
Sessão do dia 17
,
Lida e aprovada a ata da sessão anterior e lido o ex-

pediente, tiveram início os trabalhos, na hora regímen-

Para"'" 'o plan'o do carva�o 350 OII·lbo"es
tal, sob a �:�=!�:��Ci;e:�r�:�:��d��;:���::.

.

'

O deputado Estanislau Romanowskí, do PTB, como
. primeiro .orado�' inscrito, na hora do expediente, ocupou

.

" ,

.

,'_ :e��!���n��l:o:n;ea����::' t�r���deração da Casa, um

RIO 19 (V. A) - Apre- produção e redução do custo de créditos no montante de da comissão reporta-se à�! Após apreciar a. exposiçao
'

O Município de Nova Trento, neste Estado, faz jús
t ndo seu plaó'o de traba- do trabalho extrativo, a Co-

.

350 milhões relativos aos e- suas finalidade estabelecidas. de motivos, o presidente .Ca- a um órgão arrecadador federa), seja Coletoria, seja A���sapara 1955, que compre- missão Executiva do Plano I
xercícios passados para ocor- em lei e ressalta q�e as ati- ,fé Fil.hO e��rou o se��mte gêJ1Cia arrecadadora, para que os contribuintes, ao cum-

d a mecanizacão progres- do Carvão Nacional encami- I
rer às despesas com a execu- vidades do plano VIsam, so- despacho: _Ao sr. Mínístro

prir suas obrigações para com o fisco, não, sejam força-e� e

das minas d'e carvão de nhou ao 'presidente Café Ft- I
cão do programa já elabora- bretudo, elevar substancial-: da FazentIíí,'para atender ."" dos a perder algumas horas ou dias de servi co.�:�t� Catarina é do Rio a, lho uma exposição de moti-Ido.. mente a produção do carvão s�l�citação dentro das POSSI- Na legislatura passada, em Hl54, o illlst��e deputado

d Sul para aumento da vos solicitando a distribuição Nêsse documento a rererí- nacional concorrendo dessa bílídades do Tesouro, tendo
Braz Joaquim Alves, hoje na Prés-idência desta Casa,o ,

forma, para aliviar a situa- I
em vis,ta a importância da '

I muito se interessou pela, crta ...ão do órgão arrecadador
•••••••••• ção cambial do país pela di- : urgência do incremento da ,..

··"D··uf·tra-·"pe"d"i"ãl�"Üiiia·Ô·"ÕãClÜna1- '::np��::to ::,"n�,::ta,õe, I �:��.uçâo do carvão nacío- ;i::����::::f;:��::��:!:�i:v:'!�:;:,,:�:,-a �'�:f::;�
...................................

da citada Agê.ncia. � ., �
_

. ,',.RIO 19 (V. A.) - O aní- um bronze' no valor de vinte de sua data natalíeía, apre- Segundo informações, ja f'ôra encaminhado a Dh-e-
versárlo do marechal Euri- mil cruzeiros, simbolizando 3 ! veitando a oportunidade pa-

Itoria
das Rendas Internas, no Ministério da Fazenda, pa-

co Dutra foi comemorado ho- paz.' ra pregar mais uma vez a

N
'

t I a s ra servil' de base à indispensável lei. '

je pelos seus amigos, cor- _. )" .. -',.�--_, , • união nacional.
,

'

OU', Na forma regimental, observado o disposto no § 2°,
religionários e antigos com- Disse o ex-presidente da n. I, do art. 101, requeremos, afora, que seja expedido um

panheiros de farda festiva- República a certa altura do !
telegrama ao sr, Ministro da Fazenda, nestes têrmos:

mente. Ao espoucar de gi- seu discurso: "Com a auto- '!'
- A PREFEITURA, apôs a posse do atual Prefeito, I "Assembléia Legtslatíva de Santa Catarina aprovou

randolas sobre gírandolas, ridade que me conferem, es- iniciou uma revisão no' lançamento de impostos. VeriIi� solicitação formulada por um d'e seus membros sentido
de fogúetes, o ex-presidente tas manifestações, posso, da eando a enorme disparidade da cobrança de tributos, pa- apelar Vossência criação Coletoria Federal em Nova
da República. deu entrada na coração isento, relembrar ra fazer obra honesta e justa, resolveu c�ntra.tar ,00 serví- ,Tre�to, neste, Estado pt Mesmo tempo se regosija. pela
Igreja do Carmo, onde se sensatamente temoroso ai> ços de um levantament.o =-eral, com o que _baverá e.uidade eficiente e densiva atuação, nesse sentido, do zeloso sr.

celebrou solene missa em palavras do Livro sagrado: nos pagamentos. Independente. dessa providência, vá.rios Delegado Fiscal, dr. Mário Salema Teixeira Coelho pt
ação de graças pela sua vida Todo reino dividido contra Iancamentos f"ram revistos, como o das casas bancárias. Saudações".
e sua saúde. O templo ficou si mesmo será assolado e a Co';ü'à. essa revisão apenas se erl1leu o Banco Ince, do '

É o que se me afiilura justo e aceitado.
repleto e a assístencía trans- casa dividida contra si mes- qual o Governa.dor é um das diretores; E,5se estabeleeímen- ' Florianópolis, 17 de maio de 1955.
bordou para o patío da ígre- ma, cairá. to Ingressou em juizo para não pa.gar a diferença do Iau- (Ass.) Estanislau Romanowski - Deputado.
ja., o que fez acudir uma mul- Será que esqueceram a li- çamento.! Leitura de Carta
tídão de curiosos. Ao fim do "ção da história que o clima "

- OS DEPÓSITOS do erário catarínense são, na sua O deputado' Mário Brusa, em seguida, leu da tl'it.u-
ato', o marechal Eurico Du- de congraçamento tem sido quase totalidade, feitos no Inco, desde que-o sr. Iríneu Bor- na, a carta aperta que endereçou ao sr, Ernesto Stodieck,
tra ficou mais de meia hora a condição de progresso �o I nhausen assumiu o govêrno, !. noticia de que foi, êsse o

I
residente em Blumenau.

na sacristia, recebendo eru- país? Ai daqueles que então único banco a se insurgir contra aumento de impostos, es- Manifestações contrárias ao Plano
sívas manifestações de apre- forem achados, em culpa".

I
tarrecerá, sem dúvida. Com que autoridade o sr. ooverna - O deputado Antônio Almeida, do PSD, leu da tribu-

ço de quantos pretendiam a- dor, diretor elo Ince, quer que as índustrías, que não são na, telegrama recebido do Oeste Catarinense, Com mani-
braçá-Io. ••••••••••••••••••••• protegidas, concordem com os aumentos de impostos?

.

festações contrárias ao Plano de Obras, nos seguintes'
Não nos lembramos mesmo • ,� ::_ O DEPUTADO Má.rio Orestes Brusa, vice-lid.el' da têrmos:

do marechal Eurico. Dutra APELO EM FAVOR DA EXONERADOS U.D.N., vem a.gredindo, da tribuna da Assembléia, as

elas-I'ter sido tão sof.l;egamente UNIÃO NACIONAL RIO, 19 (V. A.) -,- O presí- ses produtoras que se manifestaram contra aumentos de
__�.,..... _

cumprimentado nesta data dente da República assinou Impostos, tachando-as de tubarões, exploradoras, etc. Que
quanto o foi hoje; mesmo RIO, 19 (V. Aj � :Indn... decretos na pasta do Traba- nome dará o Irrtquietn deputado à atitude do Inco, indo a

quando exercia a suprema gando se esta seria à -hora ele lho exonerando c:ento e ée·· j'ti�o .Wl--u, na,O' 'pag'=\ll' ma.t.. , ��stost'.os -!!eD1.�is )lliId}el)
magistratura' da nação. As calar ou se aconselhaT o ma· tenta' e doís �11spetoi'e� -(:D' if�Ca.pftãJ1'o"r'il-iú· â'umenbd9s e" Pll:'1traiit-; -Aumentó prÍl:
dezoito horas novas manifes- rechal Eurico Dutra proferi,] Trabalho, cl:;tsse I, que ocu- pO'rcional. LagD o Iu('o, dO'S, dépósitos'estailuais, o Inca, do, APELO LIDO NA

tacões também "au grand esta noite em sua residencU pavam o cargo interinamen- SI'. Governa.dor, é que se rebelou? Esperamos 'que o vice-lí- ASSEl\'ffiLE'IA:

co{nplet" se reproduziram na ! em �li!,curso de agí'adecimen- te, sendo nomeados igu,d der ela U.D.N. ôCUllê a t.ribl\na., por coer_ência" pa,a, tl'at,al' Ao Exmo. Sr. GovernatlOl;
residencia do velho marechal' to, as homenagens que lhB núrúero de candidatos apro· dO' assúntO' e prO'Vii.r que a justiça. não 'deve começar por do Esta:do.
ao receber de seus amigos foram tributadas por motivo vados em concurso. ca.sa. Provará que, o Inco não foi. f�ito para pa.g-�r impo"-I Atendendo aos impulsos de

� f".".h,M _ - , --_ \",;;, mas }1:u'a l'êcolhê-los! Tem a palavra. I uma velha aspiração -do Po-

�O··"'···"'''''''''''''5-'''-''''�''' , c·a··nada
.

·I� ·d·
_ ..

a-·t-
- a

o·· H
l :0Zu:ear:::��e'aaP���� ���
I rêu Ramos, no centro da ci-

P I P I�t· dade, as atuais exigênCias do
· ·e a' 'o I' I'ca transito' caçla vez mais inten-

Ademar' lan�ado em Pôrjo Alegr.�os ) O DiretÓrio Regional da U.D.N. 'fez irradiar,

I

�ep������n�����i�����a;en�
SÃO PAULO 19 (V. A.) - privada, salvo nos casos em nome sem compl'omlS l -

te_'s,e no dever de expô,r e fi-
t· I t

.

d'd t ra sei 1 ontem, nota ofiCial, declarando que o seu candi-,Reuniu-se ontem à noite o que a exploração par lCU ar, cul os, cUJa can I a u '

"

nalmente pleitear o seguin-
Diretório Municipal do Par- nos grandes empreendimen- o reflexo da opinião popubr dato ao Govêrno do Estado' é o sr. Jorge Lacerda.

te:
tido Social Progressista, que tos, se choque, profundamen- e não uma imposição de po- Nesse prohul1ciamento, o Diretório esclarece, que

N�o há que negar ser Tu-
decidiu antecipar-se a clual- te com os interesses sociais: líticos ao povo brasileiro. são da responsabilidade pessoal de _quem as emite,

,

'
,

D' t" ti opiniões divergentes daquela cànd1d-atura,
-

surgi- barão a cidade do Sul do Es-
quer loutro pronunciamento Considerando que é impe- RESOLVE o Ire ono 'J

tado, onde, se acêntuou o
do partido e lançar oficial- rioso, na conjuntura 'mun- PÔ1:to Alegre, do Partido 60- das nas estações de rádio e na imprensa.

maior sltrto de progresso da
mente a candidatura Ademar dial, proteg'er as reservas mi- daI Progressista, por unani- x x

de Barros à presidencia da nerais do país, assegurand;:> midade, indicar aos superio- x

República. A este respeito, o desenvolvimento da in· res orgãos partidários - ten- O Diretório Municipal. da U.D.N., reunido na

foi fornecida a seguinte nota dústria extrativa com baSe do em vista a próxima con- véspera, isto é, ante-ontem, decidiu pugnar. por

'oficial à irilprens�: em um nacionalismo sádio venção nacional do PSP um-.candidato do Partido, muito .iinbora a�eite
_ "Considerando que � con- - sem exageros nem fraque- _ a candidatura do eminen- também um que' não o seja.

tinuidade democrática é in- zas - que fortaleça a sobe· te brasileiro, dr. Ademar de x x

',dispensável ao constante a· rania da Pátria e nos leve a Barros, à presidência da Re- x
,

'

A' A . .

l' f' d 1
O sr. Agnelo Arruda, presidente em exerC1ClOperfeiçoamento político dJ independencia economlca; pub Ica - a Im e que o

. do Diretório de Lages, falando ao nosso J'ornal, de-I
povo, que conduz à liberda- Considerando a oportuni- Brasil retome o seu caml-

f
. . h'" I l'

� clarou que o pensamento do colégio diretor orade orqen&da, no sentido di) dade de lançar ao su raglo nho de armoma SOCla e Cf_)

d N a- m 3 de outub o pr'O!!'I·esso". sob sua presidência, é favorável à tese defendidaprogresso social; a aç o, e r
�

h I
.

1\'1 pelo sr. deputado Wanderley Junior. Disse que o,Considerando que a situa- próximo, para a c efia do ,Deputado Ada mIro .v, oura, .

t I presidente efetivo do diretório lageano é o sr. CeI.ção nacional está exig'indo da Poder Executivo Federal, um presidente; Clovis Pirrien e
,

d
'

I' passado seJ'a m Mar'l'o Macala-o, Clovl's Do- A,ristiliano Ramos,' cuja opinião, a, respeito do pro-a ministração pública. so u· nome cUJO u
,

ções de conjunto _ plll.neja- atestado de realizações obje- mingues, Alexandre Schlai- blema sucessório estadual, já é d� todos conheci-

t
-. .

G d da. Pessoalmente, o sr. Agnelo Arruda acha-que sedas de forma adequada, a- tivas, de cons l'uçoes prati- ch, Levoacir Perell'a ue e,�, ", '

não fôr possível um candidato partidário, deve sertendendo às urgentes neces- cas, de idéias socIaIs pro- Delmar da Rocha Barbosa,
t 'd" d' h G·t O ld 'apoiadO o nome indicado pelo Partido;sidades d:.l, produção _ lastro gressis as - I eras e am- Assu a OI acaz, sva o

da fartura e do bem-estar paro ao trabalhador de todas Ervin Del1nhal'dt e Ari San

tisico f' matc.rLil da, pop',!la .. as condições sociais, - um tos Pires".

ção; .

Considerando ser inadiá-·
vel que ()S governos dirijam
a sua atividade na elevação
do nível de vida do povo;
que tal só será possível atra
vés de um efetivo e Plane-I CIDADE DO VATICANO,' pessoal e cada vez mais pro
jado amparo às fontes do 19 (U. P.) - O papa Pio XII, I curam sua segurança à cus·

trabalho construtivo; que üJ.l dirig'indo-se a 25 mil agTi- ta da propria independencia.
a�Aaro d�ve ser fruto da ex- cultores italianos, que o (l- I Permanecei fiéis a uma voca

perrencia administrativa e clamavam, apelou para qae I ção que de maneira especial
!;ia capacidade realizadol'a se aferrasse�l. com f.irmesa I esteja' expos�as e continual'<:t
dos governantes; ao seu esplrIto de vlgoro30 estando a l'lSCOS mas que
Considerando que as solu- individualismo.

c

precisamente por isto seja
Ções políticas devem ser con- O chefe da Igreja Católic:1, um modelo de força human 't

c.retas oportunas e éficazes; que conta 79 anos, recebeu a qUe não se outorga, süfici
hbertas .

das injunções de os associados da Confedera- ente reconheciÍ'nentó.
grupos econômicos e volta� cão italiana de agricultores,
das sempre Para os interês· quase todos eles pequenos
ses populares; proprietários, numa audien-
_Considerando que'o Estado cia realizada na Basilica de

deve estimular e ordenar I? São ;Pedro. "Hoj e em dia, u.,
llão �ubstituir a iniciativa guns há que temem o risco

de churnb
--------------------------�------------

� &8 ..

O..,i,anti,.Di•• '

rio". S. C•••rine
j' .

: Ano XL'"
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Cr'.l"Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Maio de 1955

DEPÓSITOS DE
BAUXITA NO

AMAPÁ

x x

x,

Na sessão da Assembléia de segunda-feira, o
'.�

deputadO Estivalet Pires ocupará a tribUI)a para
definir (> pensamento da bancada' pessedi�ta:, da

qual é o líder, sôbre o a�ono ao fU,ncionalismo pú
blico.

PIO XII ENALTECE O INDIVIDUAU§MO
DOS AGRICULTORES

MONUMENTO A JO

"'lISÉ BONIFACIO ,EM

,NOVAIQRQUE
, I RIO, 19' (V. A.) - O pre-

NOVA IORQUE; 19 (U. P.) siderite da Re-pública sancio-
, I

-"- O Bureau comel'cial ,do' nou a lei do Congresso Na-
Brasil anunciou, ho.ie., a des- cional autorizándo a abertu
coberta d.e grande : depó�i'to ra do cljdito esnecial, pelo
de 'bauxista, no território..,(lo Miniitérío da.s' Relacões"- Ex
Amapá, que,' faz' 'fronteil';- teriores, de 't1m' milhão e

Estas forças são ',as ·que ·'com· à Guiàna francesa. A ,quumêntos m'il crUzeiros,' pa
sempre deram ào'pÓvo a ga- informação diz que o miné�

I
ra ocorrer as' despesas com

rantia de re�istehcia e',fe· rio é, de supe�ior qualidade, o,.monumento a José Bonifá-;
cundidade, declarou "o SumI) contendo mais de 69% 'de· cio,' oferecido pelo Br�sll à.
POl�tifice. bauxita.' ,

cidad� de Nová Iorque".
':"'_ -

;o,

catarinense,.
�d _

•

'. � �

RIO, 19 (Y. A.) - U Deparjamento Nacional de
Producão Minerai do Ministério da Agricultura infor
mou q�e mais três jazidas de chumeo vão ser exploradas
no país. Numa delas, a do Alto Carda, município cata
rfnense de Blumenau, será reiniciada a lavra interróm·

pída há anos atraz. Nas demais o gevêrno apenas auto

l'ÍZ9u a concessãe 'para. pesquisa."
i � .

",Ia Assembléia

mandou fazer estudos técni-
cos ,s-ôbre- a Ponte e opinou
pelo-seu alargamento.
Depois de um estudo deta

lhado "in-loco" o engenheiro
da firma chegou 'a conclusão
que poderia apresentar um

projeto em condições téc
nicas de fácil execução, sem

qualquer prejuizo do tráfe ..
go.
Este projeto não foi, infe

lizmente, apresentado, por
que o govêrno não estava em

condições de executar a obrQ.
Na 'atual situação, porém.

sendo esta uma obra de pou
ca monta e de excepcional
utilidade pública, e, também
uma das maio.res aspirações

região. da gente tubaron�nse.
Entre as obras 'de arte que Em nome do povo daquele

embelezam aquela m'be, uma mumclplO, apelo ao Exmo.
há que está a exigir imedia- Sr. Governador' do Estad�,
tas providências do poder sempre atento às reivindica
público. ções justas, no sentido de
E' a Ponte Nerêu Ramos, que seja alargada a Ponte

que liga o centro da cidade, à Nerêu ,Ramos, sôbre o Ric

I margem esquerda do Rio Tu- Tubarão, na cidade do mes

I barão, cuja construção data mo nome.

de 1938, e, não mais compor- A obra em aprêço uma vez

ta as atuais eXlgencias do reparada por V. Excia. se

transito: Dado que as locali- rá um marco na trajetória
dades ,compreendidas peh do atual govêrno, que ja
denominação da margem es-Imais se apag�á na, conciên
querda, é hoje um centro cia do povo que representa
populoso de importante sig- nesta Assembl�ia. Especial·
nificação econômica, e, nos' mente eu que,' qúando bata
dias 'de ,movimento mais in- lhava em 1950 em,pról da Co
tenso, .originam-se discussões ligação que o elegeu, já aspi
e até mésmo desastres. comu rava êsete melhora,;mento, Sô
os que ocorreram no ano pas- bre o. qual tive oportunidb-de
sado quando entre outros ') de iocalizar junto a V. Ex
lavrador Pedro Marcos de cia.
Bittencourt teve uma das Certo da acolhida de V,
pernas esmagadas por um Excia. subscrevo-me,
caminhão de carga, além de Respeitosamente.
inúmeros acidentes que alí Sala das Sessões, 18 dE
se veriticaram e que são às maio de 1955.
vezes inevitáveis. OLIGE CALDAS
Apezú dissQ 'difícil � o cru-

-

Deputl;l.do
zanümto sôbl'e a ponte, dos Exmo. Sr. Presidente.
caminhões de 'carga e ônibus, O Deputado infra-firmado
ficando nessas opol'tunida- na forma do disposto no item
!ies, .os pétlestres, sujeitos a V do Parágrafo 5°, do art.
uma série de perigos que po- 101 do 'Regimento, requer 8e

�erão se, ,evitados uma vêz digne V. Excia, encaminhar
se cOl1!jtnIa um alargamento ao Exmo. 'Sr. Governador do
em cada lado da ponte, des- Estad�' o :Ofício-apelo, que a
'tlnado aos .qedestres, com a- êste segue em apenso.
penas 1.50 de largura, em tô- Sal!l- d$ Sessões, 18 de
dá"sua extensão. 'maia de lfl55.
Já em 195�, a firma Cum- OL�GE CALDAS

pUdó ,S;�ntiago '.ii 'Cla. Ltda. Deputado
--"...,.,"""'!......--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INavio-Motor «Carl' Hoeptke1l
�'m

RAPIDEZ � CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entn FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em lt.jaí, Santo., Slo S.. ·

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo .nesta. quatro úlU
mos apenas pana movimento d, passag.irol.

