� viveu UJ�a vida abundante ainda que por cur-

bu, neste distrito e município de São José com as seguin- rematação, com o abtimento I gUl';;;a "Andor-inha' sob o comando de Inácio da I tos dias, Ele apreciava o nascer do sol; o poder e a ma-

tes áreas : a primeira gleba com 80.300 (oitenta mil e Ie 20% em frente ao edi- Cost« Ou in íeln e a Fl'ilg;tia francesa "La Chif- ljesta de das montanhas; a grandeza do mar, ora tem-

trezentos metros quadrados, apresentando as seguintes :icio municipal desta Co-l- fone" ,:ob o comando d: G_uyeisse;
. I pe�:llos�, 0:[\. ,:�ren�. �le 'palmilhou as est.�adas de Sl�a

conf'rontaçõsc : frente sul, com Leopoldo João da Silva e narca, o seguinte imovel· I'nl 1.8�G, o granrle Jose Clemente Pere1I'3 apre- ,tella num <!::;iOlÇO Incontido ele levar conforto, paz sau-

fundos Norte, com Olegário Duarte; extremando a'Les-.flenhor�do a João Varella I sentou fi Camara dos Dr-pu ta dos um projeto sô- de e alegria àqueles que o amavam.

1e, com qUE.iL1 de direito e ao Oeste, com Ozorío Francis- Ia Silva e sua mulher, nos hre ;1 extinc ão do tráfico africano para 31 de De- I Sabeis a -def'in içâo de amigo dada por um garôto?
1.;0 de Souza. A segunda gleba com trinta e cinco mil qui- .utos ele Precatória Execu.! zernlno de iS-40; I Disse ele: "Um amigo é uma pessoa que sabe tudo a seu

nhentos e trinta e dois metros quadrados (35.532m2), .ória, expedida a requeri-, )Jll 1:831, no Rio de .Innciro, foi funelada a Socie- respeito e ainda gosta ele você ..

" Cristo é um amigo as-

obedecendo as confrontações que seguem: frente, Sul nonto de Aparício Varella I dade Defensora da Liberdade e Independencia sim. m!e sabe tudo a nosso respeito e nos ama, a despeito
«om Amélia Maria de 'Souza e fundos, Norte, com An tô- la Silva e Rua mulher, por! Naciona l, sendo promotor o grande Evaristo da de tudo. "Eis que estou convosco sempre, até ao f-im do

u io JO.3é de Souza; extremando pelo lado do' Leste, com �:II il(lvog�do .

o dr. Clamo I Vcivu : '1
inundo."

ü caminho do Quilombo e Oeste, com José Francisco ele G-. Ca.lletti, CUJOS bens aão pr,l '::�42, o General Luiz Alves de Lima e Silva" O R A ç A O
-

Souza. 2°) (--lue, nos terrenos em referência, além de urna os seguintes: - Um terreno Duque de Caxias, ernlnncou no Rio com destino _

O DN1S, faze-nos recordar-te e ao .teu grande amor

e asa de moradia, construida pelo requerente, possue o sito em Rancho ele Táboas, I :\ '1oIlIL08, com a s pr+me iras tropas para comba- p�í:a con�BCo. Enche-11GB do amor de Cristo. para que .seu
mesrno, lavouras de man díocn, milho, melancias etc., tor-" distrito de Rancho Qu ima.1 t..i o�; H'\oltosos de SAo Püulo; gozo esteja em nós e nosso gôzo seja completo. Ensina-
llandú-se assim, produtivos Com o seu ü-abalho. O ânimo do, Comarca de 'São José, .

(:]\1 LXl7, f,llcceu o Conselheiro Joaquim Gon- nos � ob('diênda pai"a que se.íamos éhamados teus aro,i..,

�Ie _�Iíj.n�}l funda�oi .i:,_dub�itá\·rlmentêi. n.o� �elhol'!Jmentos .;�m a área de 498.060 me.J .�l:\,lves Ledo, lJrincip!11 diretor elo Partido Liberal gos. Em nome de Cá,to. Améiu.

Inttolhll.ll.0S do Imovel, 1Jor contn e lillclatrva do l'eque- tlOS quadrados, fazendo: fluminense, em 1882. Foi quem, em Agosto de
., PENSAMENTO. PARA O DIA

nmi.e, o que não fazia sede bôü fé, não estivesse conscio frento na antiga estrada de i IS�:::, deu o "Grito de Independencia" em um �emo� um co�stante ariugo e confortador em Deus,
de sel' dono dos meElmo:,l. Nestas condições, requer a v, Angelina; fUlld(Js com Ro- ! 'J\:mplo Nht;onico. NaSCf'1'3 110 Rio de Janeiro em

o P31_; 9nslo, o Fllho e no Espírito Santo.

<,xein., qu� na forma dos al'tigos 455 e 45G do Cóeligo do bel'to Schutz; ao norte com: 11 de Agô",to de 1781 I CLIVE ]\f. BAI(DWIN, DONA DE CASA (New Yotk)
1'. Civil, se proceda em dia, hora e lugzu previamente de. Inácio Bach, e pelo sul, com I ANDH'f: NILO TADASCO

- ..

------------,---.-- .. - ... -,

Sigllcidos, COlú ciêncip. do órgi'Jo do M. Público, a justifi- tel'ras de Roberto, SChmitz, i - D C .,-..
lÚÇitO na fonna da lei, com o depoimento das teiltemu· I:el'l'eno êste registrado no : VACf��;' ALrrvlA� (0-�iT---RA- A ,ii ... I í �
IJhas nbaixo anojadas que (;OmpflreCel'RO inclependen te- r:.eg·istro de Imoveis de São! . I)�' tl� I .. í � , POST.-\LISTA -

mente l1e il1limação. Requer, ainda que feita a justifica- José, à fls. 243, sob 11. de
I

k

� n;. LIS1A '-NFANT'L
Excelente concurso. Ambôs os sexas. Abertura elas ins-

cfio e. jul�'ada a mesma P?r sentença, se digl1e v. excia. Ji'.clem 4.282, avaliado por I Pki'\.A I i·· I
I

-

. I i·{.
I Cri?�esd alnda êste mês. PrejJUi'e-Se convenientemente, ad-

fll�tndnr cItar, por mandado, os (;onfrontant.:s l'esidellte� trmta. e nove mil cento e HAMBURGO, 1'7 CU. 'P,l _ 1110 a p-t
.,

