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iiS''''�ij�nt!.� "'nça Prévia
,.� dijli Sa C lIItili'ina 'EIO, 25 (v. A,) - U J\Il- beleceu o sistema dos ágios.

ii
nístro da Fazenda, sr. JO.3é I Sob á presídenoía do mi-

•
Ano XLII : Maria Whítaker,

_

confirmou; nistro José Maria Whítaker,

I
iii o�ltem as declarações do Prê·1 o Conselho da SUMOC deve

Nr ,12.186 I '''d,"ldente do Banco do Brasil I rá reunir-se amanhã, para
urante sua conferencia, em, debater assuntos que, segun-

........................ I São Paulo, no sentido de que
I do foi apurado, serão da

F·lorianóp.olis, Quinta-feira, 26 de l\:í'-:i-:-io-d=-e-=1:::9:":5:-"S--------__;:..::.::..::::.:.:::.:::: .

as autoridades monetárias I maior relevância. A reunião

__� ......: _:C::..�r:..:':.�l�W.:__ estão estudando a volta do; elo Conselho será a prímeíra
regime de licença-prévia pa- I a que comparecerá o novo

ra as importações, I diretor executivo da Supe-

j
rintendencia da Moeda e do

Haverá, �ssim, a revogação Crédito, sr. Prudente de Mo
da Instrução N. 70, que esta- raís, neto,

RIO, 25 (V. A.) - Em co

memoração ao 86° aniversá
rio da batalha do Tuluty,
que hoje transcorre, o Exér
cito realizou, na manhã de

hoje, Várias homenagens HO

pé da estátua do gal, Osório,
o Marquês de Herval.
A's doze e trinta horas,

conforme estava anunciado,
teve Início no Forte de Co

pacabana o almoço de con

fraternização dos generais
ora em função na guarnição
do Distrito Federal. Estavam
presentes o ministro da Ae

ronáutica, Eduardo Gomes, e

ela Marinha, almirante Amo
rim Vale.

operações estrangeiras para
o Brasil. Warne, antes, pres
tara serviços na Persia.

Entre_ os presentes se en

contravam o assistente. de
secretário de Estado, Henry
Holland, o embaixador Loy
Henderson, e o representan
te do secretário do Interior,
Frei Andahl. O embaixador

Apêlo doMinistro da Guerra
Sómente a união de Iodos os militares possibilitará

cuia có!ati��!;���!'_ das crises em 9�e se debate o pais.
. dí .

.

'

I l.1u",açao de crrses moral, so-, coesão constituam uma uni- '

n:o eram ignos de admira- Mas a causa principal de

I
cíal, economica e tínanceím !

dade nacional indestrutível
çao e que procurou ainda ti- nossa vítóría f' I

-
. t'

"
- O embaixador do Brasil,

�_ ' .

.' .." 01 o_e evauo se apresen a no momento em, quaisquer que sejam as cír- João Carlps Muniz, declarou
ar o maximo PIOV:ItO. do espíríto de cooperaçao entre .que se equacíona o delicado' cunstancias. ontem que a "cooperacâo
terreno e da convergência de os chefes ele todos os escalões: problema politico. E' uma sí- I Pen'horados estamos pela técnica norte-americana po-
esforcas que na f "t· t

_

Iífícíl.'

"
. ,

,s ases mais cri Icas, uaçao (1 ICI a que defron- honrosa presenca dos chefes derá ajudar o Brasil a reali"
O senso �a�lco, a atividade da batalha, acorreram em tamos, mas se nós militares da Marinha e da Aeronáutí- zar o comum destino histó

e, � .�egendana bravura ele auxílio ele seus camaradas
I

nos esforçarmos em seguir os
I

ca a este ágape. Pedimos que rico com os Estados Unidos".
OSOIlO, bem como a coragem em dific ld 1 o I 1di·"'"

tenací
.

- j li" ae e". I exemp os os chefes que pe- transmitam a seus camara- O embaixador falou num
e a enacidade de todos os E' um ,,,,emplo q e P -e

.

�
, le

í

a T
.

t
. I

-I
�.� u I cisa-

I
J ram em Ulu y, certa- das as nossas mui cordíars banquete oferecido em honra

nossos combatentes opera- mos t be - te .n: t
. I

.

. ' .

' c er em presen e na a- men e conseguIremos que as saudações e a certeza de nos- de William Warne recente-
ramo prodIglO. tualidad (f 'd I

•

I
-

' ,

••••••••••••••••
e, em que uma con-» orças arma as, pela sua sa amizade". mente nomeado diretor de

O DR. JONÂrs�K-rSÜrFÃMiiiÃ
..

·Ceõie·óãriõ·iii·vaIeüãijõõil
..·..··-..·

, Inaugurada em Paris uma exposição
PARIS, 25 (U. P.) - Foi, laços de parentesco com a vacada por um aspecto ínte

inaugurada, bntem, no Pa- família real francesa tanto ressante em tais relações: a

lácío de Rohan a exposíção robusteceram as relações de Aeronáutica, ilustrada pelas
França-Brasil, organizaela amizade entre os dois paises, façanhas do aviador francês

rou que "a evolução capíta-

Arquivos Nacionais franceses, A era contemporânea é 8- Jean Mermoz.
ilstíca no Brasil está perigo-

sob os auspícios da Embai-/
.' sarnente sustada em seu pro-

xada brasileira, por motivo ••••••••••!.•••••�f!ii••••�••••••••••••:_....fj••iI.. gresso", embora o Brasil e os

elo �ua..:t.o centenário de va. rERREMOTO NO PERU Estados Unidos possuam "ba-

legaígnon.
ses comuns cuja ampliação

ni���Si;��l':/��������:,o��:.� Intensidade regular - Zonas atingidas ���:,�de de cooperação téc-

sídente da Assembléia Na- LIMA, 25 (V. A.) - Despa- fortíssimo tremor às 6,45h3, A assístencía tecnica, se-'

cíonal, que evocou as rela- chos de Arequípa informam da tarde, de 20 segundos de gunrlo indicou, poderá ajudar

cões entre os dois países. Res- que, ante-ontem às 8,40 da duração, rujo epicentro, se- o Brasil a reduzir um serio

pendeu o ministro conselhet- manhã, registrou-se um tre- gundo o Observatório mag- desequilíbrio na relativa dís-

1'0 da Embaixada, Carlos Pe.. mor de terra de mtensIdade! nétíco lá instalado, se achava
.

tr.ibuiçã� dos seu: recursos.

nha Marinho, representando regular. No domingo, na c1-
I
na zona das selvas de Sati·' Disse, amda, que Isto tem co

a embaixador Caio de Me!o
I
claae de Huancayo, sentiu-se; po.

mo causa principal �cas bar

F�'anco e p.:onu�ciara.m tam- 1 .GI,.e.�.�..iil"•••••••,41 A informaça? oa?r�sce.nl;a
reiras topograficas e a falta

bem extensos cll-scursos o se- I NAO ABANDONARA que o tremor nao 101 tao 10):- ,'Ie energia barata". Re,�poi1-

nadar Assis Chateaubrianct, I BERLIM, 25 CU. 1.... ) -- .) te como c terremoto de no.. :Iendo ao discurso, Warne de

do Brasil, e o diretor dos Ar,.
i
povo norte'·&l11ericano· na:) 'vembro de 1047, que sacudiu �lnrou: "Posso garantil!t·.v·o,�.

quivos,_Cnarles ;SrJtÇarit. ", l.ab�d9.nará .�@)'lim...��lanr..!,' �Sit��o., dt;>�uuindo estrada''.. que o fomento e cOl1.tinuida-

I A exposição fiC"!Ú'h a'bert.l i o sr, JR,mes B. Conam, em-, No domingo, às 10,20hs, ela de das óoas relações serãó o

I até 27 d� junho vlutiouro (>! b:üxador dos Estados Unidos' manhã, se sentiu ülúlhem meu principal objetivo TI::!