As escalas 12m S, SébaBtião, Ilh4 H.la, Ubatu}>CI filo
p·rejudicarão o horá:-io de chegada no RIO (Ida.) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

MINISTÉRIO ;D.\ AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }·'LORESTAL
REGIONAL �

"<\.CÔR[;�", COM O ESTADO Dl'_

l;I\NT4. CATARINA

Urna casa rle madeira rercm construlda, ainda não A V I S O

habit-ada, com uma sala de ectar de 3x6, dois amplos A Delegacia Florestal Regional,
quartos cosínha e instalações sanítarías, lui'ar para no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F. DI!

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de in pe-
AQUINO

. Representante.:

Preço 180.000,00 -:- parte financiada, pedir os desastrosos efeitcs econômicos e ecológicos que' Repreaeutacões A. S, L�.r�.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em acarretam tais prn.ticas, torna. público e chama a atenção Ltdà.
Rua Senador ''uantal, 40 _ �o

preatações. . .
,.... <: de todos os propríetárfos de terras. e lavradores em geral, andar.

Uma casa com terreno em SantoAntonio de .Lísbca, para a exígêncía do cumprimento do .Códlg·o Florestal' '1'e1.: 22-5924 -- Rio da Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 ó�

com ótima praia, _

(Deer, 23:193 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 61t - São Paulo,

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar- QUEIMADAS E DERRUBADAS .DE MATO

t0S, sala de visítas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta-' l'ienhum proprietário de terras ou lavrador poderá

lação completa de banheiro e W.C. proceder queimada ou derrubada de mato sem solleltar,
.

Uma cosa de madeira, com d01'S quartos, sola de com antecedê .....ela, a necessária Ileenea daautor rIdâde fio- 7 S"bad' (t de) F "M d 'O J-
U> •• � .. ., •

li Ano ...•.•...•..••• " .r$ 170,00
- a o ar e - 'armal'Hl o erna - hua oao

Jantar, cos in ha e instalação santtarla completa. restal competente, confnrme dispõe o Código Florestal em ,�em�atre , Cr' 1I0,UO Pinto.
..

Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a seus artigos' 22 e 2�, respectivamente, estando os infratores No Interior
. • ..

.

1'-'1 d'
Ano.....•.• :. .; .... Cr$ 200,00

Rua Santos Saraiva. • sujeitos a pena J( r. es. Semestre .... , .......•. Cr$llU,OU

Base: 300.0000,00
.

REFLORES'l'AMEN'l'O Anúncio mediante -ontrãto.

E t R t·
-

1 êd d' 1
Os or ig inn ia, mesmo não pu-

Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- s a epar içao, pe a re e e víveíros f orestats, em b licados, não serão de olvídos.

na cada lote Cr$ 45.000,00 cooperação, que mantêm no Estado, d.ispôe de mudas e se- A direção não ae responsal ilha

C E ít é C • 1 O 000 mentes de espécies fhllestais e de ornamentação, para Ior- !leIas conceitos emíttdua no. n-

ompra-se casa no streí o at r", O, ,00 tigoB assing;joi,

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com restamento de suas terras, além de prestar toda oríentaeâo -

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob�

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza- tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco 110 INFORMAÇÕES
das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores truttteras Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

sita a Rua Afonso Pena n. _ 420 _ Estreito.
Os interessados em assuntos florestais, para a outen- , -0-

P d
.

d
.

h ção de maíores sclarecímentos e requererem autorlzaeão O leitor encontrara, nesta co-

o e ser visita a a qualquer ora di' luna, informações que nec aHa,

Preço Cr.$ 220,000,00
e íeençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàl'iamente e di! Ime-Hato :

Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a: vila re-
dirig'ir-se às Agências F�oJ'estais Municillais 011 díretamen- .IORNAIS . 'felefvD.

te a esta Repartição; sttuada à rua Santos Dumont nO.·6
O �etado ••...

'
.•.•••..•. , 11.022

sidencíal do 5 distrito Naval medindo 13 x 14 FIlA Gazeta ... , .••. ,....... 2.íl6d

Preço Cr.$ 50.000,00
em or: anópfllis. ' Diário da 'I'arde ... , .... " 3,579

,

I
'l'elefômH 2.470 --- Caixa Postal, :195. IA Verdade, ., ...••••....• 2.010

DOIS otes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na li: d t I 'f"

.

Imprensa Jflcia] ..•••••. 2,688

cidade de São José, em frente a Caixa D'A,qua.
n ereço e egra lCO: Agrisilva -- Ftortanôpolís, S. C'I'HOSPITAIS-- .... .....__.......;...==•.,..""".............:.,_=� Caridade:

Preço cada Cr$ !O.OOO,oo. I .'('- "". i.. (Pi'ovedor) •.......••...• U14

4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons- V' I (Po:taria)
,.............. 2.0Stl

truir uma casa. no centro da cidade - valOl' Cr$ ••.... togem com segur�nça
Nel'eu Ramos ......••...• ...831

U ,Militar.................. 1.16'1

830.000,00 São Sebostião (Cua d,

uma casa de m2deira a rua São José, Estreito recen

.

e rapI'dez Saúue) , 1.153
Maternidade Doutor ClIr-

cOllstruida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 95.000,00 los COl'l'êa ' 1.121

negocio urgente 80 NOS CONFORTAVEIS M1CRO�ONIBUS DO CHAMADOS UR·
GENTES

Informações a Rua Coronel Ped:to liamoro 1541 RAPIDO �(SUL ..BR.�ILEIRO"'''' Corpo de Bombeiros .... S.811

la andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria. � 11., !l'3 Sel'víço Luz (Recl!:nUl-

Florianópolis - Itajaf � Joinv1lle _ Curltib'a I P()1�:is,! '('S�l�' ·é��i·s��'l·i� �:t�;
'.-

� t Polícia (Gab. Delegado).. l:.69.
.

A'
�, . . COMPANHIAS DE

AgenCl·a.. Kua Deodoro eBquina�dli TRANSPORTES

Rua T.nente ,Silveira AÉREO
'rAC ••••. , .....••. , •.•• , �:70u
C',lJ ""iro do Bui , •.• '." 2.600

usa
ll.i2fi
2.40�
lt358
UOO

rÓ, 'Ó, • 1"'-

A U�OBltlARtA'HM'IGUEL DAUXu
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

o ESTADO
--o-

ADMINISTRAÇÃO -

Redação e Oficinas, • rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'fl!i. 3022
- Cx, Postal' Ui.
Diretnr: RUBEN1 lo, RAMOS.

ASSINATURAS
N:t CMpital

1° - Domingo - Farmácia
Schmidt .

Nelson Rua Felipe

FARMACIA DE PLANTA0
Mli:S DE MAIO

B - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
14 - Sábado (tarde) __:.' Farn ácía Santo Antônio - .

Rua Felipe Schmidt, 43.
15 - Domingo -- Farmá(;!a Santo Antônio - Rua Fe-

lipe Schmiclt, 13.
.

19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

rlUX ••., 0·' ,.. 2.021
2.276
a.i47
1l.3�1
U4�
2.ti94
3.371
I,iir;�

Uil

[ano. .

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

.

Trajano.

I 22 - Dorníngo -.Furmácia Noturna - Rua TraJano.
28 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança .,.... Rua

Conselheíro Mafra.
29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua conse-.

lheíro Mafra.
O servíço noturno será efetuado pelas farmácÜ�� Santo

Antônio e Noturna, situadas às ruas Felípe Sclunidt- 43 e

Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia

autorização dêste Departamento ..

Representações para S. P if'
Aceito repl'esentações de firma que queiram espandir

s/volume de negócios cm Sào Paulo. Disponho de loja,' de
pósito e selecionada fregll8zia.

Dou refel'ellCÍas comerci::tis e bancarias,
Cartas p/ Luciano L. M, Colameo -- Rua Camomil 137

-- SÃO PAULO __o

-

'

'felefonar 6.625

Móveis Raios X
renair 9 .

v"",g . , •.. " •... , ...•.. ,.

Lóide AéreJ .•••.•. , ••••

Reul •. , ... , •...• , ., .. ".

8eanrlinavas � .

HO'rÉIS

apà.i.'elhagem moderna e completa. para qua\quer nam.
radJnlór:lco.

RadiogI'5fla& t; radíOlilco�jas.
l>ulmõeõ e coração (torau:).
EstoDJago - intesthló!i e figado (colecistogràfia).
Rins e bexiga (l'ieloguatia).
Utero_ e all�aOIj: HistllttHiulpingagrafiá com lnsüfla�

çao das ·trompas para diag'u6.stico da <bSterilidade.
Radiugrafiall de ossos em geraI. ..

Medj�as .exa�as dos diarnetI'(lS da bacia pau orienta=
çao ào parta (Rádio-pelvi!netria).·

Diàl'lamente na Matel'nldade Dl:, Carlos Oorrêa,

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

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca·

bamento de luxo, quase novo, com urna cama,'2 mesas .de

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

camiseiro sapateiro.

..:.. .. _.-...._ ..._ ....._ .• _._._,-... _.�-",,_.__ ...��-- _.- .. _ .....__.. _-_.. __
.- ,,--;---._._-�----------------- ---------�

��sÃ��:flCtÁ,
���,r�����

IM T ."'s::tJJ

M"gestic , , .

Metropol •••...•...... ' •.

La Porta ,., .... ""' .. '

Caciqlld .•..••...... ,.,.

Central " .

Estrela , , , ..

I
Ideal •..• , , . , , ••• , .

ESTREITO \

Disque ., ...•.•.. , .•... ,.

�����----�----------------------�----------����----------------��----�<------'-���

.=�-·_�-·b
-

�,- ��-- '�::. .

��CADOR PRo.FISSION�AL1'lc"::..:::tifir:::P:,.1�!;��rtMO "�!;C!A����! !!�!!lD�Fl���AS .

DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBA'IO DR. WAlMOR ",OMER FrancIsco de Asela 'e na °:lnta -, . r.:o CI.Jl��O_S DE �SPEC[AUZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
W. MUSSI FILHO GARCIA

" Casa do Rio de JaneIrQ f CLINICA DE CRIANÇA>:! PEDIA'l'RIA NEO-NA'T'.UJ -. DHYrúRBWS DO
-

.

• Doença. do aparelho respillltóllo �Iillomad.. ..el. Faé�Idade.__ Na-I C�lf�%1o���:�A ADULTOS �.4�Cl�!?- -_ ASSl�'1'ENCIA .'I'!_tCN_!CA ·ESP.l!]çIALrzAD:IICt�s
DR ANTONIO DIB j TUIIERCULOSlli clunal de �ledlc1nll da UlIIV f . DOéncas Internas

�, .P�EMAIUItOS - '1'RATAMEWl'O uA INAPE'fENCIA INFANiY
, RADIOGRAF'IA El RADIOSCOPIA Id d d B I

';;. - CO,ntultório: RIJa YitO? "ei� • . (,FALTA DE APE:TI'l'E) - TRAJ;'AMEN'f'O . DA.' illiu""'s"
!J

MUS I
B a e ° ra81 reles 22 Tel-2ti75 COHACÃO.,....F'IGADO·-,.·· 'lURN'\. E'II' "\'I"rCA'" "' Ar

....
..... - NO-

S DOS PULMOES Ex-Interno por concurao dtl MIO' H' ..
' . _ .

,

'

..

" �1, -.�" -' U '" JíJ.Lb.:SCEN'l'ElS -- DÜlTú'Q .a"O"
, t 'd d li' 1

• Ol'arlOS: Segundas Qu"ttu i RINS - IN'I\ESTINOS.. PSICOLO_GTCOS nA INFÂNCiA
.'

l!l"n,., "ul-D ,..-.-,•."" D'�
.

';;:�':'�hl"
_ MÉDICOS - Cirurgia do '1'oral[ erBl_ a e· ,sco li

_, Sexta feiras: '_
.

.ClA DE MANEIRA. GERAL
,,, .... "'''''';'' ............ ,;, a.

-,........,-�.

CIRURGIA-'JLíNlCA Formado pela FMcu'ldade Nado· (Sentço do Prot. Odá"ICr 1l-o- Dàa 16 às 18 h
.

.

.'l'tatamtmto morlerno da' CONSUU1'oRIO -- F'ELIP"" SC"MIDT "8
GERAL-PARTOS .

nal de Medicina, Tr.lo[oeÍllu.. ill'ieuell 4..Jma)· .•.. oras.. -,. c..u. •

Serviço completo e especiali- Tíaioclrurl:ii_o do HOlllitltal N•• E.I-int..rno dõ Senlco de Cirur-. .Resl�enCHI; Rua. Fehpe SCIl- SIFJLIS .
CONSUL'l'AS - DAS 2 AS & nORAS'

.

zado das DOENÇAS D1il

SBNHO-I
. rêu 11&0101

.

eli do HOllpltal r.-A. P. :a, i' c.,fiJft, :t3') - 2P andu; "pt. 1 - ConsuI,tór'lo. _ Uua Vidt>).1 ,�O�SU!cT-;"S Ci �o.R:� MARC_!--N.:· FON. 1165

RAS, com moderno. 1nétod()� diõ Curso de especlaliuçao 91lhl. do RIIl de Jsnelro
• Te .. 3.00�. R�_,l�T.h:_i!CJ..\. -. ! EN.i>.NTE RllNEIRA., llU C.,ONjj 11Iij)

diagnósticos e tratamento. S. N. T. Ex-Interno e t1:,ulI!i;� l!rIédlcoCda�ld!do�Plt&l .Il� DiLHENRIQUE PR!f!C(} Meirel1es'H202R'A.RIO,' --��':::��_1j A:'U-l).�!...�.. ?OJ\i1c:LIO
SULPOSCOPIA - HIS1'1IRO -

tente de Cirurgtíi do Prof UII) • - � I
,e;> •

DR r·7 .:-:::---:--------�

SALPINGOGRAFIA _. IliI'l'Ai.O-1 GulmnÃei C&i<ll).· DOENÇAS Di! SEN.HORAS - PARAISO Das la às 16 noy·a.'I,
. �EY PEHRONJ4 DR. ALVARO Dlil

LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt, 18 -
PAR'rOa

_ -: O.t>i!RAOÕiiS MÉDICO I MUND CAR-VA.·.·-n-O
.. Radlotevapi. por onda!! eilrb;- Fone 8801 Cans: Ruu Joao FlDto .n, Hl,

I Opera�ées _ DOençB.il de Se.
Telefone: Consuitório - fOl'mado pela F'aculdade Nilc!

I4.U

Eletrocoal:ulaçio - R.i'lll Ultra AtendE! em horA marcad.. �II� 16,00 �II 18,UO. hO�7s. nl.... ras - Clínica de AdlJIWil. 3.415 aaol de MediciulI Un:.�r:iíll",de
Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteve. Junior; .e a manha ate��. _dlà- Curso de Especiaiização 110. Rsidência: Rua José do do B)'i13[J Puericultura - Pedlaula

Consultório: Ruá 'l'rajallo, n. 1, 80 - Fone: 2395 rlan;ente no Ho�pl'tal da HospItal doa SenidoYllli do.li RIO DlI J.':"'NiJaRO Püericultôr do Del1aTtl&m8l1t�
l0 andar - Editicio do Montepio, ------.----,-.--- Carldade. tado.

I-

! Vale Pereira 126 - Praia Aperfeio:o8mente n& "Calii doi Natwnal da Criança. Ilx-Aull-

Horário: Das 9 às 12 horn� - DR. YLMAR CORRU' ��Bid{;Gcia: 1
(S"rvi�o do Prof. Mr,ríano d� I'� Saudade _ Coqu_eiros. _

Sande São Miguel"
.

tenteu do l�rQf. Martafão Gutlillr.

Dr. MUSSI. CLíl\ICA MÉDICA 101
la: enera Bittellcourt n, Andrada)

__ _

Pl·n!. Fel'nand" ?iiuli,11) na n'iveI'si1ad� dó B_raail. lIx�
Das 15 às 18 horlu _. Dra, CONSUL'fAS dali 10 -, 11 bo. 'reletone: 2.69".

_ Co,:s,ultas _. 'pala m"Ill.11i nG I DW 1\/l'ARIO Wf'1:li":f
Interno por II aJ!G� d.) SiI'viço Medi,·o do Instituto l"srnandeÍl

MUSSI ras;
� tIo,plta] de C!�ndade, •. ,. !�:J. .IloJ..'1a oe ('nu,,,!!> }"gu"irlil-Sel'vico5 dOi Pl.'oÍl Ci-

Residência: AveniQQ '1'rom- Rua 'l'iradent6 9 - F"UI 84.16 DR NEWTON'- A t!ll'tle das J.530· hll �m di",n.· \DHAtJSEN Pr.,r. Pedro da _aIH·.

Izar.
Pernetta e MárIO OUnto. -

powsky, 84.
,_

._

te no con�llltó�io .á Rua NIlO•• CLINICA MÉDICA Dili ADliUl'Oa I
Estagio por l ano Da ".atn- n.o �l.� de Janeiro. jix-m{íd1�o ••-

� DR. JOSlt ...'rAVAP.ES D AVILA �Machado 17 .d.�ql�\J:ap. d� Til.'" E CR[ANCAS :. llldad,e _- :IDa ala" taglal10 .do �erVlço da PedIatrIa

DR JúLIO D01N IRACEMA CIRURGiA GERAL dente�. TeI: 27ti6
,e

Consultório _ aúa Joio

Pin-I
frof. OtáviO ROCl!'igues L.lma <10 Hospital do Ipa'li (prof. Luii

.

MOI.E'STIAS NERVOSAS jL Hoeill;iIlI de Senboi'u - Pl'Of'to- Re�ldencla ,- ,IHl l"!oilsHÍ8nh to, 10 ._ 'l'el. M. 'HHI,
Interuo por 2: _no da Pr (lt:> 'I'a,rres Ba..hoza) no RIo d. Ia-

VIEIRA
MEN'I'AIS __ CL1�TIC'." G''''''',}, logia - Elctrlcidad& Mêlilca C.HltU"lO 44." I Con,;1I1tad: fJaa 4 ib ii Il.oreg,

SOCOl'l.'O nepiro.
MÉDICO

., '" ."'4- - 1 CLt II A OPERAÇõES edíalra do HOipital d. Carl-
Dr Serviço NlIoclonal à. i)niln- Consultório: Rua Vitor j{eí- �

I
Regidência: Rua 'íi�tl.II'U �(l- CLINICA DE ADíl'.," � dade, Médico e·r.ol"r do Cd'ntro

ESPECIALISTA EM OLHOS, M'
�ejes n. 28 :- 'I'elefone: i807. ( _

de
• .

nio!', 4ó, 'reJ, 2,812. Dl' d
y� - .�

OUVIDOS, NARIZ II'GARGAN'l'A ças ellUUi. Consultas: Dai 16 hOTa; im
JLHOS - OUVIDOR - U ... :itLt.:

1
. _

OENÇAS DE Sli:NTCHt ,,:> ;; Saúde de b'11l1'ian6polia. P,di.-

TRATAMENTO la OPBJlAQ{Ui:S
Chefe dQ Ambulat . ;) ;, Hí�ilí· diante. .ii: GARG,Ai'lTA nu. AN'I'ONIO BA'ílH'I;Á C�NSULTAS:)'.TI} tll}spitd dó> i trll da Aaaliltencia lUdreo - fig-

Infra-Vermelho"';' NebliUsaçlo--
ne Ment.III Residência: F'oDe, 11.422 DO '

JY''''Yl()''
Candade. diariawvnti djj,� fi �Ií ci!ll d,. Armada.