I C1'- QUll:m 0_ as apostilas de PUitUglldS;- AliLméticu, Francês,
• •

� 1 , ,.s' , .� i.oC:lUaoa pe a I L 1 P t 1
II"S "hlinhnnças dos ünó;veis, bem como o dr. PromotOl :lovenb e seis cruzeiros e uma, VfJ,c.Jmt alemã contra "', I 1 l)

egls aç�o .

os a e Geografia, organizados pelo
c, {'ll e e pCOg'ramadfl para 1 � r O' Pl'llblico, e pOl' pr'el,,,tól'ia, o serviço do Pahimênio dr. oitenta centavos; outro ter-: jJoliotYdrtlle, fabricada, pela ('(;(1)\'('0 dI) li·!é:.�, roí adia,ü

- -,- . .'lo. - raia cie Eotafogo, 526 - RIO

('nFc em h'i(r'ané'Jol'� a '1' t wno sito no 11'ga T a 'Preço clo� pont03 tLlq [) mati'rias: 01'",', '.10,:',00 ..I "'.I". � llc '1 .1"; n. [Jessoa (e seu repl'esen -!JJitc .1 r aqu - Behl'jng;, foi posta á venda :� l<' t1q.Juj!: n,., L.olli!)Ol'=lda dr.
J "

", pOI' edHn I de b'inta dias, os· in teressados in certos e aR I'as, distrito de Rancho
I

CI11 tôc1as: �s farmacias ôa
Vel1l�as por reembolso posta". Porte aér-eo, maís Cr$ 50,00

idJaentes, para contestarem a presente ação de usocapião Queimado, município de São. A]('11l::n1l1ft, segun lo anunciou \ÍI-l.·i\o, que enr ge!'al acarre-
----------,.---'�----.------- ..----".

liú !li'fllO da lei, ficando cihdos para· todos os del11ai� José, com a área de seicen·
.

a eomp:mbia. Vál'Ím mi.iha-
.

b Ú!!1 élllúi"n'to de C=l.30S ,la
termos cta ação, até finai, sob pena de revelin .por l11ci. tos e vinte e dois mil, sete-

.

res de crianças foram vaci·1 molé"tia.. li. VadílEl. 101 selÍ.u.
da clU31 deVCl:á Sél' l'sconhecido e declarado o domínio elo centos metros quadrados' n::1(.1[1,,; ("onüa a :pal':disía in- Il'i7:,da ]Jil-l'[l vei1da, fi p�il'lir
t'equej'cnte sobre os imóveis referidos. Protesta-se ])Ol (622.700), com as seguintes. fa{ltil. üm[\, vacinacáo eEI (.It" H 1\0 conellte.

��l:!?S o� �Iíei�s d� pr�:a em direit? perfni�idos, inclusive onf],oll:�lções: ao n.orte i --------.,--,

jJ� '<1'. depOlmclito 1105 Nms, se SUl'gll'em. Da-se a preseu te
0111 tel 1 RS dos transmIten·, i

t1 V,tlOl' de Cr$ 2.000,00. De A. P. defel'imerrto. Despacho. tes, ao sul, e norte com a

j�. Hoje A c.omo r:(�ue�'. São ,José: 14-�-�5. (.fiSS.) -Newton ,nti�a estrada velha dÊ! An., I'\ ,l1'eI1a, ,JUIZ de Dll'clto. Procechda,-a. ,llls'tljlcação foi, gelllla, e ao oeste, co.m ter-
,

Y�l]ir jllir;:1da POt sentença dêqre .fuízo en]' 11 ele abril I'as ele Domício Inácio Back,
do .'Ol'l'eJll'e ano e p'tss'acla em julgado. Dado e passadr. registrado a fls. 243, sob
nesta cid"df' de 'São José, aos vinte e nove dias do mês 11. de ordem 4.283, dó Regis
Ú3 abril �;, ano de mil no'.'ecentos e cincoen[a

e. cinro 11'1'0 de Imoveis de São José,
Eu, ArJwido , Escrivão a fiz dactilografa] avaliado em quarenta e no-

e snb3u'evo. Selus a finill. São José, 29 de abril de 1955. ve mil, oitocentos e dezes

Jãymoi' Cliimurães CoUaço, Juiz de Direito Substituto seis cruzeiros (Cr.$ ., ....

'iH exercício, do cargo. 49.816,00). E quem os bens
....� õ$•••it.3:it��

quizer arrematar, deverá
comparecer 110' dia. hora e

lugar acima mencionados,
sendo êles entregues a Cjuem
mais der e maior lance ofe
recer. O presente edital se

rá afixado no lugar do cos

tume e publicado na forma
da lei, duas vezes no jornal
I" O ES'l'ADO" e uma vez
no "Diário Oficial do Esta·
,do". Dado e passado nesta
cidade de São José ,aos tre
ze dias do mês de maio ele
mil novecentos e cinr.oenta rante Alvim e Largr. B2!:.;a
e cinco. Eu, Arnoldo Souza, min Const�mL Qíóji·m I) f:;;

Escrivão a fiz datilografar contran fayor entregá-lu n,;

e subscrevo. (ass). Jaymor Largo- Benja-min Cal\stnnt, "

_
. �-..f Guimarães Collaço - Juiz 8, que será be:-a gr-atli';catlü

_-. �..J':::'� de Direito em exercí.cio. Era� ff;J ,,-�-.: o que se continha com o di·

P... ilCUI ......,.dcM�, "UI!' -,,- -;. to edita.l b que. bem e fie]- -:-+'.. -, . -- ---

. \ooiC do'�_.J.. vduri c;.gfi\.; -

. lrr:_e1;te flz extrmr a presente C� SA MIP.!:�L\\�!·' .<;-�"
�,

cl r���
,.- - '\'J� r,r;-::;:·.. I COpta. EU, Arnoldo Souza, , . . r'

_Q)v enefil..... � COI" -, ,;,�,� Escrivão a fiz qatiJografal' I
bu,dou dt'!!iI� fUl.h,:, t"LA

M-V:iS,.
l-i- _, l""'c

.. J.', -, e subscrevo J Vitor, Vah'ulu fi l"""'��

.e �J�âiMH�o���M- PaFElclIja�ça:;j�-
t\ � r: Henrique .z.aguini Vva. Maria Venl!ncio

S I A
..

e
. Cherem

«"'--
-. li� 2.5 à 2I? H.R Sra. Anita Zaguini Itêm o. prazer de participar o c-ontrato de casamento

de seus filho3

-0 dr. Jaymor Guimarães Collaço, Juiz Substituto em

pleno exercício do C: rgo de Juiz de Direito da Comarca
de São .José, Estado de Santa Ca tar ina, na forma .da lei,
ttc.

