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- NO GOVÉRNO pernambucano, o S1'. Etelvtno Lins,

I
Ano XLII : sem recursos extraordinários, realizou uma grande obra,

Domingos F. I f"
tanto assísteneíal, quanto rodoviária. O assunto virá a seu

de Aquino ! N. 12.182 I tempo. P�r,.hoje. bastará lembrar que cm pouco mais de 2

lIõ
,

.

anos, equílíhruu 6 orçamento de Pernambuco, defíeítarfn

�.�.�.�.�.�.�·_.�._.�.�.�._.�.;._.�.�._._._t����������������������__�_�

..�' �
em ma� de2� milh�L E_n �nciDnaHsmo p6blioo wn-

'i'l'..:íição d. hoja - 8 págin.as Florianópolis, Sábado, 21 de rVlaio -d-:e-::1-::9-:5-:5-....-�--��---..;;..:;..;;_:..::.::..::..::.:::.::.=-:C:.::.:::.=.:::1.:''Ul.::::.: cedeu substancial aumento. Como? Do pouco fez muito?
JliU- rI - N- , A

'
.

---�----�---�_��

. ao. penas evitou aumentar o número de servidores. Su ..

pnímíu 'cargos inúteis. Não encheu as repartições de extra-

H d' dr.üs Id
.

C b
numerários � de contratados. Esse o seu segredo.

omenagea 0'0 sr. r.· sva O a ral, '"'g�,,:!���,O��v:::�I.�ã�,:.��a�u:�:=�.:ú:eu::�::

ex Pre5 I-d e' t d' A b I
� - para poder nomear mais gente. As escolas, com a mudan-

- n e assem· e·la ça, não lucram nada. Nem mais um banco, nem mais um

,
,

aluno. Apenas, mais professoras e serventes, que ficam

Conforme vinha sendo a- da Presidência da Assem- nário, díáriamente, e nas Co- critério único e infalível do Inaugurando, nêste mo=
sem que fazer. De um cargo de suplente, tipo ad-hne, faz

nunciado, ralízou-se, ontem, bléia Legislativa de sua Ga.. missões técnicas, onde atuou I mérito, para o preenchímsn; mente, o retrato de OSWAL-
um cargo efetivo, com bons vencimentos, através simples

no Gabinete' da Presidência leria de Ex-Presiden tas, onde com remarcado destaque e to ele vagas no Quadro de DO RODRIGUES CABRAL nomeação. O Estado tem varíos procuradores e consulto
da Assembléia Legislativa, a o Dr. Oswaldo Rodrigues Ca- sobrado fulgor., • .

:F'l��cionári03 elesta Assem-I' no Gabinete da Presidência res jurídicos, Para essas funções, o Govêrno contrata o ex-

soleniçlade de inauguração bral figura em 12° lugar. Dentre os assíduos, ele o fOI bléía, da Assembléia Legislativa
líder d,a sua bancada na ASSembléia, com deveres lá em

do retrato do Dr. Oswaldo x x x do começo ao fim. Devielo à sua iniciativa e I prestamos nossas homena- Ch�pec? Para resolver um caso político de Rio do Sul, no-

Rodrigues Cabral, ex-presí- Publicaremos, dentro de Elevado ao põsto de Presi- instruções, foi elaborado um
I
gens e praticamos um ato de �ela o OI:, Francisco Gottardí para alto�argo, aqui na Ca-

dente. Na ocasião, estiveram alguns dias, o discurso pro- dente desta Casa, provou ante-projeto de REGULA- estrita justiça para com a-
pltal, onde o nomeado nunca aparece, Serià ocíoso citar

presentes deputados de tõdas ferido pelo dr. Oswaldo R. suas qualidades de admínis- MENTa GERAL DE SERVI-
I

quêle que tanto dígntricou
mais marmelausen, como diz o povo.

as bancadas, Dr. Valério de Cabral, nessa solenidade. trador.
' .

ÇOS DE SECRETARIA. Êsse' esta Casa. IAssis, Presidente da Câmara HOMENAGEM AO No último ano da legisla- trabalho, para ser elaborado, I A homenagem colhe uma
�,
- O DEPUTADO Wandi'l"ley Júnior, pela rádio Anita

de Vereadores, Vereador Ger- LEGISLATIVO tura, quando sempre é díficíl contou com sua orientação e
I
elas mais altas expressões Garibaldi, continua a sua campanha contra a candidatura

eíno Silva, Coronel Cid Gbn- Na solenidade de ínaugu- conseguir um apreciável ren- s�u apôio. No mo.mento, es-: ela cultura, no campo da pes_IJm'g"e Lacerda. Falará hoje, outra vez, às 19 horas.

zaga, Dr. Miguel H. Daux, ração elo retrato do dr. Os- dimento dos trabalhos legís- ta sendo reexammado êsse quisa científica, e no exerci-

Sr. Francisco Mascarenhas, waldo ROdrigues Cabral, ex- lativos, quando, na maioria, estu?o, após o que ,s�rá en- cio da catédra superior, que:' " *.:- �NQl.!A�TO, por aqui, o problema sucessório, no

Diretor-Presidente da Rádio presidente da Assembléia, os membros desta Casa não cammhado ao ptenárto para como publicista, quer como
terreiro sítuacíonísta, pega Jogo, o sr. Bornhausen, se omí-

Riário da Manhã, represen- ôntem, às 10 horas, no Gabi- forçados, por injunções poli- discussão. conferencista.
te e .!oge par,a o Rio, alegando dever de presença numa

tantes da Imprensa e cronís- nete da Presidência, o presí- tíco-partãdárias,' a longas au- DOIió de segura visão, Sua OSWALDO
reuruao que so se realizará no dia 29!

tas parlamentares, funciona- ::l t B E r
.

drní t
RODRIGUES .

en e raz Joaquim AlVeS sêncías, o então presidente xce encia a nums rou esta CABRAL, como pcsqutsador
*
- AGORA, os fatos que aí estão, indicam que está-

lismo da Casa, amigos e ad- oroferiu o dí b
.

LJSWALDO RODRIGUES C A Casa provendo e p d
'-

I
iscurso a aIXO: _......, reven 0, como intelectual e como pu-

vamos com a razao quando af'írmávamns que o sr, Irtneu

miradores do Dr. Oswaldo Os Anaí d t C BRAL'" h hi de sorte que a des it d B h fIS es a asa rê- pos em Jogo sua a 1-
" pelo as blicista já transpôs as lindes

orn ausen racassara redondamente nos dois setores: no

Roelrigues Cabral, o ex-depu- gístram, a partir de 1947, fa- lidade e, aproveitando-se ao reformas e das aquisições de de nosso Estado, já de há
administrativo e no político. Neste último, o acórdão .

é

tado Nelson Rosa Brasil, os se constituinte, a íntervencãn máximo da presença even- móveis, de livros para a Bi- muito é conhecido no cena-
unânime e tem a assinatura das duas alas em que se di

Assessores Técnicos, Drs. Jo· multiforme, persistente 2 tua] de deputados, acelerou () blioteca, de máquinas, pôde rio nacional e no estrangei ..
vide a U. D. N.

sé Boabaid, Zani Gonzaga e proveitosa do ta- D t it 1 t b Ih apresentar um sal-I d'
. entao epu a- 1'1 mo e os ra a os e o an- uo e.... 1'0, federalizou-se, portanto.

.. " "
- MILAGREIRO, foi adjetivo que já aplicaram

Protógenes Vieira. Após o do Oswaldo Rodrig C d t d
.

tos
í Cr$ 50000000 em 19"4 G d

ao

. ues "a- amen o os proje os Impor- .
' " o , nas nêsse ramo de àtividades, overna 01'. De fato, fez êle o milagre de desagradar a

discurso do deputado Braz bral, tantes, como o da lei n. 198 verbas destinadas ao Poder I todos. Em política nãoé fácil fazer êsse milagra!
.

As etras, a ciência e a
�

Joaquim Alves, presidente da Dificilmente se poderá en- - o Estatuto dos Funcioná- Legislativo. Saldo êsse que, cultura, em geral, já muito
_ ..". - -w _oh M �._ _'Y _;".-.j

Assembléia, o deputado Esti- centrar um assunto impor- rios. ainda na SU:l gestão, foi en- devem ao Doutor Oswaldo
valet Pires, na qualidade de cante, um projeto de justifi- O Doutor OSWALDO RO- tregue ao Tesouro do Esta-

I
Rodrigues Cabral.

constituinte, foi convídado n cada significação, uma lei DRIGUES CABRAL adminis. do, C01110 economia ela A,,.

d d Ec, t
.

t A b sembléía
EIS O HOMENAGEADO I

. escerrar ° qua 1'0, sse a o que, nes assem léia, de tl'OU esta Casa, no último ano OIRSCHOT - Holanda, 20 procedem de va' I'l'OS pa.l·ses d.o
EIS A RAZÃO DA H0.ME -

c,

iúi saudado por intensa, sal- 194? � 1954, se nãq_.houver be-I da pas�ada leg'islatura, nor-I Ao fin.dar sua gestão, co- NAGEM••_.-lIi1i!liÍl�*(u. P.)
- Prosseguem ativ'?L- Europa.

va de palmas. Ato contmuo, aeflclado com a mterfel'ên- teado sempre em busca do mo Preslelente desta Casa,
�

mente o 1.0 Congresso EurQ-1 E' ele 40 anos a idade mé-

o hOl�ena-gead�, sôbre �isível , ei� e com o saber do ilustl'�,

I pre��ígi?, da dignidade � (Lt I
em 3� de ja�eil'o deste ano, O TEUP'O

peu dos Gêmeos, que foi a - dia dos congreSSistas, m!1s·

emoçao, profenu seu dlSCur- Plobo.e dIgno homenageadc eflclencla do Poder Leglsl::t-
. o en�ao PreSidente oswald.o 1?1 "dOiS gêmeos de 84·anos de

so, representado por um exa- le hOJe. tivo. . I ROdngues Cabral deixfnl in- Previsão elo Tempo, até à� berto nest� pequena
. �oca�i, idade tem antecipagamente

me de sua's atividades como Discutindo para esclarecer, I Imprimiu sádia e necessi- 't�c�as as dotações orçamen- 14 horas do dia 21. dade de Olrscot. Pal'.tJclparRO .

a garantia de r.eceber·o prâ-

homem público; Ao findar a 'trgumentando para conven- ria remoelel:1cão nos servicos .

tanas do Poder Legislativa,. Tempo - Bom. elesse. congresso 300 "pares" I mio destinado' aos mais ido-

solenidade, 'que contou com �er e relatan.do para decidi:' administl'ativ�s, tornanclo�ns! elestinadas ao corrente ano. Temperatura _ Em declí- de gemeos, dos quais 286, sos participantes.

a presença de mais de 500 ) ilustre D9utor Oswaldo Ro· mais consonentes às eXigên-! E' incompléto o

registl'ê)�
nio.

pessoas, o Dr. Oswaldo Rodri- drigues Cabral, foi, aqui, eias atuais, modernizou-os. ,
que aqui faço, porque a atun.- Ventos - Do quadrante , � .

gues Cabral e o Presidente da :empre o mesmo parlamenün I Projetou, criou e organizoil I ção do ilustre Doutor Cabrr.l Sul frescos. .

Assembl.éia foram., cump�'i.-
- vig·ol'o.s�, vigilante, hones- os Serviços ele

contab.ilidaclejnãO
p�rm��e, seja a.

prec.iada T,�mperatul'as,- J)J;;;trell1l3s ....,JVI.õ1:.c .c,IJ.D�flC-ô"",e.o�,�O')-4--

mentados· pelos presentes. Lo e pOSSUIdor de fino sen1õO I e da Pao·adp_lla.". dot&dru,_...cL., ....êlJ, m�J.lJ.LZla. d"" f.r"-�'" ""'-M7"':"' 20 O'
" ,

NOVA TINTAt 1· i -

co
- t"· -

e idôL eS"l'ca"Cza aOB IllHIteS ele uma" axnna: ,.

p'ara maior l'ealce do ato so- . as rea Idades -, do. l11terê�- 1,2ser:itllraçao .ecllwa, -'" n�---':""'" _
.
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- ll1Ul'l:a. ·,Lo.

me,aRadlO�ttaval'lba- �� 100.
�

�,RarL�a �_.,.�� 'iONDRES, W (U. P,l

�l!� PO�Íl��:��r���.����l:i� (f� �s���� ��r::�J������: ��7i�I���e:.as verbas e suas

'O Marechal RandoD s'era' hlmenageado
- Uma firma britânica fabri-

d
.

cante de tinta despertou in-

ilustre Dr. J. J. Barreto, fez OSWALDO RODIUGU:83 CA-. O Jlmoxalifa
.

o, Se\'vlgo (te!
. -.

I cl
•

'1
- terêsse na Seção de Catle

tôcla irradiacão, COiTW uma BRAL soube, com inveJável primordial necessic UL e, !J! Irá á S Paolo V· -I á t I d T'h-'I- ISI ar o UIU o .. I Ir "8 Brom.wich da Feira das In-

����n:g��l p�.�p��t��r�e��� �:i��:�iaC��gn!���l:����:n��� ��:en��:���:)ag!�a d�u:OS:� RIO, 20 (V. A.) � Visitará
_.

me de lon: metragem�nt� dústrias Britânicas com uma

, ,I nova tinta para avião que i>e

waldo
.

Roelrigues Cabral. l)lano alto, em todos os lafl- compras seguissem as no,'-
I
São Pat!lo, para onde deverá bandeirante-; Do. programa tulado "Epopéia da Comissão

Quantos compareceram à so- ces ele sua atividaeles parla-
I
mas de coleta ele preços e: seguir sábado próximo, o mu- para esse fim organiza(,') Rondon"; romaria, com a

eliz ser à prova de velocida-

I t l'
. de supersõnicas e lubrifican-

lenidade foram unânimes em mental'. I convenientemente cen Ta 1-
;
rechal Gàndido Mariano ela consta uma audição de 01'- participação do marechal, ·'to

.
tes sintéticos,

louvar a ordem, o bom gôsto. Trabalhaelor organizado, I)
;

zaclas. i S�lva Rondon, O. �elho sert�- feão constituido por mais de',
túmulo de Tibiriçá� na cripta

As pesq�isas foram inicia �

e a disposicão observaelos na
.

nosso ilustre homenagead.o
I

Pela primeira vez, e na
I
msta, que aSSistIra as .solem- 100 rapazes e moças do Co- da Ca.tedral de Sao Paul'),

- I ti'
elas quando se descobriu que

Assembléia Lee:islativa, quer, lOgrou., no .lo.ngo períocl.o. :lê· gestã.o elo Dou
....

or .O...sw,a..'l.::> I
dades de. eI1cerramento das léglo

_ Estad.uaI e. E.scola Nor. - .

e visita ao, Panteon dos An-
�

.

-.
os novos lubrificantes sinté-

na parte de recepção como fecunda atIVidade, partIcular, Rocll'lgues Caolal, fui leall- I
comemOlaçoes do IV Cente- mal Joaquun RIbeIro, de R10

I draeles,
onde repousam 0<.

�na estabelecida para o ato. sem interrupção, nos traba- ,zado. o concurso de, prova�,
I r:ário, será alv.o de Signifi�a-I�laro; exibição ��. todos ?� r!)stos mortais .do patl'iarC�1

Integra-se, assim, o Gabinete lhos parlamentares du ple- seleCIOnando-se valoles pelo tlvas homenagens na caplbl cmemas da paul!cela do f11-1 da Independencla.

••••'••••••••••••••38•••••••••••••••••••••••••••••••••
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Não parece fora ete proposito evocarmos no ano elo

U ,.
..

I
\ a cleclaraçao ele que "l'Empcl'eur a lu avec plalslr la mece

centenário ela Biblioteca Pública, a figura singular de ma Igura SInUu a r de vers que vous Lui ,avez adressée"...
.

Franc. de Paulicéia Marques de ?�rvalhos, que, en.treOL::. .

Nesse docu.mento era-lhe dado o tratamento de -:W0n-
tros encargos teve os de bibliotecano e "homem de Jornal .

C I d C t' P'
sleur le Marqms, naturalmente por haverem confundldo o

, .
. ar os a os a ereua ,.

O seu verclr,cleil'o nome era Francisco ele Paula Mal'- Marques elo sobrenome elo poeta com o titulo de marques,

ques de Carvalho, mas entendera de mudá-lo para aquêle bre do Exército; Aprovaelo pela Imperial Academia Mili- o que levou Franc. de Paulieéia, por seu tmno, a Supol'-se

que citámos de início revelando destarte, que o seu feitio tal' em Matemáticas elementares, Geografia, etc.; Lente agraciado por Napoleão III ...

refugia às normas cO�1uns seguidas pela gente de seu tem- das mesmas matérias no Instituto Catarinense; Professor Era paulicéia assíduo colaborador do Mensageiro, ór

po e de seu meio. Assim também pensariam às seus con- Resignante elas duas Cadeiras d'Instrução Pública; Ex- gão liberal que substituira o COl'reio Catarinense, desapa

temporâneos, como teremos ocasião de verificar. Secretário particular do Govêrno Provincial, de um Bata- recido em 1854. Ali publicava os seus sonetos e escrevia (\

Era êle natural ela Província de São Paulo e cursar::! lhão ela extinta Guarda Nacional de um Conselho de Re- crônica A Quinzena, que mais tarde passou a intitular-sI'

a Acaelemia Militar, sendo aprovadO em Matemáticas e cursos e de uma Câmara MuniclpaÍ; Ex-Amanuense ele. Sabatina, firmada por Hebdomadál·io. Nas Sabatinas,' o

Geografia. Possuia ainel'u conhecimentos ela lingua france- sete Secretarias Militares e uma Civil; Examinaelor' d8 cronista defendia. encarniçadamente a administração 'de

sa e ele poéti�a. Concorrentes do Magistério Público e de Alunos das Esco- João José Coutinho, janelo motivo a que um adversário po-

Deveria ter vindo para o Destêrro entre os anos de 1840 las; Ex-Procurador Fiscal da Fazenda. Ex-Curador Gemi lítico, pelos a pedidos do Argos, publicasse a seguinte cha ..

e 1850. Aqui consorciou-se com D. M::nia Câ.ndida de Oli- de Órfãos; Ex-Promotor Fiscal de Capelas e Resíduos; Ex- rada:

veira e Paiva, il'mã elo Arcipreste. Joaquim Gomes. de Oíi- Defensor perante o Juri, Conselhos de Guerra, Autoridades

veira e Paiva.
.

Policiais e Criminais; Ex-Advogado em Causas Cíveis; Ex-

Enviúvanelo, parece-nos 011 18'70, pouco depois contraia Intérprete jurameritado do Tdioma Francês no Juizo Co

I':egundas núpcias com D. Maria elas Dôres da Conceição Ca- mercial; Ex-Fundador, Presidente, Secretário e Arquivisb.

traI. ° seu falecimento ocoaeu a 26 de novembro de 1891. de várias Sociedades; Ex-Provedor e Escrivão de diversas

Não deixou filhos elo segundo casamento 'e das três fi- Irmandades; Ex-Secretário e Membro de Conselho e Jun

lhas do primeiro leito, a única que lhe sobreviveu foi Ma- .tas de Fazenda, de qualificação de Votantes, de .Guardas

ria Amália _ a primogênita - casada com Car'los Augusto Nacionais, etc".

Caminha. No Instituto Catarinense, que funcionava em sua re- A SOllf<;,ão logo ressalta: Adulador. Assinava achara ..

De autoria de Franc. ele Paulicéia, existe na Bibliote- sidência, na rua da Pedreira, atual Vitor Meireles, prepa.. da - Frei Patusco Maiestro de Casquilho, Alcaide Brasi

e:t Pública um manuscrito datado de 1856, com proeluções rava professôres primários e alunos para ingresso nas A- leto. E' ciara, pelas iniciais, a alusão ao nome de Franc.

Poéticas do ano de 1853. Lê-se em sua fôlha-de-rosto o se- cademias Militares, e dava aulas ele comércio, lecionando de Paulicéia Marques de Carvalhos, que também se dizia

gUinte: cliáriamente Geografia e noções deHistória, Álgebra e Geo- Arcade Brasíleo.

"OBRAS POÉTICAS grafia, e: em dias alternaelos, Gramática Nacional e Arit- Sempre ativo e dedicado às coisas do espírito, exercia

de mética teórica e prática, e, de outúbro a março, lingl1a éle ainda o cargo de secretário da Sociedade Dramática

Franc. de Paulicéia Marques de Carvalhos . francesa, leitura, tradução, análise e composição. Particular São Pedro (te Alcântara, que mantinha uma ca-

N. 3 de 1853' Conhecendo Vitor Meireles, de quem talvez tivesse si- sa ele espetáculos a que chamavam o teatrinho, e à port�

POBRES HARMONIAS do vizinho, dedicou-lhe uma ode, ao receber o jovem pin- do qual uma vez andou alguém pregando "certos papéis

Oferecidas, Dedicadas, Consagradas tor, em fins de 1852, o Prêmio de Viagem à Europa, com a indecentes".

Aos Habitantes das Cidades Franca do Imperador apresentação do quadro S. João no Cárcel'l'. A Sociedade comemorou em 1854 o Dia da Indepen-

C
. O· "BAHIA TH'ETIS"

onstitucional, de Mogi-Mirim, e elas Vilas de Batatais, Em fevereiro de 1853, Marques de Carvalhos envia a dência, sendo recitados .dois sonetos alusivos à data, d:!

Casa Branca de Araraquara. Por seu afetuoso Patrício Napoleão III a poesia Saudação de um Brasileiro, dedicada autoria de Marques ele Carvalhos e Manoel Bernardes Au- RECIFE, 20 (V. AJ _ Che.