. Ultrll.So� Psiq\!latra do H<lilI!ltllll -

Rua: Blumenliu n. n. DR. GUERREIRO DA trOrdi'EC.!·.. , � H: ..

h lU.
, _

i
(
CODBultól'in: Rua Tidarentu

(Tratamento 'de slnuit. ce. CoÓônia ISa�t'An," DOF�NÇAS :110 APARELHO DI- Chefe do ?erviço d� 0'['0&1- CLIN!(.A �H�FJC1ALIUj)Á Di: �� consult6rlo:, ,ii alia Jf'SO j u. , .. .

uperaçio)
onvu iO er�p"a. lialo �l(;tro- GE3TIVO _ ULCERAS DO Eg. NO do Bospj,,,] de b'lori:.nópolill ( RLANCA8 f �nto nr. 16 (1 !Iodar) -, Consultas, dlárlllment. d••

Ani'lo-retiuOilcopla _ Reulta dlil . c�()que e �ardlaz�l. t�B.�li.1I ,--r,a. 'l'O�L\GO E DUODENO, AUIR- Po.s;:ue a. CLINW.,A.
Qa A.P.A:.IHi.

Con8ult!l� d"s 9 h 11 hore••

lDJa:lll.mente,
daa

1.
tJ u li .. dltj

115. hn:a� e,m dl:ante. .

.

Oculoa - :rrIoder..o ( '�amel\lto. pIa; MalarlOt,erapIB. j.@lco.,n.v:a·GlA_DERMATOLOGIA:MCLt.,LHuSMAlS MODt:RNOS FAltA Res. e CGOi. k'1i·dJ" illludtlllHl. lR�'SaIsD��N�o.l.as. _

ReBlden!!Ia: P.. Tta, SilVill'a

de Oto-llJnolaril1&'Illol.. (âalea' CONSUL'r�S: "';n';&' • qUl"- -N-!' "A .G"'RAL ITRATAMEl'.'-T(l daii D �NNPÁ.S 12. -"., .

'" '_lA: :- R. '.!iI _Duartll S/N, E�LJ. Padre Roma.

"'_)
tu dai 16 lU lti AOral S,,:.: v" " Sl:iulel 1:.!Í) }I'1 Ó n" o

1111 .-taclo (manhA) DR. .rULTn PAtJP:l.Tz
da ESPECJALID.AflH

_

ADVOGADOS '
_

- orl.l, poU .. , I:el.. �õ"o

da�o::r�� �:ih!r!:. lfl dom 41 Rua AllJta Garibaldl. *:oqu.__ 1:IT1' =0 ;.�7-'
.

li Consu,ltas
"- pell! mlmU no DR. JOSÉ MEDEIROS

---------------

, de Cenel'al Blttencóun. .a:�" • ..,1_ OSPl'IAI,.
.

-

DL" DConsult6rlo: - Rua Vitor .IÍl..-l- RESIDENC1À: BUli BOCllltvi E1: interno d� l!(I' flnf"t'1'Hllt'ia' to. T. itDf,J - da� 'i lU! I VIEIRA r
.

a·.uro . aurareles 22 - },'oue 2611. � 139 Te1.2901
I

e Ser·.iço de rastro-entel'ologla ,no CONSlJl!l'ORI I - ADVOGADO .- ,,'
.

Res. - RUM São Jorge ao
_ •. � da Santa Casa do Rio de Jan#il'<i I

CONSULTOItW - li:.:. ;I(TlI Cai�a Postal 150 - lt.ojãl -

Fone 2421. DR. ARMANDO VA..L&- I (Prof. W • .Berllrdinel1l). ILHE,?S nO _� _ )'
Sant� Clitl'orinli.

DR'. "'AMlJE"L F'O-NSili,CA RIO DE ASSl-S
Curso de neurolollili (2rn!. .RE. JDEN�>TA - j,'�l!p. S h-

---:-------.-
..--- ..

'" ...
. _ _

I AusÜ'egesilú),

Inlldt
nO li3 'I'el, 2l1b6 1)R, CLAl1NO G.

CIRlJRGlAO·DENTIS'U 1?08 Se!��oll de Clínka_ hlt�.llll Ex interno do ROílpit.ll! IIlllttll'- -, --_._-�---��

I
GA I r E'l"'l'l

Clinica - CiruróriM - Prot... da Aijilst�nela Mnniclpal � aH· nidade V. Amaral.' DR ANTCH"J�O MON1Z .:
'

."., ..
Dentária . pltal de CilrldfÓdô • DOENÇAS .(N·1'ilUNAS -: Av J�L"':01) -

Raiai _X ti Infrll:Vervelle
.

CLíNICA MEDICA DIi O:&lÜ- Coração. EstõmaiO, in�.ttDo; DE ARAGAO ; RIJ�, V�t,,:e 1I1,�,1l:"lfl", IHJ.
.,

Consultório '. Rnidbcia: aua CAS II ADULTOS :fIlIado e vial billlll"u. Riu, (IV"" C1RtJHGIA 'I'R1HJMA'l'OL{l(HA I.
�ON.tIl:. il.4,�8 - �orHjnóp(llla

f'ernando Machado I. - Alereia - rioe 8 átero. (Ol'topedllt DR ANT{)NIO GO;',f·"<., D-"
Telefone: 2liii Conlultórl.o: Roa NUD" J[a" CQniult6'11O: Vft4.i:: S...íNl... COllsulLórÍo: João finto, 18. > �

'

..UEo'" .lí:

Consultas: dai 8,00 •• 11,10 chada,1 -- CClllJllltall da•.U

"121..
DAS 15 às 17 diltl'iamb t.:. ALMEIDA

e das 14,00 áa 18 hora. 18 1101'111· Das 16 ài 18 hOlal. MeTJos I1.!)S Sábados ADVúGADO

Eyclu5iyamcutll com í.:ora DlU- �elJi·idêrl('i.li: _

_Rua Mar..ehlll Úui- Residêucia: 'RUi. Boeaiu·". ia, �es: .Boca:u�!I 1:lli. Eserííório e Rellidência:

cada. lhOilrm-=, , - 111'01111: ''(lii! Fonll'l ·�iõ8.
.

. �one: '--" 2:IH. Av, Herrilio Luz,' li
TeLefona: la4íi •

Clinica Gel'al
Especialista em molêl:!tias de Senhoras e vias uriná

rias.
Cura radical das infecções agUdas e cl'onicaa do

apareiho genito-uriulhio em ambos os sexos.
'

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema )luva.",.
Horário! 10% ás 12 e í:llh ás õ.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Andar - }i�o:ne:

3246 -

,

Residencia: R. Lacerda Coutinho, . 18 - (Chácara
ilo Espanha) - Fone: 8248.

.

Lavando -'com Sabão

\?iraem ESfJecialidade
,

da' Olai TIIZIL INDDSIRIIL�JoID,11I8. (marca registrada)
economiza-se tempo e di�heiro
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Após a cerimônia rellgrosa se realizou na residência

dos pais da noiva uma grande e elegante recepção, duran

te a, qual anotamos alguns nomes, pois a lista completa
seria impossivel transcrever.

.

Sr. ,e Sra. Coronél Juam Ganzo Fernandes.

Sr. e Sra. Dr. Orlando Geldner, sra. Oeldener- muito

,elegante. Sr. e Sra. Tabelião Fernandes Faria Sr. e Sra.

Dr. Walter Wanderley senhorinha Zilda 'Goular-t, 81'. f

Sra. Carmelo Prisco, 81'. e Sra. Tenente Pernando B. Viegas,
Sra. Veigas elegantíssima em tolllete preta" 81'. e Bra

Emanuel Paulo Peluso, Sr. e 81's,; Edgar da Luz Pereira, 81'.

e Sra. Norberto Rikl, Sr. e Sra. Witor Mayer, senhorita Do

ris Brugumann, 81'. e 8ra. João Gonçalves Junior senhori

ta Norma Couto, Dr. Ciro- Nunes, senhorita Valeska Vie

gas, senhorita Consuelo Vieira com o sr. Ilton Prazeres, Sr.

e Sra .. Darcy Goulart, Sra. Goulart com muita elegância, sr.

e Sra. Claudio Vice.nze, Sra. Tabita Gonçalves, senhorit'l
Circe. Gama D,E'ça, Sr. Mauricio dos Reis, Sra. Manoel

�randão, senhora João Linhares, o jovem Gla:v.con Lucena,
senhorita Ana Maria Couto acompanhada de seu noivo Nel

son La-Porta, Sr. Augusto de ,Faria, 'sra. Dr. Aujor Luz, a

Sra. Dr. Luz, usou um elegante tailleur em seda pura, Sr.

e Sra. Dr. Celso,Ramos Filho, Sr. e 8103,. Dr. 'Telmo Ribeiro,
Sra, Dr. Sebastião ,Neves, senhorita Córa Arruda graciosa ('

bonita,- sra. Celso Ramos, Sra. Joél Moura, Sr. Enio Luz,
Sr. e Sra. Júlio Coelho de Souza, Sra. Helena Garofalles
La-Porta, Sra. La-Porta usou tailleur em tafetá, e adereços
de brilhantes, Sr. e Sra. José dos Reis, Dra. Yeda Omofino

Sr. e Sra. Roberto Costa Souza, Sra. Costa Souza muit,�
graciosa e elegante em tafetá azulão. Sra. Olga Garofalles

Campos, Sr. Helio Moura Sr. Luiz Acastro Gonçalves� Sr. e

Sra. Durval dos Reis, senhoi'ita Mercedes Peluso, senhorita
Beatriz Luz, se fez 'acompanhar do Sr.Afonso 'Loureiro,
senhorita Tereza Fialho, usou um vest�do em moderna e3�
tamparia. em seda pura, e ensemblé roxo. O jovem Roberto

Luz, Sr. fi Sra. Dr, Djalma Araujo, sr. Miguel Ourofino. O
Secretário de Interior e Justiça e a Sra. Dr. Celso Ramos

Branco, a Sra. Branco em Lindo conjunto de renda branca
e fôro preto.

«No cenecuk»
I.-.4_ PO� SINHÁ�RNEI�;" '. ' SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO

Cçw....:YkT��IH 'ljlglfNE JNfÀ.NTI\ fij. HlliljSON •�� Tendé bom ânimo; sou eu; não temais. (Mat. 14:27).

a Ni "UM AN? DE IDADE" Çõ�s-difíceis:--Estwdá-jo é
Ler Mat. 14:22-33.

'

Parece Impossível que se! uma ocupacâo sen f" .Quando eu era criança impressionava-me mL� com

passaram dose meses desde I cê começa � sic \,Im e vo- a minha sombra. Era porque sempre que ia brincar ela

o. dia em que você aconche.1 como cada C�:��1�ae�l�eg�:� me seguia, ou ia adiante de mim. Às vêzes ela desapare

gou .em seus braços· aquele I
cê fez com ou por seu f.ilhi-

cia por um pouco, mas não demorava a reanarecer.
serzinho vermelho e choro- I nho foi importa t,

Certa noite de luar eu cansei de brincar com ela e

80. Repentinamente, você o sua formacão
n e pala a resolvi exterminá-la. Coloquei uma pedra sôbre ela. En

observa e verifica que se I P d _.' tão sai correndo, na esperança de q'ue minha sombra ti-
,

.'
o e ser que seu pequeno

Aconteceu o lançamento t�'anstorn�ou numa pessoa- herdeiro já esteja andando
vesse ficado presa para sempre. O que restava quando

zínha Imuto real e definida .. pode ser' qlle' .

d
_' eu voltei era a pedra - minha sombra tinha ido comigo e

Ia candidatura do General A' ,., b'
am a nao. comigo voltara

-

gOla, voce .la sa, e qual é· Mas, mesmo qlle J'a' est
.

.

.a •

Juarez Távora, à Presídên- , eja E t
'

cía da República.
o .seu gênio: se, é feliz, obe-' ensaiando seus pri .,' s a experiência de minha infância me faz recordar

diente, teimoso se gosta I passínhos tírníd voltará que não podemos escapar de Cristo. Êle constantemente
A decisão do ex-chefe da l' , .

. i
' ." , os, vo ara d

. c ISto ou detesta aquilo e, 'a ensatínbar se' hn t
an a conosco em nosso viver diário. ÀS. vêzes nós o deai-

Jasa Militar do Presidente rea en e 1

Jafé Filho, foi tomada opós
espero, �á ,te:1ha pren.dido ,desejar che�ar em algum . Udi�OS; oLtltras vezes tentames f'uglr dêle. Alguns, deli-

_
como controla-lo nas situa- lLlira.l' com rapidez, E que

nerac arnen e, cometem pecado para mostrar _sua inde-
lima reunião que se realizou

- � d
.

ld
.

d [l'al)ldez. .. g e r a I me n te peno iln.�Ia de Crist,o., Ma� 1.10S80.S pec.ados nao podem
na resic encia o sr. Etelvina 'I,'

, -

Lins ea qual compareceram, COMEN'rA SE
acompanhada da mais al e� tpsar o Seu amor. Ele e f'iel e incansável em Seu mara-

.

_ EM are musica' ztnha
e- vil hoso amor per-nós. Se o admitimos em nossa vida Êle

1 convite do General, os srs.
", , compos- t·

'

I
'

�erêu Ramos, Miltom Ca··l'u·.· _ BRUSQUE ta de pequeno
.

.

h
se orna em nos uma uz que brilha "mais e mais até o

..

s gumc os e dia. perfeito" PROV 4 '18

lOS, Raul Pila e João Néves Que o snr. Carlos Moritz, n:ladmhos de alegria. Êle I
" ,.

-

la Fontoura. O 40. candidato médico, vereador e presíden- amda não estará falando
O R A ç A O

10 Catête, será registrado te do diretório da UDN, de- se bem que seus roncos e .,

Nosso bondoso Pai sentimos tua presença conosco

oelo Partido Democrata Cris- clarou, em discurso, quando i dá-dás sejam bastante ex- I �e§te momento, �abemos que sempre andas conosco

-ão. de uma visita mo snr. Iríneu , pressívos para transmitir
I c� tempos de trtsteza como em tempos de alegr-ia; Rego-

O .General Juarez Távora-. Bornhausen a Brusque, que I claramente suas vontades.
zrjamo-nos em teu, amor paternal e tua bondade para co·

.m sua nóta oficial distribui- 3. Excia, foi "o maior O'o-! Na verdade, êle aprende in- no§�o e por tal nos te agradecemos em nome de llOS§O

la à imprensa, declarou que,
vernador que Santa cata�'i-! tonações com a máxima fa-

Am ign e Salvador, Jesus Crísto. Amém ..

lepois de examinar as cír- na já teve". Ci!!dade. De qualquer ma- . P,ENSAME.NTO PAHA O IHA

.unstancias do atual movi- Ninguém sabia, precisa- ueira, se seu filhinho ainda
Porei a minha confiança na Rocha eterna,

nento politico e considerar mente, o motivo daquela tre- ,não conseguiu domina�' es- Narciso E. Ebenojar, negociante (Filipinas)

IS apêlos recebidos do dire- menda "puxada", mas houv-� tas duas habilidades, não se

._-- ._-�-.

. ,ório nacional do PDC, de re-' quem a explicasse da seguin- preocupe. Andará e falará

)resentantes de outros paf-
te maneira: o dr. Carlos seni- logo que estiver :aa.tJ,lral- I ,10ESE'NH- I.S'TAS

,idos e de correntes da opini- pre teve o que quiz, do atual me�te preparado. '1
- .,..

'

io pública, .iulgou ser impe- govêrno, que remov,,·ll., apo- �e modo !deal, o bebê de- 'c;. A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES-

'ativo de sua consciencia sentou e nomeou funcioná- vella. ter ,dIspensado a ma- 1::iITA DOS SERVIÇOS DE DE.SENHISTAS PARA CO

:ol1c'ordar, com o lançamento rios a um simples pedido madeira nesta jdade e estar! FECÇAO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES

le sua candidatura à Presi- seu. comendo de quase tudo. E' I
TINADOS A ENSINO. INFORMAÇõES NA ESCOLA

.lencia da República. Daí. a graVdão. De fato, claro que ""Você evitará ali. IOU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁ

O Sr. Etelvino Lins, consul. para ele, dr. Carlos, não po.. mentos muito condimenta-I J�SCRITOS SOLICI'l'A�SE ENTREM EM COMUNICA-

;ado sobre o ,assunto, decla- de haver maior govêrno, dos, gelados, gordurosos ou ,ÇAO COM A ESCOLA.' .

c'ou que continuará candida- mais justo, mais inteligente, J:ituras. Muitos bebês já I
;0 pois sua candidatura n'ão mais realizador. �a.o capazes rele cQmer_sozi-_1"'.-=6
he pertence senão ás forcas Não fossem as poderosas ,1 hos de modo bem satisfa-

.

"

�

loliticas que o apresentan� e razões do coração que dita- cono, Outros ainda acredi

he déram apôio. ,ram aquele pronunciamento cam que conlida foi feHa

Procurado pela reportagem do ilustre médico brusquen- para brinçal' e jogar no

)olitica, após o lançamento se, nós tería�os muito que
chão. Êste é um trabalho

'Ia candidatura Juarez Távo- dizer-lhe para demonstrar o que necessitará de muita

:a, o sr. Etelvino Lins fez il11- ridículo a que se expôs, como paciêl,lCia de sua parte, mas

:}ortantes declarações, histo- pessõa esclarecida que é.
'

o maIS depressa. que você

_-jando os ante.cedentes de x x x C:ol1seguir ensinar seu filhi-

;ua cand,idatura, terminando Que a turma dá UDN, du- ilho a comer sozinho, mais

,nas considerações' com as
rante a última campanha indepen,dente êle se tornará

seguintes expressões: política, pedia a eleicão do e mais tempo você terá para

��:C��:I�:t�:en�oc::�e:i�ácl:, '�=p���:�o������p�li��:�s:a� 1�'luebsre�s;,a�o1�:I')ee�a,�oSjddHodeb'edbeeA '-do,nevze; P�:i.I'
_ ,

'.,,-
. = • -.

"iliW'J$�-' O"J'.

c'esponsábilidade de havü,' representá-lo um homem ati.. ."

:ontribuido para o fracionu.. vo, inteligente e "cavador", ser mais ou menos três ve- ,_nento de forças politicas que
O Mário era como que o

zes maior do que o pêso do I/ ,Ajempre imaginei aglutinadas anjo tutelar que, uma vez nascimento e durante êste" �
-

-

�a��!S��l��l���'no da. mesma ��s A�,:e:'��lt:���5�:er�r��: �!��Oal�;�a:le g�:al!a;.a���· ffi'- OUlJAlfTE TODO DIA

Na Corbelhe da noiva, via-se os mai� lindos presentes, Está as.s.im, lançada 1119.1s que. tretanto, agora seu cresci-
/

I "', '� .. �.,"� nOS \IAf)�JOS
cristal, prata e porcelana. uma candidatura à Suprema E para desfazer o seu ad- mento é mais para cima. do :

magistratura da Nação. vel'sário, os líderes udenistas q�e para os lados, portanto, ,.1,

t,·
'

É o primeiro militar a ell.. diziam que o deputado Braz nao se preocupe se o pêso
traI', agora, na disputa ele1- Joaquim Alves nada havl:t permanecer mais ou menos

_ Cap. Euclides Simões -toraI, . lesperando-se que o feito por Brusque e que es- o. mesmo. Se você tiver ma11-

.. .

� I

. Ocorre hoje a data natarí- de Almeida, da Policia Mi- numero de candidatos au- tava na hora de ser substi- tldo u.ma tabe:a de pêsos ._
- . - H"'.�"· ,.

�_G J
eia da graciosa e intelígen- lital' mente para 5, com o lanca.. tuido por quem melhor pu-

e medIdas, vera que seu ta- I ' �

te s€:lhorinha Olga Voigt Li- _ sra. Ida Filomeno Si- mento da candidatura do "sr. desse. representar o Münicí- manh? será

aprOximadamen-/I ••••••••••••.•..
�Wj.6•••

êê.e.é'Itil!e.*.�$��@��8���8(ffma, alta funcionária do De- mane, funcionária do De- Adernar de Barros, pelo PSP. pia. te �nela vez maior do que na p!::a rt' -IC lil, .-
Partamento Estadual de Es-. partamento Regional dos O eleitorado' brasileiro a Ante o sucesso do deputa- data do na.scimento. U p ii ('ao
tatística e elemento de 'des- Correios e Telegrafos. 3 de Outubro decidirá a s6rte do Braz Joaquim Alves, CjiV:) Pouco adianta organizar i 'l'

taque na nossa sociedade. _ menino José João, 'fi. dos candidatos. foi eleito Pres·idente da As, uma gral1de festa de aniver-I , .