, ocupa ser;; salas do nriille, ;,) 11:[ _oc'.s:a"r,rd ú,:,Lic:,t,u, 'l'lo: fOl'Le t.c ewOl' no pudO de Brasil". Acrescentou que ia

andar e do terceno, Cronll" ,,(; [,;",ú.tl,LJ c,':lcL 1;;"llUlll.'J Tl1utlJt";j, Nc.,) hOll',;e \'it,',nas para o Brasli sem idéias pre

logicamente, sáo aljli:'.õ�i1t:l" el,!!·} \"�.;;:";:Iii IJIU\,.:;._:,�bi f;EL,�: l1efú dano� mal;3iüE ("i úe- concebidas do que iria rea-

elos retratos a óleo da ramÍ- ""eaíldec' da Republica l:'i'c - nhum ao,s LerrernuGos. 1izal�.
,!ia imperial do Brasil, cujos I deral. i Entrementes, hoje, nesta

o

it�i·![:',.::J,·'i,:,lij;:];,�,;��::,!,!,I:j;,,]1 ' '�.� ifllil<if�.iiili!!�!l••••••�••Ii�.�.� ��, capital, em Callao e nos bal-
COlVIISSAO FEDE-

A QUESTAO ORTOGRAFICA I �:��iO� �j;,�nhao�i:::s:��em�� RAL DE INQUÊRI-
RIO, 25 (V. A). - Volta a. "A ter de escolher entre terremoto que destruiu gran-

;,�ital', princ�pa.lmel'l�!! os ;-1 H;os gr::tfias, prefiro a de "

I
de parte de uma localidad� TO DO TRIGO

dItares e escntores, a questao ,1943 apesar das falhas qu� causando muitos (1Un03 ':
PORTO ALEGRE, 25 (V.

o,rtográfi:a, tendo � �roPó-1 nos apresent�". Também, inúmeras mortes. As. celebra.. A.) - Chegará hoje a I!'sta

:'nto aCamara Brasllelra do; pela manutençao se expre3- cões consistiram em c8rimô- Ca.pital a Comissão Parla-

Livro e a Sociedade Paulist::t sou o professor Modesto A-' �iag religiosas.
mental' de Inquérito sôbre o

ele Escritores se manifesta- breu: "Minha atitude é pela I
trigo, nomeada p�la Câ�1�ra

cio contra a aprovação do grafia ele 43, embora reco-, Federal, e que e presldId:l

projeto que adota a conven- nheça que a de 45 contem p
� pelo deputado Daniel Dip,,),_

ção de 1945, ora em curso no elementos de valor filológi- eregrloos I? l:eferido orgão visit��'á ho-
.

Senado Federal. I co", I p
Je a tarde a AssembleIa Le-

Nos meios academicos e fi- '

---

. eroanos I gislativa Estadual, onde seus

lológicos porém, há opiniões I PROTESTO i LIMA, 25 (U. P'). - Mais I integrantes deverão s� reunir

divergentes, O sr. !todrigo I RIO, 25 (V. A.) - A Câ- (le 100 pessoas, entre homens I com os deputa�os_ l'logran·

Otavio FHho, presidente dlL mara de Vereadores do Dis- e crianças, reservaram ou derues da Comlssao de In

Academia Brasileira de Le-' trito Federal aprovou, por adquiriram passagens, para querito que vem, já há cêr ..

••••••••••••••••••••• SALA'RIO MARITIMO ��:\s��CI����tua�� �c������ ��:����i�.:���l��� P:��o :l� ��mi:.�e�����e���l�����{s���' �:n�� =�;�ie:�:�\�e::�;i�:�
DANIFIC.f\DAS I RIO, 25 (V, A�) - A Fec1e- i capital privaclo e misto, Nes_t ver pela ortográfia de 1943. Geraldo Moreira, líder do co Internacional do Rio de de apurar as graves denún-

,MADRID,25 (U. P.) - Um l'!1cão Nacional dos Maríti- 'se sentido, após reunir ,todos "Caso seja aprovado o 1)ro- PTB, contra as atitudes do Janeiro. Igualmente, sã� cias sôbre o "trigo papel".

incêndio danificou ontem'l m�s vai apresentar novo pe- : os presidentes e repr.esentan- jeto pondo em vigência o !;l- presidente Perón, da Argenti- muitas as pessoas que com· I Amanhã, os parlamentares

parte das instalacões subter- elido de aumento dos salários tes, o Sindicato dos Traba- corda de 1945 - afir.mou -- na, neste choque que se veri- parecem à Chancelaria do federais viajarão para Pas,�o

râneas de uma c�ntral elé- para todo o pessoal de bor- lhadores Marítimos el'aborou não há dúvida de que, como fica no país entre o governo ea. Palácio Arcebispal, em busca Fundo.

trica. Diversos quarteirões I do, pessoal dos estaleiros na- a tabela de aumento, acadêmico, serei dos primei- Igreja Católica. Varias ve-
i de informações sobre a far

de Madrid ficaram privados vais e empregadOS nos escri- Hoje realizou-se, no Minis- ros a ada tar-me a ele". O readores falaram sobre o all- I ma de assistir aquela magna

ele energia elétrica, desde li) lorios, armazens e agenéia I tério do Trabalho, o encontro professor Antenal' Nascente' sunto, em dedaração de vo- I assembléia de reafirmação

horas ao comêco da tarde. I da empresas de navegação ele '

com os armadores. Lem ponto de vista firmad')' , to.
. I de fé católica. '

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••088•••e�(t•••� »••••@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
':'
- A COBRANÇA de imposto que nao fig'me 110 orça- com fingida melancolia, que iria demitir muita gente pm'-

mento é ])roibida por lei. Se, no pas.,ado, os contribuintes

N' I
que o Tesouro não suportava as despesas com um qua(l.-o WASHINGTON, 25 (U. P.)

acordaram em IJagar algum im]Josto lançado n'essa situa-

'O tua s
tão numeroso. O que fez foi au'mentá-Io em mais da me- - A Câmara dos Represen-

ção, é porque, por evidente, reconheceram a justiça da ta-
.

,

.

.

tade, superlotando as repartições de ext.ranumel'ários, sem tantes se opôs hoje, por 61

xa. 'l'ratava-,se do vel1das e consignações que, na época, no a mínima necessidade, e.lavrando contratos ca.ríssimos pa- contra 54 votos, ao projeb

Estado, ainda orçava ]Jelas menores ]le'rcentag'ens cobradas l'a apadrinhar os afi!tadús e !}.desistas. A dificuldade ele de lei que destinaria 25.000

no Brasil. E a crise, ninguem ig'nora, àquele temlJO, não aos cofres públicos. Em qualquer outro país os estadistas conceder um ab'ôno vem daí. dólares anuais para 'o censo

aiingil'a' a fase aguda de ag·ora.
- responderiam por crime de responsabilidaele. "

_ ESSA dificuldade, contudo, poderia ser superada e ,mensal dos �stoques de café

*._ "NãO PAGUEM" foi o slogan udenista daqueles ':'
_ SÃO ainda os mesm.os estadistas, que del'um esse

o abôno concedido sem novo aumento de imposto que ú nos Estados Unidos. O pro-

'dias, Tanto na imprensa brie.adeirista, como na tribuna (i.a anulasse. Bastaria uma rea.l e honesta compressão de des- jeto foi proposto pelo repre-
. - desfalque ao erário, reconheeendo que não podei'iam co·

A�sembléia, por parte dos deputadOS vig'ilant�s, .êsse slogan 'ma o imI)Osto esquecido, })or nã,o figurar o mesmo no 01'.. p�sas; basiaria que ,o .�ovêrno deix�ss� de criar no;as, f�n- sentante democrata Leonor

fOI rel�etido, em apelos constantes aos co�trlb:untes pala çamento, que querem agora ludibriar os servidores públi- çoes de eX�J.:ar:ume��nos, como. esta cn�ndo e se ve dIal'l'3.- Sullivan, que disse Rue o Bu

que nua pagassem o aumento enquanto �le nao const,asse nos, dando-lhês um ahono a ser pago por uma receita qllC
mente do orgao ofICIal; bastana que nua preenchesse cat'- reau do Censo do Café deve-