C·irurg. - Dent.

f<.:J Indicado nos easos de fraque
m, palldez. mag·r ?a e fastio, porqu.e
em sua formula entram substallcla!S
tais é'omo Vanadato de SódiO, Licl-

Dl. [. MoeDlicJr.
I·,·eJ

(('U�Jl \'óril)� e 'écen,d ('UI'SOS de espe(;ialização)
()f�éraçOê::; da br,ca, vengiv&s t:' maxil:lres e extrações difí.
:t'i.:! -- dentes in, IÜso.� 'l'rali1f11t'niu nlual da Piorréia /

•

.

J ,

por opel'flção í1em dóI'
.

PestJlliz!!s t' tr:>tarncntn dos fÓC08 d.e infecção na raiz do
.!p.nte. ·p,'!o rnétnrl" "RAI1AN" ._ (cur�(.) com o próprio
:ltM !'r'I,f. fhd::n i - tratamento eficiente l'áoido e com

teste bateriológico e contrôle radiodóntko
'lt:illadluas: Magnetizarias e !';"!TJ abilllilda' palatina.,

q'uando anatomicamentt' indieadas.
Puntes: móvei;l e fixaR

H.;\DlODONTIA -_ D!ATER\llA -- F1SIO'l'EftAP1A
A I (,fielt' "õ em hora prêvlll,mente IDs'rcada
CUnica:

VANADI;OL

[lia. G:lccrnl'{}sJ'atos, pepsma. noz

']e cola. etc., de açao pronta e efic:al
nos casos de fra_queza e neuraste

nias, Vanadiol é indicado para hu.

mens, nmlheres, cTíarH;as, sendo UH-
mula conhecida 'pelos. grande,f{ mp.

Hcos e está licencIado pela Saudf' Publica.
....�:c,___ . __ ._, __........ ..

H.IlH "en'lI r!.;1010S, n, '1" '.- F'nnf> 2.R:-I4
FLGRTAl\'óPOLlS - PC-IH rr>:lnhii ;li\ll1f>n��

ruas Trajanv" .....enCl1t3 Sil

veim, Arcipreste Paiva, Vi!;

conde de Ouro Preta, ALni-

achou?l
P d ,'-' I
er eu-se um re,oglO pu,� I

seh'a d� onr!) com 6 eunis �'
2 brjlh:mtes no trajeto d?�

Quem

..._,
.-

7 de Maio de 1955.
\

Rua Vid�1l Ramos. 44 nua Vidal Ramos, 63
F'lorian6polis

�--�--�-���=-------------�----\

Dlvi.no ESpirIto Santo e SS. Tnndade para .a ses"ão dr. 'I /" • "

as.",."�mbié.ia .g�:al qu� esta Irmandad� fará realizou ás

'I I" 5 ;�� fIOS \IIf/)CJOS ,�.,,-\.. I15 I.Ol'ilS do eUa 15 110 COl'rente, domlJ1go, para o fim da ' . " "-
...

!.,gd· a 110,":, i1dministn:�ão desta Irmandade para o pe- '"

rI I,dodv 1964-1955, tudo conforme "disposro dos artigos
I

23 e, 24 do nosso comp,romisso. J � 1. '" I

I·�, .-"
%'.;§ €--� - .11Sub Dbtri1õ l1'a Trindade, fi] 5 de maio de 1955.

_.
'''.

-

O§ma.i: �I&liGel CúcHw - Secretário '/ I
I �"_'='--'.='"�-=-=-=�-��'�-�-7'���-

_--,- ,,;;,j I

Distribuidor Jayme e Maria

C RAM'OS SIA

Comercio
!:tua João

Transportils
Plli to, 9 Fpoli.

{"-UI oinhas
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Florianópolis, Quinta-felra, 19 de Maio de 1955 .,

O_������_�_�_�.�-�,������������������������������������������;;�����2&������22��ci�i_�5J�=�Z�ãbS�:�a�a ��s�=�,�,���'$e���====�az�
�

Bo,lederação Haciaoall E Di'TA L.

do' eomercio INSTITU::L::A::f�!f�!��t:::I::ES
DOS

, ,,: -�:... ' .' t ELEIÇõES PARA MEMBRO DO,CONSEOIO FISCAL

Acaba a cor:federaç"ao I�r.�lOnal �o. c.omETclO, ele con:u". O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos' Indus
. .. à Federaçao do comercio de Sal1ta oatarma, haver trtáríos pela Comissão Local de Eleições na forma do

JjlCa1 t de: t -.
' t

,1 ,

, Uruguai aberto cota e impor açao para os segum .es pro- art igo 12 das Instruções aprovadas pela Portaria n? 3291

PERDkL"U-,SE�lltos brasileiros: _

US'"
de 13 de outubro de 1954, do Sr. Diretor-Geral do Depar- t.&

Cacau em gl�ao
US '*'$

400.000 tarnento Nacional da Previdência SaciaI, convoca os se-

Café em grao . . . . . . . . ..

US$'
2.500.000 nhores Delegados-Eleitores dos sindicatos sediados n ês- Perdeu-se um chaveiro

Erva Mati-- caneheada ���:��� te Estado, cujas atividades prorisstonais ou econômicas com chaves de automóvel,
Fumo . . . . . . . . . . . . . . . . .. US$ estejam vinculadas a êste Instituto, para as eleições dos no itinerarto entre a Con-

i dâ o US,S' 1700000 feitaria "Chiquinho" aA go a "
. . . . . . . . . . . . . . . .. membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal do LA.· e

com essa medida aumentam, para o comércio catarí- P. L, que serão reallzadas na sede da Delegacia do In8- "Sober��a".
e as Possibilidades de melhores negócios com aquela ti t ta cíd d

'
' Gratifica se a quem en-

nens , �

- 'nu o ne3 a Cl a e, a Praca Pereira e Oliveira, Edifício
-

RepÚbíica írma ' IPASE, 20 andar, às 9 (nove) horas, nos dias 6 e 8 de tregar nesta Redação.
.