Franc, de Paulicéia Marques de Carvalhos, Varão Sênior "a Sua Majestade o Muito Alto e Poderoso Imperador Na- gusto Varela, e levado à cena o drama - A órfã de Bru- gou a esta capital, o navio

D3 Campo ele Carneiro d'Agra Maior, Franco Pauliceano poleão 3°, Delícias e Salvação da França". Tinha ela por xelas. escola argentino "Bahia The

Paral1ino� Árcade Brasíl.eo, Membro Honorário e Corres- epÍgTafe versos ela poesia I.ui, de Victor Hugo, escrita em

.,
° Correio C�t.arillellse, dando notícia da festa, lamen- tis", que permanecerá nêste

1l0nQente ele Várias Sociedades sábias e humanitárias, Bi- louvor de Napoleão o Grande. Franc de Paulicéia homena .. tava que' muitas pessoas, principalmente senhoras, houves- porto até sábado, quando

bliotecário Público da Província de Santa Catarina; Escri- geava o sobrinho, quando o poeta das Orielltales, fugindo sem rido "alta e francamente" durante as cenas mais tl'á- zarpará para, New Ol'lean�.

turário da Administracão da Fazenda da mesma Provín- elas garras dos beleguins de Napoleão III, fá, havia publicado
\
gicas e tocantes do drama, "não podendo êsse inqualificá-I Várias homenagens sedio

cia, da qual foi Chefe � Sllb-Chefe interino; Deputado Su- en: Bruxelas, contrastando com os versos �naltecedàr�s dos vel procede�' ser d�s�ulpado em pessoas bem :duc�das, vis·· tributa�as aos oficiais, cade

Plente à respectiva Assembléia Legislativa; Elegível à As- feitos do_"graJ;lcl empereur", o tremendo hbelo Na}lOleoll le to que os dignos SOCIOS de cena, conquanto nao sejam pl'O- I tes e' tnpulantes pelo consll.

sembléia Geral do ImpériO; Suplente de Juiz de Paz, de Petit. fissionais, são hábeis e práticos, e façam muito à vista dos, lado al'gelltino�e pelo coman-

ador" dê' Eleitor; ""Jurado; Proprietitri6; Ofidal dá G, Não'obstante, o nosso-poeta recebeM do Sub,-Chefe .do embªr!lços com ,que .g�la.�e �e!l?:pr:.�. têl1! de, l�tar'."co· � I do do Terceiro Distrito Na-
,

..
.

Ex-Solda.do N�1- Gabinete 'do Imperador uma carta de ·agradilCimíii.nto, com.
. (C&utmua na pl'OXUi.ia eàlç,lQ vaI.

. .

as

CONGRESSO DE GÊMEOS

ticos empregados nos aviões

mais rápidos que o som agi
am como removedores de

primeira categoria. Um porta
voz da companhia declarou:

"Quando foi constatada a

dificuldade, dispusemo-nos a

saná-la, Estamos agora pro
duzindo uma tinta que resi,s

te essas fõrças".
Outros tipos especiais a

presentados incluem um nOVJ

"hot spray" para fins indus
triais e uma tinta resisten-

te aos fungos que'já está sen

do fornecida para a Africa
Oriental e Ocidental, Marui
tius e Maláia.

O que faz o lisonjeiro
Quando quer um pão?
O que sente o mesmo cujo
Tendo acerba sensação?

Conceito

3

b que é um sabatina
Com a enfad,onha molína? .

I ESCLARECENDO
NOVA IORQUE, 20 (U. P.)

- A senhora Teodoro Roose

velt Júnior, viúva do g'eneral
Roosevelt, filho do presiden
te Teodoro Roosevelt, foi r e
colhida a um hospital de'

Nanhasset no dia 9 do cm:·

1

rente. Haviam circulado ru

mores de que teria ingressado
nesse hospital a viúva -Fran
klin Delano Roosevelt e a di-'

reção dess.e ·estabelecimento
foi obrigada a fazer uma de

claração a respeito do assun

to.
------------------_ ____.
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o ESTADO

INDICADOR PROFISSIONAL\ DR. RO���::ASl'OS MÁRIO DE LARMO Dr Vida) Outra f!!lb .

�_.;�_
I
Com

MEDlCO CANTIÇÃO

I ESPE·CIAI 1ST �

I O

ORA. WLADYSl.AVA DR. I, I.OBATO DR. WALMOR ZO'li.õ'1:\iR
. �r{Híca no Hoapltml g�{l M É D I C O

'" A EM DOENÇAS D:E CRIANÇAS
� f'ranc'lsco de _Acaia e na "'luta cr.:tNIC!I. �DE' CRI'ANCAS CURnSOS DE ESPECIAUZÂÇAO NO RIO .DE JAN&lRO

W. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janalre.. - --
- I EDIATlUA NEO-NATAL - DJS'PúRBIOS --

• D""n<;al do apsrelho t"aplfatórlo Dlplollllldo r-ela Faculdade Na-
CLrNICA .MÉDICA ADULTOS NASCIDO. -- ASSISTÊNCIA 'fECNICÁ ESPECIALDIZ�ADA.R·Cli.-

I TUBERCUU)S9 clODlI1 de MedIcina da Ul1.iv",:. CARDIOLOGIA ]JREMATUROS '"RAT M
. , A08

DR. ANTONIO DIB pu..mOGRAFIA E RADIOSCOPIA aldade do Busll
Co n tu l tó rín , Rua Vitor �l'ei- Doenças Internas (FA{ 'l'A DE APF:rr�E) A :�l"�A�IiN INAPE'rtNCIA INFANTIL

MUSal

/_
DOS PULMôES Ex-Interno por euncureo ih Mil-

reles, 22 Te!. 2675. CORAÇAO -- FIGADO - 1'URNA EM CRiA';�ÇAS
-

E AD(�LEf-l�� ,,_DA ENURESII NO-

_ MÉDICOS _
Clrurgía do Toras ternldade-Elcola" HOl'ál'i?s: Segundaa, Qu"rtu i RiNS _ INTESTINOS t:SrCOLOGICOS DA INFÁNCIA . jj;�'J"ÉH�I�;:DES DÓ�T���l�S

CIRURGlA-,)LtNIC.A.
Formado pela Paculdade Nado- (Serviço do Prof. Octávlo)it� .'etta felr�9: Tratamentn moderno da

ClA O.E MANEIRA GERAL
-, .....1'.4....

GERAL'-L7AR"'OS !l..a.l. de Medldna, 'í'illolo&,lilta. urill'uell Lima) aS.l!i as 18 no raa. • LU " - CONSULToRIa 'OELIP
�, '1 I lã d H I!::r-jnt"rno do Servíeo de Círue- .Res!dend�: Rua r·el·,·pI! Seh- SI"

.
-

,. E SCHMiD'l' 18

Serviço completo e 'lpecil<li- 181(1(' rnrf:'.u fi .oll'P.1u..l fOl.· " '-.
>l,. FILI1:I �O��IJLTAS -::- DAS 2 AS 6 lIOR.-'\S.'

'

zado das DOENÇAS DW SIIINl:IO- , '

reu Alamo. lrJ. do HOilpltal I. A, ... 8. ')' e" !lJI;H, �� - 2° andar, apto 1 - Consultérfo _ Rua Victt>r ,�aN su LTAS c/ HO RA MARCAf'a' 1"0"-. '-l'"

R.<\S. COlO moderno. roétodoli d. Curso
_,

de .e�lledallzaçl(\ "
..

ilI4 do Rio de Janeiro
• I'e l, 3.ilu2. PE�I]JF;NCTA 1li:N

.., u.

" ", 'I E i t ..,. ""éd.'·c'·o do> ·HI,ofi.I.-1 ""a ..

,

..

---.,-'----'------ '"

�.....eíreltes, 22. ',;'" .-. ,

-- : 'l!.N'l'E SII,VEIP.A, Ua ("·01·...• 11"1)
,'j',' .""h.tl'COI II trotamento.

." ", . �.I' II. .erno I .:t-.,,,,.lI- ... ., u.""...... I)
---- 1., - ..- � J El\ 1 ,E (1:1"" [ )' .• DO""

... ,_ u

�. Uo a Ca-Idadll

I
,h. HENF'JnU'" pn.1-�CO

. - - ',,',,-, Jl�. '" "dC�LfO .

f'-ULpOSCOPIA _ fiIS'l'IIRO _
t.en re de Clruf\l:ia do Pt",t:01:0'

\ '<II"" U DI HOR \.RIO' ------ -

SALPINGOGRAF1A ...:. lIj1.'A�O- Golmar'''' (lUu). DO���_��So!':' �lfIOs..E..�R1AlOçllo�Al.8••� - ,flAR,.-\180 Das 13 à: 1� bo'Tas. DR NÉY-PERRONE-'--:--·---'·DR�ALVA-"lO" DU-:--
-c,

LISl!IO BASAL Cons : f'elipê Sehmi.1t, 'iS - '" �...� -.M DI UND
� .III

.. R&dJote�apla por GOda. cuta.. Fone 3801 Co n s ; Rua João Pí nto n 16 () ,

11: CO Telefone:' Consultório M CARVALHO

Eleiroroalfllhu;io _. ll.aIt)1 Dlna Atenda em hora marcada, daa 16,00 lu 18,OU h;,ras:! nh,]�.era�oes .--:
.

Doençaa de Se- b'o rm a rio pela l"lLculdada Naei

Violeta e Infra VermeUlo. Res.: - Rua Esteve. Junior. Peja manhã atende diÀ- .;
as Chnll a de AdUH.08. 3.415 :1"01 de Medicina iJ fl(ver.,,1I1de

. 80 F� 2396 rian t 11'.
.

\.Ul'SO de I!:spadslilsçiio no R ldêncí R J é d fi I Pnericu. !tua - Pei••·-J.

Consultório: Rua 'I'raiano. n. 1,'
- one:

I
:en_.e no ,O!iPltlll de HOHpital dali Sel,n·ldl>�,�. d'o

SI encla: ua os do o DI'��I '-'
..-

'I" andar _. Edificio do :Montepio.' __-:--_.. . C,andade.
' . c rlt- RIO DlI J";.Nl!iIl�O J �erieulti}r do Departlmenw

HorA'rio:. Dai I) �i 12 boru _ DR. YLMAR CORREA Ra.sl.dencla:
tado.

.

! Vale Pereira 126 - Praia' Aperfeiçoamente na ;OC ..u d.
NaCIOnal dll Criança. IIx-Ani,··

Ru G 1 B' U'ervíço' do Prof. Marisno d. d' S d d C S I n- "" tente do Prof. M:-rta"a-o Gelitel'r�

Dr. MUSSl. Cl.iI'\ICA MÉ:[HCA '101
a. anera Itteucourt n. Andrade) '1

a au a e - oqueiros. .

iil((e l:iao ... i�lld" u.._

Das 16 à& 18 bora.__ Dra. CONSUl'I'AS d 10 11'
, .

J
·Prof. Fernando �')8i11ino na, �niver3i1ade do Bralil_ .x·

., 8iI -- 110- Telefo e 269"
l únsu tas - Pela man.l&i DO:

- .
.

- Interno por II d S M.edlc,o do Instituto F'ern·ande.
MUSSI ras,

. n: . ". l:fospital de Caridade, I DR MARIO WEN- ,&lno8. () .rViço F

Reliidência: Avenida 'from- RllB. 'rir ..dente 11 __ Fone M15
_ .. _ -----�- A d

de (.1�un"l!. Igu�lra-ServíçoM dOI Prof. C,.-

powsky, 8.. __ .
. DR NEWTON

t.... e das 1680 ha em fiian- DHAUSEN Pro!. P"dro d. Atou'ra lar Pernetta e Mário Olinto -

DR. JOS:m TAVAR"'''' 'D'AVILA
te no consultório 4 .i:i.UIi NUlla .. CLíNICA MEDICA Da ADUI:ros I Estagio por 1 ano na ".atn- no. �i� de Janeiro. liIx-médieo' 11-

� Mnchado 17 ;;!;.qUillll di!) 'fira- E CRIANÇAS I mdade - :isc-ota" t,agtAno do Serviço de Pediatria

DR. JÚLIO DOUi IRACE.t.\1A CIRURGIA GlilHAL
' dentes. TeL 2766 ConsnltÓl'io _ Rua Joio Pin-

Prot. Otávio Rodrigues [,illla ?,O Hospital do Ipa... (pro'. Luili

VIEIRA MOLS'S'1'lAS NilRVOSAS I Dcençaa de Senhor.. - Procto· l\esicleHdll -- rUI! P""v.idlônt" to, 10

-.
' TeL M. 769. I

Interno por ! "no <lo p� nt,]

I
Iorres Barboza) no Rio .de Ia·

MEN'I'AI3 _ CLINICA GilllAL Icugia - Elctrlcldllde Médica Coul.tl'i)" 44. Consultas: Daa " �I • Ilfir��. SOl:O��O ,
nano,. .

,

:MtDICO D' Serviço Nildl.lnal d. non.
onsultório: Rua Vitor líi'ei-l CLINíCA Re8idênl'ia, nua )btevu clO- .

OPERAy()ES Per!Jat1'8 do fiO'PItal de Cari-

ESPECIALISTA EM OLHOS, çaa Mentail.
�eles n, 28 - Telefone: lI�o'l de nior, 45. TeL 2 sa. C,LINICA DE Al1l!LT

�

,.
nade, .Méilico escolar do Centro.

OUVIDOS, NARIZ. GAliG.!.N'tA Cllete do Ambulólt • o :' Hie1fl- Consultas: Dal 16 boru.� OLHOS - OUVIDOS - NAIUZ .

__�__ ?()l1lNÇ�,S DE SEN.t:OfL'..S de Saude de Florianópoli., Pedia·

'l'RA1'AM1iNTO )I OPll.kAQOES ne Mental
diante. ' III GAliGA.;'-.!'[A

l.m. AN'l'ONIO BA'tlt.i'i'A I CONSlJLl�S:, No BOilpih:l d. :t;a da Assistencia :Médico - So.-.Iufra.Verwelho - .NebaUaaçle - Psiquiatl'& do fi"lpltlll _
Residência: Fone, S.4l!i DO JUNIOR

CaTldade, dlilrl ..mólnt. da. I) Ali elal da Armada.
,

mtra.So� Colôllia Sant'Ana
Rua: Blumenau n, 71.

. DR, GlIEHREHlO DA FONSECA'
10. •

I Consultório: Rua 'l':Idau t

(Tratamento d••IDute. Ele. Convllliloierapi. pelo :)llltro- D"OENÇAS 110 APARELHO DI- Chefe do �f)rviço de OTORl- CLiNICA Il:SPlI:ClALItAJ)A nl N.o consultório, à Rua Joio II.
n .�

uperJl,,'o) choque e cardiuot InaulíD ua-. �E.,TIVO - ULCERAS DO lIIS- ,NO do HOSr;l tal ele Florian6plllil CRlA.'I1ÇAS I P�nt? nr. III Ç10 IIndu)
.

Consultas, diáriamentll daa

Ando-retia.ollcopla - Receita d. pia, :llialllrlotel'apil•. :t-'aicoterall;::O., 'ly'lL\GO E DUODENO" AL1!IÂ- IPossue /1_ CLINICA OI A.PAR:2- Consultai da. II ia II horal. Dla!lamente (lal 10 la IiI II dai

115
boras em diante.

Oculo. - ModerA0 ( �&m.Jltll CONSULTAS: �'erç.. e Quj ...-. ('IA-DERI\I"TOLOGIA • CLt- �HOS MAJ.8 MODERNOS PARA
�

Res. e Cou, ,p ..dr•• llrU.liDllO.! 14,
as 16 b��aa. Residência: R. Tt•• Silvaira

de Otl)oo&lllolarlal'olo� (••1':0 tu da. 16 &. 16 honl S.. i:1I
i NICA GIiIRAL 'tRATAMENTO da. DOkNNÇAS 1_. RESIDENC1_'\.: - R'_a Duart. S/No Esq. Plldrll Romlí.

.

ao Eatado; (m.nlll) DR JULIO PAUPlt--z da Esp�crALIDAD11!' ADVOGADOS ShuteJ, 1:19 - FlorÍlInÓI]<l!ía. Te!. 26�O

HorÁrIO da. II la 1Ji olor.. " Rua Anita Garibatdi, I1I"IIU._,
•

�
Consulta� -- pe14 tn_nlli. 'no

da., UI �. 18 boral. de General flittencourl. F ILHO HOSPITAL, DR. JOSÉ MEDEIROS

CODl.UltÓrlO: - Rua Vitor -'l.I- RESIDENCIA: . .lua l!oclll�Yll. Ex interno da 20· en!4Sl"lIla'i'la A TAnDE - daü � u • t VIEIRA
relu 22 - Foue �fl7i. I�9 Te1.2901 .e Serviço de iastro-enterolo&,ia I no CONSULTORiO ,- ADVOGADO ,_

F Rel'2"1 Rua Sao Jorre Iii .-

_ ..... ".-._
.

da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO -.:.. .Ihlil ;{o.
I

Caixa Postal 160 - lUla!

�ne • DH. ARMANDO VALa- I (Prof. W. Berardinelli). ILHEOS nO 2

I'
Santa Catarina

DR. SAMVKL F'ONSE.CA RIO DE ASSIS
Curso

.

de neuro10&,ill (Prof. RE!"IDENCTA -- F'wlipe Sch-
.

-- ,---

- Austrege8110). Imdt nO 113 Te1. 2&06 DR CI ARNO G
CIRBRGlXO-UENl'IS']'A Doa ServIço. de CUIllca lata.CU . Ex ínterno do fioaplta!. matn-

.

,
'

' , J
..

•

Cliníca - Ciruriia - P,Ota•• d.1I Auletênda Municipal e .I!l",,- nidade V. Amaral. DR ANTON'fO MONIZ
. GALLETTI

Dentária pital de Caridade. DOENÇAS L"'l'EKNAS ..
� .

- ADVOGADO -

R�,:;. X e lnfra-Vernl}ao CLiNlCA ItlÉDICA U. C&Iü· Coração. Estômaro, hluMtlno, DE ARAGAO Rua Vitor MeirAle•. 60.

G"ns'ultórío e Re.idlncia: &lIa QAS • ADULTOS fiiado e via. biliaru. J1inl. ova- CiRURGIA 1'REUMA'rOLOGlA 'ONEí: %.468 - Florianópoll;

Fernando) Machado i.
- Alaraia - rios II útero. Ortopedia' '---

Telefona: 2212. Conlultório: Ru,. NIID.. ..- CQn.ultório' Vitor hfnl.. 8onsultório: João Pinto, 18, DU. ANTONIO GOMES DE

Consultas: da. 8,00 •• 11,1" chado, '1 - Consultai 41al li àJ llll. Dl'Is 15 às 17 diàriam�nte. ALMEIDA
e das 14,00 és 18 boTa' 18 bora. Das 16 à. IS horal. Menos Itn Sábados

Exclusivamente eom I;.ora mar- Relll.';dência: Rua Ilare(!hal GlIi- Reaidêncill: 'Rua Doealuva 1i0. Res: Bocaiuva 1311. Eseritórl·AoDYORc:.Aill?dOe'ncl·a"
ca4.. lh,rnl•• , - fonl: 11lil Fone: �"8. Fone: - l!.'/H.

v v

Av. Rercilio Luz, 11
Telefone: &a46.

2
-----�--�--� :.".-- =------�-_.:..

MINISTÉRIO De\. AGRICULTUl'tA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA },'LORES'L·iL
REGIONAL

"<\COR[;�Y' COM O ESTADO n.,.

;.::_,t._;"JTI\. CATARINA

A V_I S O

o ESTADOA,IMOBllIARIA :'MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

-o--

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Ofldnau, li rua Con

.elhei fo Mafra, n, 160 'I'el, 3022
_ ex. Posul' 139.
Du-e ror . .RUBEN': /l. RAMOS.

POl' motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca

bamento de LIXO, quase novo, com uma cama, 2 mesas dI:'

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

camiseiro sapateiro.
Telefonar 6.625

I
.

---_._.•,,----,--,-_._--_._--.--�-.._,,-_._->�-,."' -_.--,_ .._-_.----.,._._----------------------- -�--_._------

Lavando éom .Sabão

-V>iraem Especialidade
da Gla� TI'!IL INDUSTBliL-Jolnvllle. (marca registrada)

ecoDomiz 1'1, f mpo i eiro
__.....,....,_� "_,_�_'_<_ ............_=u=_-=--='==__�_�·��...'i�n��'� ......_ ,-_._._._._...._.__._' ..._�_,,_. _

Hoepcke),
.... a; I'.
�

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre .fLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itljaf, Santo., 810 Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo n.ste. quatro .ui&
mos apenes pana movimento d. passageiro•.

As escalas <em S, Sebastião, Ilha. B.la., Ubatvba•
pújudical'ão o horá·rio de chega.da. no RIO (Ido) •

ITINERARlO DO N/N "CARL HOEPCKE"

: Navio-Motor «Carl

FARMACIA DE PLANTA0
Rua Fellpe

s.eai
:<!,276
1l.l47
3,:321
1.449
� 6tJ4
IU71
1.6i\W

,oe

aparelhagem moderna tl complda para qua\qaer C.1:ltlwt

radlológlco.
Radiogrl\l1u e radioscolilas.
Pulmües e ccração (tora)'.)..
Estomago - intestinos e fígado (llCljectstogl'<llia).
Rins e be.Jdga (l·i�jllgllafja).
Utero e anexes: Hilotero-salpjngografla com Insutla�

çâu das trompas para diag�6.sUcO da eliterllidade.
Radtegrafla.. de üS!'lOS em gera!.
Medidas exavas dos drametrcs da bacra para urtenta

ção do parto tRádio-pI;IVimel.ria).
Díàrtarnente na Maternidade Dr. cartos Coue&.