Eor tão grata' efeméride lho do nosso colega-de-im- Até agora, porêm, não se sembléia e vem confirmando' sário para celebrar êste! _

Jose J,. �rasIl e Senhora; Ten. Emilio Bilbão e Se-

rec,ebilrá a simpática anivel'- l)l'ensa sr. Osmar Silva, fu' _
tem notádo l1faior entuSi'as- as suas excelentes qualida- aconteejmento significativo, I'

Ilhora, partICIpam o,_con�rato �e .casamento de seus filhos

sariante inúmeras felicita- cionário da Caixa Econômi- �o do povo em favor de des de parlamentar e políti- a não ser'que você o use Co- . " .

SILVIA e DALMO

ções de'suas amigas e ádmi- ca Federal. 'qualquer dos candidatos' a- co, enquanto a figura do sm. mo pretexto para convidar I _

FlonanopolIs, 11 de Maio de 1955

radores. ._ sra, Carlota Grundel pontados. ,
Mário Olinger ainda não a- parentes e amigos. O bebê \

------------

Rodolfo Sched19antel esposa do 81'. Teodoro Grun� A vida está muito dificil e pareceu, o pessoal da UDN. a�nda não está apto a apre-I
,
Ocorre, hoje, o

aniversã-j deI,
cOllstrutor civil. os problemas do estômag'o es-

anda agora de cabeça baixa, CllH todo o trabalho, movi-

rIO natalicio do sr. Rodolfo _ sr. Justino Silva. tão
1
sendo discutidos em pri- desanimado. Bem dizíamos mento. e os montes' de pre- I

J

SChedmantel, diretor ge- i
_ sr. Olirio Cruz, comer- rneiro lugar. -

nós, que para ser/importan- sentes que chegarão. Na I I

rente ,da firma Carlos Hoe- . ciante
te na Assembléia é preciso vel'dade,_ uma festa de ani- Cirurg. - Dent.

�:ke �. A. Comércio e In- I
_ sr. Armando Inácio de Qu'em achou? ser realmente importante. versário poderá ser prote-! (com vários e recentes cursos de especialização)

ustna. I Oliveira .. x x x lada P?r m�is alguns anos, I u�erações da b�ca, ,gengiv�s e maxibres e extrações difí-

f
O aniversariante, que des-' '_ sr. Aiírio Alcântara Uma caneta de cor esver- Que o processo movida se voce qUlzer que o seu ,CeIS - dentes lnclusos 'lratamento atual da Piorréia

ruta de prestigiosa atuação
I.

_ menino Percy filho 'do deada sem tampa, grava-' contra o snr. Prefeito Muni- filhinho real'mente tome I por operação !;lem dôr
'

�as a.tivi,dad�s do co�ércio Dr. Percy João d�'Borba. do o nome Iara Odila No- cipal, pela Câmara d� Verea- parte do acontecimento. En- 'PesquizfHl e tratamento dos fbcos de infecção n� raiz do

,

da mdustna catarmense, I
_ senhorinha Olga Voigt ceti. Uma eaixa com óculos, dores, por haver' S. S. usado tretanto, um simples bolo,! dente, pelo método "BADAN" -- (curso com o próprio

e pessoa benquista. pelos Lima, funcionária do De- de aro tartaruga. Quem os dinheiros públicos sem :OJ� s.ua única velinha, ser.á I autor h'of. Badan.) -:- .tratamento ,eficiente rápido e com

seu� dotes de coração e de partamento Estadual de Es- achar, obséquio entregar 'nenhum respeito às leis do apreCIado por todos, especI- teste baterlOloglCO e controle radiodóntico

eSPlrlt? : tatistica.
na rua FeHpe Schmidt nO Município, está causando al�ente se hOL:v�r outras' Dentadurus: Magnetizadas e sem abóbada paiatina,
71. desassossêgo a muita gente. cnanças na famIha. quando anatomicamente indicadas.

Dentro eln breve saber�-
---- Ponies: móveis e fixas

mos 'o resultado no pl'Onun- ALUGA-SE R.\DfODONTIA - DIATERMIA - :FISrOTEH.APIA

ciamento do s111', Juiz de. Di- Uma sala grande no Edi- Atende só em hora prêviamente marcada

reito da Comarca, a quem foi fíciQ P�ternon. I
Cíinica:

encaminhada a matéria pa- Tratar na Rua Conse1.hei- Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834

ra julgamento. 1'0 Mafra 25. FLORIANóPOLIS _ Pela manhã somente
,

.

. ,�

3

zury. ,Machado, e... Cem
-

a Biblia na Mão
'�••nElt:�"__ .,-�.....-----��-------- ,--

f ACONTECIMENTOS SOCIAIS

Acy Cabra! Teive

A singeleza do longo vestido de tafetá, despretencíoso f

sem atavios, lindo, somente, pela elegante linha, a pequena

mantilha de rendas, formando seu véu, -a minúscula gri

nalda (lUe, prêza ás fontes, se escondia: quase nas doira

das mêchas dos seus cabelos louros, tudo aliado a sua graça

natural, está claro, fizeram de Véra Fialho a mais encan
tadora das noivas elo mês de maio.

Casamento de Véra-Pialho, filha do Sr. e. Sra. Dr. Henrique
Fialho - e José Lemos Sobrinho-filho do Sr. e Sra.' Fran

eísco Assis Lemos, que
-

teve lugar na Catedral, fez movi

mentar figuras mais represantatívas da nossa sociedade ..

CASAl\'IENTO: FIALHO - LEMOS

ANIVERSÁRIOS
, OLGA VOIG'I' i.IM.'\.

FAZElVI ANOS HOJE:

x X X

Em I,ageíl. no sul do Br.asll, o meJbor!
l)",sconto espeda.l para os senhores viaíantcs.

Restaurante Rapoli
RUA Marechal Deodoro 50.

X X X

A Sra. Dr. Henrique Fialho, que trazia um conjunto
em custosa renda br'anca estava elegante. A todos encan

tou coni a sua natural gentileza..

X X X

•

Dr. E. Moennich

avisaAssociação B. d·os Alfaiates
,

". de Florianópolis
Recebemos e agraêlece- 20 Tesoureiro - Wences-

11108 a comunicação abaixo lau Stuart.
- "Tem a honra de leva.r Sindicância

tao �onhecimento desse_ "Ma- I Relator - Euclides Sil-
utlllo" , - A

. I . .

e-
,que essa

.

SSOCla.-
.
va _ Remalj}o FerreIra e

.110 de acordo com os �sta- I José M. da Silva.
tutor; f ' .

d
'

d' ,.01 Impossa a, a nova Orador - Pedro Medei-
lfetona, na formação de... ros."
Presidente - João Gomes _==-=-. _.��"

de Mello.
Vice·Prs. - lVIigui}l Va

lentino da Silva
l°

.

Secreto - Ernany Câ-
111ara da Silva.

C
2° Secreto - Virgilio João
aetano. .

B
l° Tel:)oureiro. -
rognoli.·

Deverão comparecer 3,0

Quartel General da Infanta
ria Divisionária/5à., à Ave:

rude, Hercílio Luz n. 137, nes
ta Capital, os cidadãos Clau
dino �ndrade-, Hildo Carlos
de Jesús e Walter Corrêa, fl
fim de tratarem assuntoS' ,te
seus interesses.

AVENTURAS DO ZE-MUTR.ETA aaa

Rapazes: Recem chegado!',
do Rio necessita alugar uma
casa ou sala, preferencia

Adolfo I
centro comerciaL
Fineza procurar BUfS.

_.�,,�,�,.....'>ê"",";;

'. ,

CASA- OU SILA, "

, Empregada�'
'Frecisa-se qe uma cozi

nheira; para pequena família'
bom orde��o.,
Tratar na l\�'e-w.d_a Mauro

Ramos 217.
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ESPETACUlO DE GALA, TERÇA-FEIRA 'PRÓXIMA À NOITE, NO ESTÁDIO DA Fi C" F.
G. E.' BRASIL ,--� Vice-Campeão Gaúcho
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FIGUEIRENSE F. C. Campeão da Capital
,��Em homenaaem ao Sr. Osní Melo" DO. Presidente da F. C. F.

A partida preliminar será eíeluada entre as equipes do ;' 1"

POSTAL TELEGRÁFICO .

. - e _.,' . ALVIM BARBOSA ': ��taJc�o,r �eL;z�a:����
•••••(j•••••�•••••tj•••W••8••••••••••••••�•••••••tt u••••••i' I.,i'•••�U•••••••••••••••!'._•••��._••._••••••"

••••••4J.�."iifC I�saes ,�s?ten<;s, todas, as se.

B R AS 11 X F I G U E I R E N S E UM BARCO DE SERESTEIROS FOI A
.

O ESPORTE fM BlUMENAU !FJ:.�lhZ,as.��.\�
à

.�.

'_ ORIGEM DO FLAMENGO (Do nosso' correspondente t ENT&\DA FRANCA"(
VOLEIBOL

(Do nosso corresponden- pequena área, depois de
- � '(Continuação) I' .

1TÍTULOS "949 ( I')
te em Blumenau) batido um escanteio, tendo

VENDE' SEO
.,. 19:'1 (

-

ml,as,cu lllfo . -:- Palmelras .B Guarany 2 Telmo, desviado a. pelota' ,J�s prmcipars campeona- ;, mascu ms e emrm- 1.T '

C •

'

• d 1
.

t I t d 1 Pl t) 1952 (f iníno)
rxo campo do OLIMPI O, sa]

a o fundo das re es, ape- Um armazém -de, secos eos ' evan a os pe o amen- no - emmlllO - /.' 'D
.

_

go, até hoje, em tôda a sua 1953 (masculino) _ 1954 I l':dahzou-se a primeir�. par- sar dos esforços de an iel. molhados sito a Rua Rui

gloriosa trajetória, são os (f
..

) I'
ti a entre os esquadrões do O ;resultado foi justo, pois Barbosa 10 (Frente a Praia

seguintes : emlIl��oESIDENTES PALMEIRAS, E DO G2A- o quadro de l�oupava. m?s- de Peixe)."·· (
.,

ATLT.lTIS Ê �, . RAN'Y-, em disputa do 10r- tr6u,-se combativo do prrn- ..

1920 _ 1:22 MO
1927 _

stes te� SIdo os presi- i neio "DR. LUIZ GALLOTI", ci-pio ao fim,' enquanto o 3°' lugar - Sígmurido, no
dentes do Clube de Regatas, promovido pela LIGA BLU- Palmeiras, apesar de mos- tempo de 59 minutos.

1928 - 1929 - 1930 -1936 do Flame go I
.

. n" : MENAUENSE DE FUTE- trar mais apuro têcnicç, Situação Atual do Bas-
- 1954. 18l:J5 e 1896 BOL. A pugna conseguiu ressentiu-se no

.

conjunto, quete"BASQUETEBOL Domingos Marques de interessar numerosos afie- face á ausencia de dois ti- Com a reallzacão da roo
1919 - 1920 - 1923 - Azevedo, ' .,

•
.

1927 _ 1928 -1929 _ 1930
clonados, tendo passado pe-Itulares. dada do último sábado, a

---:- 1932 _ 1933 _ 1934 _

1897 las, bilheterias cêrca de Atletismo - Meia Maratona colocação dos clubes parti-
193'5 ,_ 1948 _ 1949

.August o Lopes da sn- Cr$ 15,000,00.. '

I Promovida pela LAB, em cipantes do Campeenhto ci.

1951 19'52 -'1953
veira, No apito o Sr. Paulíno, continuação ao seu Calen- tadino é· a seguinte: '

1954.
1898 os

.

quadros adentraram o dáric Desportivo, realizou- Juvenis - Em primeiro
Júlio Furtado. gramado com a seguinte se domingo passado, uma O Bandeirante sem ponto

1899
. const.ltuicão : PALMEIRAS: prova rústica; denominada perdido; em segundo o Ypi-1944 - 1945 (em duas ca- A tôní F

.

V'
'

n OUlO erreIra' iana : Juca, De Lucas e Gordinho, de "Meia Maratona, com um ranga com 1 ponto perdidotegorias : veteranos e no- F'-Ib J' t Pi t L' I'I 10 - acm o 111 o ima : Lázaro, Zé Gaucho . e Na- desenvolvimento de cêrca e em último o Olímpico comvisaimos) - 1946 (vetera- Júnior. 'gel. Jonas, Lázinho, Telmo, de' 15 kil�metros, Compa- 2 pontos perdidos.nos) - 1954 (em tôdas as 1900 'l\'ixeira e Jaeger. GUA- recerarn 10 atletas, tendo Aspirantes - Em primei-quatro .categorias : vetera F'íd I' L 't--

I e CInO e1 ao l��\.NI: Daniel, Natalino e todos completado o percur- ro o Olímpico com zero
nos, novos, novíssimos e es- 1901 1903. ª,

.

Carvalho. Newton, Werner e so: O resultado foi o se- ponto, em segundo o Ban-treantes). I Virg�lio Leitão de. Olivei-
t
Correia, Rubens, Ico, Mi- guinte, correndo o consa- deirante com um e em últí-.,

ESGRIMA .

t ra e Silva. ,chel, Nilton e Tampinha. No grado fundista Tiago, de mo o Ypiranga com dois1928 - (espada) - 1929 '

1904 '10, tempo equil ibrou-se a ponta a ponta a prova: pontos perdidos.- (sabre) -. 1930 (espada) Arthur Lawrence Gibbons contenda, estando o quadro 10 lugar - Valdemar Tia- Titulares _ Em primeiro- 1931 (carioca ou inter- "-1905' "

.',' . ld lf".'

)
,

,

': esmera 1110, que so ria a go', no tempo de 47 mínu- i o Bandeirante com O pp"

eq�IPe: f1- /�36 'l��S,rda,! Mário Espindola - José.' ausencia �de Sadinha e Lu- .tos. I seguido do Olimp,ico com 1
33, re 01': e

-:�
.. .:>

(sa-I AgOStÍllho Pereira da Cl))1ha
!

pércio, senhor -elo meio cam- 20 lugar - Raulino, no' p.p"e por 'ultimo o Ypiran-bre) - 19ú8 (e;:spada) - 1906 I' ' , ..

1940 (sabre) ----'-- 1944 _ ,,' ,

,.

" I
po, e�quanto .

�na vanguar- te,mpo àe 50 lllinutos. : ga �om 2 P'.�,:· ::
", '. " . FH1.l'\,GJ� I-lamlltoll,;;.Valter. ,da nao produzia o que se '·a��......-.......-..-..............._-,...�'"_......_...."'.!'�__...,.. __ ..,._o!"""

. :f:r�llnll1o�, �o: eQu.1pe; fe-
, !',��907 la:l9q '.

-

...! espej.:ava,' com, exceção de
t

,
• R'QCKY MA'RC"IA'NO CO�NTINUAHll�,mO" ��d,lVldual, mas- VlrgIllo LeIte de. OlIveI- Teln1'o. Nó quadro tricolor �.

.

CJIUa[lllcO'j,l11dIVldual, �spada; ra e Silva.
.' I a dianteira constituiu-se n� CA'MPEA'"'O DOS PFSO PESADOSI • s U lHO, por eqUIpe, es- '

'1912 .

t 'It d M" �
.

.

ada) 1946 (f
.. ,i seu pon o a o, on e 1- ,

, "' �"'
'

,

.

p. -

emInmo, Edmundo de Azurem Fur- !
-h I N'lt h·

por equipe' e feminino i _

'

'1'-' :e.
e I on pun am em

, "

, n ,tado " paruco a retaguarda adver-dlvldual) - 1947 (mascu-I 1913 '

'a A 26
.

t T Il' . san, os mmuos e-,
1110, por eqUIpe, espada; e Virgilio Leite de Oliveira mo com leta d

'

.

masculino, por equipe, flo-J a SI'lva' _ Jose' PI'menta d'e;'[ . JP n

bO ruma Joga-
•

,

" j
v c,

. (a de ona:s a na o escore;

ret:) � 1949 (masculIno,; Melo Filho - Edmundo de I
para o s€u bando, tendo Da- i

P(Ol e,qUlpe,
espada)

-,'_1949 I Azurem Furtado. I niel falhado no lance, Aos
I Seg:unda-feira, em São Fala-se que cockell conse-

masculInO por eqUIpe es- I 1914 .'. D' d C l'f' , " h "
" '. :..,

'
. I

' 3·1 mmutos, depOIS de uma L' rancIsco a a I orma, o dera uma revanc e .

pa(ja) -.,19�2 - (femlll�llO, í Edmu1ldo de Azurem 'Fur- 'boa jogada de Michel, NiÍ-, campeão mundial de peso, Com o combate de segun-
1)01' eq�IpefI � masculIno,

,.
tado'

"

I ton, conseguiu abrir a eon-

.

pesado, rocky Mal'ciano, de- da-feira, Marciano ,comple-
pr e.ql:Jpe, orete) � 1953 1915

'

I tagem para as suas côres. fendeu seu titul6 contra. o, tou 48 triunfos eOl1secuti-
rior tend:> ido a Herval do i9�mInll1o, p�r eqmpe) -:- i Virgilio Leite de Olivei- E com o placarde de um britânico Don Cockell, con-: v,os, sendo 42 por nocaute.
Oeste e Joaçaba, onde cons- 4f (masculmo, por equl-

.

ra e Silva - Raul Ferreir�! tento para cada lado ter- seg'uiJldo venCer o combate Ja,mais o atual campeão foi
pe lorete' e ma I' ,

I'
,

tituiu acontecimento socia:!, c
'

"

scu, mo, Sel'pa.
.. \ minou o 10 tempo. Na. 2a no 90 l'ound, po;: nocaute derrotado em toda a. sua

também se ampliado, pois por eqUIpe, espada). I' 1916
L

fase verificam-se as seguin- técnico. Rocky d-ominou a' carreira.
pela primeira vez das provas

1914 !UTEBOL Raul Ferreira Serpa -'I tes substituições. No Pal- luta, porém seu antagonis-I Receberá êle 120 mil d?-
de esgrima dêste campeona- 1'921

1915 - 1920 - ,Carlos Leclerc C as t e I o

II meiras,
Tuta entrou no lu- ta soube ser valente em tO-llares, afóra a renda que ob-

- 1925 '- 1927Bit' I d"t d
.

to participou o circulo de
1939 194

-

,rilnCO gúr doe Jaeger, que passou 'era pe os 11'el os e eX1-

3argentos, 1944 _- 9r:: �
- 1943 - I 191'r ,a jogar de médio, tendo sai- dos os' i�lstantes, tanto, que bição do film,e da l�ta. Co-

Na prova de espada que HÀL� 03 19�4. Carlos Leclerc Castelo do Nagel. lvIarzinho entrou consegmu palavras confor- ckell recebera 60 mIl.
havia sido realizada anteri-

1920
EROFILI�MO Branco lno lugar de Teixeira. No tadoras do campeão que I O próximo adversário de

ormente fizeram jús ás me-
1'934

- 1921 - 1922 - 1918 a 1920 Guarany, Luizinho entrou após à luta declarou: "Te-, Rocky Marciano será o meio
dalhas ofertadas os

sargen"119<)7
_- 1935 - 1936 -I Alberto Burle de Figuei- no lugar d, e Tampinha. Nos, nho lutado

C,O,TIl. mUitos.
ho-

I

pesado' Archil Moore,

,es-tas Lara Dibas e Cardoso, .:>. 1947 (levantamento ,reclo 20 primeiros minutos pas- meus valentes até agora,
' tando a disputa marcada

respectiv:::mente, campeão e ,estreantes) - 1948 (levan-I 1921 1... Isou o GUARANY a atacar mas êste supera a todos, !para setembro,
-

vice-campeão da prova. Nas tamento, veteranos) - 1949 I FaustÍno EsposeI insistentemente tendo aos
I ..........._-.._�....�'V'-.........,.._....-_·..-..-..·.·.....-.-.·.·.................�........_......_--.�.;\.-'V'-._,.;.m

de florete realizadas dia se (lavanta.mento, est;reantes; I 1922 10 '. ('. .

d N'l't
° •

.