Prioridade para exportação de mate junho do corrente, ano, respectivamente, para os repre- (Telefonar S T A N D A R

A comissão da Marinha Mercante, nos têrmos do Bo- sentan tes dos empregados e dos empregadores. BRANTS - 3563)

leUU1 ri. 188 resolveu incluir o MATE na relação elos gêne- Se não alcançado o "quorum" previsto no parágrafo
" de alimentàção para efeito de prioridade de, transporte.
'lOS '" único do artrgo 21 das citadas Instruções, isto é, a pre-"

Inegável a patriótica provídêncía que abre melhores e
� sença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos 'Delegados-

maiores mercados para o comércio do nosso "ouro verde", Eleitores da respectiva categoria, a eleição será reallza
de que Santa Catarina é uma das maiores fontes produto- da no primeiro dia útil imediato, à mesma hora e no mes

ras do BrasiL mo local, com a presença de qualquer número de Dele-
____"--'--'_'--'--.

-�- .--

�:::--u��.,:. gados-Eleitores, independente de nova convocação.
, Eurico de Siqueira l.isbôa

DESENHISTAS
�.-

E
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES- CONSELHO DELIBERATIVO mpregada

{TA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO- .Edítal de convocação' Precisa-se de uma cozl-

FECC.iO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES-,! P�lo presente edital, convoco todos os sel1hol�es, nheíra para pequena ramill«

TIN.�DOS A ENSINO. INFORMAÇõES NA ESCOLA i memblOs. do CONSEl:l!0 DELIB��A.TIVO de�ta Socle-. bom ordenado.

U PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁ Ida�le: pal� uma re.ul1lao extraordínárta a realizar-se no Tratar na Avenida Maun'

�NSCRITOS SOL.iCITA�SE ENTREM EM COMUNICA- !�rOXImo. dia 19, quinta feira. às 20 horas a fim de tratar 1 Ramos 217.

·.iO COM A EsdoLA.· ua seguinte I ;l!fü.
----------

��••••••••••ff•••••••••••••••••••8•.•••••••1 ORDEM DO DIA
1 - APRECIAÇÃO DE RECURSO DE SóCIO CISA' OU SAL j.

I
2 - CONCESSÃO- DE TíTULO DE SóCIO BENE-" 11 II

MÉRITO
.

Rapazes: Recém cheirados

I 3 - AUMENTO DA J6IA do Rio necessita alugar uma
Não havendo número legal na hora acima marcada,' cala ou sala, prererencír

fal',-se-á a reunião com qualquer número, meia hora após, centro comercial.
em segunda convocação, conforme Art. 49 dos Estatu-! Fineza procurar snre

Par •.icipação
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
Uma sala grande no Edí

ficio Paternon.
Tratar 11a Rua Conselhei

ro Mafra 25.

Restaurante· Hapoli
. RUA Wa.rectl&l DeOdoro li. '

Expresso florianÓ1Jolis LIda.

Em La.'ges. rio sul do Br&811, o meJhorl

Deico.uto especliil pa.rà o.. 'I:nnote. vll1l�nte$.
TOS.

I Florianópolis, 16 de maio de 1955
Alcides Claudio

Pre""'Aente do C. D .

VENDE-SE
Um armazém de secos e'

nnlhados 'sito a Rua Rui
;:nbosn io (Frente a Praia
le Peixe).

._--_ .. -_ ..�-_...._..-. .._>-'� . .--__ .._...---_._-

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

A V ISO
A Diretoria de Aeronáutica Civil avisa aos interes

sados que, os exames para pilôto comercial, mecamco, lirádio operador de vôo etc. serão reaiizados dia 26 do cor-

''''t:::,::':".,,",. de Olíveíra � Administrador ao ae· ·1
,

roporto
f Transporte de CMgiS em geral entre

FlORIANOPOllS, CU.RITIBA E' 510 PAULO.---�---�-----�-

'-'--�--------------------- - _-----

A Ch-imica «Bayer. Lida. COU VIAGENS DIB&T� ..��NENTES EM,CARROS PR
•• � • I) 'ti, • ..- '- • • _ • c

I' MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

R.ua Padre Roma 50 - Terreó
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n. la1
Fones: 2534 - 2.535
C�lx� PostAl, ,435
End. 'Te]�grát1co:

Bandrade ,e Transpol1s
---{l-

Endereço Tele�riljc()
Bantldra e Transpol1a

--'J-

São Paulo - Capital - SP

Endereço Telegráfico:
Sandrade e TraJÍspol1a

-o-

J'ILIA�: CUBITIBA fILIAL: S.lO PAULOAS CLASSES :rv:tDíCA, FARMACíWTICA E AO, PÚBLICO
EM OER.AL

Avenida do IlItado 16(18/78Visconde do Rio Branco
(i1l2/3�)

T�eiQD"l�
Te�etone; 87-30-91T,emos a satisfação de comunicar que, em virtude de

Decreto do Exmo. Sr. Presidente da República, publicado no

"Diário Oficial" de 7 -4-1955, preenchidas as condíçõcs le

gais, foi a nossa firma liberada do regime de liquidação :t

que esteve sujeita ,durante longos anos, voltando assim ii.
ma vida normal, com a exploração de seus reputados pro-
dutos.

.

Em tí!-is condições, esperamos merecer das classes mé
dica, farmacêutica e do público em geral os mesmos ravor=s
eom que sempre nos honraram.

(�êDcla Dr, Bio de l'�!letro , .l!l Belo lIorl.IODt� com tráf.,o mtatuo até
�io flaalo C�IR á�p.a 4. Tr.nlpon. �pai Ge:rau S/A.)

=�._,---------------------�--------

....... ,�..",

ECONOMIAabsolütà ..

Grande CONFORTO
CONFORTO absoluto

"

Grande ECONOMIA
t,

,-"" c,,-:;:;�,� "".�"�', -_.__
"

\
� � ,

Ij

1,1'��
--�

AQl!E�;pqR EutR-ICO CENTRAL'

c�����
100 II 1.000 litros

AQUECEDOR
. '.
\

.- (
.