Dr. Lauro Daura-
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná
rias.•

Cura radical das infecções agudas e cro:pic&s do
aparelho genito-uril1ário em ambos os sexos.

J

Doenças do aparelho DigeRtivo e do sIstema ••"o.�
Horário! 10-% ás 12 e 21!Í ás 5,

.

Consultório: R. Tiradentes, 12 -10. Andar - FOlle'
3246 --

'

. -,
,-

Residencia: R. Lacérda Coutinho, 18 - (Chácara
lIo Espanha) -- Fone: 3248.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Zury Macbado" e... =

I
.

ACONTfCIMENTOS SOCIAIS II, .,.u••....•.ID e.eill..... •
.

Há ab:Ulll t··m;w__atffi_sli a história(�.mâdo Eis.Êle foi conduzidoa--CtmiJPU
.

l1' llO

que lhe deu de presente um N.ovo Testame:1to., EIS CO:l1��
çou a ler o livro ele pricípi� a flm, Quando Ch;gOU :0 Ul�l,
mo versículo do último capItulo de S. Mateus, 0::1: qu,,"se. n.ac
podia crêr no que os seus olhos viam. Leu o VCl'SlCU�O vanas

vê�es e ficou convencido de que fôra escrito especIalmente
ara êle, pois dizia: "Eis que estou conVosco sempre".

,p
No verdadeiro ec�1t�db está é uma gral:de vel'da�le.

Jesus quis mesmo dizer que estaria contigo, ,l.eItor, C0l111gJ

e com todos que nêie depositarmos a nossa te.
.

Al!HmS poet.as sacros tinham isto em mente quai1do e�·
�.

d'l' "E·"l anch comigo sempre fala COfl1'L-
creverarü. Unl c es, 'e ." ,

go também." Outro disse: "Com Jesus a meu lado, posso
nunc ..... rne deixar.:'

alegre andar, poi.s Ele mesmo promete Cl".

"Eis que estou convoó:co sempre".
ORAÇÃO

C'BPela de Santa Filomena
INVOQUE Santa Filomena e receba favores de todos

os gêneros:
Conversão de uma pessoa da. família.; retorno à vir-

f·, tu de, de jovens; restabelecimento de enfermos; harmo-
,"" por SINHÁ CARNEIRO ':'i:!,-t���\;:iÍ'-�!;;'\' I aia no lar; auxílio a�.s, estudantes em ép.oc.as de exa�e.s,CONSULTORA DE HiGIENE INfANiIL DA JOHNSON & IOHl'iSON � .

I quando encontram dfficuldade de assimilar a matena
"A HORA DA PAPINHA" limitadas aos alimentos aci-I durante � ano, e muitos outros favores.
O problema de fazer com ma. Os outros legumes, ovos, Total publicado . . . . . . . . . . . . .. -50.110,00

que seu bebê aceite aquelas frutas, devem ser orerecídos Lúcia Schrnidt '

.

-coisas estranhas chamada em forma de pirão. Logo que João Pereira .

alimentos é muito delicado, e o bebê se acostumar aos los. Diornar Leite '
.

requer o máximo de cuidado alimentos, continue o preces- Ascendino Souza
.

e psicologia infantil. Para a- so com comidas mais sólidas. Lací Paiva Vieira
.

quele pedacinho de 'gente 1'0-

j' Faça com que a horinha da Irma G. Colaço .

sado e gorducho, o "supra- refeição seja feliz e calma. Eliane Gerlach , .

sumo" da comidinha gostosa Você terá que usar tôdas as Lídia lVIa ttos, .

é leite, especialmente leite suas reservas de paciência João José Leite " .

tomado de uma mamadeira, para se controlar e não tirar Manoel Mattos , .

Aquelas coisas de côres es- a colher das patinhas ele um Gential Sandirn
.

quísítas e paladares diferen- pequeno guloso, que está en

tes" que vôce tenta enfiar nn sarando seus primeiros passos
sua boquinha teimosa, são, nas 'boas maneiras à mesa, e

no comêco, raramente sua :lcaha com o espinafre nos

idéia de uma boa refeição. cabelos, nas paredes e no

E então, no momento em chão ... Deixe que se enlamSra. Benoní Laurtndo Ribas
que seu filhinho se acostu- ouze todo. E' o seu modo ele

Em Curitiba, onde reside; mou aos alimentos em for- aprender a fazer as coisas.

Quebra a força centrípeta que a ampara, vê passar, hoje, o seu aníver- ma de pirão, passados na pe- Nunca force uma criança a

Mas, de repente, e quase morta, esbarra sário natalicio, a exma. sra.. nelra, você complica sua vi- tornar o leite ou comer os le- �G•••••�••®�(I1�H\)�GiHbell»��OflÚei\.Qltl.,
No mulambo dá língua paralítica ...

"

.d. Ilsa Fuerschuette Ribas ex dinha ainda mais, oferecen- gumes. Ela não está lhe fa-
--0·-'- I Diretor do Departamento de do-lhe comida, picada, gual- zendo nenhum favor quando

dores, a cujas telícítaçõer Saúde dêste Estado, a quem, mente lá pelo nosso ou décí- come a papinha; portanto,
juntamos as nossas. cumprimentamos, I mo mês ele vida, �e. acôrdo não lhe dê esta impressão,

.

com o conselho médico. Ao que sómente fará com que a

Dr. José 'I'avares da Cunha Fazem anos hoje - I fazer esta mudança use um criança se sinta importante t
Assinalou a data de 19, o Mello

'

.- Sra .Augustína Galluff; . processo gradativo. Comece a torne ainda mais teimosa,

aniversário natalício do estí- - Sra. Argentina Mendon-Icom alguns dos aliment�s -' En ão se preocupe, se depois Discurso na Câmara, do vereadormado e prestimoso cidadão ocorre, nesta data, o aní- ca funcionária do DSP; naralmente moles; xuxu, ba- do primeiro ano de vida seu

e cOl11\petente )radio-tecnico versárío nataücío do sr. dr
'

- menino Sidney, filho do
I

tatas, abobrinha. No príneí- Illhíriho tiver menos apetite A t"
.

A
'

t ISr. otomar Boehm, estabele- José Tavares da Cunha Mel- sr. Moacir Iguatemy da sn- pio, amasse-os com o garfa, Isto é perfeitaménte normal. ' n pnlo . pOS O O
ciclo com a acreditada casa lo: Juiz de Direito, aposenta-, veira; até que fiquem somente um O seu ritmo de crescimento Sem medo de errar pode- o

'

Plenário, sejam dírígtdos
EUREKA, do Canto do Es- do, - Sr. João Luiz Lamarque: pouco mais grossos do que o dímínue e isto reduz a neces- mos dizer, que se maior nu- telegramas ao sr. Presidente

treito, ela qual é proprietária �
- Sr, Marcos Manoel 001'- pirão com que o bebê está a- sidade de alimentos. Uma mero de estradas de ferro da República, ao sr. Ministro

Profissional competente e Sra. Bento A. Vieira deiro; , costumado. Pouco a pouco, mãezinha ansiosa, que força cortasse o nosso Estado de da Viação, ás bancadas cata-

pessõa muito relacionada no - Sr. Edelberto da Costa deixe a comida um' pouco I seu filho -a comer mais do norte a sul e a de leste a: oes- I
rínensés do, Senado e da Cá-

lugar, disfrutando merecida Passa, hoje o aniversárto I Avlala ; mais grossa, até que o bebê,' que êle quer, durante êste pe- te, o nosso progresso seria in-
I
mara Feeleral, com um apelo

consideração e amizades, o natalicio da exma. sra. d. ce-I - Sr. Orival Andrade .12 aceite o� alimentos snnples- riodo, somente estará crían- discutivelmente muitas ve- I para que seja concretizada
niversáriante foi muito lina Doin Viera, esposa do

I
Cordova; , mente picados, Naturalmen-

t
do os precedentes para pro- zes maior. uma das mais justas e maisa

mprjmentado pelos seus nosso prestimoso conterrà- - Sr. Geraldo Fernando te, durante esta transição, a blemas alimentares mais sé, De modo especial, a ausen- urgentes aspirações não só eloínumeros amigos e admira-I aeo Sr. Bento Aguldo Vieira t Borba; dieta, do bebê não deve ser .Ios. da de estradas ele ferro tem povo do sul mas também ele

I
causado prejuízo ao desen- todo o Estado de Santa Ca-

.----.--. � SR. RAULINO ROSA volvimento ele Florianópolis. tarína.
Aniversariou-se ontem J' Somos uma capital isolada Senado Federal e Câmara

( B·bl�· M"""
.

nosso prezado conterrâneo e'

Resl a I Na I· do resto elo Estado, pois as Federal.

óm a 'I Ia na. ao 1 distinto amigo sr. Raulino aur n e pu I ígações rodoviárias, por mais RIO
I Rosa, efícíente Fiscal da F:\- :ue sejam atendidas, apre- Virtude requerimento ve-

·f;'i�:::.t : i zenda, em São José. RUA Mar.echal Deodoro 10. sentam sempre deficiencias e reador Antônio Pascheal

«No. tenaculo) Cavalheiro de qualidades, Em Lages, no sul do Bra.sll, o melhor I não correspondem Jamais aos Apostolo Câmara Municipal
muito benquisto na socíeda- Desconto especíal para Oi! sennorea vlajanteli rnperatívos �cla evolucão co- Florianópolis solícita inte-
de local, o di tinto aníversa- ;. mercial e social,€la m�tr uio "'-·e.l;$A ,;]n�-p_��--do mundo. l rtante 'foi alvo de signrrtcatí-. '�

__ ... , Urge, por ísso, que nos aS :le1' apelo deputado Lecían
vas: provas de resQe.lliLa. a..cb:: --- - --I1'-:::m- N1.f�A" rs''A lJ O faste)nos do erro do passado, Slovinsld relativo prolon-
mil''ac"o "'e1O.�gT-anõe. nume- V-.J

d' � n1ent-o e�tr'ad ele ferr'o Te.. F
� que comecemos a lSpensar S'-' " c a. -

__. .�_;:_.... l1ngoS e admiraclore'l. 21 DE MAIO
C

.

t· d I b·t bmaior importancia aos cami- reza riS ma e m I u a
Os de "O ESTADO", que o A data de Hoje l'ecol'lla-nos Que:

,

�, ho� de ferroo, a esses gig'an- "té. esta capital vg concreti-
tem corno um dos rn:üs assi-

_ em 1648, o bravo intrépido Henrique Dias repeliu, n� '.. "

tes de aço, que não conhecem oando desta fQrma velha e
duas colaboradores, apresen-

, Estância, nos arredores de Recife, um ataque dos holancl;�,
-

1
tam inúmeras felicitações.

I ses do Coronél Elicle; distancias nem volume dr :egítima aspiraçao tanto su

Prõducão e ('ue cont.inUftly, como este município pt-

_ em 1.'149 nasceu no Rio de Janeiro, Antonio de Me, _ '1

P 0\. d 0-"
.

:;endo o único meio de trans· Atenciosas Saudações

recel o, O 1-a nezes va.i>concelo.s ele Drumond, que veiu a ser o fundaclO1
A d V 1" A

•

I porte refj]mente capaz de dar . rman o a erlO ss,,,
.

de Hajal, neste Estado; ,
,

') devido escoamento ao pro- PRESIDENTE
A GJ1;RA DO OUVIDO i - em 1.817, os chefes da Revolução pernamb�can8 duto do nosso trabalho e-le- !

I Martins Pessôa (Domingos Teutonio Jorge), Barros Luna ( ,

I
A

A

l'd PedI'oso fugir'am do En"'enho "Paulista", onde se achavan: va-lo dos centros de produ ..

I
----.-.

cera. (O OUVI o ou ce- I
-:' -" � -

tI',

b
.... , .

cS:1allonop.ara. os_
cen ros c e

con-I, . ARBIT,�AR'IArume tem por fim reter im- so vIgllanCIa;
, ,. .

.

'",
, 'I - em 1 943 cbegoll a e9ta FIQnanol1011s o Embalxadm

purezas que possam pene- ,_ :'
,

... r, ' �. Um dos primeiros ohjetivos, Atenas, 12 (U. P.) - A de-
tl'ar no ouvido. Quando, el1-' da ara-Bretanha, Noel �harle,,: " , atl'ngl'l', e', se'ln dúvida, u', legação grega. na

..

ONU en-
t 't t 1 r em 1947 nesta CapItal, fOl fundado o Teatro do Es "

1'e an o, se acumu a em,
.

'.
da ligação ferrea de 1mbi'tu .. : tregou ao secretano genü

maior quantidade, pode per-
i tudante";

,

, ',' .. .
' It

..n memorando sobre a evCl
t b d·

- 'p' I - em 1950 os Jornais desta CapItal notICIavam o Ia.. ba com Florianópolis. l1. <
.•

lU' ar a au lcao. 0l'l8S0,
. ,

J
-

T,� h D' t I O Sl11 elo Estado está sen, h�.C.�On da situação,.de ChiPI.·I'.. ,d t' 'd d t 'Ilecimento na véspera do jornalista. oao �ül ne,' ue ar··
,. "eve ser .re Ira a e ,empos ..',..

"

'

"', '. " do um dos maiores centros :1Llb,.tndo as autondades bIl ..
t .' 1 la propnetano da ReVIsta Atualldades.

tA' 'd'em empo:" pOl melO (e.,
-

,

ANDRÉ NILO 'l'ADASCO economicos de Santa Catarl- amcas' e Impor ao povo
vagem CUIdadosa, que alIas,

, ,__ ,�_�, na,'{1ãõ' somente pelo 'auspi- ele Chipre uma dominação
só deve ser feita por médico -----S--B--S-U-B-'TENS E SGTS DA cioso desenvolvimento da colonial cada vez mais arbi-
especialista:

•

- � •• industria carbonífera, mas trúria".
Sempre que estiver ouvin-

ainda porque por meio del') ------ ..----'------

vindo mal lJl'OCUl'e um es- POLICIA MILITAR êstaremos, m!lito breve; liga.. TURISMO
pecialista para venrificar

dos ao planalto serrano. As .. I Washingt?n, 12. CU. P.! -:-se isso é causadó por acú- Sua nova D'lrefor'IB _ Posse e sim, urgente que entre es,;a A Secretana �e ComercIO
mulo de cêl'a 110 ouvido.

zona e a capital se estabele- calcula que os turistas nor-
- SNES.

con·st'lfu'l'ca-o ça ligação ferroviaria, com te-â,nierica'11os gastarão, êste
! ._-_ .........._-=-==-.

J o pro}ongsll1ento dos trilhos ano, 110 exterior" 1,5 bilhão
! "ESTADO DE Recebemos e agradecemos: de Imbituba até esta cidade, ele dólares. Serão ao todo um

URGÊNCIA" - "I - Tenho a hOlÜ'a de comunicar a V. S., que E' um melhoramento de milhão de turistas, nao con·

_ Anun- em data de 25 do corrente foi empossada a nova Direto- I grs.nde importancia e de 5.n.. t'ando os automobilistas qU2
ria desta. Sotiedade, para. o biên40� 1955/57, 'a qual ficou I discutível urgencia, e por iStlD vísitar::ío c México e o Cana-

assim constituída: necessario se torna um ape- dá, que ascendem a milhões.
Presidente - Pedro Wein'hardt Borges. lo da nossa Câmara secun· _.--�.�.---'-----.-

Vice-Presidente - Nilton dos Santos. dando o apelo da AssembléIa LEIS TRIBUTÁRIAS
Sc;cretário Geral - Waldyr Pacheco. Legislativa, ao governo da WASHINGTON, 19 (U. PJ
Sub-Secretário - Nelson Sebastião dos Santos. União, para que sen'l perda O ColégiO Intel'l1acicina1 de
Tesoureiro - Jací da Silva. de tempo seja, estudado o LeI';;, da Universidade clt
Sub-Tesoureiro - Eúclides Vieira de Souza. prolongamento da rede fer- Harvarcl, publicará, ainda em

Conselho Fiscal - Hermógenes Maria dos Santos, r,ea Terezá Cristina, pela li- 1955, um estudo sôbre as

Antônio Pedro de Lima, Eurico Dantas e Luiz Gom�s de I gaçãe)' de Florianópolis a Im-- leis trlbutá-rias do Brasil. Se

Carvalho. bituba. ' rão também publicados estu

II - Valho-me do ensejo para apresentar a V. S., I A respeito, sr. Presidente, dos simIlares sôbre a tribu-
"lleus protestos de estima e apreço. : apresento a V. Excia um re- tação no México e na Colôm-

Waldyr Pachero - Secretário Geral". I querimento, para que, ouvido bia.

Srta. Ondína DOÍl1 Vieira

2,00
10,00

AUGUSTO DOS ANJOS

funcionário público estadual,
aposentado.

'I O ESTADO cumprimenta.'
a, respeitosamente, desejan-

! do felicidades. '

20,00
50,00

A Idéia

"De onde ela vem? De que matéria bruta

Vem essa luz sobre as nebulosas?

Cai de incognitas criptas misteriosas

Como as estalactites duma gruta?! Festeja, hoje, o aniversário
natalicio da gentil senhori
nha Onelina Doin Vieira, ele
mento destacado ela socie

dade local, e atualmente, Se
cretária elo sr. Presidente el:l

Assembléia Legislativa elo Es

taelo.

.50,00
50,00

200,00
200,00
200,00
200,00
500,00Vem da psicogenetica e' alta luta,

Do feixe de moleculas nervosas,

Que, em desintegrações maravilhosas

Delibera, e, depois, quer e executa! 51.592,00

Vem do encefalo obsconso que a constrínge,
Mande sua esmola para:
Em Florianópolis: Prof'a. 1\11. Glória 'Matos - Grupo

Escolar Lauro Müller.Chega, em seguida, ás cordas laringe,
Tisica, ténue, mínima, raquítica ... Em São José: Sra. Zen ir GerIach - Praia Comprida.

A Comissão

OTOMAR BOEHM

lIGACAO FERROVIÁRIA
,

FLORIANO'POUS·-IMBITUBA
ANIVERSÁRIOS

SáBADO, 21. DE MAIO

Eis que estou convosco sempre, até ao fim

(Mat. 28:20). Ler Fllipenses ,4:"1-9.

Quel'itlo SenhOi', ajuda-nC3 a reladomí.l'm.� ...n�s ,contigo

de tal modo que sempl'e tenhamos a consClel�Cla de �ua
" deI' em nó" Por Jesus Cl'lsto

11l'eSel1ça conosco c be .teu po .. "". .�,�,,

"'l1('u a oral' d'l�endu, p"t no"so
nosso Senhor, que nos cnSl' ','" .

que estais nos c(;us., ., Amém, .

,

PENSAMENTO PAR,A O DIA

.

t co sempre",
.
(Diga o seu própriO nome) "Es ou conv,?s

A. G. JEFFEllSO:'-l', OCULISTA (vmGINIA)
€i�t;;.r���-'Z!:2..'"::.""·1.t.'�_�" L:'� :,:,;�:_��

.

��. �;-:-r.. �"":: .�':J:í:'� �.��:·�r,:: . -=��1:·_:�".:. ..��t��··":._"'f).�

PARIS, 19 CU. P.)
cia-se que o gabinete fran

cês proclamará o "estado de

urgência", versã.o menos ri ..

gorosa do "estado de emer

gência", na prbvíncia de

)
Constantine, Argélia, a fim
de ser intensificado o com

. bate aos terroristas.

TO comunista", firmado
varSOVla;

em

-

-_._-- .����. Aviso
ClubelR. 6ide Janeiro Q��;::ã�,n::�'��;�;ant�O

Grande Soirée Sabado na Dlvlslonana/5a" a Ave
nida Hercílio Luz n. 137, nes-

.
ta Capital, os cidadãos Clau
dino Andrade, Hildo Carlos
de Jesús e Walter C_orrêa, ::;,-

I
fim de tratarem assuntos de

DO ZE-MUTRETA •••

Dia 21, com inicio as 21 horas

Reserva de mesa, com o sr. Lidio

y�". ', ..
,

LIRA TENIS CLUBE
PJ�og:iama para o lliês

Dia 21 - -Sábado - S6irée
Dia 29 Domingo - Soirée

horas

de Maio RATIFICARÁ

seus interesses.

Junho
Dia 25 - Sábado - Tradicional festa a Caipira de

SãO' João

BUDAPEST, 19 (U. P.)
Juvenil das 16 aÍ> 21 O Parlamento húngaro Se

reunirá a 25 de maio para
ratificar o tratado de "NA-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADOFloria'núpolts, Sábado, 21 ele Maio de 195!'í
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�-���
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FALAR DO PODERIO DO GRE'MIO�ESPORTIVO BRASIL QUE DIA 14, A NOITE,SE EXIBIRAv NESTt\ CID"ADE� PRELlAN·
DO EM PARTIDA AMISTOSA COM�O AGUflRENSE F C., NÃO SERA' NECESSÁRIO, POIS É SOBEJAMENTE CONHECIDA
A SUA BRILHANTE ATUACAO NO CAMPEONATO DO RIO GRANDE DO SUL ONDE MERECIDAMENTE CONQUISTOU O
TITULO DE VICE=CAMPEÃO GAUCHO, DEPOIS DE UMA SERIE "MELHOR DE TRES" COM O RENNER.

. ., .