. ,.
' ,-

I· t . t t
. mlnu o,; am a 1 ou en- ,

�d:�:O,a f�re:!�;;�� d� �:�� .� ���� ����e�'ag:��r:�\��_ ret;berto Burle de Fig��i- ,�:���·���ad�.O�onJ::::pat�:�� DR. I N G l E T T O
gento Timoteo e vice o sar- antes; e levantamento, com- 1923 "d L [)ja�:-Qóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doen"as e

plementares)
.

� 1952 (mo-
1 a parti u. ançou-se o con- ...

TIRA- gento Euclides. Na de sabre, Júlio Benedito Otoni .

junto esmeraldino ao ata- Afecções de Adultos e Crianças. c:;

d' f
" delagem, veteranos,' e cam- 1924 1927 P d' t i O dO T

'

DENTES e uma gran e pro- que 01 em segUlda, campeão
peonato metrolJolitano, ex-

.

\
a" que, e só depois de decor- e la r a - rtope la - MUT.latologia,. - Tisiologia

va, de carater geral dentro o sargento Euclides e vice o Faustino EsposeI ridos 42 minutos de luta, é Ginecologia - Obstetricia - Urolog'ia - Enilocrinologia.
da Corpomção, pois abrange sargento Cardoso. tra) - 1953 I..modelagem, lH27 (ainda) \

',',' d CUl'as de emagreeimento e engorde.
veteranos) _ 1954 (modela-

que pou e empatar a pele-
oficiais, graduados e praças, Teve, assim o Mestre d'ar- " Nilor Rolin Pinheiro :ia, com um entrevero na noenças da nlhice,
e compõe-se de várias provas mas .cup. Adauto, a oportu, gem, estreantes; e modela- -.........., 1928 ALTA CIRURGIA
ele diversas modalidades des- nidade lisongeira de verificar gem, veteranos). Osvaldo dos Santos Ja- ��._---_ CIRURGIA PLASTICA: EstétIca e ReDaradora/
por·tivas. Instituido em 1947, ljHC não foram vãos os' esfor·

1919
'ROQUEI cinto

.f ____ê..;;;' Comultór-io: Rua Fernando Machado. ll. IS - 1° anda...
nos últimos anos tem perdido ços que em 1947 .dispendeu

'

. 1929 f Gustavo Adolfo de Car- Telefone 22-2'1
o entusiasmo dos seus pri- lapidando a esgrima da PoU. NATAÇÃO Carlos Eduardo F-açanha v.. lho Horário: De.1i 14 às 18 horas {exceto aos ,Sába.dos).
mÓl'dios; II tal ponto, que no cia Militar barriga verde

19' 319728 -19�9830 -19139931 - Mamede I, � ..... �
'1941 a'1944 Pela lUanhã e aos Sábados atenderá somente com hora

corrente, apenas a esgrima quando aqui esteve em mis-
'

-

ti - 1930 Dario de Melo Pinto. -, � ---,�-----

movimentou-se e o fez, con- são especial para êsse fim, 1940. Alfredo Dolabela Porte- 1945
forme já noticiámos assina- AJíás, o Mestre externou SUl" POLO AQUATICO la :_ 'Manuel _Joaquim de Marino Machado de Oli-
laudo UI)1 grande tento, pois, opinião elogiando o excelen- 1919 - 1924 - 1927 Almeida. veira
pela primeira vez, des}ocoU-1 te padrão tecnico dos esgri- 1930 - 1936. 1931 1946
se desta Capital para o inte- mistas de Santa Catarina, REMO Carlos Eduardo Façanha Hi'lton Gonçalves Santos
---���------=��-�--�-,,- 1916 - 1917 - 1920 - Mamede _:_ Artur Lobo da 1947 e 1948

1932 - 1933 - 1934 - Silva, j
. Orsini Coriolano

1935 - 1936 - 1937 -1940 1932 1949 e 1950
- 19tH - 1942 - 1943. José de Oliveira 'Santos Dario de lVIelo .Pinto

Tí;NIS 1933 1951 a 1956
.

P,1scoaI Segreto Sobri- Gilberto .Ferreira Car-
nho \._ doso / .

. 1934 a 1931 •.. '

. Como se observa, o sr.

Q.J(n� Bas�os Padilha

,'.
lGilberto Cardoso ainda te/, !'�.19,�7 (amda) e

1938" ' I
uJIl ano, de mandato a cl�Íll-1

nau! GOllçalye-s Dias
_

I prir.
.

.-' I1939 e 1940 ,,;:\t-':.a_. �......-{-G(1ll mua)
.

-

- . Terça � feira próxima à noite
Estamos às vésperas de um dos mais sensacio

naís' jogos de futeból dos últim�stempos em nQ!;;sa
Capital, com o pnélfo programado para terça-feira
próxima ii noite, entre o GREiVIIO ESPOR'l'IVO
BRASIL, - Vice-Campeão Gaúcho e FIGUEIRENSE
F. C ..

O GREMIO ESPOUTIVO BRASIL, que ostenta

atualmente os títulos de Trl-Campeão de Pelotas e

Vice-Campeão Gaúcho, é uma das melhores equipes
do vizinho Estado do Rio Grande do Sul.

'I'razem os visitantes 'excelente., jogadores como

CARUmO - OSWALDO - DUAR1'E - TIBIRICA
-"'- SEARA - JARl- MORTOZA - CAIZt: - NE

GRITO - JOAQUINZINHO 'e BORGES, que constí

tuem um conjunto magníftco e que atua com abso

luta precisão e espírtto de luta.
O FIGUEIRENSE F. C. Campeão da Capital,

preparou-se devidamente para essa sensacional pe

leja, 'esperando lutar de igual para igual contra o

categorizado esquadrão dos pampas,
Com o objetivo de reforçar a sua linha, o alvi

negro se apresentará com as' suas duas últimas aqui
sições: CARLlTOS - ex-defensor do RENNER de

Pôrto Alegre e que atuará na meia-direita e MATA-
. 'RAZZO, outra grande conquista do "esquadrão de

aço"; que comandará o ataque.
.

Ambos os jogadores vem treinando- auspícíosa
mente e as suas inclusões no ataque do alvi-negro,

(9 darão maior )lodel'io a sua equipe.
.

AJ'lsim sendo, pretende o FIGUEIRENSE brin
dar a .,ua enorme e entusiásta torcida, com uma a·

j....'SnÜiH,".(iu li f,ltura do seu passado.
PorÚmto, tudo concorre, para que os aficiona

dos do futeból nhéu, pO§lsam 3.,§h.til' na prOXima
tHça-feira ii noHe, 'um espetáculo de gala, repleto
de técnica e movimellta�o.

Na Ronda:ldos
Duelos•••

Faixa Bl'anca

Ja noticiamos o torneio

Cap. ADAUTO em que foram

venced.:lres os 'Tenentes Car

los Hugo, _/I.Hnm Ruthes e

Paulo Cardoso. Hoje, dare-,
mos embates do campeonato
TIRADENTES, as provas pa
ra sargentos, realizadas C0111
a presença do Mestre Capi
tão Adauto, na tarde do dia

sete do corrente, após um al-·

;;lOÇO de confraternização
que o Comando e Oficialida
de da Polícia Militar catal'i-
nense. ,homenagearam o bri
lhante oficial da Fôrça Pú
blica bandeir�nte.
O CAMPEONATO

Restrlou-se1
O" "Satosin"

para combater

quências dos

a8 conse.

resfriados:
irritações bronquios,dos

tosses, oatarros, Peça ao seu

farmá'cêutico "Satosin', in-

.. �. .

..f.'
-

,

! .

J

BOX

Cockell, inglêS vencidp por nocaute
técnico no 9° assalto

I,

•

]916.
'l'P.NIS D.E MESA

1M6 - 19,17.
TlUO AO ALVO

1948 (indiVidual e por li- 1949 (pore equi-
.� ..... ,_ _-
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5

Desmentido choque armado iminentel
FliaDceses e' Vieloumistas IIgr dos por

locos de amizade
SAIGON, 18 (U, P.) _ Os. te um choque armado entre o gal. Tran Van Minh co-

A Diretoria da Sociedade e rubricadas com o

pseudô-I
tiver o cartão de identifica- derão deixar de atribuir oExércitos francês e víetnamí- ! as duas forças. Na declaração mandante da la. reztâo mi- Brasileira de Estatística, nimo do autor. cão será aberto depois de' prêmio, se julgarem que neta expediram um comunica-lo gal. Alain Gambiez, co- litar do Viet Nam, d�smenti-Inos �êl'mo� elo.,ar�, 29," e res-

I : - Somente o; A�socia- conhe�id,a a clasR.ificação, n hum tr��al!10 � merece
.. '

do conjunto, desmentindo os mandante do corpo francês ra111 as informações. O co- �ectJvos palaglaf�s, dos
I do� da S, B. E., .:xc!t��dos os Il:oS ,t.l,a�alhos,. em dJa. €.ho- 1. _�},- No .lulg�mento seraI

.".

1 1 munícado ressalta cue """Iseus Estatutos, aplOVOU as membros da Diretoria,

pO-11a prêvíamente determm a- ievauo em conta .

. boatos de que esteja írnínen- I expedlcionárto c a zona su , e " '.J�

dois exércitos estão: 'ligados I seguin�es iJ;;truç�es paroa o �leI'ão concorrer ao concur- í��S, na presença dos in te-
I

_ o�) o valor científi,c? do
____ . .____ por laços de amizade pelos C01;,CUlSO Bulh�es Calva- .. ,0.

.

.

ressa dos.
,. . ,i1 ",b�lho, a sua. :lt:lldadeP· A S S A D O vinculas indissolúveis que os lho, a ser l:eal�za�o_ em 5 - Os trabalhos serão 8 - Será indicada, na ca- pratica e ii contr ibuição pes-uniu na luta. Os boatos ro- 1955, com a distribuição de enviados à S. B. E. como pa de cada trabalho, a Sec- 80:11 do autor;

ram espalhados por diversas dois p�'êmios, um dos quais correspondência registrada, ção à_ qual o mesmo con?or- I
b) a clareza, _

a simplici-20 DE MAIO
pessoas, alguns franceses e oferecido pela Secre�al'Ht dll1'fm5e o mês de setembro re: �ao podendo haver 1I1S- d.Rc�e e a precisao de expo-A data de hoje recorda-nos que: membros da sociedade Binh I Geral do, C?nselho Nacional de 19b5, em envelope fecha- eriçao de �11l1 mesm? tI'a�a- slça�, bem como a correçãoem 1.506, em Valadolid, faleceu o célebre nave-
Xuyen. As relacões entre os

de Estatistlca. do, que deve apresentar as , lho em mais de uma Secçao. dn linguagem,gador Christovão Colombo; exércitos francês e vietnami- 1 - O prêmio "Bulhões seguintes indicações: I 9 - Os concorrentes 12 - A coordenação dosem 1.654, o Fôrte do Ceará foi entregue pelo Co-
ta estariam a ponto de se Carvalho", na importância a) Na frente guardarão os direitos auto- trubálhos do Concurso fica-mandante Jonis G::ustmann ao Capitão Alvaro de
romperam, durante a guerra

de quinze mil cruzeiros pa- CONCURSO BULHõES rJis,·ma.s poderá a Socieda- rá:a cargo do la Secretál:ioAzevedo, cumprindo normas da. capitulação as-
civil há 2 semanas, Com o

ra cada uma das duas Sec- CARVALHO de publicar os trabalhos da > • D. E .. Os casos orms-sina da em Recife; restabelecímento da ordem e ções indicadas no item 2 Senhor Secretário da premiados na "Revista Bra- sos serão apresentados peloem 1.817, o Comandante Rodrigo Lobo elesem-
o recente apoio elos Estados destas instruções, será con- Sociedade Brasileira de l sileh-a de Estatística" e em l° Secretário ao Presidentebarcou em Recife, já ocupado por seus Marinhei-
Unidos e França, ao primei- cedido ao trabalho que, na Estatística. separatas da mesma. da S. B. E., que poderá re-ros ;
1'0 ministro Ngo Dinh Diem, respectiva secção, fôr elas- Caixa Postal 1730. 10 - O ju lgarnento elos solvê-los ou submetê-los àem 1.840, a trincheira dos "balaios' em Ladeira
a situação melhorou muito. sificado em primeiro lugar. Distrito Federal. tra halhcs será feito por Diretoria da Entidade.(no Maranhão), foi atacada e tomada. pelas tro- 2 - O concurso destina- b) No verso umn comissão de três mem-: Rio de Janeiro, em 31 depas do Major Pedro Paulo de Moraes Rego; se ao julgamento de traba- Remetente: (registrar o' bras, para cada Seccão, es- marco ele 1955.em 1.856, foram apresentados ao Imperador D.. lhos originais, inéditos, que pseudônimo). colhidos pela Dircto�oia ela'

.

Waldemar LopesPedro II, por Manuel de Araújo Porto Alegre, os Precel·t'o do Ol"'a possam ser classificados em 6 - Cada envelope deve- Sociedade, As comissões po- !. Secnetár.io-Geralquatro primeiros exemplares de "A Confedera- uma das seguintes secções: rá conter:ção dos 'I'amoios", poema elo dr. Domingos José Secção A - Ensaio sôbre fi) 3 vias do trabalhoGonçalves de Magalhães : EM VEZ DE ÓCULOS tema escolhido no campo da grampeadas e capeadas com1.865, o Almir1'andte BDarI'osoD' a,s:_umiNu nOa'1'sR1B'or'aPs�- _ estatí�ticafecol1Ômica ou fi- fôlha de papel duplo ofício, VENCIMENTOS DOS CARroGOS ISO,LADO.Sraná o Comanc o as ua.s ivisoes av 1- Para se corrigirem os de- nanceira, undamentado em com a indicação, na capa,
.

letras, afim de bloquear as posições ocupadas feitos da vista, nem sempre I levantamentos estatísticos do pseudônimo do autor, tí-
. Sancicnada a lei' do Congressopelos paraguaios; . é necessárlo o uso de óculos.: realizados pelo sistema es- tu lo do trabalho e secção a U Y U iem 1.880, no Rio de Janeiro, faleceu D. Ana Jus- A sífilis, a tuberculose e ou- tatístico brasileiro. I que o mesmo concorre;

I RIO, 18 (V. A.) - O pre- 93.$<Ii!;�e�t)f�61•••••"•••••'tina Ferreira Nerí, nascida em Canhoeira tras moléstias, bem como as
I Secção B - Ensaio sôbre . b) um envelope fechado sidente da República Sé1.D- ISRAEL SE QUEIXA(Bahia') em 181;;. Éra viúva 00 Capitão de Fraga- inflamações da vesículas' tema escolhido 110 campo da I (com as informações: Con- donou a lei do Congres,>o JERUSALEM, 18 (U, P.) -ta Izidoro Néri. Foi ql1em, durante a guerra com biliar, dos deJ1tes das cavi- I e.;;ratística elemográfica so-I curso Bulhões Carvalho, tí-' Nacional Ejue altera os va- IsrD,el se f-iueixou a noite paso Paraguai, mereceu o nome de "Mãe dos Brasi- dades ósseas ela face etc., I cia] O�l cultural, funda�en- 1 tulo do trabalho, secção a Ilores dos símbolos referentes sana, perante a COmlSS!lOleiros", pelos rt;!levantes serviços prestados ao I podem causar diminuicão da tüdo em levantamentos es- que o mesmo concorre o laos vencimentos dos carg'1s mista, afirman€lo que ·a exBrasil; vista e doenças dos 'olhos. tatísticos realizados pelo' pseudôn imo do autor), con- isolados e funções gratifica- plosão de urna mina, pelos_ em 1.898, em Lisbôa, falêceu o poéta Luiz Caeta- Só o especialista Com o con- sistema estatístico brasilei-

I

tendo um cartão de identifi- das das secretarias e ;serviços egípCiOS, havia causado ano P.ei-eira' C;lÍmarães !ú.nior, nascid.o no Rio ele "urso do clinico, e. dos e�a: roo
.

I c�ção_ com as seguintes in- au.xi�ifu�es, ,d�S orgãos dô po,- morte de dois soldados israeJaneIro em 11 de Fevere1ro de 1.847, Ines de laboratorlo estara 3 - Os trabalhos devem dlCaçoes: dei' Judlclano. Pela
. mesma litas e ferido três outros.em 1.902, foi declarada a Indepenelencii:l. Política habilitado a indicaI: as me- ser datilografados em 3 vias I Concurso Bulhões Carva- lei, o poder' . executivo roi Um porta-voz disse que osde Cuba; elidas convenientes a cada e espaço dois, ocupando ape- 'lho. autoJ'izado a abrir ao poder soldados faziam um serviçoem 1.947, houve um eclipse do �ól, visivel no cl!so. nas uma das faces do papel I Título do trabalho e a ju'diciário .os çréditos neces- de patrulhamento de rotina.Oceano Pacífico, na América do Sul, com exce- Se notar que sua vista de formato ofício. O núme-· secçã.o a que concorre. sários áté a importancia de Viajavam eles num "jeep",ção d� extremo noro?ste, no Oceano �tl�ntico e i não está boa procure o 1'0 de páginas datilOgrafa-! Pseudônimo, Anome por d�ze :m�lhões e quinhento;; a.o làdo ela linha �emarcató ..na Afric,a. C�meçou as 11,11 hor�s: atmglu a fa- oculista imediatamente. das não d�ve ..

exceder 150

I
extenso e endereço do con-I mIl c�uze�ro�, com o �e�ta�ue I'

na, q.uandO. o velcu.l? .bateuse total as 12,09 e permaneceu ate as 15,25 horas. - SNES. (cento e cmquenta), deven- cvrrente. de seIS mllhoes e 800 mil Cl u- na mma peIto da awela deANDRÉ NILO TADASCO do tôdas elas ser numeradas 7 - O envelope que con- zeiros à justiça eleitoral. Kissufim.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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6 Florianópolis, Sexta-feira, 20' de Maio de 1955 o .I:STAIK'

�-------------...,_,

Oomemnra no mês de maio o popular magazín A MODELAR, mais um aní

versárto. São 31 anos de profícua exístêncía, sempre preocupado em bem ser

\<ir sua enorme legfão de clientes e dedicado, igualmente, ao engrandecimento
do comércío catarínense .

. .Este �niYel'sário deye,'ia ter, conforme planos adrede preparados, uma

Significação bem mais ampla e de notável 'repercussão socíal, aliás aneíosa

mente aguardado: a Inauguração da nova e luxuosa loja, à Rua Trajano n. 7

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

Infelizmente, a despeito do esforço díspendtdo pelo grupo de caprichosos
e eempetentíssímos proríssíonaís, encarregado das armações e Instalações, só

em começos de junho será possibilitada a sua inauguração.
Decídlu, assim, A MODEI.AR comemorar sua festa de arríversárto, testâ'que

é também de toda a nossa população, em seu atual estabelecimento, realisan
do uma grande e restíva Venda d! Aniver§ário com extraordínártas remarca

ções de preços.
• Considerando-se o fato de acharmo-nos apenas na Inicio da estação, tem

/

-

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

tuem a máxima expressão de elegância e moda de inverno, por preços dras

ticamente rebaixados.
Este é o régio presente que A MODELAR, o estabelecímento das grandes

iniciativas, oferece, durante maio, na sua festa de aníversárío q.ue é bem a

fe§ta de toda a população florfanépolitana.
•

Deputado Antônio Almeida
Assembléia Legislativa - Florianópolis.
Informo Associação Comercial. e Industrial Oeste

Catal'inense vg Assembléia Geral Extraordinária, Joaça
ba vs por um voto branco vg cinco favor'e vinte e um

contra desaprovou Plano Obras e Equipamentos pt
Saudações.
Sílvio Santos

----�----------------------/-------------------------------�----

.

,&. **�,� rL_t61� Clube R. 6, detJaoeiro Cio,emas�•••�v••�� Grande So irée Sábado SAO .JOSÉ
.

Dia 21, com inicio as 21 horas A's 3 _ 8 horas.
Considerando que o Estado, conforme estamos infor- Reserva de mesa, com o sr. Lidio Edward G.' Robinson

mados gasta anualmente aproximadamente de Paulette Goddard _ em:

Cr$ 80.000,00 a Cr$ 100.000,00, com a manutenção, repa- SEGREDO DE UM
ros e construção da referida balsa. AMANTE

Considerando mais aindava responsabilidade do Es-

LIRA TENIS CLUBE
No Programa:

tado e seus Interêsses sempre em jogo com os desastres.
.