�xpl'essamente da lei de ,meios. Varias fIrmas. uden�stas não existirá, por isso que os contribuintes só p!lg'al'il,o um' gos vagos, aproveita�do para eles os encos��do,s _pelo� d� .. ria levantar mensalmente o

Il1terpUZE,ram recursos contra a cobrança do tn�uto, Esse:3 imposto ilegal se quiserem. Se forem atr'ás da slogan mIe. partamentos; bastal'la que cobrasse as notIflcaçoes fIscaIS estoque de café, no país a

re�ursosnão foram julgados porque, com a eleiçao ele 1,95?, nista de 1949 e 1950, não pag'arãô! ',' pe��entes, dos correligionál'ios � prot_egidos; bastaria que fim {ie impedir uma "escas-

velO a vitória elo sr. Bornhausen e os recorrentes c1esIstl- . eXIglsse as multas dos autos de mfraçao engavetados; bas- sez falsa", como a que sofreu

ram da medida judiciária. -:".- REPETIMOS muitas vezes que nos orçamentos elo ,taria que levasse a termo os inquéritos sôbre os' grandas o país no ano passado.

':'
_ ESQUECIDOS de tudo isso, os deputados uclenis- atual govêrno, a receita era subestimada sempre para ela!' : desfal'jnes lá por Chapecó, " Bastaria, sobretudo, que dcii

tas, pal'a engambelar o funcionalismo, garantem que a co· lugar à farolagem dos graneles excessos de arrecada,.! xasse pura os govêrnos futuros os Planos de Obras, e reco

bl'ança de impostos que não fig'urem no orçamento é até, " ç10. Que esses orçamentos vem sendo ir.;eptos e mal feitos nhecesse que lhe falta autoridad!;l para comprometer o fu

constitucional! Mas não explicam porque em 1952, quando aí est4 a prova: o Governador declarou, em mesa redonda turo como comprometeu o presente. '

os ESTADISTAS que se diziam professores_dé finanças, por no Pal�cio, que, no corrente exercício, espera um excesso I'!'. - O PRóPRIO candidato udenista, à sucessão 'go·

Um pequenino esquecimento, delxaram_,de consignar llO de re.celta de mais de CEM milhões, mas que já, ao fim do verllamental, ainda há dias, Dl'oolamou o rol imenso dos

orçamento o impnsto sóbl'e b.ebidas e huno, não puderam' terceIro mes, pode adiantar que necessita de mais de NO- 'lll'oblemas que 110S torturl\l11 e pal'a os quais o sr. Bor

cobrar êsse tributo!
' VENTA milhões para supleme'ntar as verbas' orçarnentá- I nhausen só encontrou a solução das pl'omes,sas não cum-

*
_ HAVIA uma lei instituindo esse imposto sôbre be.. rias. 'pridas e do tal PLANO demagõg-ico, eleitol'eiro, de final de

bidas e fumo. Os estadistali, esquecendo-se de pôr na re· "
- O NUMERO de funcionários estaduais, no momen- tragi-comedia" E', pois, do lado de lá que reconhecem a

ceita orçamentária a cobrança, nem tentaram recebêl' as to; ê superior a lii.OOO. Em 1950 beirava pelos 10:000. Na sua falência do sr, Bornhausen, que tudo prometeu e nada

Contribuições. de vários milhões o sr. Irineu Bo-rnhau.!lim declarou,

w..:.�_s:._-?_.._."_fiIIl.��....�......�....,_,':Il..Ji'_._���a.� ..a..w....ii._?:::.,'-'õij_�;;;��lll'__"

COOPERACAO TECNICA
,

Solicitada pelo Embaixador Muníg
WASHINGTON, 25 (U. P.)

brasileiro asseverou que a

.norneaçâo de Warne assinala
"nova era" de "maior coope
ração" entre Brasil e Estados
Unidos. Acrescentou que
"garantirá a continuação de
uma seríe (1, realizações cul

mínantes no, trabalhos -da
Comissão COl: unta de desen
volvimento r . »nêmíco''.
O' embaíxadur ainda decla-

O único orador, do almoço
de confraternização foi o gene
rfil ,Teixeira ,J.ntt, ministro
da Guerra, que afirmou cate

górícamente que em qual
quer circunstância, será as

segurada a unidade nacional
e a indestrutibilidade das

instituições. Foi o seguinte (j

seu discurso:
"Há dias, dois de nossos

camaradas, cios mais creden
ciados pela exceleneia des

servíços prestados à nossa

pátria; procuraram-me para
solicitar minha opinião, 1>0- Ibre a conveniencia de nos

reunirmos em um ápage 'se:n I
formalismos .que seria como in I
dicio da solidez dos lacos !

,de estima e de respeito �ú'- 'Itua que entre nós exi.;;tem po�'
vária� dezenas de :mos ,4e

seniçol'i à sagrada-c:albã e

que demonstraram' a sua in

d,estrutibilidade,! resistindo
aos abaloB de tôda sorte

"Iconsequentemente, às num,:!

rosas tempestades que açoi
taram o nosso Erasil nos úl,
timos trinta anos.

De imediato, apoiei a inl

ciativa e sugeri tivesse lug;:t ,.
na data em que comemora- ANN ARBOR, Michigan - O dr, Jonas E, Sa:k, dcsc,J

mos um dos maiores feitos bridor da vacina contra a paralisia infantil, fotografac:0
das nossas armas na campa-l junto a sua família na Universidade de Michi)5:!ll1 para 011-

nha elo Paraguai. A razão foi
I je foi para ouvir os resultados dos testes -em rnassa das in

não só a oportunidade da da- �oulaçõcs realizadas em lQ54 em 440,000 esco' :ues norte

ta, mas, outrossim, o fato :unericanos, O relatório Llemoústl'oU que a vacir/a foi efic<J7.

de que a batalha de Tuiuty de 60 a 20 porcento contra os três tipos de virus da polio
é uma demonstração mar- mielite.

cante do enorme poder do es- nã esquerda para direita, vêm-se Johathan, de 5 ano;;,

pírito de cooperação mesmo Peter, de 11 anos, o dr, Sa!k, DarreI, ele 8, e a sra. Salle O

em presença de circunstân- dr, Salk expel'imentou a vacina primeiro em seus filhos

cias as mais adversas e apn,- :inks de inocular outras crianças,
rentemente inelutáveis. Com (FOTO USrS) ....:... (55-6687)

efeito, fomos atacados de

surpresa por um adversário, "•••••e4'>íGliU)•••••••••••.,••••••••"....O•••••••

R�cusa,da·
verba

a

DEDÍCA-SE AOS
FILHOS

TANNAR�VE (Madagascarl,
25 (U. P.) - O advogado rja
sultão desterrado do Marro-

cos, Mohammed Ben Yusef,
eleclarou que seu constituin
te não quer saber de políti
ca, e se dedica únicamente

............a..,e...ducaçiül ge seu, filhos.

'. �

... r'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A It�OB(lIARIA f;MIGUEl DA�XH
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

VENDE

Uma casa ampla, construida em um terreno de

20xI9,50, localisada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se H casa desocupada. Preço
Cr$ 800,000,00. Negócio urgente.

-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

I' reço Ct$ 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Est rcito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira rscem-construida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
-0-

Uma casa de mater-ial, localizada
.

num terreno de
10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.

Preço Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira. recem-construida ainda não

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio.

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno
de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a· Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei
ta oferta. Negócio urgente.

-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrigo. Pre
ço Cr$ 170.000,00.

-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.000,00.

-'
.. - -0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Preço Cr$� 180.000,00.

-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita.
oferta.

:_'_o-

.Uma casn -situaáa-na Praia do Bom Abrigo, e um lo
te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
VereJe-se a casa OU.o terren.o em separado.

\ -0- . .

"Duas easa� de Únaterial," situadas no Morro ,�·do.. f}(�"-
i'aldo, tendo cada casa seis-peças. Preço das duas .