•••8.ai�;'.6•••••••••••••••••••a••••••••••••••{i••�il.ii»�âl•••�.'i .sC(fS9liliG8••"$'•••••*fi ti tl.!j@8*••eOlje.8o�.M�••IIl.�.Ii.6t.G.:)••"••lHi).al.08••Ü.$G!l'

"O Estado EsportIvo".
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••M•••••••••••Q••@.6!l1l!l••••.....o!'__..._�d_�...._....•8•••íi.4it$G$e.e•••••c�®ê.tDtt•••••••••••ij.O••••••,,\!;,,·�•••'D••••••

SÁO JOSÉ
A's 3 - 7,30 - 9,30 hs,
Arturo de Cardava - Ro

sita Quintaná - em:

A AUSENTE
1:'\ o Pi-ograma :

Atual. Atlantída. Nac.
�-o. S5 x 17, Nac .

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos

"INTERNACiONAL, EMPATE;
RENNER, DERROTA

VITÓRIA DO CAlCARA F. C. NO EN
CONTRO COM O ATLANTICO F. C.

.

EM BARRA, DO ARHtIÚ
,INOTICIAS DE JOINVltlE

NOVA E BIULHANTE VI- logrou belo triunfo pelo ex-,TóRIA DO "BôA VISTA 111ressivo escore de 6x3,

, ,

T. C." I tend_? atuado com esta for-I MONTEVID}�U, 19 (V•.maior parte das partidas Domingo último, regist rou-se o encontro, na Barra
Joinvile, 17 - (Do cor- maçao : Oberdan, Mendon- A,) - No gramado do Es-lque disputaram. O Nacio- elo Arlriú, Caiçara F, C" de Saco dos Limões versus

respondente Helio Milton I
ça e Giancoli; China, Riogo tadio Centcn.irio ex ibirnm- nal, na peleja inicial da Atlântico local,

Pereira) Prosseguindo I e Bonfiglio; Mangaratiba,' se, ôntem, à tarde di as tarde preliou contra o Ron- Saiu .vencedor do encontro, num justo placard de 5
na disputa do Campeonato ,Tito" ,Amorim.' ?l:lando, equipes brasíte.ras, 0.\ qu s- "ner e venceu pela cpntagem tentos a 1, o clube de Saco dos Limões.
Catarmense de Tênis de Paulinho e mais Zezmho e dres do Renn er, campeào de 1 tento a zero, goal con- O Caiçara, já no primeiro período de jogo, mostrou
1955, promovido pela Fede- Maruci. ! gaúcho e do Intornncí.mal,

i

quistc do na primeira etapa suprernn cta sôbre o seu adversário, logrando no primeiro
ração Catarinense de Tê� Relativamente fraca foi a êste em peleja eIet'lf.da co- por Rodrigues aos 30 mi- tempo, um placard de 4 tentos oa O.

ni�,. a 'yaloros� equipe do ar�ecadaç.ã?: 26.480,00. ! mo parte do pagamento do nutos illici.ais, Embora. sem r.
I este primetro período, O·

c.
Ilibe visitan!e, desde �sBOA VISTA TENIS CLUBE Bom fOI o trabalho do passe de Salvador, O cam-

I
marcar tentes o campeão pt-irneir-os instantes de luta, amesentou melhor padrão

defrontou-se domingo últí- árbitro João Etzel da Fede-
. peão. gaúcho enfrentou o! gr úcho foi mais time e do- de jogo, que resultou o escore tão elevado,

mo, na cidade de Blumenau, ração Paulista de Futebol,' Nacional e o Internacional minou sempre a seu ad ver- Neste primeiro tempo, a. equipe categorizada do Cai,
Com a do TABAJARA T1!;- igLlalm�nte repetido no se-: defrontou-se com o Pena- lsá!'io, sendo a crônica uru-: ::.1'8. obrigou seus adversários a Se manter recuado; a·
NIS CLUBE loca.l, conse- gundo Jogo.

.

rol. . I gus ia unânime em declarar Um de não ser ohriga do à receber uma goleada,
guindo nova e brilhante vi- No estádio caxiense,

se-I que o Re;::o.e::· n-.2�'�('ia ao A equ ipe, glor-iosa do Caiçara assim esteve formada:
tória nessa sua segunda gunda.feir� ,à noite, v,olta- Embora

sem.conseguir I
menos o empate,

o I :víerico; �;é:�son e Alvedes; João, Dino e Zézinho; E'dio.
participação do mencionado ra a se exib ir os bandeiran- uma vitória foi boa a ím- No segundo prélio def'ron- Aldo, Hélio, Waldir e Acácia,

t I '1 sita Quintana - em:campeonato. es. pressão deixada pela exibi-' taram-se Internacional e Depois de um placard de 4 ten tos a 0, a equipe oca

Depois de vencer o Lira Infelizmente, o máu tem- !

ção dos clubes de Pôrto Ale-
!
Pefiarol sendo o placard fi- conseguiu um tento, por intermédio de Ari, aos 8 minu A AUSENTE

T C FI" I' 't' d' I, No Programa:.,

'. d,e . onanopo� IS, o

I p.�,
reman e preju ICOU, o : gre, que dominaram a nal um empate de 3 a 3, tos do se",.O"un. do tempo. ., ,

' br Ih d .

di·· Atual. Atlantida.clube JOlnVIlens� a�segprou rr o
õ

essa seg�l1 a apr�-
,

No f'iria.l do Jogo o n-:al'cador assinalou 5 para os VI
sua marcha vitoriosa no sentaç,,_o do qua,d.lo de Obel,-! sitan

í

es e 1 para os 10caI.s, 55 X 17. Nac.
d t d Preços: 9,00 - 4,50.magno certame estadual an, nao permi 111 o a pra- .

,_.
Os goals dos visita.ntes assim foram marcados. Hé

abatendo seu contendor blu- tica d� um �utebol esmera- ; PREMIO DE. 35 MIL SE LEVANTAREM O .io, a.os 10 minutos do pl'i�eiro tempo, abre o pl�ca�'d Censura até 18 anos

menauense por 4 vitórias elo, pOIS o glamado se acha- '
.

' I. . Waldll' marca os outros tres, para enCerrar o pnmeu'c
contra 3 na série masculina va ��enal�ente alagà�o. -1 RIO- tA""O P-AUlO ._empo, I.JreCisam.�n.te .aos. 16, 20 e, 27 'mi�u.tos, Precisa,
e por 3 vitórias contra 11e- Alem dlsso, a peJeJa 11ao . J. - mente aos 38 mll1utos da etapa fmal, Zezll1ho marca (

nhuma na série feminina, chegou ao fina�, sendo sus-, SÃO PAULO, 20 (V. A.) cónquistar o título de Cam- úItirllü tento da vitória.
. _

consoante a seguinte discri- pensa aos 10 mmutos da ,f�- _ Os dirigentes do Pal- peão do Torneio Roberto O ál'bitro do encontro foi o sr. Lúcio Filho. coin des
minaçã.o: S�A c�mple�el1t?r r:or, dI�I- : meinis, cientificaram aos Pedrosa, cada jogador será :.qc;;�.

Certame Masculino e.lenCla da I:u�llnaçao � VIS-
I seus jogadores, que em ca-' premiado com a quantia de I-�;\ l�rc:lE1il1:H, registrou-se um empate de lxl.

la simples: Bernardo ta de estoUlalem 36 lampa- .

so do alviverde conseguir' 35 mil cruzeiros, Escreveu: P. Apóstolo
Hering (TTC) venceu Raul das dos refletores, o que ISChmidlin (BVTC) por 6x4 somou ainda maior prejuizo I __

. ---'-

e 6xL!. ao Caxias como organizador .

2atjJSimples: Rolando Otte da temporada, I SEGUIU PARA-A' EUROPA O VASCO (---' ( '). "
T "1' I '-1-' 'I ."

(TTC) venceu Arthur Lan- Atua�do com empenho, -'.'
.� o�

.

..

.

__
./. _.

.

L",'. �...J
gch (BVTC por 6x3, 3x6 e os locaiS souberam fazer

I
.

__;_fi.'{2, .

�

frente aos bandeirantes, pe-. RIO, 20 (V. A.) A fim de i La Coruna; .dia 8, outr� ve� A Diretoria do ESPORTE CLUBE "FERNANDO RAU-.

(�vry/"�enceuArmm IS- t':T<"'".�� ��q.\.,<>A}oWc�1"1-��1'''\-rra-'ltTfi.lrlfit�a''ó'tTmf''�tgl;J.��� I na.._. capital espanJlOla f 12, LINO'�, comemorando o 6°
.. Aniversário ele F'unelação do

t", (11 C) por 2x6, 8x6 e

I
OxO ate qUando se deu a dómingo em Valêncl'a (Ma:! bllrgà (AI h) 19>T,� '�.l,,!.I_, m;lJLiará 'ea,lizar hoje com animadissima orquest.l'ft6;::4 'u'pe'1são d ''j' I

' .
.

- eman a' em .�Ol!l 1!11CJQ as 22 ho ,;:-- -
".

. �;; I O pIe 10, com drid) seguiu ô tem' '_1 F'- '-kf' ,t, 20 '.: "T', _, , __ }��s._ t_lO� �gJ,DJ9§ salões do Clube Recrea-LP. sImples: Armando Ca- ISSO permanecendo invictos 1 , 'i 1 o'
�

n ,a n01
i l,a:] LU, e e .26, na "�VO ,'_'J�10€n_;;e eHl Sa,,,,o elo;:; LiJTI'ue;;, uni'" ;SVl!'C",-, �, .......... cp.,,,:

pnrelli (BVTC) venceu Hen- n.a sua. 34a-peleja e permi- ",e.: a ue,e"a�ao do V��co da

I
!talla.

_

dcam l:onvldudos os S1's. ASSOClD.clos e ExmaE. Família dr'
rique Cúd�ni (TTC) por. tindo saissem invictos os G:tm,a. O,segundo yrel!� dos ,JUL�O :uuba,s as ,Agrel:nia�ões, e ao povo em geral.
6xO e .6xO. juventinos de Joinvile. cluzmalt.ll1os esta malca.do i Dl� 17, no Porto; 20 e 24, I:lavera conduçao após a soirée,

5u simple-s,' KUI.t Colll'n Como nã d' d' ,para o dIa 25 em La Corulla : em Llsboa; 27, em Braga; e A DIRETORIAo po la elxal e o terc', 29 B'lb' '''1 C
.

(BVTC) venceu Werner de ser, devido ao máu tem-
.

No ·�ll ot '

' �m' 1 aO'10! em ouubra, Como se

Gal'l1i (TTC) por 6x4 e po, -embora grande fôsse o me� (e JUI� ?, os cO-, ;,e, entre os dias 29 de
6 4

'

t o

A

'bl'
mandados de FlavIO Costa I Junho a 16 ele J'ulho exis-x , m el'esse pu ICO, a renda 'I' ,- . 1"'" E�.Apla dupla: Bernardo He- arrecadada foi pequena, não ,Pl;.lala,o dIa 1.0, em Ma- tem val'las datas em bran-

IVI
- ATA'RA'· t.;1 II�\I.í�lESES E ESPA-NHO'.� IS' .

R 1 d f" t
drl, dla 5, novamente em co. IVI 'V

..nng e o and OUe (TTC) sen o ·su IClel1 e para evi- ',' .

venceram Rubens Schmidlil1 tal' o grande prejuizo do Ca- �---__,___

.

MADRI, 19 (U. P,) _ As nUlos elo segundo tempo pai'e Darcy Cubas (BVTC) por xias nessa empreitada, in- -

----�.._-.•'"' �'-

"eleç'o�es de futeb91 da Es-
" ,

I
- . lluel'mcdio do meia esquer-6x4 e 6x3. felizmente, de esquadrão do G, E, Era- !

'E
_ panha e Inglaterra empata- da RiaL ,2a dupia: Armando Ca- E�PATE NO AMISTOSO' sil de Pelotas, tri-campeão! �otena sportiva cam ôntem por 1 X 1 num Ambos os teams foram osparelli e Raul Schmidlin SAO LUI� X OP�RÁRIO i local � vice-campeão gaú.! RIO, 20 (V. A.) _ O ve-
match internacional· ante s.eguintes:(.ETC) ven.ceram Henrique Em a nOIte de qUll1ta·fei- I cho, diaS 27 e. 29, frente 1'10 'e� d ' .' L' G 125,000 espectadores no Es,, .,' '. d ' .'

!

C·-' A'
. ·1 <, 01 canoca, UlZ on-Cardam e Armm DIsteI por i

la passa a, no estadlO do, «Xlas e menca. I .' T. I G F'II ,tádio do Chamartin. ESPANHA R 1Iet6x2 e 6x1. 'I
Caxias F. C. cote'aram 1 TORNEIO DOS CLÁS-

zaga ca ama .1 10, aple� _O 'l'eSLlltado
- ama 's,

.
,J

i . I santou um proJeto de leI foi ih.iusto Matito e Garay; Campanal,Certame Feminino' aI11lstosamente os pelotões SI,COS CATARINENSES ',' I t
- para os espanhóis, ql,le do- Mauri e Z"'g"I'I'a' Mallon' o' , • d: S� L' D

- , . I que VIsa a Imp an acao da C< � ,

b
ta sImples: Carmen Lo-: PCllnccI,paAls 00 �o. UIZ�. eve.l'ado paTrtlclP�r do re- ',loteria esportiva, � que

minara 111 completamente os Perez, Pa,ya, Rubala Rial eb (BVTC) venceu Renatte . e , , perarlO, regls- cem-ena o ornelO dos"·, 'f' ,
,,_ 'nglêses em ambos os pe- Gento.

'

,tIl' ,
, - ,jo,Igl1l Icana na sua opmIaO

I
OUe (TTC) por 6x2 e 6xO .. ranc o-se o empate de um c asslCOS catarmenses de-I f�

,

I b
'

dados, fracassando, porém, INGLA'rERRA _ WI'I-• "

•
, L t ' ,,,' .

Im re orço c e ver a para a •

2a sImples: LOlll RIem Len o paI a cada lado. nomll1ado Nelson Mala Pr<>feitura d 1':00
.

'Ih- ln te a cerrada e magnifica IÍ:1ms, Sillet e Wright;(BVTC) venceIl TIlSSI' UTe_ Na preliminar os J'uvenI's Machado" em homenagem d
.� "

e o
, mal oes

:l f I
'

I In
e cruzeJ L e esa (OS mg êses, Burne, Dickingson e Ed-b 1 (T ) da S E C

'

• d S l' a d "1' t
" ros an uaIS. sor-

'Ae TC por. 6xl.e 6xO. '" ruzellO o u ao s u aso JOllla IS a que teio seria feito entre os ,Os ll1g1eses, mesmo

dO-j wal'c1s; lVIatthews, Bentley,Duplas: LOl1l Klem e Car- venceram os do São Luiz A. tanto pugnou pela grande- 12 DI"'lllcI'jlaI's J'OD"O d
' -,llnados amplamente ven- Lofthouse QuixaJi e ,uI'_L b C 4 t t 2 d

.

t t'
,., o· S o paIS, c

' , 'V
men o o (BVTC) vence�

. por en os a . za o

esdPo:' e· ca an�ense, não acreditando o vereador ceram o primeiro tempo por. lhaw. °

ram Renate Otte e TUSSi VlrrORIOSO O UNIÃO· os esqua roes· do CaXIas F.
no perigO

.

d b� 11 x 0, goal marcado pelo O goal de Bentley foi fei-W b I ("'TC) 2 PALMEIRAS C À" F C
o e &u orno, uma, .e e 1 ' por 6x2 e 6x .

,e merICa . ..
. vez que para tal "

_

'mew direita Eentley 'aos 37 to mediante um chute bas-
,Com êste belo e .merecido �o emb�.te , d� sábado á ATratando do üJ.terê�se cessano subornai�er�aa �ea mi��tos de jôgo. Os espa- tante violento a 35 metros

Itl'lunfo os raquetlstas do tarde, no PalaclO dos Es- de�se� clubes e da LIga mais nad -

12 nholS empataram aos 19 mi- de distância,. •

Bôa Vista Tênis Clube ga- _portes pelo Campeonato de JOll1vJ1ense de Futebol, da cl I 2a64 m.enosl· que B�-'l(;,
. .. . B' 'J' 1 ' •

u Jes, Jogae ores 12 .

.

.

nharam ll1Cenhvo e entusI- asquece uvellll, o quadro qua e esforçado Preslden- ·I·uizes 24 b d' .'� t. 'd f§.ijSS®�.SS•• iIJ).,Ci}iS•••@iíí•••••��•••{j��.fr.i}.S••••í, la S E' R U'
-

PI' t t BI
,e an eu llUlas oasma para se lançarem a c' .'. . , mao- a mel- e, es eve em umenau, R' S- P I M· G' ,.' I d 't" - 10, ao au o mas e-luta bl'eve:mente com o se- las cOllseglU evar e ven- plesen e a reulllao promo- " R· G 'd' , . . n'd � '.

- lalS, da ran e- do Sulgumte adversarIo - o maIS (,;j a pOI 27x25 o da S. E. VIda pela Fedm';:, çao Cata- "tc "N d' t .'b '- d
' .

fade e dificil - que é o Cruzeiro do Sul, assegu- rinense de Futebol promo- :e'd ab IS II l1l�ao a

, .... ;.. 'd' d t··
I n a ruta - afIrma oClube Nautlco MarclllO 18n o essa forma a con- ora do torneIO, o desportIs- d

"

Dias de Itajaí, real candida- quista do· título máximo. ta José Giuliari que teve
VHrea

��l\
-

se�':, ?bservadoto ao título máximo do tê- 'f'RIUNFO DA S. E. CRU. destacada e' eficiente atua-
o

SegUl� e

f
�n ena: 30%

nis catal'Ínense. ZEIRO DO SUL ção, vendo aprovadas suas �:r�o�fe�:/It:lra, 3b� ��r.aiVITóRIA E EMPATE DO O poderoso quinteto do oportunas sugestões sôbre
h

a.çoes raSI elo.

c, I M'l' P l'
I

- ras recon eCldas pela CBDC. A. JUVENTUS DE IrCu o 1 Ita!' do araná a rea Izaçao do grandioso 21/207' "F'd �

,

I' "

" ", /0 para a e eracaoS. PAULO que ogrou vltonar-se sá- empleendlmento que sera Metrop l·t d F t b' IC f
A

d' I d bado f"'eI t d G d b f"
o 1 ana e u e oonsoante ora IVU ga o, <. • l·e ao o uarany e enormes ene ICIOS para I': 10 � A

. _

'

I·
,

'd t d E. C" voltando a se exibir o flteb I f" I d
u- p«ra a SSOClacao dos

\l'ea IZOU rapl a empora a

S tI, CO t �ro ISS lOna e Cronistas Esportivos' e,510nesta cidade o forte esqua- domingo, desta feita contra an a a arll1a. , _

driío do C, A. JUVENTUS o vonluntarioso "five" da la REGATA AMISTOSA paTa a'AssocI�çao do,s Foto
DTafos EsnortJvos"S, E. Cruzeiro do Sul, não DE 1955
o 1� .•

consegiu repetir sua feliz Deverá ter lugar, no dia __'
_

"perfomance" anteríor, ba- 29 do corrente, na bela raia
queando por 44x37. de Jaribatuba, a primeira
EXIBIÇÃO DO- VICE· . regata amistosa do ano en- Uma sala grande no Edi-
CAMPEÃO GAúCHO r tre os tradicionais rivais do fie':l Paternon.
Está assentada a exibi- 1'2mO local: Clubes Náuti- Tratar na Rua Cons,e1hei-

t 'd d I' A tI' t' C h'
.

ção, nes a CI a e, do gran- (lS n' "n ICO e
.

ue oelra. 1'0 .Li l'ra 25, .

A's 4,30 - 8 horas.
"CINEMASCOPE"

John Wayne - Robert
Stack - David Brian
Claire Trevor - Robert
.Newton - em:

UM FIO DE ESPERANÇA
Technicolor de Luxo em

CINEMASCOPE

Preços: 18,00 10,00.
_

Censura até 10 apos.

A's 8 horas.
Arturo de Cardava - Ro-

Nac.

A's 4 - 8 horas,
1°) Paisagens do Brasil.

Nac.
20) R�TOS 'DO DESER

TO - Com: ·J'ames .1YIason
- Richard Burton
30) DESFILADEIRO' DA

i'roR.TE - Com: Charles

._--,--_._-_._----- - .. _0'_·

':;tarret

1°) O MISTERIOSO
SATAN. 7/ 8 Eps .

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

Dr.

A's 5 - 8 horas.
Ankito - Súgio de Oli-

veil'fl - Lia Mara - em:
MARUJO POR ACASO
No Proúama:
Metro .Tornal. J 01'.
Preços: 9,00 � 4,50.
Censura até 5 anos.

Censura até 14 anos.

10) Cine Noticiaria. Nac.
2°) FACINORA DE NE-'

VADA - Com: Wjp Wilson.
3°) RATOS DO DESER

TO. Com: James Mason
Richard Burton
Preços: 7,00 - 3,50.
Cencura. até 14 anos.

,•••G�•••e.o .

de São Paulo, enfrentando o

América F. C, na tarde de
domingo e o Caxias F. C. em
a noite de segunda-feira.
Frente aos "rubros" o

quadro pa.ulista fêz bela
exib-ição, preliando com har
monia e técnica, com o que--

achou?
Uma caneta de cor esver

deada sem tampa, grava
do o nome Iara Odila No-

ALUGA-SE

éetL Uma c.aixa 'com óculos,'
de aro tartaruga. Quem
achar, obséquio entregar
na rua Felfpe 'Schmidt nO
71.

-..�- --- _.
o __ _ __

•
__

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

�-------------

G. E. BRASil (de Pelotas) (Vic9aCampeão Gaúcho)
X

FIGUEIRENSE F, C.
, __ ti::

DIA 24 DE MAIO
VENDE,.SE
Um armazem de secos e

._.._.-_",..,.........".,..,.,.,..,.".-�"I mglhados -&it.Q ti, R,m� !J.qi
Barbosa 10 (Frente a Praia

'}�.