Noticias da Semana. Nac,
de carros que trafegam peja balsa em questão - pois a Preços: 10,00 � 5,00.
bem pouco, o Estado foi obrigado a indenizar o proprte- Programa para o mês de Maio Imp. até 14 anos.
bário de um caminhão que por insuficiência da balsa caiu Dia 21 - Sábado - Soirée
no Rio.

� 'Dia 29 - Domingo - Soirée Juvenil (las 16 as 21

•

._

-- Primeiro Vice-Presidente em exer-

horas 1•••1
cicio.

Leitura de Carta
O deputado Osní Régis, do PSD, leu da tribuna, a

carta aberta dirigida ao deputado Mário Brusa, sub-Iíder
da UDN, pelo sr. Ernesto Stodieck, residente em Blume

nau,' e publicada no jornal "O Estado".
Projeto de Lei do deputado Paulo Preis

O deputado Paulo Preis, do PSD,' ocupou a trHtuna,
após, para. justificar e encaminhar à consideração da Ca

sa, o seguinte;

Indicamos
que a Assembléia Legislativa, ouvido o plenário, se

dirija ao exmo. sr. Governador do Estado, encarecendo a

necessidade da construção de uma ponte sôbre o Rio
D'Una, .ampl ian do assim os benefícios que irá trazer ao

Sul Catarínense a estrada em tela.

Junho
Dia 25 _ Sábado - Tradicional festa a Caipira de

São João
A's 5 _ 8 horas.

"CINEi}'IASCOPE"
"Warner Bros" apresenta

John Wayne Robert
.

Stack - David Br ían
Claire Trevor - Robert
Newton
UM FIO DE ESPERANÇA

Technicolor de, Luxo

Preços: 18,00 10,00.
Censura 'até 10 anos.

Sala .das Sessões, 17 de maio de 1955.

(Ass.) Epitáclo Bíttencourt - Deputado.
PROJETO DE LEI�... . Leitura de Telegrama

Inclue no Plano Rodoviário do Estado as es- O deputado Nazareno Neves, leu da tribuna, tele-
tradas municipais Turvo-Meleíro-Mãe Luzia e grama recebido pelo exmo. sr, Governador do Estado.
Mãe Luzia-Nova 'I'rente-Síderépelts, Irregularidades no setor da Instrução Pública

Artigo 10 - Ficam incluídas no Plano Rodoviário Durante a hora do expediente, o líder do PSD, depu-
do Estado as seguintes estradal! municipais: tado Estivalet Pires, deu conhecimento à Casa do teor'

a) A ligação da Cidade de Turvo com a localidade -de um abaixo-assinado, que recebeu dos moradores da
de Mãe Luzia, no município de Crtciuma, via Meleiro- localidade de São José, município de Braço do Norte. Por
Rio Morto.

1
êsse abaixo-assinado os moradores daquela localidade,

b) O trecho que parte da localidade de Mãe Luzia, denunciam grave irregularidade no setor .da educação
no lV'funicípio de Cricluma a Siderópolls, no Município de pública, constante da substituição da professora comple
Urussanga, via Nova Veneza. rnentarísta Rosa Uliano Philipe pele Inspetor de Qual'·

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua teirâo EwaldoWiggers, que não possuindo sequer o ter-
publicação. p,,·�t 'ceiro ano jn-ímário, foi destgnado por ato do Gov mo 'do

(Ass.) Paulo Preís -- 'Deputado. Estado, para lecionar numa Escola Míxta Estadual que
O deputado Paulo Preis, ainda, da tribuna, após fa- mantém em funcicnamento o quarto ano primário. Tal

zer nova justificação, propôs fosse encaminhado ao exmo. ato, conforme assentuou o parlamentar pessedista, cons-

sr. Ministro da. Agricultura, o seguinte oficio-apêlo : rítue grave atentado contra o desenvolvimento do ensino,
Exmo. sr, dr. Bento Munhoz da Rocha Neto daí ,terem os autores do abaixo-assinado que lhe foi en-

1\11. D. Ministro' da, Agricultura dereçado pedido suas providências junto aos Poderes PÚ-
Rio. blicos, Concluiu o deputado Estivalet Pires, suas ponde-
I - Toma a Assembléia Legislativa de Santa Cata- rações, encaminhando por intermédio da Mesa, um pedi- ,- r:rina, por proposta do Deputado Paulo Preis, á, liberdade do de informações ao Chefe do Poder Executivo, afim- de r: I

de vir à presença de V. Excía., para expõr e solicitar o que o atual Secretário da Educação, tome do mesmo co-

\"1"que 'adiante se segue: nhecimento, para as providências que o caso está a exi- t
a) Apresentaram os Deputados e Senadores por giro O sr. Presidante da Assembléia, deferfu o pedido do A u la s de bot'dado' à mão. Combinar à rua Feliciano

Santa Catarina, no ano passado, emenda ao orçamento líder pessedista, declarando que fará encaminhar, junto Nunes Pires - 12.
da União, que visa a Instalação de um Centro de Treina- com o "abaixo-assinado", o seu pedido ao Chefe do Exe- �_._

mento de Tratoristas no Município Catartnense de Cri- cutívo Catarinense.
ciuma. ORDEM DO DIA

h) Outra emenda, de autoria do Deputado Joaquim Discussão e votação do Projeto de Lei n. 36-;54
Ramos, teve por 'objetivo a organização de um Pôsto Rejeitado.
Agro-Pecuário no mesmo Município de Críciuma. Discussão e votação do Projeto de Lei h. 26-54

c) Tratando-se de Município e Zona de grande den- Aprovado em primeira discussão.
sidade demográfica, como consequência da indústria ex-} O Deputado Wandel'ley Júnior visitou a Assembléia
trativa do carvão, mistér se faz, sejam incrementada a' Tendo a Assembléia Legislativa recebido a visita do
produção agrícola e racionalizados os métodos de cultu- deputado Wanderley Júnior da bancada federal da UDN
rà, para que aquela região se mantenha, tanto quanto foi saudado pelo deputado Laert R. Vieira, l íder da UDN:
possível, em condições de auto-abastecimento. em rápido improviso.

-

d) Dispõe-se a população de São Bento Baixo e Após a saudação do deputado Laert R. Vieira, ocu-
Mãe Luzia, do citado Município, a pôr à disposição do pou a tribuna, o deputado Wanderley Júnior, para res

Ministério, que V. Excia., tão dignamente dirige, a área pender, dizendo entre outras coisas, que é velho político
indispensável, ao menos, para a instalação do Pôsto A- no Estado e sabe os sofrimentos que a. politíca nos traz,
gro-Pecuário. tendo desejo, até, de declarar que não é mais o Wander-jII - Ante o exposto, apela esta Assembléia que se ley J(mior, a m�meira do Aurélio '€lue resolveu trocar ele AS CLASSES MÉDICA, FARMACí!]UTICA E AO Pf]BLICO
digne V. Excia. ordenar a visita de um. técnico dêsse Mi- nome ... Coneiuindo sua oração, disse' que certos políti- EM GERAL
nistério ao Município de Criciuma, com o fito de fazer a cos deveriam ter mais juízo para

.

melhor servir Santa Temos a satisfação de comunicar que, em vJ:-tude de As 8 horas.
escolha da área necessária, e que, com a sua reconhecida l Catarina.

.

Decreto do Exmo. Sr. Presidente da �epública., publicado no· 10) Sul em foco. Nac.
capacidade � devotamento à solução dos nossos protie-

,
Cdticas a um jornal de Chap�có 'Diário Oficial" de 7-4-1955, preenchidas as condiçõ2s le- 20) SIMBAD O MAREA-

mas, determme, no menor prazo pOssível, o 1l11ClO das o- I O deputado Miranda Ramos, do PTB, em explicações �ais, foi a nossa firma liberada do regime de liquidação a DO -- Com: Tin Tan.
bras, ,d�ntro dos recursos orça.ment�rios para o corrente ,pessoais, OCUT'OU ii tribuna, para criticar um jornal de que esteve sujeita durante longos anos, voltando assim ii 30) 'DESFILADEIRO DA
exerCíCiO. - Chapecó, dirigido por elementos da UDN e do P'I'B, por lUa vida normal, com a exploração de ;seus reputados prn· MORTE· - Com: Charles

. III. -:- Certo de qu� V. �xcia. há de acolher, com ler publicado notícias inveridicas a respeito da sua atua- :lutos. Starret
sHnpatJa, o presente apelo, sl�vo-me da p,Portunidade pa- ção na Assembléia Legislativa. Leu após, a carta que

Em tais conclíções, esperamos mer'lcer das classes mé- 40) O MISTERIOSO Dr.
1'a apresentar-lhe meus cordiais cumprimentos. enviou à direção daquele jornal. dica, farmacêutica e dó público em geral os mesmos favo!'''s . SA'l'AN. 7/8 Eps.

(a.), .B�AZ JOAQf!IM 4:LVES _- Presigí:!nte. Ligação Telefônica Erechim-.Chapecó com que sempre nos honraram. � Preços: 7,00 - 3,50.
S. Sessoes, _em m�lO de 1955. Ocupando a tribuna o deputado Lenoir Vargas Fer- I Cencura até 14 anos.
(Ass.) PauJo PreIs - Deputado. reira eleu conhecimento à Casa de um pronunciamento da

Ponte sôbre o Rio D'Una _ IndiêaÇ.lw do Deputado. Associação Comercial do município de Erechim, Estado

/'Na base ·d·e -.·IDuI..ldade- .e sem' senredosEpitácio Bitt.encourJ;. do Rio Grande do Sul, em que apela para que o Govêrno

O deputado Epitácio Bittencourt,_Jdo PSD, ocupou a gaúcho se interesse por uma ligação telefônica .éntre os MOSCOU, 18 (D. P.) - O "

I que a reunião de Belgrado,
tribuna, para encaminhar à consideração do plenário, a municípios de Erechim e de Chapecó. .

discurso pronunciado pelo viéticos seriam na base da' ainda êste mês, com o pri-
seguinte indicação:

to< 1IIIIIR o deputado pessedista que emprestava todo presidente iugoslavo, mal. Ti- igualdade e sem segredos, foi
-

meiro ministro soviético, Ni-
Sr. Presidente e Srs. Deputados: seu apoio àquela iniciativa ela Associação Comercial de to, na segunda-feira, em qUI, pubUcadp em Moscou. FOLt kolai Bulganin, o chefe dG
Somos de opinião, que' só uma intensa Produção e Erechim e, depois de várias considerações, endereçou um disse que as próximas con- sustado por qua.se dois dias. partido comunista, Nikita

Transporte fácil, poderá solucionar a crise economlCa apelo ao Govêmo de Santa Catarina, no seútido de que, versações com os chefes 50- Tito declarou ao seu povo Khrushcheve o vice-minIstra
que avassala o Brasil. Assim pensando e querendo CO-. gelando da proxima reunião dos Governadolles a reunir

operar no sentt10 de dar melhores
.
meios de transporte se em Goiás. inclua .na pauta dos trabalhos a concretiza- 1�••Iif�a�8thi•••••a•••••••••••••••••••••• tM

para o nosso Estado, resolvemos fazer a indicação que ção desta velha aspiração dos chapecóenses. �ssunto
passamos a ler. ê"te, diga-se de passagem, já abordado com maior am� vênio não descontou da quantia prevista de arrecadação

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa. p1íh;de em outra oportunidLtde, pelo mesmo deputado, do.: impôsto sôbre venelas e consignações, as importâncias
Considerando que a balsa localizada no Rio 'D Una, aLtai1�elido _ �s Iígat;ões, Vacar,ia-.L::t,ies, Araranguá.TOl'-I-:;-· co�as: �evidas aos municípios, e estabelecidas pela

que serve a estrada FloI'i.anóp.olis-Tubarão; via Imaruí, res e lvlncelmo Ramos e Concordia. LonstItLllçao do Estado.

não oferece condições normais de tráfego. .

Falhas da Plano de Obras Disge, bmbém, que é preciso ser eslabelecido o nú-

COllsideí..ando que com a construção da estrada Ima- O depubdo 03n í Régis, eLo PSD, ocupou. a. tribuna,
.

mero exato das ações que çleveriam caber ao Estatio, pa-

ruí-Tubarão, o tráfegQ daqueta rodov:ia \lai tornar�se' em seguida, para apontar duas falhas graves na Mensa- Ira evitar-se o perigo, do capital particular, ficar Com a

'mais intenso, pois .fica sendg a mais fácil ligação do.Sul g.em que o Gôvêrno encaminhou. à Assembléia - Plano I IIlaiorra. das ações das Sociedades de Cia. Mixtas, que

H5àJarin€Túle córn a Capital do Estado. de Obl"a�, �EpÚe outras co'nside'ràções, disse' que o Go- J
ií":j'ô p�:plt)r"ü b fôí'n'écir1'lento de luz', em nosso Estado.

se

A's
.

8 horas.
Edward G. Robinsón

Paulette Goddard - em:
SEGREDO DE UM

AMANTE
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Imp. até 14 anos.

Ensina
A's 8 horas.
Maria Antonieta

em:

Polis

A V I 5 O

NOSSAS VIDAS
No Programa :

Fatos em Revista. Nac,
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura 'até 1-4 anos.

-------_._---_._---_._._-_._--',

A Diretoria ele Aeronáutica Civil avisa aos interes
sados que, os exames pa ra vpi lôtu comercial, mecamco,
rádio operador de vôo etc. serão realizados dia 26 do cor

rente ás 07,30 A's 8 horas.
Mark Stevens Gigi

Nadief Augusto de Oliveira - Administrador ao ae

roporto
Perreau - em:

DIVINA IN'(UIÇÃO
Paisagens do. Brasil. -Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 14 anos.

A Chimica «Bayer» 'Ltda,

do Exterior, Andrei Gromyko,
não significa qualqlJer mu

dança de caráter politico. A
crescentou que a Iugosiávia
não se unirá a qualquer gru
po de nações e' que não rea

: lizará manobras por trás dos
bastidores. O discurso fol
destacado nos jornais je

Moscou, mas nào se fizeram
·eomentá-r.ros.

.

, ." 'I�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Et ';TA·L, EC I TA L. Edllal'

o dr: Jaymm:' Guimarães CoIlaço, juiz Substítu'to em INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES 'DOS JUIZO DE DIREITO DA
I o exercício do Cargo de Juiz de f>ireito da Comarca INDUSTRIÁRIOS COMARCA DE SÃO .JOSÉ�eel�ãO José, Estado de Santa Catarina, na formá da lei, DELEGACIA DE SANTA CATARINA Edital de segunda Praça,
etc. A

t dít 1
.

d 1
ELEIÇõES PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL com o prazo de déz dias.

Faz saber a todos quantos es e e I a virem, ou e e O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos In dus- O Dr. Jaymor Guimarães
hecimento tiverem que por parte de João José de Sou- triáríos, pela Comissão Local de Eleições, na forma do Cal laço, Juiz de Direito emcon
ar seu procurador dr. José Boabaid me foi apresen- artigo 12 das Instruções aprovadas pela Portaria n? 3291 exercício na Comarca desa p .

t E J' d D'
d a peticão do teor segum e: xmo. sr, UIZ e 1- de 13 de outubro de 1954, do Sr. Diretor-Geral do Depar- 3ão José, Estado de Santata·to da CO;1arca de São José. João José de Souza, bra- tamento Nacional da Previdência SaciaI, convoca os se- Catarina, na forma da lei,si! ?1'0 casado; lavrador, .

residente e domiciliado neste nhores Delegados-Eleitores dos sindicatos sediados nês- etc,SI el, . , ,
' "

_

distrito e mimicipío de São José, comarca do mesmo np� te Estado, cujas atividades profissionais ou econômicas Faz saber aos que o pre-
01' seu bastante procurador abaixo assinado, vem, estejam vinculadas a êste Instituto, para as eleições dos sente edital de segunda prame Po devido respeito, amparado pelo artigo 550 do C. membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal do L A, ça virem, com o prazo decom . CIP C' '1

Civil e 454 e sagu intes d� _

. (O recesso IVI, propor a P. L, que serão realizadas na sede da Delegacia do In8- déz dias, que no dia vinte e
. ente ação de Usccapião, no decurso da qual prova- tituto nesta cidade, à Praca Pereira e Oliveira, Edifício três do corrente, as déz ho-PI es .

d h
' .

d t .' t 'a
'.

!.s . l0) Qüe vem possum o a ma.ls . e rm a anos, m n- IPASE, 20 andar, às 9 (nove) horas, nos dias 6 e 8 c e ras o porteiro dos Auditó-

�:. e pacificamente, sem interrupção, nem oposição, duas junho do corrente, ano, respectivamente, para os repre- dos deste Juizo, trará a pú
glebas de terras, situadas no dlugsaf dJeno,minado QUgiIO�- sentantes dos empregados e dos empre�adores. ,

f
olico pregão de venda e ar

bo neste distrito e município e ao ose com as se U111- Se não alcancado o "quorum" previsto no paragra o eematação, com o abtimento
tes áreas: a primeira gleba com 80.300 (oitenta T?il e único do 'artigo z1 das cita das Instruções, ist? é, a pre- 1e 20% em frente ao edí-
trezentos metros quadrados, apresentando

_

as se_g�mtes I sença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos Delegados- cicio municipal desta Coo,confrontaçÓtJ: frente sul, com Leopoldo Joao da Silva e 'Eleitores da respectiva categpria, a eleição será realiza- narca, o seguinte imovel
fundos Norte, com Olegário Duarte; extrema�do a L�s- da no primeiro dia útil imediato, à mesma hora e no mes- .ienhorado a João Varella
te, com quem de direito e ao Oeste, �om Oz�rlO Fr.ancI�- mo local, com a presença de qualquer número de Dele- la Silva e sua mulher, nos

co de Souza. A segunda gleba Com trinta e Cl11CO mil qui- gados-Eleitores, independente de nova convocação, 'Lutos de Precatória Execu-
, nhentos e trinta e dois metros quadrados (35.532m2), Eurico de Siqueira Lísbôa córía, expedida a requeri-
obedecendo as confrontações que seguem: frente, Sl�l, nento de Aparício Varella:

.,

com Amélia Maria de Souza e fundo�, Norte, com Anta-

E ....-. I' T A I,.,. :la Silva e sua mulher, por

I
(O- llEqULADO,R ,VlEmA)

nio José de Souza; extremando pelo lado,do Les�e, com...., .... leU!l dvosado o dr. Clamo
. Â .IIHi)he.r nitli!_T. d�N�$

amiriho do Quilombo e Oeste, conr Josê Prancisco de G. Galletti, cujos bens são o\.LIVlA,AS cóLICAS UT.b1'UN' ....:So cu
f

A •

I' d
Souza. 2°) Que, nos terrenos em re erencia, a em e uma JUIZO nE DIREITO DA guintes do Código Civil, re- )S seguintes: - Um terreno fmprega.ae com vant!l�em pau

casa de moradia, construída pelo requerente, possue o COMARCA DE SÃO JOSÉ querem a V. Excía, se digne -ito em Rancho de Táboas, combater aa Florel!l Brancal, (.;óll.
smo lavouras de mandioca, milho, melancias etc., ter- designar dia, hora e local' pa- Iistrito de Rancho Queima- caa Uterínaa, Menatruaea e ap ", 'lme ,

b Ih O
A •

Iitlnando-se assim, produtivos com o seu tra a o. animo E D I T A L ra a justificação initio 1 is do, Comarca de São José, parto, e Dores nos ovárh,),.

d dono e fundado, indubitávelmente, nos melhoramentos exigida pelo Cód. Proc. Oívil, .orn a área de 498.960 me- & poderoso calmante e Jiei"lg .