Cr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento.

FlorianópolÁs, Quinta-feira, 26 de Maio fie 1955 o ESTADO
._�

• M ' ��_�
J... • �--_�

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA OSERVICO FJ.ORESTAL IDI�LEGACIA }.'LORESTAL -O-
ltEGIONAI, I AIlMINISTRAÇAO

"�CoitC!)" COM O ES'l'ADO D� : Reda�ão e Oficinaa, .à rua Con-
. 18"1I;,,tro Mafra, n. 160 ·fi'1. 3022

I::.J\�TI\ CATARINA 1- ex. Post.al' 1311.
A V i S O I Diretor: .RUBEN � lo. lalliOS.

A De]eg-aclil Florestal Regional, I

no sentido je coibir, ao máximo pos-! GereD�e:' DOMfNGOS 1'. IJliI
AQLflNUsívet, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- }("pre<lE'lltallt.ea:

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecalógtces que I Ref)J'egent"cõe� A. S. L Ti.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção I Lt(RI". c d ., t '{lua ",,'UI ar ...... u aMo • I _ ,c·
de todos os proprretàrtos de terras e lavradores em gt':rai. a n d ar.

para a extgêncía do eumprtmento do Códigtl f'lore:,1,al 'fe],: 22-59:::4 -- Rio de Janeiro.

f
j

RMACIA Dr I)t Q aN"f,Ji O}{11;J ,5 dEI Novernb ro �l:l8 {;" A t I L fi í
I 'I

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. a nd a r s a la l:illl _ São 1';, ..10.
.

_ .' .! t,! i-H
QUEIMADAS E m:mIÚmADAS DE MA1.'O MES DE i\'li\ ro

l'I'enhum proprietário de terras ou lavrador poderá

I ."�:JN�:'f'URAil JO - Domingo - Farmácia t·Jcl:;O:1
proceder queimada ou derrubada de mato sem sottcttar, ..

, L_1iH.ai
f:klJmidt.

COla anteeedêneía, �I necessária licença da autoridade Jlo- Ano ...• , Q.,., 17il,UO 7 -- Sábado (tarde) - Farmácin Moderna - Rua João
restai competente, conforme dispõe o Código Florestal em ,::emestl'e ., Cri 110.00 Pinto,
seus artigos 22 e 23,. respectivamente, estando os infratores No Intertor

fi ...._ Domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João Pinto.
. .

Iid d
Ano ...•..••. . .•... Crt 2'10,00 .

SUjeitos a pena 1 1:..es.. Sernest re CI"lJ li,OU 14 - Sábado (tarde) - Farmácf a Santo Antônio _

UEFLORES1.'A1\1EN'ro Anúlldo. mediante non_tráto. Ru� Felipe Schmidt, 43.
E�·t' U artícâ . 1

.

d d
.. �.' .

.
Os ongln'llS. mesmo nao pu- I . . • .

" a
_

...epar lÇ,'O,. �e a re e e V)�elf:,)" florestaIs, eu.

I
b licadca, !Ião _serão di! o lvidoa. 15 - �ommgo -- Farmácia Santo Antônio - nua Fe-

cooperaçao, que mantem no Estado, dispõe de mudas; e se- A di reçao nao se, reaponaal iliza lipe Bchmldt, 1.3.

me�tes de espéeie� rJolrestais e de orn.amentação, para for- fi��: .���li�e����. emtt idcs no. Il;' l!i - Dia Santo - Farmácia Cata.r..inense _ Rua 'I'ra-
necimento aos agrtcultcres em geral, tnteressados no retlo-j jano.
restameuto de suas terras, alem de prestar toda urtentaçâo -��'---'-----'--' 21 - Sábado (tarde) - Farmúcía Noturna _ Rua
técnica necessária. Lembra, ainda, a posslbiltdaâe da ou- Trajano.
tenção de empréstimos para rertorestamento no Banco do INFORMAÇÕES I 22 - Domingo - l!'armácia Noturna -- Rua Trajano.
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS 28 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua

Os interessados em assuntos florestais, para a obten- ' -0-- Cnnselhetro Mafra.
ção de maíores sclarecnnentos e requererem aatorízaçâo O leitor encontrar;'. n""tlO co- 29 - Domingo - Farmácia Esperanca _ n.ua Canse-lu na, info rmações que nec laa, --

de Iíeençe.para queimada e derrubadas de mato, devem d ià rinme n te e de ·ime'li ..to: Iheíro Mafra.
dirig'ir-se às Agências Florestais Municipais ou diretarnen- .IORNAlS TeJet"u. O serviço noturno será efetuada pelas farmácias Santo
te a esta Rspartfeão, situada ao rua. Santos Dumont nU. fi � ������ :::::::: ':::::::: �:��: Antônio e Noturna, situadas as 1'11:1S F'ellpe Schmldt 43 e

-

em .'l(ii'ianóp�lis. Dí ário da 'I'arde 3.579 Trajano.
'l'elefõne' 2.470 --_ Caixa Postal, 395. IA Verdade............... 2 ..0l(} A presente ta.bela não poderá ser alterada '

. IIll\pl'ensa Jficia1 2688 " sem previa
Endereço telegráfico: Agrisilva - Ffortanópolís, 8. {)'jHOSP['!'AIS autorização dêste Departamento.
�������_.__'IU:

•

Car-idade: __J ..... __"_.<r_

Ig:���:�iW .:::::::::::::: �:��! Rep.rese�n· t-a-ç'-o"'-es"pnr' a·---·S·.·�·P
....

···B-·_·Nerêu Ramos ..••..•.••.. ..!lI! U
I
Militar .... :............. Uil7 Aceito representações ele firma nue qtlel'ratn espandI'rSilO Sebo.tião (Casa d'll - 'I

Saúde) ••........... ". I.H� s/volume ele negócios em São Paulo. Disponho de loja, de-MateI n idade Doutor Cu- pósi to e ,seledonada fregllGzla.los COl'l'êa a.H]
D fCHAMADOS UR- 011 re erencias comerciáis c bancaria3.

GENT@S Cartas p/ Luciano L. M. Colameo _ Rua Camomil 137Corpo de tlombeiros .... �.lílí '

Ise�'���) �-�."....(���1.".��� 2.404
.• -_-_-_-_�_A_O__�AULO ---

IPolícia (Sala Comissál'io l!.ua8

Ra I·O'S- X
f'olJeia l Gab. Delegado).. 2,69..

'COMpANHIAS DE
TRANSPORTES

I AtUEO
,'fAC " '.700
.

Cruzeiro do Sul ,. 2.600
.._....-..........- .....-....__--�__.�_,;JM ?'fi P .�__ j lJ

.

.

3 õ6a
.......,,�<--=--����_.�,---�._---._---.--- -_:� ,_

!V��:'t ' :::::::::::::::::: lÚ�6
Lóide Aéreo) •...•....... �,(Oll
11el\[ ...•.•..•••..•...... Z.3fi8
SI'twdinavas '" ,........ l!.l)OO
HOTÉTS
Lux ..

M!lg-êstic ..

MetJ'opol .......••.•. ,' •.
La POf'tH ••.••..•.••.•• '

t�u(';que , .....••..

(�etltrfd , ....••....

.F;"t,·ela .

'Ide", , .

_...... =w�""""'''''.- .,=·=''''''' _.._='''''� b..�.'I'REI'CO
I nhq"e :

.

,

ESTADO Hoepcke)\
.� ,f,'.J;JJ

RAPIDl!."'Z - CO�FORTO - SEGURANçA
.

.

Viagens entre FLORJANOPOUS I) RIO DE JANEIRO
Escalas Jntermedíárías em Itajaí, Santos, Sio S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quaÚ'o ólu..
mos apenas pau movimeuto ds p!íssagei.roJl.