(Campeão da Capital)
·SIiIic·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Empregada
Precisa-se de uma cozl-

BANCO' DO BRASIL S.I.
ea rte ira de:Comércio Exteriar ::::;:l::��:l (APLA) �:�����, n,�Om�':m���i'd' d:!: ::�:��n;Ee�i!��:i:::::: _

COI\l[UNICADO N° 41 radiclorobenzeno. Dibrometo de etileno. - Em uma cidade do Ca- toque nas joalherias, para mente ferido. Depois, os

LEILÃO ESPECIAL DE DIVISAS DE PRODUTOS ).30.97 - Brometo de metila. nadá, um critico literário llSO exclusivo dos organiza- dois voltaram a entrar no
DESTINADOS À AGRICULTURA ;.32.99 - Metaldeído. "!foi provocado por um es- dores de encontros e outros caf-é.

A CARTEIRA DE C01\I[ÊRCIO EXTERIOR, devida- í.35.59 - Êstel'cs dos ácidos di, tri e matilclorof'eno- critor de rendosas nov'klas personagens antiquados' e -=- Mas ainda que me ti-
mente autorizada pelo Conselho da Superintendência dr. xíacético e clorofenoxipropiônico. de aventuras, por causa de retrógrados. vesseis _ matado - disse o
,': üe;b e do Crédito, .em sessão de 4.5.55, toma público 5.36.99 � Sais dos ácidos di, tri e metilclorofenoxiacé- lima frase que o literato E as opiniões respectiva: literato, sentando-se na

�':lé os certificados de promessa de venda de câmbio tico, dicloropropiônico e tricloroacético, e pen- constdsrou ofensiva e, so- e recíprocas continuaram a mesma mesinha - a comida
;dquiridOS, a partir de 27-5-55, nos leilões especiais para taclorofenato de sódio técnico. bretudo, lesiva a seus inte- ser as mesmas de antes, não deixaria. de ser miserá-
a lavoura, somente deverão amparar pedidos de licença í.37.00 Difenilamil1a. ,

resses comerciais: "Fulano confirmando, mais uma vez. veJ.
de importação relativos aos seguintes produtos, relacio- 5.39.10 - Pentacloroferiol, técnico. 'de Tal não sabe escrever". a in utilida dê do duelo, êste -0-

nados sob orientação do Ministério da Agricultura, fi- 5.39.37 - Fenotiazina. O crítico julgava-se pro- pálido remanescente med ie- Inutilidade do duelo? A
cando, consequentemente, revogadas as 'disposições an- 5.39.99 - Paran itrofen il técnico, unicamente quando tegido pelos "inalienáveis val. coisa é tão evidente que não
teriores sôbre a matéria (Comunicados 26 e 28). importado por fabricantes de inseticidas or- direitos da critica", mas o Um inciden '

e do mesmo .a le a pena falar dela. A
la. Categoria - ADUBOS - ganofosforados em quantidades limitadas às novelista açoda do, acostu- gênero já havia ocorrid« inutilidade que vai subli-

Adubos animais naturais, não quimicamente reais necessidades de produção. ma do a se movimentar en- entre dois' comediograf'os rha da é a tentativa de mu-

preparados, n.e. .í.67.99 - Emulsionantes, humetantes e dispel'santes,. tre pistoleiros, pensou que 'italianos, Dário Niccodemi e dar as opiniões dos outros e
Enxofre em, bruto, não refinado, unicamente para preparo e formulação com fins agrícolas. i sua �ol1ra nã? podia ser de- Roberto Bracco, A recorrei- o fato de se sublinhar isto
quando importado por fabricantes de super- 5.92.40 Inseticidas, fungicidas e semelhantes, l�ara la-

1 fendida senão por meio das liação fôra selada com um � tanto mais oportuno nes-

fosfatos, em quantidade limitada às reais ne- voura e pecuária, não citados especiflCamell- armas. gesto amigável e definitivo, tes tempos em que a palavra
cessidades do 'programa de produção. te exclusive clorato de sódio, cianetos de cál-I Os dois chegaram ao 10- por parte de Roberto Brae- escrita e a palavra falada

2.39.10 - Fosfatos de cálcio naturais (fosfatos tr icál- cio e potássio, difenil�mina, misturas de �ns.e- I cal, ao nascer do sol, 110 co. Este tinha querido a- são manipuladas em larga
cicoà), não moídos. ticidas em pó, creosoto, tiofosfato de díatil-

i parque gentilmente escolhi- cornpan har Dário até o por- escala com o fim de modifi-
2.39.20 - Fosfatos naturais, moidos. paran itrofen il, ü:ofosfato de dirnetil paran i- do pelos respectivos amí- to e saudá-lo antes de sua cal' os, cérebros e orientá-
5.70.00 - Nitrato de cálcio. trof'en í] e metabarato de sódio.

.

.1 gos, orgulhosos de repre- partida para a América. Le- los até nosso ponto de vista,
5.70.05 - Nitrato duplo de cálcio e- magnésio. 3.74.20 - Pulverizadores e polvilhadeiras manuais ou 3entare_:n o segundo papel I vantada a escada de bordo nossos interesses e nossas

5.70.10 - Sulfato de amônia. costais, �ar� uso agrícola \Vide �OTA I).
"

num episó?io evocador d.e um último e prolongado sil� paixões. E' incontestável
5.70.15 _ Sulfonitrato de -amônio, NOTA: Os pulverfaadores e polvI1hadelras

. :noton- passadas epo�a.s. cavalhei- vo da sirene já rompera o que a palavra, empregada
5.70.20 - Cianamida de cálcio. .ados estão classificados no item 6.74.20 <dos leilões co- rescas e românticas. Arma, c-éu sereno e azul de Nápo- em doses fortes, modifica a

5.70.40 - Amonitratos, n.e. rnuns. a espada. Como os duelos leso Roberto Bracco estava atitude de um povo fá-lo a-

5.70.50 - Nitrato. de sódio, com teor de azôto igualou 7.36.99 - Papel de sêda, até 20 g p/m2, próprio para modernos tem uI?� _f�nção estranhamente inquieto. creditar no contré rio do que
-

inferior a,. 16%. embalagem de frutas, nos formatos e com os puramente publicitária e Quando o navio comecou a foi levado a crer quinze dias
õ.70.55 - Nitrato de amônio, com teor de azôto igualou dizeres exigidos pelo Ministério da Agricul- simbólica, o duelo terminou se afastar do cais e �'airanr

I antes.,
o

ind.uz
a entrar co-

inferior a 33%. I tura, c�m. um ar�'anhão'" na. mão dos bolsos os primeiros len- mo signatário de um Em-
5.70.60 - Uréia, com teor de azôto igualou inferior a NOTA I direita d� .1lt�rato. ços para agitar os' adeuses préstimo Russo ou a com-

46%. Os pedidos d� licença. de importação relativos aos Reconciliações, abraços, e enxugar as lágrimas, en- prar marcos alemães, que
5.70.99 _ Adubos minerais ou químicos, azotados, n.e. tens 2.28.55, 2.28.59, 2.28.65, 4.73.50 e 6.74.20 deverão redação da ata do encontro, quanto no navio Dário Nic levaram à ru in a humildes
5.72.00 _ Escória 'J homas, :er previamente visados pelo Ministério da Agricultura declarações de que os dois codemi tirava o chapéu dr depositantes e sólidos ban-
5.72.10 - Fosfatos de cálcio calcinados. iu seus órgãos autorizados nos Estados. J!:sse visto deve- duelistas se haviam com- panamá, em terra Roberto coso Mas, na pequena econo-

5.72.20 - Superf'ose'atos de cálcio mineral 'ou de ossos. á ser obtido antes da aquisição das divisas em Bôlsa, I portado como dois perfeitos Bracco agitou as luvas e le- mia quotidiana, a modifica-
5.72.30 - Fosfatos de amônio, contendo acima de 8 mg ia ra evitar caducidade dos documentos de promessa de

.

cavaleiros e acôrdo para o vando as mãos em conha a cão dos cérebros é um em-

de anidrido arsenioso por kg. -en da de câmbio. Outrossim, com relação aos quatro pri- .Imôço final, com o presen- boca, disse em sonoro na- preendimento sem resulta-
5.7259 -"- Adubos minerais ou químicos, fosfatados, n.e neiros itens acima mencionados, os documentos de au- e de praxe de um par de politano: do. As pequenas opiniões se

5.74:10 _ Cloreto de potássio. .orizaçâo para importação só terão validade se acompa- ,botoa�uras.�s testemm:has - Êh, don Niccodé! Mas renovam p�si, por sua f'al-
5.74.30 _ Sulfato de potássio. ihados de certificados fitos-sanitários' do país de orí- .) ao crrurgrao que aplicou um trabalho como o' meu ta de f u11Clamen to, sua es-

5.74.40 _ Sulfato de magnésio e potássio. rem, visados pelo cônsul do Brasil. ma ciência em passar un "PíccoloSanto" você jámais cassa solidêz e -um instinto
5.74.99 Adubos minerais ou químicos, potássicos, 11.e.. NOTA II .lgodão embebido em álcool escreverá. ou uma fé que as fixa e as

exclusive sais potássicos naturais, 'carbonato Os certificados de promessa de venda de câmbio ad- n o arranhão, cobrindo-o,
A

.

terrni orienta.
,.

it t d tá .uiridos nos leilões normais não poderão amparar pedi- com duas tiras de espara-
i
t

COIsa ermll10U com es-
Quando se é J'ovem, acre-de potasslO e ni ra o e po aSSiO. .

Jral)O em cruz, a ata foi as- :
oa passagem de c.omédia,-7900 Adubo japonês (promoloide). los de licença de importação de produtos constantes da

.
. porque entre os dOIS grall dita-se na potência dos ar-tI.. -

l' dnada !)elos (lois aclvet·sa'.-
,

. '

.

'.'. t1': 7910 S ·lfofosfatos TeSel1te Jlsta. d l· f t _5umen 'os. Mais tarde, a ex-d••• ,- u <.

dos,' mas, el1c[uanto o lite-
es comee lOgra os se ln er-

5.79.20 _ Guanos artificiais. NOTA III
p sal f iel'iência nos ensina que é

O d t· t d d' t l' d f'd t"ato f'erl'c'to es·cI'e\'j·a a Slla
u el' m.a guns anos, .os a-

. -

-79 �O S ]'t d I d 'd' e t'
. .

s pro u os Bupor a os me Ian e icenças e eri as "t 1 d 1 ll1genuo tratar de mudar otl. .0 - aI re up o e SO 10 po asslO, impuro.
Lssinatura, a caneta engui-

os e a Vi a e c oze mIl qui- C3j'f.t',el' do nosso,5.79.40 _ Nitl'ofoslm. 0111 base em certificaelos de promessa de venda de câm-
ometros de mar.

' .. próximo,
5.79.50 _ Adubos radioativos (resíduos de fabricação ,ia a,dquiridos íl0S "leilões da lavoura" deverão ser obri- çou. As esterográficas) ge- Mais de dois séculos an- 'efol'çm: sua vontade. toni-

do l'a'dl'o e do tO'I')·O). ·atoriamente a')licados nns ativida.des a.grícolas. 'l'almente, funciol1am bem na 'ical' seu amor própri,o, ape-� es, quando os duelos não
f dA' t" NOTA IV não dos proprietários· como 'a1' ]1ara a sua diQ'lll'dade, e5.79.60 - Fos ato e amOl1la e po .asslO. �ram precedidos pelas cavi- �

, . Os certificados de promessa de venda de câmbio re- )s cachorros domesticados insistir sôbre o cumprimen-5,79,70 -".Nitro:fj;)sfai;D <;le.-'P-9tas�lO. ações dos padrinhos e as
.

dI' ntivos à "la. categ'oria - ADUBOS" não I)oderão ampn- que só aceitam biscoitos da to do dever. O mais que se5.79.99 - Adubos não classiflca os, n.e., exc llsive saiS -

d d
. 'ol'malidades elo código de

'ar 11edido;:; de licen<:a de il11j10rtaçao de materiais eu- .11ao o seu 0110. pode fazer é despedl'-los sepotássicos naturais, carbonato de potássio e .xelli, mas todo çavalheiro -

.uadrados na "la. categoria - INSETICIDAS E OV- - Não só não sabe escre- são empreg'ados, pag'ul'-lhesnitrato de potáss!o. ',evava sua espada, pendente
la. Categoria _ INSETICIDAS E OUTROS PRODUTOS mos PRODUTOS'�, e vice-versa. ver, mas l1em sequer sabf:

'la ilharga.e deixar o pró-
sem os utilizar, se não se

1.90,01/09 _ Gado para j'eprodução, exclusivamente pu- MATERIAIS EXCLUíDOS assinar.
)1'io cadáver junto a um ca. pode mandá-los para a rua,

O t·· 1 '1 d I' t t' (C O novelista, nervoso com b
.

'I
.

1'0 de "pedigree", exceto cavalar ou equi- s ma enalS exc UH os as 1S as aTI er10res omu- 11in ho era, como hO.l·e, um
o nga- os a CUS_J;lll' o que

.

"28 1-. I 'd t h o risco corrido e exaltado )' d
- .

no (]5l0.04i. .Icados ::::.6 e ) ou que e11100ra não exc Ui 08 en am dmples incidente da circu- rO\l}aram se am a nao estI-
b' t l'

- -

f' 1 '}- pelo perigo de que tinha es- veJ' d"d .
.

dNOTA I _ Os pedidos de importação deverão ser .011. em ou rll.s ap 1caçoes passarao a 'igUl'ar nos el0es ação, o literato Francesco ,lgen o e, no pIOr os

')
.

"t t' 1 'f'
- capado, deu uma bofetada ca d' IacoffiI)unhados dos se':wintes documentos: ormalS, SO} as segum ês ca egOl'las e c assl lCaçoes, ?aull,\Ín de Saint-Faix, sos, man a- os para a ca-

�

I
-

'1 d
-

5 no c.rítico com a mão livre d' ( t t d
.

1) Prova de (lue o ir.1pol'tador é criador devidamen- ene o que os nao menclOnac os se enqua rarao na a. emperamento irascível ela es a, o aVIa, e uma
.

t) t
. da lapiseira e do esparadl'a- pa'IJ'da t' f -) O

.

te inscrito no Registro de Lavradores e Criado- qUlI1 a· ca egona: :)['igã.o, ao entrar no Café
c c sa IS ,açao. pIOr

1 t
. pO. O a lmoço foi adia,do, re- dos e1'1

'

t d Ihres do Ministério da Agricultura, Rio de Janeiro. . a. ca egona 'Pl'ocope, depois do convenio 'os e pre 'en er me 0-

(J342 p. t I d' tomaram as armas, mas ou l'a' los ] 'f' '1 t2) Fatura "pro forma" discriminativa, fornecida l .. c. - 111 os c e um iR. los Enciclopedistas e o paI.
-

, l110C I lCU- os, rans-

(\3 99 P t t I d' porque os dois eram exce- fOl'nla' I .

'II)ela firma vend€dol':l, com o respectivo visto da ! ."'" - a os, perus e C. c e um ia. varim espiritual Revolução
- os e corngl- os.

07 48 O 'd I' d le11tes espadachins ou por- - Um' I' t "tAssocjacão de criadores reconheCida pelo go- ,�. . -:- SSOS mOi os ou pu venza os. du um oficial que molhav,' Jorna IS a VISI ava
,

) 09 05 G que eram dois calouros 1lnIa pe
-

f
.

vêl'l1o do país exportador e visto do consulado J. •

- llano. / .� códea do pão num econô, c quena povoaçao ran-
) 09 °7 F' I d diz a crônica - o duelo se d I f 1 'tbrasileiro. J. • •.., 'arlll has de fíg'ado para rações ba. ancea as. 'nico café com leite. cesa, a qua se a ou mUI o

.

"" O O Leria prolongado até o infi- d
.

a t dNOTA II ,_ Deverão os animais ser perfeitamentt [.0;,.6 vos para incubação. - Que comida miserável UI' 11 e a guerra e uran-
j -

1 C } f' 1 d (D d'd nito, se o cirurgião, que ti- te a I'b t
-

C
.

tidentificados na fãtura e na licença, co.m a menção do t.t5!:J,O 'arnaI'in lU ou arln la e carne. o pe. I o
- disse, em voz alta, o es-

I eI' açao. onsclen e
-

d
'

t I
�

1 't nha operações' mais sérias de Slla
. -

d
.

ff'l 1 t d
.

t 'daele sallg·lle evera cons ar, e e acorr o com o que !)recel ua - C,I'j·tOI'. l11iSSaO e 111 arma r'nome, 'i iação, sexo, (a:t o naSClluen o, 1 , hI· o DlPOA (Dec. 30,691, de 29/'3/52), o feor ,10 programa, não ouvesse com exatidão a opinião pú-(puro de "pedigI'ee"), pêlo, sinais característicos, va OI'
,.

1 � decI'dl'do qlle paI' esgota O oficial ressentido, dei- blj'ca, )'ntej'l'oll-se COI11 ante-F '

I' mínimo de 60oto de proteína� e no maxlmo Ov;"o '
-

OB em moeda estrangeira etc. Constara da icença que /(
t d d' t d .<OU fi metade de sua codea

I t'f' 1 de umidarle, 8% de ·gordura e 22% de sais mi- men o os Ols·con en ores, cedencia da situação geo-e a só terá validade quando acompanhada de ceI' r'lcae Q I' I'

d
.

b t () de pão e com umgesto COIl"'
.

I nerais). eVHl, cessar o com a e. i'- g'l'áfica, r). s ativi,dades co-de genealogia, fornecido por entidade reconhecIda pe o
adversários não se reconci- ddou o literato para sair . .

.

g'oVe'l'no do pal's expol'tadoI' e vI's�do 1)elo consülado bra- 1.89.05 - Farinha de peixe. .

t I mel'CIalS, dos produtos agTí-
_ _

n

II'aI'al11 o do
'

do I'esta 1)a1'a a rua, a sentImen a I d'I 3760 - Ul'e'l'a 1)"I'a fl'llS i·nd1lst1'l·al·s. .,
' no u- CD as, a sit,uacão san.itária,sil'il'o. l. . U

t b t d Rue de l'Enciene Comédie -

NOTA III _ No caso cl,e iml)Ortação de ovinos (1.90. ,.39.10 - Pentaclorofenois. ran e l'ece eu con ra-or em
.

t t
.dos nascim'entos, dos casa-

o

451 D) e os padrinhos ficaram sem e, em melO aos ranseun es, mentos, divórcios, e mOI'tes.05) origi'na' 1'i'OS dos pa,i'ses do Prata, deverão os pedidos í. �.OO -·,Provitaminas para uso animal (A, D2 e 3.
d f'-

4n 10 C
.

D2 A as abotoaduras que, de menos surpresos o que l- VIU blll'2'lleAS a qllem i'11tel'l'O-"

.

ARCO A 'a
-

Rio .í.::::'. '- oncentrados de vitamina A maIS ou
•

'�ser visados previamente pela .
- SSOCi .çao -

qualquer maneira, a. nova camas hoje diante de dois d'Gl'undense de Criadores de Ovinos, Q_ue se manifestará, mais D3. gava, Isse:

também, quanto a lJreços. ,.42.29 - Concentrados de vitaminas de complexo B, 5.30.62 _! Dicloroclifenil tricloroetano (DDT), com a
- A povoação tem 2.000

t d I t' d
.

t e·l 75
' habitantes.2,28.55 _ Pl�.ntas vivas p:tl'a agricultura, inclusive en- con eu o, pe o menos, res os seguin es e- pureza mínima de 90·

xertos, exceto p"l_ru floricultura (Vide NOTA mentos: B1, B2, niaeina, ácido pantotênico e 5.30.7ü _ Rexacloretana, ortodiclorobenzeno, paradi-
- Mil - corrigiu o jor-

1· I b d'b t d t'I' nalista, que conhecia o sell1). co ma. coro e]lZenO e 1 rome o e e I ena.

2.28.59 _ Bulbos, tubérculos, rizomas, raízes e estacas, 5.42.99 - Suplementos de vitamina B12. 5.30.97 -, Brometo de metila_ assunto.

n.e., exceto para floricultura (Vide NOTA. I). 15.44.99
- Suplementos antibióticos, associados ou não 5.34.99 - Ácidos fenoxiacético, tricloroacético, metic1o- Dois mil - insistiu o bur-

2 2 fI I d 't
.

B1? . ,. guês, com g'álica ironia.: 8.65 _ Sementes para plantio, exceto para orlcu -

i _

ao e VI amll1a )�. rofenoxiacetlCo.
tura (Vide �o.TA I).

. I �.99.9B - Sais minerais para balanceamento de rações. 5.36.99 - Sais dos ácidos fenoxiacético, tricloroacético, E se explicou. Faz um

2.32.99 _ Bentonita e Attaday (AttapulgJta). ,tl.69.99 - Tosquiadeil'as acopladas com motor diesel ou metilclol'ofe-noxiacético e pentaclorofenato de mês, todos os jornais escre-

288 '>0
'

I gasoI' '

l' veram que ei<am mil pessoas_. ._ _ óleos miscíveis inseticidas. ma. soe 10.
4 73 d

.

f· d IhtI' que gri�fl.ram "Viva Pé-· .50 _ Bátatas de tipos especificamente destina _os a 6.74.20 - Pulverizadol'es, msu la ores e seme an es, 5.37.00 Difeni itU1ll1i\,
·A

. .

lt t
.

d x 3 F" tain";· quinze dias depois,fllautio, aprovados pelo Ministério da gl'l- \ especiais para agncu Ul�a, mo onza os, e." 5. 9.37 enotIazma .