. et 'aduzidos do imóvel, por conta e iniciativa do reque- O Dr, Jaymor Guimarães na qual deverão ser ínquí- -..1'OS quadrados, fazendo I do!' por exeelêneía,
I� rte o que não fazia se-de bôa fé, não estivesse conscio Jolaço, Juiz Substituto, em ridas as testemunhas abaixo frente. na antiga estrada de P'LUXO SEDATINA. "ela 1m .. com-len ,

,. _ _ ....

d ser dono dos mesmos. Nestas conrcçoes, requer a v. rleno exercicio do cargo de arroladas, que comparecemo An�'ehna; fu�dos c�m RO-I yl'Ovadi encacía é receitada IH...:

e�cia., que na forma d9s.artigos 455 e 456, ,d� Código do iuizo de Direito da Comarca independentemente de cita- rerto Schutz, ao norte com mêdícos ilustrei.
P. Civil, se proceda em dia, hora. e lugar pr�VIal11e�lte ?�- le-São José, Estado de Santa ção. Requerem ainda, Que a- Inácio Bach, e pelo sul, com "'1.UXO SEDATlNA ellcontl'1'.1{, 4Ikll

siG'l1ados, com ciência do órgão do M:. Público, a JUStIfI- Jatarina, .na forma da lei pós a justificação, sejam cí- erras de Roberto Schmitz, toda pute.
.

caocão na forma da lei; com o depoimento das testemu- etc.. tados os supra mencionados terreno êste registrado no

nhas abaixo arroladas que comparecerão. inde�end.el:te. confrontes e suas mulheres; Registro de Imoveis de São

mente de intimação. Requer, ainda que felt.a a just.if ica- Faz saber aos que o pre- se casados, bem assim o Dt. José, a fls. 243, sob n. de

ção e julgada a mesma por sentença, se dlgne v
..
excla. ente edital virem o dele co·- Promotor Público, dispensa- ordem 4.282, avaliado por

mandar citar, por u1angac10, os confrontantes reSidentes lhecimento tiverem que -por da a citação do Serviço trinta e nove mil cento e

nas visinhanças dos imóveis, bem como o dr. Pr�motol' Jarte de Sebastião Angelo do Domínio da União, por noventa e seis cruzeiros e

Público, e por precatória, o serviço do Patrimôl1lo da \!Iartins e sua mulher lhe foi não ser terreno de marinha, oitenta centavos; Qutro ter

União em Florianópolis, na pessôa de seu representante .l,presentada a petição do teor e em virtude da jurispruden- reno sito no lugar Taqua
e, POl�' edital de trinta dias, os interessad�s incertos e .�s ;eguinte: Exmo. Sr. Juiz de cia do S. T. F, (Rec. Extl' raB, distrito de Rancho

ausentes, para contestarem a presente açao de usocapJ�o Jireito de São José. Sebasti- 7.472, in D. Justiça de 22-11- Queim!ldo, município de Sã,o

no prazo da lei, ficando �ita,dos para, todo� os dema�s ia Ange10 Martins e sua mu- 45, pago 3887), e com o prazo José, com a área de seicen

termos da ação, até final, sob pena de reveha por melO her brasileiros, lavradores, de trinta (30) dias, por edital, :08 e vinte e dois mil, sete

da quª,� de�e�'á ser reconhe�i�o � d�cla:i:aâo, o domínio do 'esidentes no d'istrito de An- na foi'ma da lei, os possiveis- ::entos metros quadrados
requ�rente:'sô�re' os i�óveI� .re�erldos. ��otest.a-se 1�01 )'elina nesta Comarca, por interessados ausentes e des- 16�2.700), com as seguintes
todo's os'" meios de ]}rO\Ta em çhrâIto pel'lU1tJdos, ll1clUSIV? ';eu Pl:ocuraclor infra' assina- conhecidos, todos para a- .:onfrontações: ao norte

pelo depoimento dJiís réus, se-surg·item. Dá-se ae presé'nte -lo; aClvogadQ inscrito na C. campanha rem, querendo, I)� �om terras dos tra,nsmiten
o v'aloi' de Cr$ 2.000,00. De A. P. deferimento, Despacho. '\. B. Secção dêste Estado sob autos e tGrmos da presente- :es. ao sul, e norte com a

R. Hoje A como requer. São José, 14-3-55. (Ass.) N�wton 1 n. 479, residente em Floria- ;ção de usocapião, conte3- lntiga estrada velha de An

Varella, Juiz de Direito. Procedida a justificação foi.a úópolis, à. rua U�'uguai, 15 tando-a ou n�o. Que af�nal) Ielina, e ao oeste, com ter-

" 1'1' J'lilgada por sei1tenca dêste 'juízo em 11 de �brJl lêm, mUI respeltosamente, por setença seja reconhecIdo e ,'as de Domício Inácio Back,segu .
'

,

.

1 V'
.

'd
.

t fIdo corrente ano e passada em julgado. Dado e p'as_s,ªco !xpôr e afinal requer a . declarado o dommlO os SU, l'egIs rado a. ,s. 243, sob

t 'ct', d' 'de qa-o J-o�"""'�aos"vinte-e' nove ditl'!;�b"'tl1'M:� :E.Xéia:'f'o-'segui:nte1r;'l°11:·QlfeI-QB·,; :plié\'\.ntes sôbre dito terreno, ',1. ele ord'em 4:283,' tl,o"'RegiS'.:-"nes a CI a eu",." "., -, "', _.
.

. I
'

.

,de abril IW ano' de mil novecentos e cincoenta e cinco. peticionários possuen1, por Sl
I e a mesma sentr!1ç:t tl'UI1;,Cl':- tro de Imoveis de São José,

Eu, Arnoldo , Escrivão a fiz dact,tJ�!r�tal'

l�
por seus. antecessores, ha ta no Registro de In�ovels ,waliado em quarenta e 110-

e subscrevo. Selos a. final. São José, 29 de abril ae 1955. ,nais de trmta anos, se� in- desta ComaIca, medIante ve mil, oitocentos e dezes-

Jaymor Guimarães CoHaco, Juiz de Direito Substituto terrupção, nem oposiçao de mandato. Protestam pelo de- seis cruzeiros (Cr.$ .

em exercício, do cargo.
-

,

luem quer que seja, um - poimento pessoal de quem 49.816,00). E quem os bens
,) \ cerreno rural, no lugar que conteste a presente, sob quizer arrematar, deverá

"," '

-_.

Plimte ele Tábuas, distrito de pena de confesso, por inqui- comparecer no dia hora e
--- ' .---------.-- -

----� -,_ •._,-.�'

Angelina, neste municipios ê rição de testemunhas, jun- lugar acima mencionados, DR.' I N G l E T T O
Comarca de São Josér com a tada d� documento,s, visto- sendo êles entregues a quem I

area aproximada de 135.175 rias ou pericias. Dá-se á pre- mais der e maior lance ofe-
,

1112, formado por dois retân- sente, para fins de alçada, 9 l'ecer. O presente ;editáI se�.

gnl03 juxtapostos, elos quais valor de Cr$ 2. 100,00. Nes- rá afixado no lugár dd cos
um menor que outro, com as tes Termos, pedem deferi- tume e publicado na forma
seguintes confrontações, a- menta. São José, 2 de março da lei, duas vezes no jornal
lém do "croquis" anexo: frel1 de 1955. (Ass.) P. P. Paulo " O ESTADO" e uma vez

te\" a leste, no Rio Garcia: Felipe. Rol de testemunhas: no "Diário Oficial do Esta-
fundos, a oeste em terras de- 1) Julio Martins' Junior, 2) do". Dado e passado nesta
volutas, parte em que o ter- Manuel Nicolau da Cnlz, bra- cidade de São José ,aos tre
rena tem maior comprimento, sileiTos, casados, lavradores, ze dias do mês de maio de
na linha de frente a fundos, com mais de 45 anos de idade mil novecentos e cillcoenta
e fundos, ainda a oeste com e residentes em Ponte ele Tá- e cinco. Eu, Arnoldo Souza,
terras de Nicolau João dr; buas - S§.o José. SENTENÇA. Escrivão a fiz datilografar
Melo, na parte, onde o terre- - Vistos etc. Julgo por sen- e subscrevo. (ass). Jaymor
110 tem menor comprimento, tença a justificação de fls. 21Guimarães CoIlaço - Juiz
linha de frente a fundos; ao em que é requerente Sebas de Direito em exercício. Era

, _,..' -m ... norte, com terras de Nicolau tião Angelo Martins e sua mu

110 ·que
se continha com o di-

't('��,� ,,�,......-...�""''''''''''''--.................''''''......._--......._..---

João ele Melo; e ao sul COll1 lher, para que a ll1esma pro- to edital b que bem e. fiel-

E....-. T"" A I, '-

ditas dos .requerentes; .2�) du�a os. seus .jurídiCos e le- m_e�te fiz extrair a presente
. ....' I, ',.

-

w. �.... ��� �t�Uiell��:�;�s h:����:;� �:�oe��I�;I�f��t:��:� Pdo�' ;��� �oS����ã�u� f�:�O;��o:;��:;
, ��� � tempo, por compra feita aos vel em questao e, por preca-I: subscrevo.
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES, DOS pai e sogro dos mesmos, sr. tória dirigida ao Juizo ele Di-

ElVIPR'EGADOS J;.,1Vl TRANSPORTES E CARGAS Angelo José Martins, que [l.- l'eito da 4° Vara da Comarc::t

bandonou dita propriedade ele Florianópolis, o sr. Diretor

por ter ido morar com um �é-' do Serviço do Patrimonio di\ Um armazem de secos e

seus filhos, noutra locallda-I União, dando-se vista ao Re - molhados sito a Rua Rui
O Instituto de Aposenbdoria e Pensões dos 'Empre- de; 30 Que os suplicantes fi· pr'esentante do Ministério Barbosa 10' (Frente a Praia

gados em Transportes e Cargas, Delegacia em Santa Ca-
zeram dita aquisição, por a·, Publico, para contestarem de Peixe).

tarina, pela Comissão Local ele Eleições, na forma do ar- corda verbal, entre vendedor querendo, o pedido no prazo
tigo 12 das Instruções b::dxadas pelo Departamento Na-

e seus Filhos; 40. Que o pai e legal. Citftndo�se, ainda, por
cional de Previdência Social, em o,bediência ao art. 3° da sôgro dos peticionários, como edital a. ser publicado umu
Lei n. 2.155, de 2 de janeiro de 1954, CONVOCA os Se- se vê dos inclusos documel1- vez no diario Oficial e por
nhores Delegados Eleitores: - representantes dos Sin- tos, passados em cartório, tres vezes no jornal O Esta
dicatos de categoria profissional de (empregados) a sem a devida transcrição no do com 'prazo de trinta (30)
comparecer às 9 (nove) horas do. dia 30 (trinta) de maio Registro ele Imoveis de Sã:) rlias, os interessa.dos incerto.'l.
corrente, e re11resentantes de Sindicatos de categoria José, no ano de 19:Ü, há mais CU,stas afinal. São José, 4" de
eConômica (patronais) à.mesma hora, no dia l° (primei- da trinta anos, adquiriu dit'J i'obril ele 1955. Jaymot Gui-
1'0) de junho do corrente ano, à séde desta Deleg!lcia Re- terreno, em tres partes, a mal'ães Colaço. Juiz Substi
gional, sita à Praca Pereira de Oliveira, Edifício Ipase a Francisco Martins Junior �. tuto, em exercício. Para que
3° andar, sala da Divisão de Aplicações e Reservas, nes- sua mulher, Inácio Lopes da. chegue ao conhecimento d�
ta Capital, para a �leição, em Assembléia de Delegados- Silva, José Martins Junior, todos, chamo a todos os COl1-

Eleitores, dos Membros Efetivos, e Suplentes do Conse- Eugênio Capistrano e Cle- Ü'ontantes incertos e não sa
lho Fiscal do Instituto, das respectivas categorias. mentino Capistrano e sua bielas com o prazo de 30 dias,

No caso de não ser alcançado o "quorum" previsto mulheres, tendo sido a pos:-Je a contar da publicação deste.
no parágrafo único do art. 21 das citadas Instruções, isto sempre mansa e pacífica, Dido e passado nesta cidade
é, a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos Dele- usando" fruindo e dispondo. de São José ao vinte dias do

gadOs-Eleitores, a eleição, assim támsfemda, será reali- livremente, com o "animus mes de abril do ano de mil
zada no primeiro dia útil imediato, à mesma hora e 10- domini"; 5'�) Que os requ,;- novecentos e cincoenta e

cal, Com qualquer número de Delegados presentes, inc1e- rentes ,têm no aludido terre- cinco. ,- Eu, Arnoldo Souza,
pendentemente de nova convocacão. no algumas benfeitorias e o fiz datilografar e subscrevo.

Florianópolis, 12 de maio d� 1955. vem explonmd'o a' terra corn
� .

Rodolfo F. Pinto da Luz - Preso da Com. Local de culturas; 6°.) Que, desejando,
c.lelções. agora, legitimar dita posse, Jaymor Guimarães Colaço,

Adil Rebelo -' 'Delegado Reiional. na forma do artigo 550 e se- Juiz Substituto em exercício

•
•

-� _-,

e"m êst. v�lolI' (.I. S.
",b.. ill'lI. um4- coot", que
lhe ,,;;ndQ� jul"O com·

p�ns�ol" e

����5�����••�� levolo...';' polol'oIo su,," resid�n-
I ci", um lindo e útil presente:

um B€.J..íS!JIMO (forREde ;4�O aROMADO,

AP�OCU"! hOje o NOVO

NCO GRICOLA
II �.u.J ';;;-..c-F'_W-, 16

____ FLORIANÓPOLIS - SANTA çATAa!� __III!I!!�""

Delegacia em Santa Catarina

TERÇA
QUINTA
SABADf)·
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:São José 20 de abril de 1955
Cons. Mafra, 6
Fone 2358

- •• ,.00, '7
�����.

.. . -- ;;. ..... -

Delegacia .Físcol
. ". ", '�-d'�,�- TABELA D}'.1 PAGAMENTO DQ lVIf;:S DE �.:,(: ,"

"

lUAlO ..DE ' 1955."

MAIO - 23 - Pensionistas Provisórias e Militares.
"

- 2·1 - Pensionistas Civis.
25 a 27 :_ Procuradores de Pensionistas e as

que não 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 - 10 - Aposentados Definitivos.

- 2 - Aposentados Provisórios e Salário-Fa
mília.

" '- 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 'Peixeira Coelho, - Delegado Fiscal.

Casa "Eureka"
Rádios, Transfol'madores, Amplificadores,'Motores

F:létricos, Gazolina, Ole<íCrú. Cofres e F'ichúrios de Aço,
'd!ldiolas, Máquinas de Costura, etc, etc.'

Bombas Elétricas, lVI,otore's para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
8létrico em Geral, lnsta1ações Lnz t! Força

instalador licenciado pela D.O.P. - ,Técnlco forma
do na Europa

PROPlUETARIO: 01'OMAR GEORGl!:§ BOEIUl
�

,

.Rful'j�_4;9 ;,-, .. InLICiição. 21.1
ii'oue:

Rua Cel. Pedi'o Demoro, Hi57'
t;;iitrôito - l-'lodanópoli� - Estaoo de Santa

.

Cstariua - Brasil
VF.�NDA À VISTA E A LONGO PRAZO

UiaÉinóstlCG-'l'l'utO. Clinico e Cirürg'ico das Doenças e
.

Afecções ele Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia -- '.traumatologia - TÜiologia
Ginec·ologia - Obstet.ricia - Ul'clngia - Elldocrlnologia.

Cm'as de emagrecimento � engcl'd ....

Doenças da velhice,
ALTA CIRURGIA

•

CrrWRGIA PLAS'I'ICA: Ellt'tlca e ReDaradora ..

Consultt.�·lo: Rua Fernando Machado, n. 6 � l° andM.
Telefone 22-27

HorárIo: D�ul 14 às 18 horas (exceto aos S§"bados).
Pela Manhã e aos Sábados atei1derá SÔlUente com hora

��--------

Deótal Santa Apolonia
Dr

ARTHUR ANTONIQ lVIENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.O 20

FLOn.IANóPOLIS

ESP:ECIAIIZADA El\t1 ARTIGOS DENTARIOS

Estoque pel'manel1te d,8 todos e quaisquer artigos
concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES NEVONI I te-
mos para pronta entrega

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
para diversos fins

A'I'ENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

I Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO
.
AÉREO e POSTAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'or�as de Alto lar no Sol do Brasil
- Em .manobras • Tres caças-submarinos em florianópolis

Uma Força de 17 naV103, aproximam das do CL "BAR-
I
nídos da América durante a Sua guarnição é composta sendo o seu raio de ação, com

,

, visitará os principais portos RO�O''; última guerra, prestaram va- de 4 Oficiais, 3 Sub-oficiais cf velocidade .econômlca, supe-

,Notas & COlenta'rl·o·,,S .ío Sul do, Pais, sob o 00-
, Póde êíe atingir a veloci- Iíosoa serviços na batalha do 'li praças.

'

ríor a 4.000 milhas.

mando do Vice-Almirante Jade máxima de 32 nós. Atlântico. Podem desenvolver a velo- Submarinos "TAMOIO" e

Carlos Penna Botto, Co- O Cruzador "Tamandaré", 8f,o pequenos navios com cidade máxima de 19 nós. "TIMBIRA"

Depois da incursão feita óntem nos mandante das Forças de Al- foi comandado pelo atual 350 toneladas de deslocarnen- ".
� - - � - .. & - .. " o; a*, .. � - ......,.. - � a '" '" '" '" ._... o; - - --. -I

�����:l�ev�Oc::S:driu��s ;���an:!: d; toF%���nóPolis será visitado ��������ti�'a��e ��u��st��� �� :o���ir�ea��O�� :::e:::l�; Iaquériiô"oi'Iginâf
-

DO Bfã-si}
preciso dizer mais a respeite da gastrono- por 3 Caças-Submarinos, de sísío, que desde a incorpora- bôca e 2,50 metros de cala- POR iNICIATIVA DO SJI,;- Profs. Otavio Martins e Pier-

mia francesa. E, passemos aos espanhóis, 25 a 27 do corrente. ção do referido navio na Ma- do. NAC, COM A COLABORA- �re Weil, êste último ora nes-

É preciso ver como sabem comer, como Cruzador "BARROSO" rínha de Guerra Brasileira Seu armamento principal ÇAO DE OUTROS ORGAOS. ta Oapítal, afim de lançar
sabem preparar, como manifestam tsrnu- Ex-"PHILADELPHIA" na até o ano de 1953. consta de bombas de pro- - EM FLORIANO'POLIS essa campanha meritoria.

ra infinita no codirnentar um prato! E que Marinha Americana, foi .ín- Visitarão Florianópolis: fundidade, possuindo ainda 2 O PROF. PIERRE WEIL, DA São objetivos dêsse ínqué-

pratos! Sem o acicate desta comida pícan- corporado à nossa Armada Caças-Submarino "GURUPí" canhões de 76 mm. de dupla COMISSãO NACIONAL DE rito, único n� gênero no Bra-

te e saborosa não haveria espanhol capaz em 21 de agõsto de 1951, "GRAJAú" e "GRAUNA" ação e reduzido número de PESQUIZAS - DEPOIS DE sil; elaboração de um teste

de assistir a uma corrida. de touros, nem sendo atualmente o capitã- Adquiridos nos Estado.s U- armas automáticas. S'ERGIPE, SANTA CATARI- nacional, aplicada a partir
de preparar uma bomba terrorista para nía das Fôrças de Alto Mar. -, NA SERA' O ESTADO EM da idade de seis 'anos, que

explodir no carro do Príncipe das Astú- E' um Cruzador ligeiro de

DESAPARECEU O JUIZ ROBERTS-
-

QUE ESSA CONSULTA SE- torne possível situar cada ln-

rias. . .
14.230 toneladas ele desloca-

_
_

RA' REALIZADA. divíduo em relação a média

E os italianos, com as suas massas su- menta, 135 metros de comprí- I
.

da pop u I a ç ã o brasileira,

culentas, com os seus molhos ao pomidoro, menta, .21 metros de boca e Independente elmprevisivel Iniciativa das mais úteis, quanto ao sexo, idade, região.
ao tomate cõr dos crepúsculos mediterrâ- 7,30 metros de calado máxí- sem dúvida, acaba de tomar grupo cultural e tipo racial;
neos ou das labaredas do Vesúvio - com o Parmezão mo. PHOENIXVILLE, Pensílva- nais como advogado. o Serviço Nacional de Apren- determinação de curvas de-

-dourado borrifando tudo! Possui um armamento de nía, 19 (U. P') - Faleceu ano O juiz Roberts deixa uma dizagem Comercial':_ SE- evolução da íntelígêncía á-

E os portugueses, nossos ancestrais! Uma bacalhoa- 15 canhões de 152m., 8 ca- te-ontem o sr. Owen J. Ro- reputação de turista inele- NAG, com a colaboração do través da idade; conhecí

da à lisboeta, uma tripada à 'moda do Põrto, um páio ou nhões de 127mm de dupla berts, antigo ministro da Su- pendente e "ímprevísível", IBGE, da Sociedade Pesta- menta da diferença entre ás

um chouriço valem -bem um canto dos Lusíadas e colo- ação, 28 canhões de 40 mm. prema Corte dos Estados U- cujo voto muitas vezes decí- lozzi do Brasil, da Faculdade médias verificadas em zonas

cam num chinelo as glórias da Escola de Sagres! São de anti-aéreos, além de numero- nídos. díu questões funciamentais Nacional de Filosofia, da urbanas, suburbanas e ru-

lamber os dedos até a prega do cotovelo. , , sas armas automáticas de "INDEPENDEN'rE E na Suprema Corte. Ftíndação Getúlio Vargas, d:, raís, classes profissionais e

Há dias conversava eu com um amigo, lusitano da menor calibre. IMPREVISIVEL" Foi o seu voto que Iíquídou Comissão Nacional de Pro grupos raciais; determinação

gema, que me confessava, em plena Semana Santa, com Pode transportar a bordo A "grande voz díscordan- a Lei de Reajustamento A- teção aos Indios e da Funda .. do nível mental em função
trêmolos na voz, que o seu maior desê-Í!> no momento era dois helicópteros. te" da .Buprema Corte, que gríeola, mas foi tambem sua ção Brasil Central, qual sejs de irmãos, da renda, da or-

o de. estar numa taberna de Lísbôa, fazendo �rente a uma Oito caldeiras a óleo tor- contava 80 anos de idade, a- decisão que manteve a Lei a de estabelecer o nível meu' dem de nascimento e da ca-

sardinha e a um decilitro de um "tinto" do bom. . . necem o vapor que aciona posentou-se há 10 anos, de- Trabalhista Wagner e os ar- tal da população brasileira, tegoria protíssíonal do pai:

Corre a fama dos orientais pela bitola dos latinos. as suas turbinas; estas mo- dícando-se desde então á ati- tígos sobre indenização de através de pesquisas, .repre vertücaçãcdo número de re

Pode ser que- seja, também pode ser que não seja. Que vimentam 4 hélices propul- vídades cívicas, aparecendo desemprego da Lei de Seguro sentando os tipos-padrão de tardados mentais entre (Is

são grandes comedores não há dúvidas. Mas se a sua saras, com a potência de .. " u����;�i�.::...&�� ....w...._......
cada Estado da. Federação. grupos de analIabetos; esta-,

condimentacão vale a dos outros povos do Meio-Dia, não 100.000 HP.