ELÉTRICO
'_

.�.�4,
.IM�RS�'O e

• "ConslruidQ ínieiramente de

c;oQre ...
'

'

• Aquec;irm1nto" ultra ,r;ípickl:.

. .- �.

• J�tQ abJ�d;'"t. na tempe·
ritur. ·'d��ja"•.

..
,

. '.-fie__ no. tl.... ,_

,

, b8rllilltea,. Ultial.

,,',-f. ����ruçãO" sóliefl. �n_cto� •��iX. interna
-

� G_08���:
re�fStidil de. material illt�m.nte ISOLANTE,'(lâ de. viqro).

• leiiitinciól do tipo t��.lar, inteiramente' I?Nn���,
.

• ÇontrQI. ,1..,t�tiC;Q de temper.tl.lr. pQt'TI.RMQSTATO.

,," ��� �����...8r�:"�� �"

'1')';�nJ�re�j::���,� W".�.�,l>-- � '_:.� � .. '

._." , ,. ...�dI..jJ_ Il$r ..",....--
_, _'___-'

..... ",. t:.�. ;:> � __ . :: .. ��\
.�
��.

'.

. «:f.' F:I,JNf8 �.J. Comércio e, Agências
RUi JoaCi ftint�1 ''-poli... ....St �(.t..rin.

. ��;
� .. "

CENTRO EXCURSIONISTA '�NÔ\"PO -R�UloJ�Q<i
I

- U.PEDJÇ1Ql$A�J_Q=
FUNDADO EM 16-9�54

;�OVEM CATARiNENS� !
•

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEOADE\ fER�S
_ . '

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARíNENSE. NÃO p[KêA TEMPO, EN =

víA- NOS HOJE MESMO, n:u fJm,;íE E ENO��E �

,CO A CAIXA POSTAL. 4tl9 - fLOfilA+!DPOLIS=S.C.
---'---;---;--'-:--�'---:--

�j",

Dentallsanla apolonia
�..-

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.? ?G

FLORIANóPOLIS

•

ESPECIAtIZADA EM ARTIGOS DENTÁRIOS

Estoque permanente de todos e quaisquer artlgoa
concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES NEVONI te
mos para pronta entrega

Aceitamos encomendas
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos

.Protéticos do Interior pelo
AÉREO e POSTAL

de PLACAS ESMALTADAS

08 senhores Dentistas e

Serviço de REEMBOLSO

Atacadista de Casemíras
Atacadista de casem iras, exclusivamente nacionais

de grande acei taçâo, procura von-ledor nesta Capital e

,ftepresentantE's' para. Cidades do Interior.
Cartas pura Caixa. Postal, 2.802 - São Paulo

..:� .... �. '.

i
F

Diajr;nt'isüf.'o.·Cf'rafa. Clinico e ç''ir<'JrgiC(l das nver.lfJ� e

Afecções de ,A::'Iulíns 'e ()Y'tilUÇa3.
'

Pediatiia -:- OrtopedIa - Tmunatójogla - Tidolop'l
Gínecologfa - Obstetrícia - Urologia - El'ido'Crlnologia..

Curas d.e ema!?-,Xf.'dmfmt.o e t:ngo:có"
J)oen()a8 da, velhice,
ALTA 'CIRlJRGU '

CiituRGIA PLASTICA:' 'Estética e ReDaradora. ..
Consultório: Rua Fernand,Q Machado, n. 6 - 10 anda:, .

,

Telefone 22-27
Horál'lo' Da,9 14 'às ]8: hOl'às (exceto aos Sábados).
Pela :i'danhã e aos Sábados atenderá. aàmenta com hora

,
, DR., . ,I N G L E T T O

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ainda . , ,

nosso. crmverscmoNotas & Comentários
Vitaminas 10 IIquld'lItcadOf

-1I-

" -

HONROSA VISITA campos à'clversos, e nos sepa- ! na, feitura do conceituado

rem convicções diferentes, .matutmo natalíeíante. Isto,
de ordem político-partidária, porque é de todos sobejamen
não existem fronteiras no te _conhecido o fulgor de sua

mundo da Imprensa que nos pena aprimorada e a elegân
impeçam unamo-nos," hoje, cía com que se apresenta nos,
num amplexo' cordíal, 'de a,-' debates e. polêmicas, tão co

mízade e coleguismo, afim de muns, quão necessárias, no

eomemorarmos a data que terreno das idéias.
nos é também grata e faus- Por êstes motivos folgamos
tosa. em assinalar, a data que ho-
Excusado seria dizer dos je deflue, enviando o nosso

nérítos e atributos que exor- cordial abraço de felicitações
nam o espírito do seu díre- e formulando, aos colegas de
tor Dr. Rubens de Arruda "O ESTADO" os mais efusi

R.amos" que, há anos, mou- vos anelos de uma exísten

rejou a nosso lado, bem as- ela duradoura e repleta de

sím de quantos o auxiliam sucessos.

pação de volumoso tumor do

mediastino (região profun
damente situada no torax) ,

Acompanharam o ilustre
Professor seus assistentes

I

Esteve ontem em nossa re

dação o RevlUO. Mons. Fre

derico Hobbold, zeloso Cura

da Catedral, que nos veio

Vou contar a história prometida on- trazer, em nome de S. Exa.

tem. , ,;.��il- Revma., D, Joaquím Domin-

Nos Estatios Unidos 'os nutriciónistas gues de Oliveira, eminente

e técnicos de alimentação venceram os de Arcebispo l\-1etropo 1 i t a n o,

paladar. Comem-se ill� tôdas as vitaípinas, eumprtrnerttos-pelc transcur-

todos os sais minerais, todos os hidratos 80 da data anívérsáría do

de carbono, tôdas as albuminas. Dosado e jornal.
medido. Na pauta. Há restaurantes que , A especial deferência de S.

em vez do preço" dos' pra(<?s 29!ocaif. .' de,7..,' Exa. Revma, é-nos sobrema-

'ante de cada um dêles o número de calo-' neíra honrosa e por ela con-

rias que encerram. Pois-eu -posso garantir fessamos nossa' respeitosa
, que, em matéria de paladar, tanto faz co- gratidão.
mel' um quanto outro. Tudo tem o mesmo Ainda a propósito do nosso

gôsto, E por sinal, gôsto(de coisa nenhu- aniversário, ocorrido a 13 do
.08•••.,•••0••"••&••8 .