.

cultura (Vide NOTA I). i clusive os tipos que funcionam adaptados ao 5.39.99 Paranitl'ofenol técnico. que eram mil as que grita-
5 d t d b ram "Viva De Gaulle". Não,11.35 _ Fósf,oro vermelho, ul1icam.ente. q.ualldo impor- c.ano de escapamento e mo ores e com llS- :> •.96.41 Cl'eosoto.

.. perfazem dois mil?
tado por fabricantes de 1I1setIcidas organo-,

tão. 3a. categona
, ,. d r-

, .
>
I Mas então, dirão vocês" se

fosforados, em quantidades limitaJas _as NO'�'A - Os pedi�o� d,a .

especIe �ve ao ,ser prevIa- 5.32.99 Metaldeic O.

real's necessidades elo programa de produçao. mente VIsados pelo MlnlsterlO da Agncult1lI8 ou pelos -5.35.59 Ésteres dos ácidos fenoxiacético, tricloroace- eram as mesmas mil que
5 gritavam "Viva" com o in-.12.42 _ Aili'dI'i'do arsenioso (arsênico bra.nco). órgãos estaduais congêneres. tico e metilclorofeuoxiacético.
5 tel;valo de poucos dias, a.13.69 _ Óxido CUllrOso. '

2a. categoria. 6.74.99 Conjuntos completos para irrigação da la-
p't

.

51 I (t I t) e all1_':e a seu adversário,· 4.45 _ Sulfato de cobre com a pureza mínima de� 2.p2,99 - Bent011ita e attac ay at apu gi a . voura.
· 98of' 2.39.00 - Nitrato de sódio natural (salitre do Chile).

.
4a. categoria comp ,fala em obstinação?

51 � ;0. E'· simples. Eram obstina-
_. tI.09 _ Fluoreto de sódio. . 5.11.14 - Enxôfre puro, moído. 1.90.04 - Gado cavalar ou eqüino para reprodução, ex-

d"

1 ' os e coerentes em gritarO. 5.30 _ OxicJoreto de cobre, com o teor mí�1imo de 5.11.35 - Fósforo vermelho. clusivamente puro-de "pedigree' .

"Viva".
5 45% de cobre metáiicó. 5.12.4J Arsênico branco. - NOTA -;' Os pedidos de licença de importação de-
l 18,iO C t a-o nll'ni'lua 513 GC) o·xI'do aso v�l'a-o seI' acon11)anhados de dO,!llmento em que' o "Stud·

... - ianeto de sódio, com a concen raç .

. .. . -" cupr . . "

5.3 �
de 85%.

, ,�.15.09 - Fluõreto de sódio. Book" Bi'asileiro certifique:
.

0.07 _ Hexaclol'eto de benzeno (BRC), molhavel, na ;).15.30 - Ox,icloreto de cobre. a) que o an imal se destina a reprodução e sua a-

concentração mínima de 12% de isômero ga- 5,15.60 - Clorato de sódio. quisição é de interêsse para o aprimoramento
ma 5.18.40 - Cianeto de sódio. do plantel nacional;

5,30.62 _ Di�lorodifenil tricloroetano (DDT), com pu- 5.18.41 - Cianeto de potássio. b) que o animal não participará de corridas.
reza mínima de 75%.

. 15.18.42 Cianeto de cálcio. Rio de Janeiro, 21 de maio de 1955.

_. _Cl:\nteno,_ Glorado, com .;:t pUl:ez!l: mínima de 5.18.80 Metaborato de sódio. a) Ignacio Tosta Filho :_ Diretor.
40%. HexElc1onotana. Ol'todiclorobenzeno. pá- i ó.30.28 C%\ufÍ>:nos. a)

, Adellno Debenediio - Geúnté.

2.09.09

2.35.91

nheira para pequena família.
bom ordenado.
Tratar na 'Av�nida
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6 Florianópolis, Sábado, 21 de Maio de 1955

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

Academico XI fIe
fevereiro

I (Faculdade de Direito de Santa
SERVIÇO DE INSEMINA, I'

filha do capitalista Pedro', sep.ist�, ?onsegiu fazer a

Cll(Qr'lanU) Dcpartameuto FemininoCÃO ARTIFICIAL Castro, contratou caaamen- ,malOna, flc:J1do �om o con- U _II • li
"

. ..
�.

Está em pleno funciona- to, o jovem Aurelio Carlos: trolio da. Câmara, que nas, De ordem �o cole�a Pres1Cle.l1te �o C.entro Acadêrni-
t t d de' Remo" f'ilho do SI' Carlos' duas legislaturas passadas, i co do,u conhecimento ,as senhoritas interessadas que semel'l o, oman o gran 1m- •. 1 1, 1 1 •

I
,-

I ,.
.,. • _ ,

'. ,
_

'I S I'Vl'CO de Insemi- Alberto R.emor, da Laguna. esteve com o PSD. i encontram a dispcsicâo, na sede do Canti o, 9S cal toespu so, o e
,

1'-
- , _. , '-

d te" d 'D'· it-

A tif'i
.

1 d Pô t CASAMENTO Suas reumoes sao grava- que darão ingr-esso as reunroes ançantes o H ei o,naçao r 1 lCla , o os o , -

I
,.

de -j\,10nta desta cidade. Atu- Consorciou-se nesta cida-'I das pela Radio Tubá, que as que serão realizudas seman3�ment�, .as tardes ?e domin-
de O dr'. Stel io Cascais Boa- irradia todas as quartas- 1,0:08, em lucar e hora que serao pràvíamente avisadas.alments, a inseminação é

I
c. '"

feita em bovinos, estando o ba id com a senhorinha Ro- feiras, às 20 horas. É líder I As interessada s deverão comparecer à Séde do Cen-
.
dr. Martinho Chizo Neto, sinh� Cargnin. O ato que da UDN o vereador Clodoal- tro,. muni�as .de um:1. �o!ografia, S3x.1) e, ll:dian}e. m�clicom esperanças de poder, foi intimo realizou-se no : do Althoff e do PSD, o ve- ca ímportãncia adquí rirão o cal tão que lhes dará ingt es

na proxima temporada, fa- Colegio Sã� José, contando Ireador Dilney Chaves Ca- 80 às rellniõ�s e sem 0_ qual não �el'á permitida a entrada.
zer também, de equinos. com inumeras p e s s ô as. bral. Os cartões poderão ser obtidos na sede do Centro
Tumbern os suinos, têm Após, o anlace, os nuben- Grandes debates têm sido Acadêmico, diariamente, das 17 às 19 horas.

recebido uma aceitação fó- tes tomaram o avião da Va- travados, pelas duas cor- Florianópolis, 18 de maio de 1955
l':l do comum, notando-se, rig, que os levou 'ao Rio. O rentes, levando desusado 'I'erezlnha de Almeida Pedrosa _ Preso do Depart,
entre os criadores, grande dr. Stelio está dirigindo, o numero de espectadores às Feminino.
entusiasmo, com as raças hospital Bom Pastor de Ara- suas reuniões.
nobres. rauguá, onde vem conf ir- EDIFICIO ELIZABETH
GRANDES OBRAS DA mando, sua capacidade de Está prestes a ser inau-

SIDERURGICA
'

grande cirurgião. gurado, o grande "Edificio
A Cia. Siderurgica Na- INAUGURADO O ALAM- ELIZABETH", dos srs, Sa,

cional, esta invertendo em BRADO DO GREMIO Iim e Tuffi Mussi, nas es-

Tubarão, um grande capi- Foi solenemente inaugu- quinas das ruas São Ma-
tal em varias .conatruçõese rado o alambrado, da praça noel e Lauro Müller. O pre-

ampliação de sua Usina Ter- desportiva do G!_'emio Des- d io,: todo de concreto arma- ó.bl'ii"é. umÓ. �(j(Jte que,
mo Eletrica. Assim é, que portivo Cidade Azul. Com o do, tem seis pavimentos, lhe ..endel".i. jUl"e cem-
está em construção, o Es- Hercilio Luz, fica a cidade, I servido por elevador-já em pense.dor'

e
critorio Central, um grande com dois campos de alam-! funcionamento, tendo no SE�������s�.� levó,r'';' pó."" SUo "esid�n.
e lindo prédio, cujo valôr brado, unica no Estado. ; terraço do sexto pavimeI1t�, .. I ei" um lindo e úhl pt'e&e!'lte:
total da obra é estimado em Este melhoramento, deve- o restaurante, donde se di-

um BELíS!lIMO eOFRf de ;4ÇO eROMADO.
Cr$ 1.860.00Ó,00, está cons- se, em grande parte, no des- 'visa toda cidade, numa lin-

�. APt"OCUI"� hoje o NOVO

��L�:�OtiP�i�!:, e�a�a:i�:� !bl1�t���a ca��::��i���pr�:���:- �;�d�i�;�oPead���:i�i��'su��a� I!:J NCO GRICOL,A
ri, no valor de Cr$ [te, que contou, com a coope- tarinense e' dos maiores do

� rLORIAHÓ� .7Y-;:,,..1! CÀTARII'IA HO. �""'" ��.' f.���240.000,00; acabamento da '!raçãO inestimavel do "gru- Estado.
. ! A Chefia da 16a: C.R.M., -êla��e 1932, filho·de Jacin-casa de maquinas, no va- po grernista", sempre unido DR. -:\.NNE� GU�L�ER:O I solicita o comparecimento to Eusébio de Souza.lõr de Cr$ 100.000,00; a u- ;) abnegado, em torno dé Após

_ melll:dros�ssIma �n- naquela Repartição, com a i Jordelino Bento Lopes,menta de 50% em varias ca- seu club. tervenção cn·urglca,. feita

Nosso Posto S A devida urgência, afim de, classe 1929, filho de BentoS,:!H, da Tua na 5, de Capiva- 'TenninaClo o alambrado, pel? profes.sol' Chevalier, d.e I
-

'
• '. tratarem de assunto dos' Ivo Lopes.ií, o-s 300.000,00; constru- já estuda a atual direto- Phila.delphia, E�tados. Uni- ! I'a,rros DI-etQ,.. , el seus interesses, dos seguiu- Jorge Fernandes, classecão de um "Play Ground" da, o pavilhão das arquí- dos, retornou a esta CIdade, .

,",U ':., tes cidadãos: 1935, filho de Domingosem Capivari, no valôr de bancadas, toda de material. o enge, Annes Gualbe.rto,: João Fernandes.Cr$ 119.200,00; prolonga- PRIMEIRO LUGAR NO diretor da E.F.D. Tereza; ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Almir Alipio de Aquino, Jorge Martins, classemento da linha férrea dos CONCURSO DO BANCO Cristin.a, pessôa largamente São convidados os senhores acionistas para a as- classe 1935, filho de José 1931, filho de Maria Mar-Silos e Poços do Elevador DO BRASIL ,conhecida e estimada no sembléia geral que terá lugar na sede social, à rua San- Egídio de Aquino. tins.de Carvão _em Capivarí, Vem de se classificar, em sul-catal'inense. 'tos Sal':üva llO g·lO, no dia ,1 (le j\lnho próximo vindouro, Airton Bar'tolo, classe José Bernardino da Silva,Cr$ 163.000,00; reforma primeiro lugar, no Concur- Ao aeroporto municipal, as 16,00 horas, em segunda convocação, com a seguinte.. 1936, filho de João Bartolo. classe 1928, filho de Bcr-p:ll'cial das rêdes de distri- �o� do Banco do Brasil, '0 sr. compareceu crescido nume- ordem do ,dia: Antônio Alcebiades Nu- nardino João da Silva.buição ele energía eletrica, INaldo Meneghel, da vila 1'0 de pessôas, que o foram la - Deliberação sobre o balanço e contas da dire- nes, classe 1933, filho de AI- José Pinheiro da Silva,em Capivarí, no valôr Cr$ Je- Treze de Maio, deste mu- levar suas bôas vindas. toria, bem 'como aprovação do parecer do Conselho Fis- cebiades Antônio Nunes. classe 1935, filho de Manoel362.000,00; construção do licipio. E' digno de nóta, I O dr. Annes foi acometi- cal; Al'y Avanci dos Sat1tos,· Podirio da Silva.Hecreio Operaria, com Sil- lio só a classificação, mas, ; do, de insidiósa molestia 2° - Eleição do Conselho Fiscal e fixação de seus classe 1934, filho de l\ülnoel José Vieira, classe ·1928,"1áo de danças, palco, sala 1 'pessõ,a que a conseguiu, I nas cordas vo�á�s, que. a honorários;· Lourenço dos Santos. filho de Agostinho Vieira.pal'a jogos de salão, reser- )ois, tendo apenas o curso I conselho d�s -:nedlcos, v�u- 30 _ HCllúncia do diretor e eleição de seu substitu- Celso dos Santos, classe Júlio da Rocha' Rangel,vados, instalações sanHá- ;Jlimario, o �r. Evaldo eS-I;e,na, cOi1tll1�eJ1Cla de Vla- to com fixação de seus vencimentos; 1926, filho de Ancelmo Hi- classe 1936, filho de Jobrias, "büffet", etc., Cr.$ WdOll com afmco e conse-.Iar a AmerIca do Norte, 4°'_ Outr'os assuntos de_ interesse social. pólito dos Santos. Dias Rangel.
.900.000,00. zuiu tal classificação,· num I pl'ocurando d,o prof. Che-, E'treito, 14 de',maici de 1955. Ci'ecencio Malioel de Sou- Manoel Celestino de Sou-É int21'C,Ssante notar-se, 'Ol1curso, que muitos gina- valier, considerado, o maior (D .... Rodolfo Remnlx BaneI') _ Diretor-presidente ia, classe 1926, filho de Ma- to, classe 1933, filho de Imi-que a maioria das obras siànos rodaram. I Cirurgião do mundo, para (JOsé Corrêa Teixl:ll'u Filho) - Diretor-técnico �lOel Izigoro de Souza. dia José Monteiro.aqui inumeradas, já está r;ONSTRUCAO DE GRAN- garganta. Dilmo Saul, classe 1936, Norberto Costa, classeljuasi concluída. Restando,· DE FABRICA \ O dr. Annes perdeu, parte •••••••••••••••e filho de Saul Manoel Lean- 1935, filho de Eduardo Cos-ainda, o grande refeitorio, Já começaram a ser co- de sua voz, mas, ficou com- I dro. ta.quasi pronto. :ocados os grandes arcos, pletamente cu�'ado, o que Nosso Poslo � A Euclides Mano,el Adão, Pedro Alexal1dril1o Perei-HOMENAGEM AO la f"brica que a Cia. E'rasi- foi uma satisfação, para o

'

,

. .' \ou • • classe 1933, filho de Izolina ra de Mello, classe 1936, fi-DR. OTTO !eita de Fumo em Folha, seu grande circulo de ami-

C�. rroa,'. DI-esel Maria dos Santos. lho de Ivo Guilhon PereiraSignificativa homenagem está constl'uindo no bairro zade:;;. UI .� Jacó Bento da Silva, clas- de Mello.foi plestada ao humanitá- doi Sínclicato, �erto �10 Aero-I EDIFICI� FORUlVI ASSEiV1BI..ÉIA GEItAL EXTRAORDINÁRIA se 1935, filho de José Bento Pompeio Coelho da Costa,l'io e querido médico local, porto. O predlO tera 50 me- Nas esqumas das ruas São convidados os acionistas da Nosso Posto S/A SilviaJ)o da Silva. classe 1933, filho de Joãodr. OUo Frederico Feuer- t1'6s de largura, sem colu- São Manoel e 27 de Abril, C;],lTOS Diesel p:1J'U a assembléia geral extraordinária a Joaquim Gonçalves, clas- Coelho da Costa.sehü.ette, pelas Irmãs da nas, com 200 de fundo. está. sendo construido, pelo re::dizar-se no di:A 4 de junho próximo vindouro, às 10 se 1933, filho de Manoel I Procópio Carmelino deDivina Pl'ovidencia, do Hos- :Reina grande entusiasmo Governo do Estado, o edifi- hOI'�lS, em sua séde social, alim de deliberarem sôbre a Aristides Gonçalves. Simas, classe de 1936, filhopita] Nossa Senhora da Con- <1â zona agricola, pela plan- : cio do Forum. l'eformn geral dos estatutos da sociedade. João Idalino ela Silva, de Carmelino Vidal Simas.ceí<;ão e pelos medicas. Na lação de fumo, que será ver-I O rredio é de dois pavi- Estreito, 14 de maio de 1955 classe ,1935, �ilho de ldRli-1 Satmmino Gonçalves, clas-s::da de maternidade, foi co- clr.deira revolução para \ o mentos,. para la. e 2a. vara. (Dr. Rodolfo Renaux Baner) Diretor-prp.sidente i no Jose da SIlva. se de 1934, filho de Manoellocado uma placa de bron- sul, que vive - aferrado a, É dotado de grande salão (José Corrêa Teixeira Filho) Diretor-técnico I João Jacinto ele Souza, Aristides Gonçalves.ze, mandada confeccionar, plantação da mandioca, ho-' para as sessões do Júri, .su-
, I Silvio Virgilio Teófilo,].Ielos módicos do Hospital, je de nenhum valôr, i Ias de audiências,

p,ortaria'j
. classe de 1936, filho de Vir-tendo a frente o dr. Stelio CÂlVIARA MUNICIPAi I cartorios, sanitarios, etc.
gilio Teófilo Gabriel.Doabaid. Nesta ocaSlilO, . A Câmara Municipal de Um grande projeto do dr.

. Valter Narciso de Maga-saudou o homenageado, o 1'11bal'ão, ficou compósta Gilberto Evilasio da Luz, e

Ilhães, classe 1936, filho dedr. Fi'ancisco Carlos Regis, de 6 vereadores do PSD; 5 grande r.ea'lizaçãl> do atual
Pedro Joã,o Maria.dizendo o motivo daquela da UDN; 1 do PTB e 1 do governo. I Valter da Silva Rocha,solenidade., Visivelmente PSP. Tendo a UDN conse- 'l'ubal'ão, em Maio de

: classe 1033, filho de ManoelêD1ocionado, o velho cirur- guícJo a colaboração do ve- 1955
I da Silva Rocha.gião, que ha 43 anos, tra- reador petebista e do pes- .o COl'rrespondente; I Vilmar SeU, classe' 1933,b211u.1 n o Hospital, agrade-

I
fi! ho de Lili Sell.reu, mas, não conseguiu ter- »••••hi.&.". il••�.@8.1íI•••••••••••8....(j.a••e@.(j -

'

minar, porque a emoção lhe
.

mbargou a voz. Disse que

C
'.

t
1m I�U�;�.id�a:��a�ãsOeu �:�e�e� , o···nVl ,e

.

�,' I e�!T�����?���.)tE,i' deixado em seu lugar, �
'1- Noticia-se ter sido coloca-

llm rílho _ o dr. Leo _ � do em exposição no Estado
que sabía mais do que ele. ' O Centro Excursionista ARNOLDO RAULINO, tem

de sãà Paulo, veículo intei-Us presentes o abraçaram í) máximo prazer em convidar aos seus associados e
ramente construido com ma-comovidamente. exmas., famílias, a comparecerem no dia 21 (hoje _ sá-
tericil brasileiro. Trata-se de(.) dr. Oto é conhecidis- 'lado) na séde social da A.A. Barriga Verde _ sito à Av. 'tlm caminhão Ford, do últi-1;imo em todo sul-catarinen- Hercílio Luz, onde fará realizar uma "sooipé", com iní-
mo modêlo criado nos Esta-

se, pela sua grande compe- :ia as 21 horas.
dos Unidos, e cuja constru-tenda de cirul'gião e cora- Agradece a atenção. ção, no Brasil, foi feita com

ção bonissimo, considerado A DIRETORIA
ação da indústria sidel'úrgi-Hpae da_ pob:reza". ...t
üa de Volta Redonda..'N0 começo de sua car

reira, era o único médico do
sul, aten,dendo desde o Ara
ranguá, até Imbituba e São
Joaquim,

NOIVADOS

11.tlm��:.iI_'

Noticias de Tubarão
.eenreo

'e

Com aste v�loV' V. S.

Clube do Penhasco
I

Com a senhorinha Altaír
Tonou, diléta filha do sr.
Teodoro Tonon, ajustou
nupcias, o contador Vitori
no Fretta, filho do sr. José
Fretta, de Azambuja, nes-
te municipio.

Com a gentii senhorinha
Augusta Vitoria ele Souza
Réis, pl'endada filha do sr.

Miguel de Souza Reis, ajus- I

�-�toLl lÚ1PCÜI.S,' o' sf. AUemar ,fosé J-. Brasil.e. Senhora" .'l;'gn...Epli}i� Bilbão e Se-

L(mgo, e10 eomercio 10caJ. nhota, participam o çontrató de c.asamento de ,seus fiihõs'
4g -1 a senhorinha Helga I SlLVIA e DALMO

.

Pél' ."
;Yli ,C< stro, estimada

Concm'so Miss Santa Catarina _ dias 27-28 e 29 do
eoaen te.

Para as lestas do Lira ,,!'enis Clube e Doze de Agosto
r�serve sua mesa na agência "T A C", das 9 às 22 horas.
J

. padir de segunda-feira dia 23.

Participação

16a. C. ·R. M.

EXCURSIONISTA ''ARlI{QbDO íJA�}Jo_líiO"
,

-U.PEQLQ}QNARtO-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARl,NENSE !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCiEOAOE\ TERÁS
MAIOR�S OPORTUNIDADES DE CONH�CER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERGÀ lEMPO, EN-

CENTRO

V(A� NOS HOJE M�SMOj ifU NC;Mr t OIOt?RE �

co A CAIXA POSTAL 4ê9- FLGI1IMJÓP(jL!S��tC.