As escalas em 8. Seoadtião, Hha BMla, Ubatu.b.. Mil
pr",:ilil'!ir'QHio o horário de Chegtlda lU;' RIO (Ida) •

fTINEH/\.RlO DO N/N "CARL lIOEPCKEH

! Navio-Motor «Carl

,,'-.---_._

Rua Felipe

Florianópolis - ltajaf - Joinville ,- Curitioa

Viagem com segurança
rapidez

sú NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO 4(SDL�BRASILEIRO)

e

-

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

aparelhagem moderna e completa pa.ra Qua\Qoel" e:,;&IU•

radiológico.
Radi(jgfl\1ia� e l'adio!lcOplas.
PUlmões e coração (toras).
Estomago - intestinos e fig;'H�O í l2:,-lf':eistOltlltj."
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos; Hist'ero-salpmg-ograt'ia COul Jnsufla

.

ção das trompas para dL!;!1<i.�ti('o d,� esterilidade.
Radiografia;) de ossos em ge:ra-'� '.

l\'lf\di(�as .'xa • .'ts I'lOl:!i ttíamt·t.I·O!i Ja I.Hit!la ""..ra orit'lll:a
ç'fl.O (lo pal'tr; (ttildio-p(;.�v�nl{'trL,).

Oiàriamente /la �lfttt'rnlda(':f> 'ln Car)r,,; (;nrrf'!a.

• I

Z.O::n
:.!.276
1.147
a.8llJ
',4411
'·.ti94
IU!71
'.11:;11

Ilà
�-----------------------------------------------------------------_--------------------- .. --

DRA. WLADYSLA'gA
W. MOSSI

_.

---DR-_- CLARNO-0-.
�

GALLETrI
-- ADVOGADO __

Itu>! Vitor Meíreles. tlu.
,o'() N F:: !.4611 - l"lorianopoU.

Dr. Lauro Doura

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 60.
Em LllgsS:--ilO sul do Bre,sll. o melhor I
Desconto �8};laclal para 08 senhores viaJantel,

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

Lavando com Sabão

'�iraem Especialidade
� da Oia. TI'ZIL INDDSTIIIL-JÓlnvllle. (marca registrada)

eco o ·z", e temp� e dinbeiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1 Zury Machado» e... ! I
1 . _.�5��TECIMENT��:J

SaDta Pil6mene a
grande milagrosaPrática saia de praia, em pano de toalha, mangas japo- Dentre as inúmeras car-

nEsas, sem gola e présEl na ('intura por um cinto, não mU,i- tas recebidas pelo Pe. Pau
to largo. Forma um decote em y e fra;lze na c�nturn. DOl<l lo H. O'Sullivan, propaga-

grandes bolsos lateraIs, enfeItam mUlto. dor da devoção a Santa Fi-
- O -

_ T 'jlOmena, publicaremos esta:
Enl�ce CUNHA-SOBOL'�S!n' "Recebi há pouco tempo

Realizou-se, sábado último, em ItaJal, o enlace ma-
duas DTacas de Santa Filo

trimonial'da prendada senhorit� �I�ris Stella Cunha,' mena.'"M{nha mulher passa
gentil ornamento da sociedade lta.Jalens� .e elem,el.1to de

sempre horrívelmente mal
merecido destaque da .Juventude Open�n? Catohca d.a! por ocasião do nascimento
Paróquifl local, de que é dedicada Secre�ar.la Geral, e d}- : dos filhos, apesar de ser
leta filha do sr. Argeu Cunha, do comerclO daquela C_l- sempre assistida pelas en
,dade, e_de sua di.gníssima espôsa, exma. sra. d

.. lVI�.na ! fermeiras mais competentes.Vieira Cunha, co�n ? sr. Antônio
...Sob.olwsky, dISt:l:tO i Desta última vez, sofreu

componente do SmdlCato dos EstlVadOI es da��lele P�l to ainda mais do que de cos
e filho do sr. EduHldo Clemente Sobolwsky, .la falecIdo, tume; mas pusemos-lhe ao
e de sua dignissima espôsR, exma. sra. d. Ana dos Santos

pescoço uma medalha de
Sobol·wsky. O ato civil efetuou-se às 17,30 horas, l:a re-

Santa Filomena e, graças a
sidência dos pais da noiva, servindo como paranmfos, Deus, túdQ correu o mellior
por parte desta, o sr. Odorico Cunha e sua digníssima es-

possível, e o que é mais, sem
Iiôsfl, exma. sra. d. Olindina Vieira Cunha, e sr. Avelino

qualquer assistência médi
Rodl'igues e sua digníssima espôsa,. exma. sra. ,do Ana

ca, porque tanto o médico
Vieira Rodrigues, e} por parte .do noivo, o sr. Waldemar

como fi enfermeira nos fal:Cordeiro e sua digníssima espôsa, exma. sra. d. Vitorina túam à última hora. Dir
da Luz ConleÍ1'o. e sr. Mário de Souza,e sua digníssima se-ia que Santa Filomena
t',;pôsa, exma. sra. d. Benta de Souza. A cerimônia reli-

quisera vir ela própria em
glosa celebl'OlHl2 às 18,00 horas, na Igreja l\7Iati"iz da Pa-

nosso socorro.
l'ÓquL1, sendo padrinho:>, por parte da noiva, o dr. José

Cinco dias mais tarde, a
Medel!'o'l Vieir.J e sua c1ignissima espôsa, exma. sra. d.

criança adoeceu tão graveCiocond� COl'dova Vleir_., e sr. A�aro Fernandes Vieira
mente, que ambos oS médi

e· sua digníssima espôsa, exma. sra. d. Julieta Melo Viei-
cos assistentes receavam o

ra, e, por parte do noivo, o sr. Zacarias Sobolwsky. e sua, caso fôsse fatal. De novo a
digníssima espôsa, e�ua. sra. �. ?él.ia Koch ,Sobolwsky, pelamos para a Santa, quee sr. Lourenço Panda e sua. diglllSslma esposa, exn�a. concedeu ao nosso filho a
sra. d. Edwiges Parada. Os convid.ados foram recepclO-

graça de uma cura perfeinados na residência dos pais da nOlva, na Rua Andrada, ta"
n. 8. "O ESTADO" junta as suas felicitações às muitas',' -0-
que receberam os venturosos nubentes. AJUDE fi, concluir a re-

------�

construçã.o da Capela de,
Santa' Filomena, em São Jo
sé. Falta-lhe a pintura.
Mande sua esmola para:
Em Florianópolis, Profa.

M. Glória Mattos - Grupo
"Lauro Müller".
Em São José: Sra. Zenir

! Gedach
- Praia Comprida.

A Comissão

o Médico
Ernesto Xavier de Souza

Surgem pessimas doenças Com furor,
(J,ue de hora em hora vai ceifando vidas,
Temendo a. morte fogem desprovidas,
Muitas famílias cheias de terror!

É uma dura tristeza, um desamor,
De Jesús então foram esquecidas,
Irmãos despresam as irmãs queridas,
Todos em debandadas com pavor ...

N o meio dês se trágico castigo,
E com a vida no maior perigo,
Surge um homem ele fé e distinção.

.��\:;Participa·Qão
João .''r�'ixeira da Rosa Jr., João José Mendonça

, r" J,'

Senhora Senhora
,

tên"i;'o prazer de participar o contrato de çasamento
de '�e{;íi '1'ilhos

',,, .... , �.,'
Hedi e Huri

Fioi'ianóPolis, 20 de Maio de 1955.

ANIVERSÁRIOS

I

Sra. Hermann Beck
A data de hoje registra

o aniversário natalicio da
exma, Sra. d. Maria de
Lourdes Luz Medeiros Beck,
esposa. dô sr. Hermann
Beck, do alto comercio lo
cal.

I A distinta. dama será al
.
vo de muitas homenagens

i

pai' parte do seu vasto cir-
culo de amizades.

I "0 ESTADO" unindo-se

I
as felicitações, cumprimen
'ta-a respeitosamente.