ma. Comida sem paladar, sem perfume,
'

corrente, é-nos grato desta-
que não excita as glândulas salivares, que .� cal' as 'seguintes' homenagens
não faz crescer água na bôca. que nos foram endereçadas,

É úlli'iiral, quando a gente'come por obrigação e não, Na As�embléia
por prazer. E a preocupação das calorias, das substân- Congratulações dos srs. de

das, nutritivas acabou por liquidar o paladar daquêle putados Geraldo Gunther, da

povo forte, robusto e vermelho. Quando a gente começa bancada udenista e Estivalet

assim. embotando o paladar, acaba ststemáticamente na Pires, líder do P. S. D., trans-
,

comida de lata. . .
mítídas da tribuna parla- A Associação Catarinense

Eu, num trem; vi um sujeito abrir-se em sorrisos mental'. de Medicina levou a efeito

beatíficos ante a metade de um melão que era, um poema, Do sr. deputado Braz entre os dias 13 e 15 do cor

mais perfumado do que um salão de barbeiro. E, depois, Alves, digno Presidente da rente a sua primeira jorna
antes de meter a colher no dito, que tinha na polpa fi- Assembléia recebemos o se- da bienal.

n íssímos cristais de gêlo - uma delícia! - "teinperou-o guinte e honroso telegrama: Esta jornada (Congresso Drs. Silvio Borges, cardlolo

com sai e pimenta do Reino. Bem, eu levantei-me da' me- "'Florianópolis - 13 - G. médico de pequena amplítu- -gísta, chefe do Departamento

sa, pois não posso assistir a sacrilégios, mesmo quando P.':'_ Nesta data, assinalando de) contou com a presença de Hemodinâmica da Facul

cometidos contra um indefeso melão. .l-maís um marco jornada pelo de médicos de todos os pon- dade de Medicina de S, Pau-

'E 09 beans? Vocês já comeram beans? Feijão com "progresso do Estado e aper- tos do Estado e delegações lo, que proferiu substâncíosa

assucar no duro. O que há de mais intragável. Experi- feiçoamento costumes poli- da SOlliedade Joinvillense de conferência sôbre ernbríolo ..

mentem' e terão vontade de despejar o estômago, como se tícos, O EST�DO tem direito, Medicina, Associação Médica gia do coração; Alberto Ca

estivessem !t bordo do "MAX" em dia de temporal, em aos: meus cumprimentos, do Vale do Itajaí e Secção puto, anestesista do Hospí-

frente ao cabo de Santa Marta! com votos sinceros que colha Regional da Serra tôdas n- tal das Clinicas e Adib Fate-'

Uma vez fui convidado, em Chicago, a participar de novas glorias nas lides jor- líadas à A. C. M. me, assistente de cirurgia to-

"uma comida" em casa de uma família que havia residi- nalístícas. Saudações. Depu- A atividade central desta rácica da Faculdade de Mo-

do pai' um lustro, mais ou menos, num lugar qualquer da tado Braz Joaquim Alves, jornada consistiu de um sim- dicina de São Paulo.

"latino-América". Isto era bom prenúncio, pois os latino- Presidente .da Assembléia". pósío de ginecologia dirigido O Professor Zerbini fêz

americanos fazem coisas maravilhosas com o paladar da Na, Câmara Municipal pelo stmposíarca Dr. Arthur também exibir detalhados

gente. Aceitei o convite e fui lá, pois andava farto de No legislativo da cidade, o Pereira e Oliveira, cujos sim- rílmes atinentes ás suas ati-

comida de restaurante, de automáticos e eafterias. Afi- sr. vereador Baldícero Filo- posíastas Drs. Célio Belisario vídades círurgícas.

nal iria receber alguma coisa sem caiorias, sem vítami- meno, da tribuna justificou Ramos, representando a sec- Após a jornada procedem

nas, sem sais, sem coisa alguma, mas, graças a 'Deus, requerimento de congratula- çâo Regional da Serra, Clo- se à eleição da nova diretoria

com gôsto de comida. ções com este diário, mere- vis von Harthental, repre- da A. C. M. para o próximo

Ao entrar na sala de jantar, depois de um estágio cendo unâníme apôío, sentante da Associação Mé- biênio.

na biblioteca, 'encontrei-me com uma linda posta de carne A propósito recebemos a dica do Vale do Itajaí, Zul- Um churrasco de contra

assada de fôrno, simplismente maravilhosa, que repou- seguinte comunicação: mar Lins Neves, Polidora temízação encerrou em arn

sava, antes do sacrifício, sôbre um aparador. Prestei-lhe "Florianópolis - 15 - Co°, Santiago e Antonio Modesto bltmte de alegria, e cordíalí
as homenagens da minha admiração e fui tomar lugar à munico que Câmara Muni- de Florianópolis fizeram brí- dade os trabalhos da BienaL

mesa, sentando-me ao lado da dona da casa. cípal, mediante requerímen- lhantes dissertações. Relativamente ás instala-

Veio o sorvete - pois há quem comece as coisas por to vereador Baldicero Filo- Por ocasião dos temas li- ções, enfermagem e ínstru-

Já pela sobremesa ... - um sorvete de creme "avec", de meno deliberou enviar COl1- vres fizeram-se ouvir �s Drs., mental d'o Hospital de Cari- ,

se tirar o challéo, pois nisto eu' dou' a mãrt à palmatória, gTatulações motivo mais um chaim Welczer de Xapecó, dade o Professor Euriciides

o americano sabe fazer um sorvete como ninguém neste ;lniversarlO esse vitorioso João de Araujo e Célio

Beli-,
Zerbini deixou escrita a se

mundo. Dépois, a sopa, que não deixou,traços na minha .1iário. Atenciosas saudações. sário Ramos de Lages, bem guinte impressão:

memória. E, finalmente, soou a hora final do assado, que Armando Valério de Assis, como os Drs. Biase Faraco, Tivemos o prazer de visitar

entrou comboiado por uma guarnição de legumes trajan- Presidente". Alvaro de Carvalho, Isaac este Hospital e a honra de

do grande ',gala. Uma fatia, �cortada a capricho, deixo� Registro Lobato, Danilo Freire DU.ar- II pra,tica'r algumas demonstra-

entrever um recheio de fino toucinho, branco como um A nossa ,prezada canil'eira- te, Antônio Moniz de Ara- ções cirurgicas durante a la

bilhete da nossa Loteria. Lindo tudo. De criar água na :\ Gazeta. registou nosso ani- gão e Roldão Consoni, cujos Jornada Bienal da Associa

bôca, tal como está acontecendo a Vocês que me leem .. '. versário com' estas desvane- trabalhos despertaram vivo' ção Catarinense de Medicina.