,----

EJ\11 LIBERDADE
Buenos Aires, 12 (U. PJ -

A Câmara Federal Argenti
na Ol;denou que sej a posto
em liberdade, sob palavra, o

padre Santiago McOuire, pá�
roca da Cictacte Evita, pro
ce.ssado por desacato ao pre
sidente Peron.
------_ .._-----

A LUFTHANSA
COLOMBIA, 19 m. PJ -

O sr. Hans M. Bongers, dire
tor executivo da cOlupanhia
de aviação Lufthansa, anun
ciou que os serviços a serem
criados pela emprêsa, e111

=-�.,.".,__

.

1955, serão para o Rio de Ja'
,

I' né'ifo, F,Íl1e�1()S Aires, ÉSf�Jil-�
,buI e Teera.

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado, 21 de Maio de 1!ttí5

E C I T' A L.. C'
'

"'E" k "
J1.)11&O, fiE DIREI,?'O DA

,
'

ta no Regj",.tro
de I�ovels ' a,sa ure a·COI\iARCA DE SAO �O§E 'desta Comarca, mediante

.

E D I T A L .

mandato. Protestam pelo de- .

,

O Dr. Jaymor Guimarães polmento pessoal de quem

C I "0, Juiz Substituto, em que conteste a presente, sob
o a"

, .

leno .exercício do cargn de pena de confesso, por 111.qUl-
. �uiZO de Direito da Comarca rição de testemunhas, jun

d São José, Estado de Santa tada de documentos, visto

c:tarina, na forma da lei 'rias ou perícias. Dá-se á pre-

t· sente, para fins de alçada, c
e'C.

,

Faz saber aos que o pre- valor de Cr$ 2. 100,00. Nes-

<'ente editai virem o dele co- tes Termos, pedem deferi
�

hecimento tiverem que pai' mente. São José, 2 de marçon

aúe de Sebastião Angelo de Ul55. (Ass.) P. P. 'Paulo

�artins e sua mulher lhe foi Felipe. Rol de testemunhas:

apresentada a petição do, teor 1) Julio Martins Jllnior, 2)

seguinte: Exmo. Sr. Juiz �e Manuel Nicolau da Cruz, br�.
Direito de São José. SebastI- sllelros, casados, lavradores,

ão Angelo Martins e sua mu- com mais de 45 anos de ida�e
lher brasileiros, lavradores, e residentes em Ponte de Ta

residentes no distrito, de An- buas.- São José, SENTENça.

gelina, nesta Comarca,. por - Vistos. et� ..Jul�o por sen;
seu procurador infr.� assina- tença a J�lstlflcaçao de fls. 2 -�"- .-,------.--------------,

do advogada ínscríto na C. em que e requerente Sebas

A. 'B.' secção dêste Estado sob tião Angelo Martins e sua mu

n. 479, residente em Floria- lher, para que a mesma pro

�ópoliS, à rua Uruguai, 15 duza os seus jurídicos e Ie-

êm mui respeitosamente, gaís efeitos. Cite-se, por man

�xpôr e afinal requer a, V. dado os confinantes do imó

Excia. o seguinte: 1°.) Que os vel em questão e, por preca

peticionários possuem," por si tória dirigida ao Juizo de Di

e por seus antecessores, .ha reíto da 4° Vara da Comarca

\mais de trinta anos, _sem 111- de Florianópolis, o sr. Diretor
terrtlpção, nem oposição de do serviço do Patrimonio d«

quem quer que seja, um - União, dando-se vista ao Re-

terreno rural, no lugar. presentante do Ministério

ponte de Tábuas, distrito dt' Publica, para contestarem

Angelina, peste munícípíos e querendo, o pedida no prazo

comarca de São José, com a legal. Citando-se, ainda, por
area aproximada de 135.175 edital a ser publicado UlUi,l

.. '_ .. ��..._.'�_._��•• .

m2 -rormado por dois retãn-' vez no díarto Oficial e por

gUI�S juxtapostos, dos quais tres vezes no jornal O Esta

um menor que outro, com as do com prazo de trtnta (30)

seguintes confrontações,
.

a- dias, os interessados incertos.

lém do "croquis" anexo: rren 'Custas afinal. São José, 4 de
.

G
. Cirurg. - Dent,

te, a leste, no Rio Garcla: abril de 1955. Jaymor ui-

fundos, a oeste em terras de mro-:'ãés 'Colaço. Juiz Subst.i- (com varres e recentes -cursos de especialização)
volutas, parte em que o ter- Luto, em exercício. Para que operações da bõca, gengivas e maxilares e extrações difi

'reno tem maior comprimento, chegue ao conhecimento de ceís - dentes inr lúsos 'I'ratamente atuai da Píerréía,
na linha de frente a fundos, todos, chamo a todos os COl1- por operação sem dôr

- P'esquizas e tratamento dos fóco8 de ínreccão na raiz do
e fundos, ainda a oeste com rrontantes incertos e nao sa- ,,� ..

terras de Nicolau João de bídos com o prazo de 30 dias, dente, pelo método "BADAN" ._ (CUl'SO com o prépr!o
Melo, na parte, onde o terre- :1 contar da publícaçâo deste. a utor Prof. Badan ) - tratamento eficiente rãnídc e com

no tem menor comprimento, Dado e passado nesta cidade teste bateriolóztco e contrôle radíodônt íco

Unha de frente a fundos; ao de São José ao vinte dias dó Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,
norte, com terras de Nicolau mes de abril do' ano de mil quando anatomicamente indicadas. �A'VI ":11 S 'L. �"'

João de Melo; e ao sul com novecentos e eíncoenta e Pontes: móveis e fixas U al V'tI • II
ditas dos requerentes; 2°) cinco. - Eu, Arnoldo Souza, IU\DIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA

Que os Suplicantes adqutrí-} J fiz datilografar e subscrevo. I Atende só em hnra prevíamente marcada
rarn jííto terreno, há pouco São José 20 de abril de 1955 Clínícar
tempo, por compra feita aos Iaymor Guimarães Oolaço, Rua Nerêu Ramos, n, 38 - r'one-2.834

pai e SOgi'O dos mesmos, sr. Juiz Substituto em exercício F'LORIANóPOLlS - Pela. manhã somente

Angelo José Martins, que (1- -' . . "
"., , .

bandonou dita propríedade.]'E.
...

O I' T' ,A'" Lpor ter ido morar comum de
seus filhos, noutra localída- O dr. Jayrnor Guimarães Collaço, Juiz Substituto em

d�; 3° Que os suplicantes rí- ileno exerclClO do Cargo ele Juiz de Direito da Comarca
zeram dita aqúisição, por a- :le São José, Estado de Santa Catal'i'na; na forma da lei,
cardo verbal, entre vendedor �tc.
e seus Filhos; 4°. Que o pai e Faz saber a todos quantos êst-.e edital virem, ou dele
'sôgro' d03 petiéionárlos, como onhecimento tiverem/qHe por parte de João José de Sou
se vê dos inclusos documen- éa por seu procurador dr. José Boabaid me foi apresen
tos, passados em cartório, .udo a petição do teor seguinte: Exmo. sr. Juiz de Di
sem a devida transcrição no ,'cito da Comarca de São ,José. João José de Souza, bra-
Registro de Imoveis de São, iÍleiro, casado, lavrador, l'esidente e domiciliado neste

José, no ano de 1921, há mais i istl'ito e m�liicípio de São José, comarca do mesmo nQ-,.
de trinta anos, adquiriu dito .ne por seu bastünte procUl'ador abaixo assinado, vem,

'terreno, em tres partes, a ;orn o devido respeito ampara,do pelo artigo 550 do C.
a Francisco Martins Junior e ·;ivil e 454 e seguintes do C. do Processo Civil, propor a Aulas de bordado à mão. Combinar
sua mulher, Inácio Lopes da Jl'esente �H:ão de Usocapião, no decurso da qual pl'ova- Nunes Pires - 12.
Sllva, José Martins Junio!', ;'á: 10) Qu� vem possuindo há mais de trinta anos, man-

Eugênio Capistrano e Cle- ,a e pacificamente, sem interrupção, nem oposição, duas
mentino Capistrano e sua ,rlebas de terras, situadas no lugar denominado Quilom·
mulheres, tendo 'sido a pos.oe JO, l1este distrito e município de São Jj)sé com as seguin- A' V I S Osempre mansa e pacífica, :es áreas: a primeira gleba com 80.300 (oitenta niil e

usando, fruindo e dispondo trezentos metros qnadl'ados, apresentando as seguintes A Dü"etori� de Aeronáutica Civil avisa aos 'intel'es
livremente, com o "animu::, J .:onfrontaçõeJ: frente sul, com Leopoldo JOãO, da Silva e I sados que, os exames para pilôto comercial, mecânico,
domini"; 5°) Que os requc- lundos Norte, com Olegário Duarte; extremando a Les- rádio operador de vôo etc. serão realizados dia 26 do cor
rentes têm no aludido terre- !

te, com quem de direito e ao Oeste, com Ozo1'io Francis- rente ás 07,30110 algumas benfeitorias· e I co de Souza. A seg'unda gleba com trinta e cinco mil qui
vem explorando a terrà com II nhentos e trinta e dois metros quadrados (35.532in2),
culturas; 6°.) Que, desejando, obedecendo as confrontações' que seguem: frente, Sul,
agora, legitimar dita posse, Icom Amélia Maria de Souza e fundos, Norte, com Antô
na forma do artigo 550 e sc- nio José de Souza; extremando peléJ lado do Leste, com

gUintes do Códig'o Civil, -1'e-1 o caminho do Quilomb� e Oeste, com,J o�é Fl'�ncisco ele
querem a V. Excia, se dign<3 'Souza. 2°) Que, nos terrenos em referenCia, alem de uma D lena'Cl-adeSignar dia, hora e local pa- I casa ,de moradia, construida pelo requerente, possue o e·, ':Jra a 'justificação initio íitis I mesmo, lavouras de mandiOca, milho, melancias etc., toi'- ;e-tí>exigida pelo Cód. Proc. Civil,

I nando-se assim, produtivos Com o seu trabalho. O ânimo
.

".

na qual deverão ser inqui-
I de dono e fundado, illdubitávelmellte, nos melhoramentos

rida'!! as testem�nhas abaixo! introduzidos do imóvel, por conta e iniciativa do reque

�rrola�las, que comparecerão' rente, o que não fazia sede bôa fé, não estivesse conscio

I�dependentemente de cita-
t
de ser dono dos mesmos., Nestas condições, requer a v.

ç�o. Requere� ainda, que a-
I excia., que na forma dos. artigos 455 e 456',d� Código do

Pos a justificacão sejam ci-
I P. Civil, se proeeda em (lIa, hora e lugar previamente de

tados os Supra
-

m'enc'ionados I signados, com ciência do órgão do lVI. PúbFco; a justifi
Confrontes e suas mulfieres, I cação na forma da lei, com o depoimento das testemu
se Casados, bem assim o Dr. nhas abaixo arroladas que comparecerão independente
Promotor Público,. dispensa- mente de intiniação_ Requer, ain4a que feita a justifica
da a citacão do Servico cão e julgada a mesma pOl; s·entença, se digne v. excia.
d� Dsmínio

.

da União, p�l' �andal' citar, por manch1do, os confrontantes residentes
nao Sér terreno de marinha, nas visinhanças dos imóveis, hel')1 como o ·dr. Promotor'
e. ern VirtUde da jurispruden- Público, e por precatória, o serviço. do Patrimônio ,da _

�Ia do. S. T. F. (Rec. Exk União� em Florl;l.l1.ópolis,. na, pe�sôa çle seu r.epresentante.472, ln D. Justiça de 22-11-1 e, por edital de trmta. elIas, os ll1teressados ll1certos e os

�!' p�g. 3887), e com o prazo I ausentes, pai'a .con.tegtaren� a presente ação de usocapi�otrmta (30) dias, por edital, no prazo .da lei, iICando clta.dos para todos os demalS
�a forma da lei, os possiveis- termos da ação,' até final, sob pena de revelia por meio
Interessados ausentes e des- da qual deverá ser reconhecido e declarado o,domínio do
conhecidos, todos para a. requerente sôbre os imóveis referidos. Protesta-se por
COlllp h I" 'd"t 't'd' I

.

aut
an arem, querendo, os 'todos os rnclOS (ie p_rova em lreI? perml.,'I, os, mc USIve

_

Os ,e termos da presente- pejo depoimento dos réus, 3e surgIrem. Da-se a presente "",__ , _

�:�o de Usocapiào,: contes-lo valor -de Cr$ 2.000,00. '�: A. P,' deferimento. Despa.cho.
jl

do-a ou não. Que afinal, R. Hoje A como requer. Sao .Jose, 14-3-55. (Ass.) Newton ,de abril tio ano de mil novecentos e cincoenta e cinco.

ti
ar setença se.ia reconhecido e Varella, Juiz de Direito. Procedida ,a justificação foi a Eu, Arnoldo , Escrivão a fiz dactilografar

, e.clarado O' domíni; d�s.,�u" .§eilür julgada. por serrte�,ça .dê1:te juízo em 1� d� ab�'i�, e subscrevo. Selos a final. São José, 29 de aJ)rii de 1955.

·�s �ôbre dito terrenú" do corrente ano e passada em Julgado. Dado e paGsado laylíúü' 'Guimarães Col1açú; Juiz dê Dh'i,�íto Slib�titl1to"

íl-,,:sentença transcti-' ,11esta çid'iLrle de São J'osé, aos vinte e 110ve dias do mês el'il exercício, do Cflre'o.

DESENH.ISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES

SITA DOS SERVICOS DE DESENHISTAS PARA CO
FECCÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES·
TINADOS A ENSINO. INFORMAÇÕES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS J . .\
INSCRITOS ,SOLICITA-SE ENTREM EM COIVWNÍCA
çÃO COM A ESCOLA.

Uiasüóstico-1.'rato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - 'risiologia
Ginecologia - Obstetricia - Urologia - EndocrtnoJogia.

Curas de emagreciment-o. e engOl'dé.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

..

Rádios, Transformadores. Amplificadorea•.Motores
Elétricos, Gazolina, 01eo Crú. Cofres e Pícháríoa de Aço.
I{adiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bícicletaa, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz" Força

.

Instalador l icenciado pela D.O.P. - Técnico forma.
do na Europa

PROl'tuKTARIO: OTOMAR GEORGES BOEHl\l
Reli�tro: Inscrição inl

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VFjNDA ,À. VIS'fA E A LONGO PRAZO

DR. INGLETTO

cmUHOIA PLAS'rIGA: Estética e ReDaradura ..

Consultório: Rua l<�ernando Machado, n. 6 - l° andai'
. Telefone 22-27

Horário: Das 14 às 18 horas (eXceto aos Sábados).
Pelà Itlanhã e aos Sábados atenderá somente com hora

Dr. E. Moennich

7

-------.-

(xp'resso Florianópolis tida.
.

...:..., ".:;�"'�I

Transporte de cárgas em geral entre
FLORIANÓPOLIS) CURITIBA E SAO PAULO.

'-"�1Ii ..
COM VIAGENS DlRÉTA� i! PERMA "ENTES EM CAlmos l'i1:.Ói'ltlOS

'

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

'llLIAL: SAO l'AULO

Visconde do Rio Branco
(�S2I1t)

Avenida do F..stado 1666/'76Rua Padre Roma 50 - Terreu
DeposÍto:

H,ua Conselheiro Míl.!.ta n. Ui
Fones: 2534 - 2.535

Teietone: 8'1-30-91
Telefone 1230

Caixa Posíal. 435
End. TelegráfIco;

Sandraàe e Transpol1s
Endereço TelegráticJ
Santldt'a e Transpol1a

-'-.)--

São Paulo - Capítal - S.P.
Endereço Telegl'áflPO:
Sandrade e 'I'ranspoljs

-o--0-

cqência nó &io de .Janeiro e em Belo Bori�onte coto tráfego IDtrtuo at6

II� Paulo 10m 1& :lmprila de Transportes l\nnas Gerais SIA.)

-x"'::_

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS: I�
e

t��'�::��
Cona, Mafra, 6
Fone 2358

=�==�--�
.. �-,-�,-

Rapazes: Recém chegados
do Rio necessita alugar uma
casa ou sala. preterencía
centro comercial.

�;/-- :-·�"-l':!i�c .•
"

Distribuidor
Fineza procurar SUl'S

c RAMOS S/A

Ensi'na
.�

• s'e

Comercio
Hua João

'I'ransportes
Píute, 9 lfpQ]j"

Dental Sanla Apolonia
nr

AR.THUR. ANTONI6 MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.O 20

FLORIANóPOLIS

•

à rua Feliciano

Nadief Augusto de Oliveira - Admil1istra�or ao ae

roporto

Fiscal
ESP:t<;CIAI IZA-D.'\, EM ARTIGOS DENTARIOS

TABELA DE PAGAMENTO DO M'tS DE
MAIO DE 1955.

t

artigosEstoque permanente de todos e quaisquer
concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORESMAIO - 23 - Pensionistas Provisórias e Militares.
,I

_ 24 - Pensionistas Civis.
'

25 a 27 - ProcurAdores de Pensionistas e as

"EVONI te-
mos para pronta entrega

Aceitamos encomendas de PLACAS E.:>1\1ALTADAS
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior pelo
AÉREO e POSTAL

"

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

Contas e Poder Judiciário.
os senhores Dentistas e

Serviço de REEMBOLSO
- 30 - Demais Ministérios.
,- 31 - Procuradores de Servidores e os' que

não receberam_nos dias marcadol'\.
JUNHO - l° ,- Aposentados Definitivos.

"
- 2 - Aposentados Pro'\'isórios e Sa(ário-F.a-

mília.

"

"

- 3 - Procuradores de Inativos.
4 à 18 - Pagamento de todos os que não r�-.

,

-eeberam no:; dias tabelados.

"

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

Mário Salema Tei.xeira Coelho; - Delegado Fiscal.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AOS SERVIDORES CIVIS E MIlITARES Inveridicas as acusaçõesDE SANTA CATARINA '

, .-

A Comissão dos Servidores que está tratando da

obten-,
dos vereadores da UON de TI]ucas

çào elo ABONO DE MIL CHUZEIROS, junt� aos Poderes Mais peja obrigação que I da Qâmara de Ver�:adores. E milhão e n:eio que �� vereá-

Competentes, cumpre o dever de esclarecer a Classe que, me imponho de esclarecer a sabe o Povo de TIjucas por dores udemstas de 'I'íjucas a

os resultados dos trabalhos desenvolvidos até a presente! maioria do Povo Tijuquense que? - Porque conduzia, en- legam ser a dívida da Prefei

data leva-nos a crer que em breves dias teremos uma 80-
I do que pelo prazer de con- tão, fi maioria na Câmara o tura, Cr$ 1.284,872,60, ficam

luçâo definitiva sôbre o assunto. testar as solertes ínslnuações vereador Gaspar Laus Neto. por conta e risco exclusivo
Helládío Olsen Veiga constantes do

..

oficio que os Dava número quando bem daqueles vereadores. APre ..

Antonio Matheus I{ruger vereadores da U.D.N. de Ti- entendia, e, segunda, suas feitura de Ttjucas não se res-
I
Roberval Silva jucas, Gaspar' Laus Neto, palavras: - "quão caro "Ihe ponsabllíza pelas dívidas

Hellio Callado Caldeira José Andrraní; Gumercindo havia custado essa maioria! .. , contraidas pelos seus verea-

Elyan] Marinho Santos Lemos e Luis V. San'Ana fi- e que a causa dalí pór dean- elores em nome ela Prefeitu"·
Alcino Teodoro da Silva zeram inserir' no jornal "A te tinha de' ser como êle que- 'ra!

•••••8•••••••�••S••eI•••••••••••••••Ij., Gazeta", de Florlanópnl!s, ria!" - Recorda-se disso, S1'_ VI - O recebimento das

eis como se explica aquele Teca? - Ou, talvês, sómente quotas do imposto de renda
documento baseado única e o ilustre vereador é quem tem está condicionado a um avi
exclu;Tvamente em- conversa o privilégio de conservar e so da Delegacia Fiscal, em

de café. dizer o que .víu e ouviu? -- Florianópolis, Repartição .que
I - E' verdade que os ba- Explicado? efetua o respectivo pagarnen-

lancetes da Receita e Despe- II - As contas de novem- to mediante assinatura do
sa dos mêses de maio a Dl!" bro e dezembro de 1954 e o Presidente da Câmara de Ve·

tubro de 1954.não foram dís- respectivo relatórío., acham- readores afirmando a apre
cutidos nas sessões periódicas se atualmente, em I'discussão sentação das contas e de

na Câmara Municipal. - Se- clarando que as quotas ro-

M h
rá necessário acrescentar ram aplicadas de conformi-

O Centenariu do arec ai Hermes ;:t'i�:': �'''�if:,::a�:� �;��a��F;'��f�n;�E�!;;�
"��Trans.correram com bnlhantísm» as

teve em Brusque é verdade, 1'1'1111 pagas à Prefeitura; era

..., " .mas não como pretendem in- Presidente da Câmara nêsse"l{;��
'.