Sr. Antonio Sbissa
Transcorre, hoje, o ani

versário natalicio do nosso

prezado colega-de-imprensa,
jorn. Antonio Sbissa, alto
funcionário 'dos Correios e

Telegrafos e pessoa muito
relacionada nos meios soci
ais desta Capital.
Na oportunidade muitas

serão, por certo, as homena
gens que amigos, colegas e

admiradores do distinto ani
versariante, lhe tributarão,
às quais os de O ESTADO
se associam, cumprimentan
do-o e formulando votos de
felicidades, junto aos da
exma , família,

FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Heitor Bittencourt
da Silveira, funcionário do
Banco do Brasil, em Minas
Gerais.
- sr. Manoel Ramos de

Souza.
- menina Maria Viega
- srn, Maria Teresa Ber-

reta Machado, esposa do sr,

Oto Florentino Machado.
- sr. Mário

merciante.
- sr. Dorval

Lino
- sr. Nilton Vaz.
- .srta. Zita Morite
- sr, Júlio José Floria-

Perez, co-

da Silva

110
- sr. Antônio Rodrigues.
Aniversariou-se ontem a

:;[1 lante menina Anabela
ventura, diléta filha do sr.

Pedro Ven tura e sua exrna.
esposa d. Placídes Ventura.

.:\. graciosa Anabela e seus

dignos genitores, as felicita
;ões de O ESTADO.

Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Maio 'de 1955 3

REALIZAÇÕES MUNICIPAIS
OBRAS EM PROSSE- I Convem notar que todos as

.

GUIMENTO quatro pontos dos planos das
Uma grande turma de tra- realizações municipais, estão

balhadores está removendo a prontos uns a serem executa

rpedrada britada que já esta- dos e outros entrarão na u

va posta no começo da. es - genda do dia, tão logo 11a
trada que parte da Praça da jam possibilidades para is-
Bandeira à Base. . . so ...

Este serviço é em decorrên- O sr. Prefeito Municipal,
cia das grandes chuvas que dr. Osmar Cunha não dá ouvi
fez com que a pavimentação elos aos falastrões de café e

rôsse prejudicada, havendo continuará a executar seus

assim necessidade de recolo- magníficos planos que darão
car aquele revestimento, pa- a nossa terra, uma situação
depois receber a camada de invejavel entre as outras ci
asfalto. .. Mais além, quase dacles do Brasil .. ,.
na curva que entra no Saco PE'l'En ...
ias Limões, está sendo exe-

cutada uma grande obra ou

seja um grande muro de .urt
mo que r€tificará a estrada,
+ando-íhe maior largt!nt.. Acy Cabral Teive
Este muro está concluído em Aconteceu ná capital de
parte, .. A outra vae em rít- São Puulo - a cidade que
mo acelerado ... Convem no- mais crésce no mundo.
tal' que o que influe numa 900 mil eleitores foram
estrn da da pavímentacão a convocados a comparecer
asfalto, são as camadas que ontem às urnas, para elege
antecedem a última camada rem o novo Prefeito da ca

ou o asfalto propriamente' pitaí bandeirante.
dito. .. O' maior trabalho é' ' E sabem quantos paulis
a base, que é feita da varias tas cornprh-am Com o dever
camadas de pedra britada, do vóto?
areia, etc. Quando tudo esti-I Apenas 450 mill
ler pronto, em toda a exten- A metade do eleitorado
cão, o asfalto será lançado inscrito ficou em casa, dan
duma. só vez, rápídamente, do assim uma próva de com

iem maior delongas... pléto deaínterêsse pela. elei-
Estas considerações são a cão.

rropóslto de certos comentá- '" Concorreram ao pleito
.Ios de espíritos doentios e cinco candidatos a saber:
merecedores da repulsa dos II Emilio Carlos, pelo Partido
'romens de bem. Trabalhista Nacional; Se-
A obra-será feita quer queí-

I nadar Líno de Matos, pelo
'am ou não queiram os mal-

! Partido Social Progressista
LUzentes... '1 em aliança. com o Partido
Esta magnífica. obra que Trabalhista Brasileiro e

nos levará ao Aeroporto, será \ Partido Social Trabalhista;
ceita dentro das possibilida- Loureiro Junior, pelo Par
des munícípaís, si Deus quí- tido de Representação Po
ser. Não adianta a caínçalha pular; Homero Silva pela
ladrar sem cessar, e que seus Un ião Democrática. Nacio
uívos sejam ouvidos pelos que n al e Reger Ferreira, pelo 1
estão sempre prontos a aco- Partido Socialista Braailei
herem as noticias geradas 1'0.

)01' cérebros abobalhados... Os prognósticos apontam
As obras prosseguirão den- como vencedora a chapa

tro do ritmo costumeiro e ademarista encabeçada peJo
'lia virá que os cães deixarão senador Lino de Matos, ten
de ladrar quer em noites es- do como companheiro o sr.

�uraSi llu�r .em noites enlua- T·oledo P·iz-â.- - �- '�'.r- ....-;--

'adas,.. A apuração terá Inicio ho-
O calcamento das ruas de· je, i.iS lo 1I01'.:iS, no 'I'ribun al

vídous "chuvas, foi provlso- .Keg-ioIlal E�lcilül'HJ -o, espe
riamente detido, mas já co- nt-;je que até sexta-feira es

meçam a se movimentarem teja concluída a contagem
as turmas de serviço. . . dos votos.

A abstenção verificada
ontem, na capital de São
Paulo, é um atestado positi
vo e que desafia contesta
çào, de que o povo está real
mente desiludido . com os

.homenS? que dirigem a polí
tica do Brasil.
As abstenções vem subin

do de eleição para el�ição,
atingindo, agora, o índice
de 50%, num eleitorado es

clarecido e tido como o mais
cumpridor de seus deveres
para com a Nação.
Aliás, a campanha eleito

tas cumpriram com o dever
os candidatos à Prefeitura
Paulista, não empolgou a

quem quer que seja, notan
do-se um indiferentismo sem ('.11:5. Crônicas ou A�udafl) e

precedentes, no seio da opi- atarros), assim como .�

nião pública. .iS suas manifestações (Tos- ii '11'1-SOOS 450 mil eleitores que
ses, Rouquidões, Resfriados .Ia..

,

ficaram em casa, no dia de
- molc'.all·a· a que• l{!'ipes,' sao ""

ontem, quizeram assnn pro- Deverão comparecer :10
·t

-

d' ·�taca·rn o aparelho respira-testar contra a SI uaçao 1- '.

Quartel General da Infanta-
.

ficil por que atravessa o cório e devem ser tratadas ria Divisionária/5a., 1), Ave�
país, não deseiando eleger ,:om um medicamento enér- nida Hercílio Luz n. 137, nes
mais ninguem, para depois gieo que combate amai, 6vi-' ta Capital, os cidadãos Clau
não terem que lamentar atando com.plicações graves,

I
dlno Andrade, Hildo Carlos

tempo perdido. Procure hoje o seu vidro de de Jesús e Walter Corrêa, a-
Não somos favoráveis a "SA'rOSIN" nas boas f�r- fim ele tratarem assuntos.de

essa tática,· nem achamos macias. seu� int.eresses.
que isso seja. solução para o .........JY<..-.... _�-.,.........................._....____._....___�...

ca���s, não podemos deixar

.

soc�� Cultural
\

JoaqUim Naboco
de reconhecer que, o povo A Sociedade Cultural Joaquim Nabuco convida seus

está ficando indiferente às \lOClOS e ·exmas. famílias, bem como os estudantes �m ge

eleições e mui especialmen- rai, para a festa americana. que fará realizar hOJe: nos

te aos candidatos salvado-lsa15es _da A. A. BARRIGA VERDE, em comemoraçao de
re's da Pátria,- !ôeu segundo aniversário, com início às 20,00 horas.