E aí foi que se deu o crime, que aconteceu a catástrofe... �'edoras considerações: interêsse. Tivemos uma assistência

A dona da casa perguntou-me, quando me viu faca "O ESTADO" Como convidado de honra perfeita durante as opera-

e garfo com intenções perfeitamente definidas, qualquer Para quantos militam na compareceu o Professor Eu- ções, pois, ao lado da enfer·

coisa que eu não entendi direito, nem adviiihava o que imprensa barriga-verde, a riclides de Jesus Zerbini, magem de alto padrão, en

viria a ser. Como é da etiqueta, próprio de gente '.bem", data de hoje é auspiciosa e chefe da disciplina de cirur- contramos instalações e i03-

o hóspede deve concordar sempre com a dona -da casa, alvissareira, pois assinala ,o gia torácica na Faculdade de trumental perfeitos. Opera

com a "hotess' ainda mesmo que não esteja entendendo Qec�rsQ de mais -um aniver- Medicina de S&í.o Paulo e Es- 1110s'como se estivessemos no

coisa alguma. Foi o que�eu, para mal dos meus pecados, sário do nosso brilhante con- cola Paulistá de Medicina. nosso proprio Serviço do Hos·

caí na asneira de fazer.' frade "O ESTADO", que se O professor Zerbini, alem pita I das Clinicas de São

"Oh' Y L d
- edita nesta Capital. de pronunciar uma confe- Paulo. Toda á cirurgia, por

-
. es, my a y, yes ...

E ela, tôda sorrisos, me "fincou" em cima da linda Nos quarenta e um anos rencia sôbre e\Stenose mitral mais espécialisada que seja,

e apetitosa fatia de carne assada uma colherada de geléia de sua existência êsse nosso e outra sôbre doenças con- pôde ser comodamente prati-

de hortelã pimenta, simplismente de matar. . .

colega, que é o mais antigo gênitas do coração, praticou cada neste HospitaL

Vocês já comeram pasta dentrifícia? Pois, se não,é a diário de Santa Catarina, no Hospital de Caridade duas Dp'X;imos aljUl, "u e todos

mesma coisa, não anda longe. . .

vem constituindo, sem favor, brilhantes intervenções de da nossa equipe, os nossos a-

O pior foi que eu tive de engulir o negócio, e ainda um ,veículo do d'.lensamento .!irurgia c'ardiaca, sendo gradecirílentos pela maneira

por cima fazer cara de quem estava gostando. Uma cara,
a serviço 'do povo; ao qual uma em um caso de esteno- cavalheiresca pela qual fo

desconfiada de quem temia novas perguntas, capazes de procura, sempre, servir com se da valvula da artéria pul- mos recebidos.

resultar numa "ursada" igual à primeira.
o mesmo espírito de dedica- monar e outra de tetralogia Florianópolis, 15 de maio

Desde êste dia eu me convenci, e dificilmente me ar- ção que orientou seus ideali- de Fallot. de 1955,

rebatarão tal convicção, de que o latino é que sabe co- zadores, há quatro longas dé- Tambem procedeu à extir- Ass). Etlriclides Zerbini

mel' bém. Pelo menos soube elevar a gastronomia à al- cadas.

tum de. uma arte sublime.
Abrilhantadas por penas

Já os romanos, segundo narram as crônicas, faziam elegantes, seguras, e embe

festins maravilhosos, comendo entre outros pratoS' deli- bidas na tinta de nobres
, ideais, as colunas de "O ES-

ciosos, um guizado de línguas' de melros, rouxmOlS ou
TADO" abrem-se cotidiana.

outros pássaros canoros.. Os francezes, entretanto, foram
os criadores da grande arte, os que introduziram regras mente, ao público, como por-

imutáveis na Ciência gastronômica, os que inventaram' tadoras daquela mensagem

pratos inconfundíveis, temperos sublimes e outros segrê- que a todos nos move quan

.dos que ainda em no'ss08 d_ias passam, na França, de pl\-is
do fazemos jornalismo: o

. desejo de servir.
para filhos e de filhos para netos. Os francezes fizeram
da casinha um laboratório de sábios e um altar de sacer-

Conquanto estejamos em

dotes. Cada rég-{ão da França pode apresentar um ace- pirar.
, �---=---------

pipe característico, um manjar delicioso. É porisso que a COLÔNIA SANTANA
gente não pode esconder a suà admiração pela capacida-
de do francês ingerir tudo aquilo com uma satisfação Novo Diretor
inimitável, Recebemos e agradecemos

Vejam o que ,dizem os livros. Não os de culinária. a seguinte comunicação:
Nem os clássicos. Nem será preciso cónsúltar os parna- - "Comunico a V.,Sa.; qjJ.e
síanos. Peguem num romance dêstes, populares, escrito nesta data, tomei posse e as

para deleite das massas, um romance de capa e espada, sumi o exercício do cargo de

retratando coisas e fatos do tei:np..9 de Luiz XIII ou de Diretqr dêste Hospital, de

Henrique IV. Não há um só em que {Ião apareça,pelo me- conformidade com o ato bal

nos um espadachim saído de uma luta de morte contra xado pelo Exmo Snr. Gover

os esbirros de um duque qualquer, acompanhado de dois nador do Estado, de 12 do

frades fugidos ao convento. Faz gôsto vê'-los toÍparem lu- corrente e publicado no Diá

gar .à mesa, num boteco - "La Bene Poule", Le Chat rio Oficial de ontem.

Gris" - e comandar ao chef ou à estalajadeira de formas Cordiais Saudações:
repolhudas: Dr. Miguel Nunes, Ferrei.ra

_ ,"Uma dúzia de trutas trufadas, um pastelão de biretor"

calh�ndras e dôze perdizes ao espeto! E depressa.'
,

E traga uma dúzia de bom vinho de Anfou, ij.ma du-

zia de Bourgonha e outra de Champanha li"
'

E devoram a:quilo tudo, e bebem tudo aquilo, que é

uma beleza 1 '"

Amanhã eu concluo esta história.