"" _.
. sínuar os vereadores sígna- período o vereador Gaspar

solenidades nesta Capl'tGI táríos do'artigo. - O hon- Laus; - a administração. -

. U
rado e culto Contador da munícípal "habilitou-se" pe- Estão radiantes os lentes cuidar da escritu-ração da

Conforme divulgamos e es·· tente do Estado Maior da teou aplausos ao orador. 'Prefeitura Munícjpal ele rante essa mesma Câmara e do Instituto de Educação. 1"0 -I classe, do registo de notas,
tava programada, transcor-, 1. D

. ./5a. -' O retrato do Marechal Her- �rusque poderá confirmar sempre q,s contas foram a- ram contemplados com as do preparo das Iícões e da
reram com brilhantismo as O ilustre conrerencísta mes, presente à reunião ci ... que alí esteve o funcionário provadas e assinadas pelo graças do Sr. Governador do correção dos cad�rnos dos
solenidades comemorativas

�i:<;serto.u, s?b�'e a .vi�a do víca, encontrava-se em

•• desta Prefeitura uníca e ex- mesmo' vereador-presiden:e Estado. Foram aumente.dos II alunos. Prátícamente, ficam
do Primeiro Centenário de grande brasíleíro, ressaltan- taque. elusívamente com o intuito I Gaspar Laus Neto. Conclusão nos seus polpudos vencímen- presas a tarde inteira. E Sa.
Nascimento do Marecl2!! do suas qualidades. e preponv l Assim a nossa Capital pou- de obter esclarecimentos téc- lógica: "Se a administração tos. Polpudos, porque, C0111-' bem quanto o Govêrno paga
Hermes Rodrigues da Fonse- derante papel c0t_:!0 Ministro de prestar, como prestou, nicas a respeito de lança- municipal usou ele meios ex- parando o vergonhoso salá- I por isso? Crô 300,00 (tl'ezen
ca. ... da Guerra e Presidente da significativas e inequívocas mentes o que, aliás, prestou fl, CUiSOS para apresentar essas rio dos Professores Primários' tos) mensais. Nenh�ma preta
Naquele dia memoravel, às

-

República, cuja conferência" homenagens ao grande bra- outras Prefeituras. _ Onde contas, teve a cumplicidade aos vencimentos dos lentes,) velha se sujeita a lavar pra-
9 horas, no Quartel General em sendo concisa e atraente, síleíro, dignificante exemplo o delito o pecado o ato de do vereador Gaspar Laus Ne- podemos empregar êsse objc- tos por êsse ordenado.
da Infantaria Dívlstonária despertou profundo interesse às gerações do presente e do desonestidade que os verea-I to!". .

tivo. l Falei com uma dessas abé-
da 5a. Divisão de Infantaria, do auditório que não, rega- futuro de nossa Pátria. dores da UDN' local preteri- VII _ Assim chego ao item Os Professores Primários, a ! negadas professoras. Eu qui,
à Avenida Hercílio Luz, foi ••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••• dem vislumbrar nessa atítu- 7 desta argumentação e, por mais abenegada de quantas I saber por que se sujeitava 3
o retrato do grande soldado

Na· Assemi b I e; -Ia de do Prefeito de Tijucas? :il11ple� coincidência, atinjo classes profissionais existem semelhante afronta. E ela me
e Cidadão, inaugurado, usan- IV _ As contas a pagar do este numero quando vou tra- .nunca fora!_l1 alvo da gratí- explicou: Pedi várias vezes ii
do da palavra o respetívo exercício findo atingem a tal' da mais deslavada men- dão dos poderes governa- diretora que- arranjasse outra
Comandante, General João Sessão do dia 18 - da alçada exclusiva do Poder cifra de Cr$ 215.127,40. De- tíra que contra mim preteri- mentais. Abro exceção ao pessoa para ocupar o meu
Baptista Rangél. Lida e aprovada a ata da Executivo, mesmo porque es- duza-se dessa quantia.... .. dem assacar oh vereadores grande govêrno de NeI't"J lugar; outras colégas também
A's 10,30 horas, sob o Co- sessão anterior e lido o ex-- tá de posse de todos os ele-

.

Cr$ 190.000,00, por quanto fei udenistas de Tijucas. _ Ex:- Ramos. já o fizeram. Mas a diretora
maneio do Major Azevedo, do pedient!l, tiveram início os mentos da administração pa- adquirida a moto-niveladora jo/ prova, não comentários. E' uma classe esquecida f implorou-nos misericórdia
14° B.C., houve o desfile mi- trabalhos, na hora. reQ'imen- 1'30 os estudos necessários etc. é ter-se-á um ·saldo irrisório I'rovem os levianos signatá- desprestigiada. Só lembrad:t para as cria-nças, alegando
litar de um Grupamento de tal, sob a presidencia �lo de- Dá vontade até de perguntar de restos a pagar. E sabem rios do artigo qüe rebato: nos discursos falsos de paU" que essas não têm culpa dos
Tropas, integrado por ele- putado Braz. Alves. se há GOVERNO NESTA os srs. vereadores da UDN quando, como a Prefeitun ticos que perdem a vergonha, erros do- Govêrno.
mentos da Marinha de Guer- Plano de Obras - Setor - TERRA. Foi- apartea,lo pelos de Tijucas por que a Prefei _ de Tijucas recebeu imjiJlorando voto, promeo211- Agora, diretores de Grupo
ta, _Exército, Aeronáutica e Educacion�l deputados Ósni Régis, Mi- tura adquiriu a moto-nive- Cr$ 30.000,00 para ajardina- do tudo e não realizando na·· Eséolar, o meu aparte: VOS30
(Polícia Militar, que desfilou O deputa.do Paulo Freis, do randa Rai110s e Olice Ca1- ladora que tantos e inestimá- mento da cidade! - Quem da. ponto de vista não deixa ele_
garbosamente pelas princi- PSD, primeiro orador inscri- das e Sebastião Neves.- veis serviços tem prestado i3 sabe lá o Teca, o Santq, o O PROFESSOR PUIMÃ- ser humano. Oxalá fosse a3-

pais nms da Capital e pas- to, na hom do expecliente,D- O deputado Miranda Ra- nossa Terra? -Conhecem Of Lucas ou o Gumercindo po- RIO é uma FôRÇA dentro do sim o do Govêrno 'do EstactG.
Bando. em continência às cupou a tribuna, para lêr o mos, elo PTB, ocupou a tri- srs. vereadores o decreto- es- derá explicar ,isto melhor.,. Estado

..
Êle não é o único :_1 Mas, diretores, vossa atitude

Autoridades Civis e Milita- voto exarado na Comissão de buna, em seguida, para re- tadual n, 623, de 4-4-1954, quem sabe lá algum elentre I votar, dentro da sua família. de explorar os sentimentos
res que se achavam na saca- Educação e Cultura, com rc- bater com veem�ncia as acu- que abriu o crédito de ....

-'1
êles recebeu tal importância Seu voto ,junta-se, muitas de humanidade das professo

eh tlo Palácio do Gové\l'no. O ação ao Plano de Obms - mções que lhes foram feitas Cr$- 1.000.000,00, para aten- e deixou ele encaminhá-la à vezes, a inúmeros outros. Êli'l ras, não deixa ele ser prejl1'
desfile, pela correção, dei- setor educacional. (Será pn- pelos deputadOS Laert R. Vi- der vários municípios flage-. Prefeitura? .. Como vêm os que aprénda a utilizar ess� dicial à própria classe. Pois,
xou ótima impressão. 'Jlicado na oportunidade, em ,ira e Sebastião Neves_ (O lados pelas enchentes, entre! vereadores uelenistas de

Ti-j
fôrça. I enquanto não debandarem

,
A' noite a Banda de Mú- outro local) Jeputado Laert R. Vieira, lí- ?S quais se incluia o ele Tl-!jucas, di�er P�lo si�1ples pra- �o�o� gritam que o En��no. dês�e C�rso" o Govêrno, ja-

sica do 14° B. C. executou Ponte Nerêu Ramos der da UDN, quando iez cri- Jucas e dentre os quais foi. zer ele (llzer e facIl, mas de PrImaria de Santa Cata.rma maiS deixara de explora-las.
primorosa retreta no Jardim O deputado OUce Caldas, ticas ao Partido Trabalhist3, precisamente êste o munieí-

I

que vale esta minha simples está em decadência. Pudera,
"Oliveira Bé10",. na Praç::t do PTB, da tribuna, encami- pela atuação eles seus mem- pio �jue mais sofreu e qWJ suposição se tem tanto valor lnão o ,estivesse! -yós, _ PROF�SSORA_S

.

PRI-
15. �ÜlOU' Indicação, no sentido bras na Assembléia Legisla- (sera. que por isso mesmo ou ql�ant? aquelas que contr:l I ,O Estado paga, apenas, :' MARIA�, SOlS o ALICERCE
A's 20-11oras, presentes aI·· de ser consertada e alargada tiva, as fez de maneira gros- pelo outro flagelo de votos?) rmm Jogaram? _

I
Ct$ 17,00 (dezesse.te) por d�a da Naçao.

tas autoridades civis e mili- ), Ponte Nerêu Ram_os, sôbre seira e rispida, não condi- não recebeu a sua quota-I Tranquilizem-se _ os s1's. pa,ra uma �ormahsta substI- A criança" realn:_ente, tudotares, oficiais das Forças Ar- J Rio Tubarão, na cidade do cente com as normas parla·- parte que deveria montar ai. vereadores da UDN ele Tiju- tUlr num Grupo Escolar. Es- espera de vos. Sao vossas
madas, famílias e grande nu- mesmo nome. mentares, e sem a menor pela quantia de ... , .. , ... ,. i caso O Município de Tijucas:: sa diária representa um or� mãos e vosso espírito que
mero de estudantes de nos.. Abono de Emergência consideração para com os Cr$ 130.00000. _ Pois bem, [ sob. a minha administração_. elenado mensal de Cr$ 510,00 plasmam essa criança.
sos Cursos· '$.\1pe1'iores, reali- O deputado João Colodel, seus colegas de Assembléia. saibam oU,não saibam os sr8, ! vai muito bem, obrigado. I (quinhentos.e dez�. ,

E' na ESCOLA PRIMARIA
zou-se a- 'sessão solene no líder do PTB', ocupou a tri- Quanto ao deputada Sebas- vereadores da UDN de Tiju-I Os meus amigos e correll- Isto e mUlto maiS, e o que que se aprende a amar a Pá
clulJé Doze de Agosto, que buna, em seguida, para, de- tião Neves, rindo e fazendo cus, conheçam ou não tais I gionários de Tijucas já apre- I se paga por uma cozinheira. tria, e que se recebe as mais
foi aberta pelo exmo. sr. Ge- pois de dar conhecimento à

I
gracinhas, vai dizendo o que fatos- e atos, o importante é· í ciaram as minhas contas, já

.

E olhe lá: a cozinha, quem sublimes lições de amor.
núal João Baptista Ran .. Casa, das demarches em tôr- quer e o que não deve, .. ) que se diga que, por tudo I reconheceram ele maneira' ill'l'Urna, é a patroa. ftsse, PROFESSORAS, é o
gél, o qual, depois de fazeI; 110 do propalado Abono ele O deputado Estivalet Pt- isso, con:(iado ,naquele a�()

I
inequívoca a minha �o�esti-I Os, diretores t�e .c:nll�o. en·- vo,sso mais bel,? trabalho

rápida alusão ao áto, trans- .Emergência, dizer que o seu. res, lideI' do PSD, ocupou a governamental e que adqUl- dade (que tambem nua e pa- contram as malOte:; dlflCUl· Tlabalho que nao executam
mitiu a palavra ao orador da partido está de plêno acôrdo

!

tribuna, após para tratar do riu aquela importante mi- tente elo "seu Teca"), do,,; d�des r:o caso d_as SUbS�itui-1 aquê�es que recebem gordos
noite. com a pretensão dos fu'ncio-

I
mesmo assunto. Entre outras Cjl.lllla.. meus bons propósitos à fren _ çoes. Nao estranl1em, pOIS, os vencllnentos. Trabalho que o

Falou então, _eloquente- nários, bastando que o Go-
i cóisas, pediu sua inscrição V -- Putos e não comentá- te da administracão munici- senhores prris, se SeUS filhos Góvêrl10 não sabe recompen-

mente, apezar de seu estado vêl'no mande a Mensagem ao
I

para falar na sessão ela pró.. rios de bares e mesas de cu- paI, da vontade
-

que tenho, tiveram de perder _!.nuitos 8a1', senão -com perseguições
de saúde abalado, o 81'. Co- Legislativo, e que sejam be- : xima segunda-f.eira, ocasião fé elevem os 81'S. vereadores sempre tive e hei-de ter, com dias de aula. Proiessor Nor- injustas.
ronél Sylvio Pinto çla Luz, neficiados, também, os ope-

I
em que denunciará o que da UDN de Tijucas trazer ao a graça de Deus, de sempl'e malista a quinhentos cl'uzei- Aguardem, Professoras, a I

nosso conterrâneo e Assis- rários que servem o Govêrno
I

disse o líder da UDN - de_:: conhecimento dos Tijuq.uen- trabalhar para a grandeza t' ros, só no G-ovêrno de San- vinda de um novo Governa-
••••••••••••••••••••• do Estado.

.

putado Laert Vieira, na reu-' ses. Esteja o Povo ele minhrt bem-estar da Terra Tiju- ta Catarina! dor. Talvez )ceja mais amigo
1'OLENTINO DE ORDEM DO DIA nião. dos lideres dos parti- Terra seguro de que aquele quense. Outra dificuldade, é conse- e ma!,:! humano; por isso

CARVALHO
Discussã-o e votação do;> Pro- dos, discussão do Abono ele guir professoras para o Cu!'- mesmo, lhes possa· dar um;l

jetos ms.'13/55 - 22/55-- e Emergência. Disse, que 11a- LIGA-C·-A-O FERROVIA'RIA so Complementar. Elas de- remuneração mais condizente
Folgamos em registrar, na 26/55 - Foram aprovados. quela oportunidade ---:- segun- . ;. -

.

-_.

-

-

-

vem dar duas aulas por dia, com a vossa missão de EDU-
data (le hoje, o aniversário - Abono de Emergência -. da�feira, dará conhecimento

FlORIANO'POLIS IMBITUBA
de 50 minutos cada uma e, CAR.

do Sí'. dr, Adalberto 'Tolent1- O deputado Laert R. Viei-I da definição- do Partido 80-
-

-

..
_ �'= _

.

fo'ra dêsse horário, devem F. ROdrigues
110 de Carvalho, devotado ra, líder da UDN, em expli- I dai Democl'átléo, com 1'e1:1- Ult'.·•••••••il .
Diretor da 'Colônia Sal1til cações pessoais, ocupou a tri- I ção ao referido Abono, C0111::1 Discurso na Câmara, do vereador ':�.
'�Cí'esa e �l'es,ti�ioso �r�s:-I buna: para tecer comentários! fez ? ,líder- do Partid;o �r�. F Q ã([ente do DuetOi'lo Mttnlcl- em �orno elo Abono de Emer-Ibalhlsta - d"i�mtaao Joao Anto"i]·'·j"'l; Apo's""folo ,-. -

""0G.-- · a··--n .. .0....jJal do P,§,D. no município gência, pretendido peio fun- COlodei, na sessào de hoje.
.

.
- v·······

1 i _

da C a. p i t à 1. Funcionário cionalismo estadual. Através _, Senhor Presidente ! plano a conservação e a cria-
exemplar, intransigente 119 das afirmações do líder da Manifest�ções contrái'ias ao Senhores Vereadores ção de novas estr�das de fer-
cumprimento l'l.o seu dever:, UDN, _ deputado Laert R. Plano de Ob,'as Há poucos dias, na ·Assem- 1'0, como se as primeiras P1l-
Tolel1tino de CarvatlhlJ, tem- Vieiva, verifica-se, sem o me.- O deputada Vargas Fer- bléia Legislativa, o deputada dessem substituir as segun-
se projetado, na atualidade nor esforço, que, o sr. Irine.l rei1'a, do PSD, leu ela tribuna, Lecian Slovinski, represen- das no complicado mecanis
pelo seu espírito público, A' Bornhausen, na questão do o ofício recebido da Câmara tante do Partiria Social D;;- ,üO dos transportes.
sua repal'tiçiio dá todo o seu Abono de Emergência, quer Municipal de Mondaí, com mocrático pelo sul do Estado, Em consequencia dessa
esforço c todo o seu zelo, entrar, apenas, com a sua manifestações contrárias ao I tratou de um problema real- mentalidade, o Brasil apre
.cQmpl'ee:adendo-a e du'igin- assinatura e com o discurso, Plano de Obras e Equipa- mente importante para nó,s senta hoje um quadro deso-
dp-a· como a ohra' de assÍs- à sua moela, ele propaganda '{l1e_ltos. SoliC!l_0cL, após, fos- qual seja o da ligação feno- ·lador relativamente a tram-·

.

tência social que é a Colônh do Plano de Obras e de cri- SE- incluidu no "Dos;,ier", viaria de Imbituba com Flo-· portl�s ferroviários.
Santa 'Teresa, ticas aos partidos que lhe fa- Cótas devidas aos municípios rianópolis. As estradas de ferro que
Para o diretol' não há fe- zem oposição. O deputado Mário Brusa, Disse muito bem aquele hoje possuimos, sãó as mes-

riados e não há domingos. E' que, dos debates em da UDN, da tribuna, ocupou·- ilustre parlamentar, ({ue Ü.� mas CJue foram construidas
:Daí, sem dúvida, o l'enom{� tômo deste palpitante e ur- se do assunto tratado pe�_o governos orasileiros, princi- ha decenios, e essas mesmas
daquela pequena cidade, eu- génte assunto, verifica-se, deputado Osni Régis, do palmente dos últimos tempos, com seu material rodante já
tre todos os lelJí'Osál'ios bra- ainda, que o sr. Irineu Bor- PSD, na sessão· anterior, e demasiadamente \ impressio- gasto, de modo a não se en
sileiros. nhausen, além -elos votos fa- relaciõnado com a omissão nados com a utilidade elos contrarem em condições de
A par (!j§-;)O, 'folelltino

.

de varáveis à aprovação do Pro- l�e cótas devidas aos muni- veÍéulos motorizados, se tem satisfazer as crescentes exi-
Carvalho é (} cavalheiro COl'- ;eto do Abono de Emergên- cípios etc, divorciado completamente da gencias da nossa produção.
.1'cto e leal, que tem, 110 nosso eia, quer que o PSD e o PTB Aniversário Jornal de Mafl'a nossa realipade economica. Em Santa Catarina, pril1-
meio, o mais largo circulo de indiquem quais os impostos O deput.ado Esbnislau Ro- En,1 virtu -le de uma fuI,,:>.! cipalmente, a quilometragem

_.....""""�Uligos .e admiradores. ou taxas que deverão ser au- ,manowski, elo PTB,' propô" compreensão dbs negocias ferrovíária é de_tal forma di-
Ab:i'açàntlo�o

.. ....

mentados para c-ohertul'a das II fossem enviada:s" congratuh-. públicos; .fixaram, e1&s; <;le. minuta, que constitui até um

data., despesas etc. Todo o mundo çÕes ao Jornal cl.e Mafra, pe- maneira proinnda,lig seu in- contl'as·te a súa extensão com.

s�b:_ que _es�a iniciativa, in-I)o t:a!1�curso da data ele Süfl teresse na cqnstrução de 1'0- a extensào do nOS80 territó
('.�UBiV'e p

_. f-ql:1ua.ç.ao, dovIas, relêgando a Segundo (contiüiÍa: 'na. 2a, página)

Ftortanépolís, Sábado, 21 de Maio de 1!)55

, ,

o ABONO AO fUNCIONALISMO
Nota oficial do P, T. B.I

A Bancada Representatlva .3°) - QUe, 'por isso a Ban-
na Assembléia Legislativa do cada aguarda a mensagem

Estado, em reunião conjun- do Poder Executivo, ocasião
ta da Comissão Executiva em que examinará o assunto
Estadual, examinando o nFê- á luz dos preceitos constítu
lo que lhe fe- a laboriosa cíonaís.
classe do funcionalismo esta- Florianópolis, 18 de maio
dual, sôbre a concessão elo de 1955.
ABONO DE EMERGENCIA, A Executiva Estadual:
deliberou que: Rafael <la. Cruz Lima

Telmo. Vieira Ribeiro
1°) _. Que é favorável á Acacio Garibaldi Santiago

pretensão da classe e exten- Cristaldo C. Araujo
sivo a todos os· operários do Francisco Câmara Neto
Estado, pro julgá-la justa; I BANCADA DO P.''T. B. A' AS·
2°) - Que, em face elo que SEMBLE'IA

-

dispõe o inciso iH, elo Art. 27, Braz Joaquim Alves
-

da Constituição Estadual,
_

é Estaníslau Remaneskí
de cornpetencía exclusiva do Olíee Pedro Caldas
S111'. Governador, a iniciativa Jósé de Miranda Ramos
do Projeto ele Lei e, ;. I João Colodei.

o MAGISTERIO PRIMÁRIO E O DES
PREZO COM QUE SR. IRINEU BOR

NHAUSEN/ GOVERNADOR DO,
ESTADO O OLHA

Tinha pela espada de Juarez, feita de heroismo e

honra, a veneração que os fra,nceses têm pela legendá
ria Durandal, de Rolando.

Via em Juarez o nosso Bayard - íntegro e intré
pido, leal e cavalheiroso, sans }JeUi' et sans xepI;ocbe,

Sempre sustentei que um furacão não o elerruba
ba.ria. E que o cliclone que o derrubasse, derrubá-la-ia·
de pé, vertical, repetindo o "Aqui estou, aqui fico".

-

HO.ie, para meu desespêro, acredito que mais forte
do que o tufão é aquele pequenino inseto, dos versos
de Machado Assis:

"Era uma mosca azul, asas de ouro

Filha da Cpina ou do Indostão.
e granad�;

.............................................. ,

E zumbia, e voava, e voava, e zumbia,
Refulgindo ao clarão do sai".

Bicliinho forte! Foi zumbiar e voar perto do Ge
neral, e o General, como a lágrima do Gtl€rra Jun
queiro,

"Tremeu, tremeu, tremeu e ,caiu silen.cioso".
E.w.l,ão. cai.u Ui<Hl ele cócoras: ç,áiu: de . bruç(js! .
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