UM PONTO TÉCNICO DO deverão correr os trens

"METRô" QUE NÃO DE- subterrâneos. Diz êle que a

VE PASSAR DESPER- ; bitola larga, a de 1,60 é a

CEBlDO I mais prática: - Possibilita
'maior velocidade dos car-

Publicou o "Diário da Iras 120 a 130 qulômetros. I '

Noite", carta de ledor pau- i horários, pode conjugal' o

lista em tôrno de comentá-
I
serviço com as estradas

rio nosso a respeito da cons- I mais importantes que usam

trucão do "Metrô" assunto L bi tola lal'ga como a Cen
q ue agitamos há mais de ra l do Brasil, a Estrada de
quinze anos, bradando sem- 8'e1'1'o Santos e Jundiaí e a

pre pela sua execução no Companhia Paulista.
Brasil especialmente para Realmente a bitola larga
solucionar vários problemas possibilita mais rapidez,
cariocas como trânsito, cres- na is segurança e mais con

cimento da cidade, espraia- f'ôr to e é um ponto que deve
mento da mesma para a pe- ser olha elo com cuidado. As
rifei-ia, deslocamento das estra das de ferro mais mo

favelas para os subúrbios derrias tem bitola larga. E

longínquos, encurtando-lhes foi um êrro no Brasil cons
as distâncias com as via- truirern-se ferrovias Com di
gens rápidas do "subway". versas dimensões o que difi-

O 'autor da missiva sr, culta, como nos Estados
Mozart F'ray, morador na Unidos por exemplo, o trá
capital bandeirante, faz con- fego mútuo dos vagões e

sidera ções bem interessan- que facilita a rapidez na

tes, ponderando em torno de ca rga, passan elo de uma es

um detalhe técnico que não trada para outra sem perder
deve passar despercebido tempo nas baldeações, com

;IOS que estiverem estudando cargas e descar-gas. No "Me
o assunto, dos que vierem a trô" como diz o sr. Mozart

procurar resolver o prcble- Fray, a bitola larga. também
ma que é a nosso ver, dos eleve ser a preferida porque
mais sérios das duas gran- se poderá conjugá-lo com

des capitais, cuja população outros estradas como a Cen
cresce tanto. E está. prova- tral do Brasil, rumo aos

do que à cidade de mais de subúrbios.
milhão de habitantes o "Me- Atentem pois para o pro
trá" passa a ser necessidade

I
bl ema os que estão estudan

premente. do o assunto. Se é que exís-
Trata-se do assunto da te no-Brasil alguém estudan

bitola dos trilhos em que do o assunto ...

Aconteceu ..•

Pt eceito do Dia'REARMAMENTO
MACKINAC ISLAND (Mi

.;higan), 24 (U. PJ - A pró
xima assembléia mundial do

rearmamento moral se reali

zará em Mackinac Island,
:le 26 de maio a 5 de junho,
com. a participação de um

milhal' ele delegados repre·
3entando uma 30 nações.
Ao encel"l'al'-se o congresso,

uma delegação de 160 mem·

oros efetuará uma viagem de

estudos em 14 países do Ol'i

ente--Médio e Extremo-Orien
te.

A DIGESTÃO COMEÇA NA
BóCA

A saliva contém um fer-
menta, a "ptialina", que
transforma os amiláceos
<pEta, batatas, cal'á etc.)
em· substâncií.!s cuja. dig'es
tão é aca.bada por outros
3UCOS digestivos. Mas, par�
[ue a. "ptialina" possa a.tu
n', é preciso que o alimento
!ique bem embebido de s-ali
"a. Esse o resulta,do' da mas�

'-iga ão perfeita que reduz
fJS alimentos a fra.gmentos
llínimos e os mistura. com a

•

saliva.
l\-1""stigue com vigor e
demoradamente, para
que a digestão dos ami
liiceos se faça com per
feição. - SNES.

Trate das Vias...jl'a(J!lJ' à
lVOVA/lção
Anti-Enzimática I Respira tórias

As Hronquites (Asm4ti.

4VENTURASZOO,ZE-MUTRETA

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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fiõUBirense X- Im�ituba nesta Capital, �omin�o -próximo
AO QUE FOMOS INfORMADOS, O FIGUEIRENSE ENFRENTARA', DOMINGO NESTA CAPIL�L, O frONZE" DQ IM�nU� :;�:�::::::��:-��:::i-
SA, EM. PELEJA AMISTOSA QUE DESDE JA' VEM DESPERTANDO DESUSADO INTERÊSSE ��:. J���:in��hasu�!��i�:iUve;

Tampinha. Aos 15 minutos,
•••••••_•••••i;••QJ•••••••••Mt•••••••ü••••••••••••�•••&••1»•••••íi.�O•••••H;6".i,.t.Oe®���ut6�e••• 'Ui6l���....8�••••"'S$ii••fiíi�'!;jJ���j';••••�.*iiHI�••a Telmo tendo fintado a Na-

talino serve ótimamente a

Sadinha que consegue, ape
_ sar da sa ida de Daniel do
arco, conquistar o 20 tento
para o quadro palmeirense.
Ag igan ta-se o' quadro 10-
..óal e duas vêzes Michel
lançado na frente, perde
ocasião de empatar a pele-

Nova eXJ-bl·ça-o do G E íl�' ���al��� �I���ed::�l�'i��:
. .rnediações da área 'do Pal-

,

•. .neiras. Cobrada por Wer-

8
ii

I
!t�

t f
· 1e1' com forte tijolada, bate

rasl ,�:.�. erça ..... eira, 1 redonda na trave aprovei-

_;
.an do-se Correia para em-

,.;3br a pugna. E quando to-

frente ao 'aval' tos consideravam a neces-

'......
ridade de uma terceira dia-

_
.iuta no campo do Olímpico

Iíepois dos .entendimentos havidcs, il,o, neo:.�l'el'I'erudnala pboorlaZe,ceGnaturac'hdaoConvenceu o esquadrão do mento preciso. Como vemos, vencedor f Betinho, Trilha, ra (Candi6ta) e Georgieff;
.

" su

Grêmio Esportivo Brasil, de em menos ele 4 minutos con- Laudares, Pacheco, Plácido � 'I'ihirica, Galego (Seára) f: desviada para c t

Pelotas, no seu jogo da es-' sígnou o Brasil três gols re- e Aníbal, Carlinhos, recente I
Jary; Herculano (Dita), Cai- eníre O

.

promotor da temporada do ;uel:lo': ��da po�el�:O o ;:�
tréía , ante .. ontem à noite, Iãmpagos, sob os olhares SUi'- aquisição do Figueirense, �l,-! zé (Oabralj, Joaquim, Gita iíel f-.azer,

nesta Capital, apesar de não 1 reses da assístencía. tuou poucos minutos satts-] (Bentmho) e Joãozinho. G�Rftul10 ESPOR1'IVO BRASIL d' P 1- O tento que d ltô
-

contar com os seus dois O último ponto da noite fazendo. I FIGUEHUmSE - Mafra,
.

[IV ,-

.

.

i e" e o� .o Palmeiras fo�uc:n:�i����
grandes esteios ela retaguar- coube a Cabral assinalar' Na .arbitragern funcionou Trilha e Relcio; Aníbal, N:;j

t S t C t' D C I R lo depois do tempo regula-
da e da vanguarda, o zagueí- quando faltava um minuto com agrado o sr. Armando, e Laudares; Plácido, Carli-

.

as, em . a n a - a a ri na 1 o r,. e so a a mental' quando se jogava o

1'0 Oswaldo e o centro-svan- para o encerramento da nus- Jorge, árbitro que acompa- I nhos (E'rrco), Meirele ,
nc-

F Ih f d f
ernpo perdido nas substitui-

te Negrito, os quais foram na, Final: 4 x 1 pró gaúches. nha a delegação do G. E. tinho e Pacheco.
D'.

mos i o, ícou e inifivamenfe as= .ões .ten do logo de início
poupados para o-jogo contra 08 melhores em campo í'o- Brasil. Preliminar: Postal x A. ..ragel substituido a Luper-
o Caxias, amanhã, em Jo- ram Joãozlnho, Caizé, seára, Os quadros foram êstes: IAlvim Barbosa. Venceu o 'sentada,- a realização de mais um pré- -io, por contusão.
ínvílle. Suly, Tíbirica e Joaquim, no G. E. BRA§IL - Suly, Seá- i primeiro por 5 x 1.