") b
Essas pesquízas terão ínte belecimento da repartição

estamos ce;tos. Nem porisso deixam de ser famosos os As turpinas referidas, se Palavras á gente .�\: a oriosa rêsse pedagógíco, geográfíco. geográfica da inteligência em

seus banquetes, pela fartura e pela variedade, Comidas ligadas a geradores de ener-. econômico e social, tendo li; função dos Estados é regiões.

de 20 ou 30 pratos só se servem em casas de pobre... gía elétrica, seriam capazes da �m re
. sa sido criada a Comissão Na- Serão aplicados dois tipos

Depois de tudo istw lembre-se alguém de fazer uma de iluminar a cidade do RIO I P n cional de Pesquizas, dela de testes: um "teste não ver-

visita a um restaurante vegetariano dos nossos dias. Que DE JANEIRO. Ildefonso JUVENAL fazendo parte nomes dos bal", .de autoria do Professor

decepção! Não há a alegria dos que saboreiam com os O CL "BARROSO" póde (No almôço de con- mente, na valiosa coleção de mais conhecidos, como os do Pierre Weil, destinado aos

olhos, com o olfato e com o gôsto um rosbife com fritas! desenvolver uma velocidade rratemísação no dia jornais antigos, que enríque- Prof. Lourenço Filho, da F'a- analfabetos e outro "de ínte-

Ali, tudo é silêncio e tudo é penumbra. Os garçons não maxima superior a 31 nós; do aniversário de cem as estantes da modelar culdade Nacional de Filoso- Iígêneía verbal", destinado

falam, ciciam. As fisionomias dos freqüentadores são em velocidade econômica, e "O ESTADO") Biblioteca Pública do Estado. fia, Prof. Anisio Teixeira, (L aos individuas que sabem

macilentas e não explendem em bochechas estufadas as reabastecendo-se uma única Não se póde deixar de re- ,'::anta Catarina muito de- reter do Instituto Nacional ler, de autoria do Prof. Octa-

rosas da saúde e da alegria. Os consumidores são verdes vez, êle seria capaz. de dar a conhecer, sem lamentavel ve á sua imprensa escrita, e de Estudos Pedagó g i c o H,. via Martins.

como as Couves e l-";jdos como os nabos. Nas mesas há volta à Terra. injustiça, a .valíosa contrí- agora, também, à sua ím- ---'-----

garrafas d'água e nos pratos legumes mal fervidos. Um O navio dispõe de moder- buíção da imprensa escrita prensa falada. Elas têm sido, F Q ahcrror ! nas instalações, que incluem e falada, para o engrandeci- por excelencía e por catari-' ""0G an O'E nós? excelentes equipamentos de menta moral e intelectual do nensismo, orientadoras, edu- 1 i
.. .- '

•

Nós somos um povo que não sabe comer, que se ali- navegação, comunicações e
povo, bem como, para o de- cadoras elo povo e animado-

-

menta mal, que Ingere pirão de farinha de guerra, 'capaz direção de tiro. Conta com �envolvimento materiaí do ras do progresso da terra, a

,de estufar a barriga sem dar ao organismo a nutrição u�a. sala de <?perações Ci- lugar onde elas exercem sua par de sua ação nobilitante

desejada, que ingere, anos a fio carne sêca, lingüiça e rurgrcas perfeitamente apa- benéfica atividade. de defensoras dos interesses

peixe - tudo de uma. pobreza de calorias capaz de dar relha�a.' � oferece ao� . �eus O jornal como o rádio, ex- da coletividade.

t�'f'm"
..

orf>,'l
ele frio a um

.esqUimau,'
com uma. falta. de

vita-I
�5 Of:c�aIs, 58 Sub-OfICl�IS e pressando-se aquele por meio Fíorianópolis tem razão

minâs de endoidecer a um sábio e com uma ausência de iOO Salgentos e 961 plaç�s da muda eloquência dos ca- bastante ele se orgulhar de

s:tis capaz de deshhll'atar um hidrópico!' todo o conforto. _ compatív�l ractéres ortograficos, e este sua imprensa, porque ela não

É a opinião dos técnicos, não a minha. Pode não ter �om a sua cond!çao de navIO por intermédio da palavra é, absolutamente, inferior a

nenhuma virtude esta alimentação. Mas que é gostosa, de guerra. ralada, não sómente esclare- das outras capitais do l)aís.
é ... Não me digam que um pedaço de linf!iüiça, fritinha. Cruzador "TAMANDARÉ" cem, instruem e orientam o Porisso, a data de hoje, ca

nas brazas, rachada nas costas pelo calor do fogo direto, Antigo 'SAINT LOUIS" na povo, ajudando-o valiosa- mo a de amanhã, são gratJ,�

reluzente de gordura, com um pirão de pin'to, ldêstes ql\e
Marinha Americana, foi in- mente na sua evolução, como a todos os florianopolitanos,

os. pedantes chamam de jacuba, e que é 11m legítimo en- corpodado à nossa Marinha ainda o recreia, proporcio· visto que "O ESTADO", o va- -

tupitivo, não' seja de virar os olhos de gôzo ... E uma em 1951. nando-Ihe verdadeiro prazer loroso e brilhante matutino

carne sêca no feijão, com, um naco de toucinho nadando As suas características �e espiritual, tornando a_vida dirigido ,pela reconhecidél.

sôbre êle como um campeão sul-americano na piscina do mais agradável. proficiencia elo jornalista D�'

Fluminense, servido com couve à. mineira e com rodelas losjalou-se Todas· as cqnquistas libe" Rubens de Arruda Ramos, e

Cruas ,de cebola roxa, daquelas que possuem a proprie- CIDADE DO MEXICO, 13 rais de nosso país" nós "'s a Rádio Guarujá, a "bradeas

dade de deixar um bafo capaz de matar sufocado um (U. P.) - .. Instalou-se à noi- devemos, sobretudo, à ação I'
ting" quP é a- voz eloquente,

J)ode a dez passos' de distância! ... E uma tainha de te- te de 10 ào corrente mês n'J patriótica e desassombrad:1. autorisada e quel:ida do povo

lha, bem tostadinha, com escama e tudo o mais. . .
da Imprensa. "Os jornalistas' da ilha verde de Santa Ca-

auditório da magnífica "Ci-

1
Voce'", J'a' fOl'am a' BallI'a?, foram os nossos maiores tarina, vencem mais uma e-

� dade Universitária" do M� ..

QUe me dizem, então, de um acara.J·e', aloul',ado no I" campeões da liberdade. O tapa no seu patriótico e be-
. xico, a Oitava Assemb ela

dendê fervente, e c'?m um recheio em que entram 10 por Mundial da Saúde; E' esta a
jornalismo cimentou os ali- nem�rit9 jornadear.

cento de camarões sêcos e 90 por cento de malaglletas I cerces de nossa independen- Nesta festa de confraterni-
primeira vez que se rea iz� ,

bem fresquinhas? E de üm chim-chim de galinha? E de nó continente americano cia,\ derrubou o Imperio e in- sação em que nos congrega-

um carurú de estI·lo? sufl\-.u a República". A tri" mos para festejar o aniversá-
uma dessas importantes reu- ''(

Sabem a coisas preparadas . no caldeirão de Pedro niões internacionais de sa- buna\ escrita, como a trilm.. rio do mais antigo diário de

Bot�IlJO! A gente sai com a língua em brasa, pois .são coi- nitaristas, e isto se deve à
na f3,lada, harmonicas entre Santa Catarina, neste dia

s:rs capazes de meter fôgo a um balde d'água gelal:a.. . . generosa iniciativa do Govê:-- si, quebraram os grilhões dé1 da Imprensa, que lembra a

Digam-me que nada disto terá vitaminas, tantas vi- no do México.
Escravatura no país. A pena fundação por D. João IV, da

taminas quanto as concentradas numa lata de ','V 8". Não A presente reunião tem à
e o verbo de José do Patro- Imprensa Régia no B-rasil,

duvido, nem discuto. Mas pergunto: - quantos anos fi- sua frente duas medidas a
cinio, Joaquim Nabuco, Rui COl1lO um dos artistas gráfi

cou São João no deserto, alimentando-se de' gafanhotos, tomar: 1) estudar e exami- Barbosa, Luis Gamas e tan- cos que ajudaram a levantar

que é o que há de menos vitaminado neste mun·do e de nar as atividades sanitárias
tos outros, operou esse mila.. tão importante obra, não po

menos apropriado a um regime de engorda? internacionais da Organiza- gre tão humano quão patrió- diamos deixar de tornar pú-

Perdoem-me os 'nutricionistas esta iconocla.sia, estas ção Mundial da Saúde em
tico. ' blica a nossa satisfàção, o

heresias, . , todos os recantos do globo Mas, além da sua nobre que fazemos, congratulando-
mlssao de lutadora· pelas nos, em nosso nome e no de

2) planejar npvos programas
sanitários em prof da saúde conquistas liberais e pelo todos os presentes, com. o

do mundo. progresso da região e o bem s�/fgno e ilustre diretor e

do povo, o jornal represent::t deQl.!c'àdos auxiliares, peta
a História desse mesmo povo, aJ'Íspicioso e festivo aconte
e a da evolução do lugar on� ,cimento.
de exerceu sua acão. " Valemo-nos desta g'rata o·

.

No -dizer aut�rizado de, p(lttunidade para felicital'
Austregesilo de Ataide, citado tarn

..

bem, ei�bora. por anteci-Ipelo saudoso Gen'el'al- Libe- paçao, ao digno representan
rato Bittencourt, o mais eru- te da "Rádio Guarujá", pelo
díto dos catarinenses, "nas transcurso, do decimo segun
páginas dos jornais é que o do aniversário da maior e

futuro busca os seus julga- mai,s querida brodcasting CB.

mentos do passado e encon- tarinense,

tra a m_a.teria propriameme A "O Estado" e á "Guaru
historica através dos fatos já", as duas vozes mais altas

que realmer.te influíram na e autorisadas, mais s1>noras
evolução dos povos". e queridas de nossa imprensa
Essa verdade é para nós escrita e falada, sinceras fe

peria (Itália) foi eleito Pre
incontestável, porque, quan·- licitações e votos de prospe�

sidente da Comissão de Pro do desejamos consultar o ridades, para o bem e satis-

passado de Santa Catarina, o , fação do povo e engrandeci
descortinamos satisfatoria-I menta de Santa Catarina.

Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Ma.io de 1955

É certo que devemos ensinar o nosso povo a se ali
mentar convenientemente. Com tudo o que possa conter
substâncias capazes de tomá-lo forté, sadio, robusto.
Com o aproveitamento de tudo o que a Natureza coloca
a sua disposição para tal fim. Devemos ensiná-lo a. co

mer, sem dúvida.
.

Mas, por favor, a comer bem. Não quer dizei' comer
muito. lVIas a comer coisas saborosas, não retirando à
nossa gente o pendor para as coisas gostosas, 'levando-o
a preocupar-se mais com as vitaminas e os sais, com es

tas coisas que nos oferecem enlatadas, que nutrem ...
mas enjoam.

Sabemos que o professora Dona Guiomar ensinou
como reunir o útIl ao agradável, como fazer vitaminas
g'ostosas ao liquidificador e outros aparelhos complica
dos. Sabemos porque desta.camos para o seu curso uma

embaixatriz, para observar, e que já pediu um suprimen ..

to suplementar ao crédito doméstico para. a: aquisição de
instrumental apropriado. A minha casinha já tem mais
aparelhos do que a Casa de Comando de um cruzador de
alto bordo ou ·de um. aviã.o a jato, .. Só lhe falta. um ra

dar ...

Entre os d81ez::dos e assis
tentes enviados por mais de
setenta países, estão presen·
tes vários ministros de saú
de pública.
Na sessão de abertura, que

-

inicia uma reunião destinad:l.
a durar tres semanas foi eleito

Loterie .1do Estado
Resuljado8 de onfem
4.316 - Cr$ 200.000,00 - Araranguá
2.371 - Cr$ 25.000,00 - Chapecó
9.588 - Cr$ 15.000.,00 _ Porto União

11.,'735 Cr$ 10..0.0.0,00 - Florianópolis
lOAfi9 Cr$ 5.000,00 -, Joinville

•

Presidente o Dr. Ignacio Pri

eto, Ministro da Saúde e

Bem-Estar do México desde
1952. A Vice-Presidência foi

ocupada pelos Drs. S. Elwah
bi (Iraque), J. Gratzer (Aus ..

tria) e Sir Arcot Mudaliar
(lndia). O Prof. G. A. Cana-

gra!1\a e Orçamento, enquan
�o o Dr, P. E. Moore (Cang
Já) era escolhido pnra presi
dir a Comissáo de Adminis
tração, Finança e Assuntos
Legais. Tôd2S 2S eleições In
ram unânin!es.
As solenidades da sess"'�o

inaugural, marcada para a

manhã de hoje, no' Palácio
,das Belas�Artes, deverão ser

presidldás pelo Presidellt� da.

República do lvi�;xjco"
..

Agora iremos experimentar as reçeitas da professo
ra, para aplaudí-Ia conscientemente, Vamos ào coquetél
com casca de ovo, Não se deve esperdiçar o cálcio. Mas
eu já fiz a recomendação de que não esquecerem a gema,
para aproveitar o gôsto.

E, nossos parabens à Dona Guiomar.
O seu cui'so foi verdadeiramente um sucesso!" Teve

máior freqüência do que o de Expansão'Cultúriü. :. Isto
prova que nem'_só do 'pão do espírito vive o homem, Mas,

de trigo tarriliém ....

por· _cóin 'êste al1da c 1',uimt,; . , '.'
.'

·Ei.}'ÀS: GODINHO
.,. i_, .,c

..::'>,_;",-...;:.;:. t<�"-_'-� '+.',' \.,.,�

Apenas S. Exa., o Si', Governador de Santa Cata
rina,' à sua ilustrada Diretora do Departamento 'de

Educação e o nosso prestigioso Diário Oficial escrevem
à pedido. Para justificar essa crase semostradeira, con
vocaram o mano Tim, enearregando-o de elaborar um
Plano de Defesa. I.!.:le, de vereda,' desprezando a estra
tégia de Gamelin, atirou-se ao ataque, para. lograr um

armistício: nós respeitamos o à pedido e eles' não' bo
_lem com o circunflexo usado "m Nerêu.

Vamos à guerra.
Pela reforma ortográfica de 45, única de vigência

legal no país, as palavras oxítonas terminadas em u

dispensam o acento: Biguaçu, tabu, tatu. Quando pre
cedidas de e, paroxítonas, já por princípios etimológi
cos, já pela pronúncia consuetudinária, o acento aguda
é imperativo e o circunfltlxo aconselhado. Daí, pitéa,
tanaréu, pO'fal'éu, poYoléu. D2Í, Niõl'êu,

Os vacábulos terminados em u prececUclo de a, são
de amargar. Se, por exemplo, qúisel'mos declarar que
velho amigo nosso, diretor da Caixa Econômica, é bra
sileiro e não javanês e que quer ir a certa cidade pau
lista, para pescar, não podemos escrever assim: "O

que não é jau, quer ir'a Ja.u, pescar jau". Para
evitar uma incompreensã-ü crônica, usa-se e abusa-se
do agudo: "O Jáu, que não é jiu, quer ir a Jaú, pescar
jaú".

Também na expressão· onomatopaica, ol1omapéiG:l
ou onomatópica áuáu, é prudente usar-se o acento ..
E' conhecido o verso-oe Sérgio Millet, na descrl�ão de
uma caçada:

'

... , .. "Estrugiu um tiro no áulÍu"
A exigência do agudo em flUiu é para preCisar o

latido dos cães. Sem o acento poderiam pronunciar
aúaú - o que será busina de CadUlac!

Nos vocábulos designativos de instrumentos musi.
cais, o agudo é permitido ou prQibido segundo a melo
dia: ma.rimbau não precisa de acento; varapáu tolera,
porque sendo uma palavra composta de dois paus -

vara e pau - sem o risco em cima ficaria mais pau
ainda.

Mas, voltemos ao caso de Nerêu. Só aqui lhe ne

gam, alguns adversários, acentuado papel.
Nos patroIÚmicos terminados em eu, há exceç,õ.e.s,

que dispensam o circunflexo. Citar-se-ão Pompeu, Ro'
meu, Irinetl. Quanto ao primeiro é sabido que os ro

manos nâo usavam nem conheciam o acento circun
flexo, ou outros, 'salvante os pingos no j e no i. Acres-
'ce, ainda, que Pompeu, o Grande, sempre assinou
Pompeius. Quanto a Romeu, estudos recentes, feitos
por eminentes psicanalistas, concluiram por atestar,
na personalidade de Julieta, <liversas alergias. Acredi.
ta-se que uma delas fôsse pelo circunflexo, e explica
da está a sua ausência no nome do; personagem de

Jaques Pires, como diz a Sra. Diretora do Departa
mento de Educação.

Finalmente, Irineu. Tendo feito um govêrno acen
tuadamente negativo, usar o chapêuzinho alheio ao

nome,. para quem já tanto Ui'la o chapéu dos outros, se�
ria intolerável.

O mano Tim, como se vê, na,o tem razão! Natu":
ralmente virá citando fontes autorizadas, como o Prof.
Fontes. Possivelmente tr�rá a teoria.' obsoleta e supe
rada dos ditongos. Mas, discutir- com' a' tazão dos ou-

tros, não é discutir,
'

As regras e exemplos aqui citados, : phdem não ter
a aprovação dOFi estudiosos, dos vernaculistas, dos filó
logos. Até o nosso querido Barreiros Filho, lendo-as,
poderá superciliar-se. Os princípios, todavia, são meus

e eu, sem cOl'ujismo, os acho até ·bem dispostos e bo·
llltinhoci.
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