BIENAL DA ASSOCIACAO CATARINEN-
" ,

SE DE MEDICINA E
HOSPITAL DE CARIDADE

o

-

,O LEGISLATIVO EM FOCO
A sessão de 17, terça-feira,

da Assembléia Legislativa
contou com a visitá, em ca

ráter oficial, do Deputado
Federal Wanderley Júnior.

uma comissão, para repre
sentar o Poder Législativo no

Congresso Eucarístico Inter·

nacional, a realizar-se em

julho do fluente, no Rio de
Janeiro.

.

Anunciada slla presença, o

Presidente Braz Joaquim AI·

ves, obedecendo à praxe no

'direito parlamentar brasilei

ro, convidou S: Excia a to

mar assento na -,la. fila da

. bancada usada pela União
Democrática Nacional.
Em nome da Assembléia;

discursou o deputada Lae:rt
Ramos Vieira, saudando o

deputado Wanderley Júnior
e enaltecendo suas qualida
des, seu ardor partidária e

sua dedicação sem limites.

Wanderley emocionado, o

cupou, a tribuna e, usando

alguns tropas na linguagem,
fustigou àlguem pelo desvia,
acentuado, mas fóra ..dos tri

lhos ...

A comissão será presidida,
pelo deputado Braz Joaquim
Alves, conforme proposta do
deputado Vicente João Sch
neider e integracia dos se

guintes deputados:

José S. Bahia Bittencourt
Lecian Slovinski
Paulo Fontes
,Geraldo Máriano Guinther
José Miranda Ramos
Leopoldo Olavo Erig
Vicente João Schneider
Rubens Nazareno N-eves
Essa Comissão será porta-

<

dora de uma mensagem, a
ser entregue, no Riq, ao Emi
nente Cardeal D. Jaime Câ
mara. Dita mensagem será
redigida por uma COlnlSSaO

integrada dos lideres de tô
das as bancadas.

xxx

A\Assembléia Legislativa
apróvou a designação deQuem achou?

'UIna caneta de cor esver
dealla sem tampa, grava
do o nome Iara OdiJa No
ceti. Uma caixa com óculos
de aro tartaruga. Que�
achar, obséquio entregar
na rua FeHp� Schmidt nO
71.

Loteria· do Estado
HOJE:

CR$ 200GOOO,QO

•

Florianópolis, Quinta-feira, 19 de Maio de 1955

CQi:,ABOllACtONiSl\'lO

Os nossos cordiais adversários. vivem a repetir, em

.nossa direção, que é preciso colaborar.

Colaboremos, pois. Como eles não dizem expressa

mente que é precísc colaborar com o Govêrno, vou co
laborar com um colaborador daqui da fôiha.

No vltamínoso ltquídíttcador do Egas Godinho,.
meto mais este môlho, colhido ao As amargas, não
do Alvaro Moreyra, pág. 99:

"§ Na antiguidade, depois que o instinto se recal

cou, e a inteligência pode crescer e se multiplicar,
a vontade de comer criou a arte de comer. Os bárba
ros destruíram a arte de comer. A França reconstruiu

a,' a' França dos castelos, e a FIJnça dos conventos. E'
mais uma gratidão que devemos à França".

iNFLAÇAO

o meu velho e fraternal amigo Raimundo Vieira

aplaudíu sem reservas aquele coquetel da Walita, feito
com ovos integrais, inclusive as cascas:

- ótimo! Numa época como esta, com os ovos a 30

cruzeiros, não se pode [ogar nada fora!

OPOSiÇAO
•

Do Doze, na turma do Arrotary, veio a primeira
voz oposicionista:

- A patrôa, lá em casa, fez o curso, A estréia foi

domingo, com pratos novos ii, mesa. O gosto mais

acentuado que senti, foi o da minha carteira; Itqnldí
ficada! Já estamos de regresso ao trivial: feijão, arroz
e bife.

APóiO

Ainda Álvaro Moreyra, obra citada, pág. 7il":'
"§ Racionamento ... Carestia." Falsificações, ..

O que há, de fato, é uma grande faHa de vitaminas".

D.EFLAÇAO

A Escolinha vai fazer sucesso em São Francisco.
- Por que?

A dúzia de ovos, lá, é de treze!

MEXiDA

Sugestões para o cardápio do Lux:
Mexida (i'ovos à política nacIonal.
Claró que êsse prato não pode ser' man�puladu.

Exige um bom Hquidificadm para apurar a mexida. Po

de, aInda, trsl1sformar-se em prato regional:
Mexida rrO\'fiS à cata.rinense.
E em nada Saub Catarina ficará devendo ao

Brasil.
'"

.

' SOPA

A candidatma Jprge LaC8I"da nào está dando
mais!

ROSBIFE

O melhor prato da Gazeta de ontem foi apresen
tar o sr, Genesio Lins como comunista. Vermelho e

sangrento!

SAI.ADA

Essa salada com o diretor: do Inca, confundido
com o vereador pessepista, correligionário do sr. Se

cretário da Segurança, não sOFlbe bem ao paladar díJ

deputado Schneider. S, S" ao rosbife rubro, prefere as

saladas verdes: alface, vagens, radiche!
.

FAROFA

Ainda há quem goste, Os srs. deputados Mária
Brusá e Laert Ramos continuam acreditando no PlaníJ
de Obras!!!

DIETA

O jovem deputado Rubens Neves tem medo d-e ler

jornais comuni;;tas!' Fica prOibido de estudar Sully
Prudhome e citar o Canital, de K�rl Marx. Nada além
de pequenas poções, 'ijiiantum sati�,' da Berum NllyarUW,
trez vezes ao dia!

TEMPÊROS '

No 'a.ngú estadual, o sr. Wanderley Júr�ior mete o

sal; o sr. Bayer Filho despeja vinagre; o CeI. Aristi
liano põe á,gua na fervura; o CoUin carrega na pri
menta n�al8,gueta; o Ivo paesa e o Leoberto quer de

cúlhel'!

DOR DE BARRIGA

a._
cHa ,3. de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