, A partida premiou o me-

ga�����t��uin�c���e;:l��1P�!� ---.-.'-----'------. lia do vice-cemneão gaúcho, nesta ,'i:�:'t:���oo �;��l���r ���:���
slstêncía da parte de seu an-

C
.

� I
.ra.do combatividade e que

tagonísta que chegou a man- SURPREE'N'DENT'-E VITO'RIA DE POR � CRONISTA QUAS' aprlâ., �stá apto a brilhar no carn-

Na fase complementar os )eonato da cidade, enfileí-

���I��, l:t��!�l1��'a�sésSl:;liJi!� TUGÁl SOBRE A 'INGLAT�RRA DESCONHECIDO Assim, os desportistas locais, terão �����oe ���I;;�����S do fute-

����O:J�ainf�;:ó:��resbO����� PORTO, 24 (U. P.) _ O feito pelo meia esquerda Existe em nossa capital i)1,sis urna oportunidade de assistirem m:�o��:i����U�Se:��l�:\;;�:
bem demonstrando seu pode- selecionado de futebol de 'Roy Bentley. verdadeiro exército de cro- ,

ibi
= I flfa da

a táculo no primeiro tempo,
rio e sua classe. Portugal na melho� partida I A partida foi' realizada n istas esportívos.. nova ex,· �çao ao magm ICO e ISCI� cen do produzido menos na

m�L��mei�o FI:e����EN�! ����d: en�;:de o e��u������ ,�:.mo�e���t��\�!:��, e�(;�le:� ta:a��!m� ���l�m�,I���:�tede:; plinado esquadrão do' Grêmio BrasH, �;i�1:i�:Os�:���' :Ii�l;o�le���
iniciado com o Figueirense delirante de 51000 torcedo-

'

pouco tempo foram vencidos Pedro Paulo Machado que pre um perigo, tendo sido o

rrntac"'So!lfl'OenslUivoadOe, Nt�el'smt'ainof�r-p,doQ res, venceu domingo a In- � pela Escóci�, por 3 x O, e!n vhaa.'l·l.loosnagOcsOlaa·nbOo�aça�oresatoa J�OUI� tere,õ=feira p. róxima,' à noite" enfren· �l.rtli1lleir?l' dza, PGartidha. 'Na
, -�- ')'laterra por 3 x,1. Os heróis' Glasgow, tIveram atuaçao -

-
llll la mec la e .

auc . o de-
nosso campeão, mais inspi·

'"

.'. I exce!Jcional e.�upe.rar�m a nal "O ESTADO" traba- {'",;ru'r O' V'd= lr'foeo A:VAI F C. ·l'endeu muito, tendo Lupér-
ntdo que nunCa executou um do dIa foram o centro-avan- CLL1ahdade do JOgo mgles.· Ihando Íllcausavelmente pa- ,tL,Ju '. "v_ J '. i .,

-

�io enquanto esteve na can-

tr:l�:1 m:1.!·�vnhà.,:o, :to meSlTIéJ ce Jusé Aguas, que mar-l' Esta é a ljrimeira vez que ra o en-g.1:<and·eciménto do ;ha seguido-lhe os passos.
tempo que sua defesa, fazen- cou dois tentos, e Sebasti- : Por�ugal'vence a Inglaterra nosso eSp�.de, tanto aquáti- �uo���ee(;j<lll�@.!!t!!>$N�<$iSâ.05.eG.s••iIi.f;��.Q)....Q.... .-.ra zaga Gordinho melhor
do U;,;O le uma marcaçã0:io �\1::tL:1teu, meia direita,' ]lOiS quatro oportuniâades Co como terrestl�e. No rádio é[ue De Lucas. Juca saiu da
('clTada com todos os seus

que marcou e- tento final. O c,m que se mediram os dois existe um que, juntamente O rçDODTE EM BI UMEtt'AU !'ueta oportunamente, tendo
elementos em grande e�idên- único gonl da Jngalterra foi ! lJ�'líses. (';Oiil o dà imprensa, forma- . L_;l ,I\. I

-

.' \.. . 1"'1 praticado bôas defesas. No
cia, tirou ao adversário toda '.' f',t�f;;;., riam uma dupla iniguah1vel

(Do no. s,s,o Corre,sp.'ondente) vencido, Carva,lho não com-
e qualque-l' possibilidade dE' no Estado. Entretanto, êste prometeu nás duas posi-
se aproximar do arco sob a "��.� cl'onista não é muito conhe-

SITUAÇÃO ATUAL DO PALMEIRAS:: ções 'que OCUlJou. Natalino,
,guarda de Mafra. 2 VITORIA�.S, 1 E�j1PATE E 1 DERROTA., ciclo como tal pois .eexclusi- CAMPEONATO DE GUARANY 2 muito bom, infeliz no tento
Aos 17 minutos, num vlo- IV, - vamente pela falta de tem-

B'ASQUE.TE que deu o triunfo ao Pal-A partida realizada do-
lento ataque do alvi-negro, ., PQ, não torna público t�- Com a penultima rodada mingo, após as enchentes de meiras. Werner foi o ponto
Pacheco arremessa com in- Duas vitórias significá- l1ma ,de suas melhores VI�O- dos os seus vastos conheCI lt d l' h 'd', ',- ,cio turno, faltando sómente, l'll'vel's'os afIIJente.� c'lo ITA- a o I a ll1 a me la, enquan-

,

I
.

IA 1 J tivas, um empate e uma deT- ria&" ao derrotar por 4 x 1 t d tdI'"crIve vw enc a e ary num. n:�� os o espor e as mu -

'I' a l'odada a realizar-se, sá- J'AÍ, emnolg'ava o mundo to na linha dianteira Michel
lance cl'e-esperado salva ,.., rota, eis o balanço clas ati- o Mulhouse, da cidade do t (I s Un1n vez pOI' outl'a .. N'lt S- :s

.

v � o
",

n, !):1do próximo, entre YPI- ,desportivo blumenauenae,
e 1 on antos foram os

arco com õ braço, tendo o viclades de domingo dos clu- mesmo nome. la esb cobbo'"ando com o Ih
I b'I

.

t
. . � 1 RANGA e BANDEIRANTE, l)ois o vencedor da sél'ie de- me ?l'e.s.

arbitro assinalado penalty ,1es raSI eu'os no ex e- Humbci'to F. Mendonça, O JUlZ se h W'l S'l
rior. I Vasco 3 x Valência 3 em Itoupava, a situação, nas \'el'ia. enfrentar o forte e ,n ar I son l-

que Bétinho cobrou muito digno diretor do programa divecsas categorias é a se- d
-

d
-

C r va apitou com energia e

bem, . iniciando, assim, a I espOl-tivo da Rádio Diário
,C!'IJI"'1te..

cons�lgl'a o esqua rao ar-
precisã

-

d' d
.

marcha do marcador. Botafogo 4 x Tel1erife 1 I 'Na cidade ,de Valênci.a, ch Manhã numa entrevista', los Renaux de Brllsque, em ....
o, nao elxan o que

.

t I b d
< -, , Ju 'ems' BANDEI- lima sél'Íe de melhor de tres, � rl.sPldez das jogadas pre-

con ra o c u e o mesmo no- numa mesa redonda e nou- R I N"'E
.

d
Este encontro foi realiza- me, assinalou o Vasco da ..

lL 1 " O p.p. YPIRAN- afim de se sabeI' q\lem se- .1U, I�asse o panorama do
, tras .colsas maIS.

I GA 1 p.p. e' OLíMPICO, 3 ria o c.ampeão ,do Torneio prellO. Os quadros atuaram
do na cidade que empresta Gama, do Rio, um empate de FOI numa dessas mesas com

.

t t.
1 I b "3 p p "LUIZ GALLOTTI". Enor- "

_

a seguIU es cons Itui-
o nome aQue e c u e. Fez i) x '. redondas levadas a efeito,

.

A'· t BANDEI çoe PALlVrEIRAS J
!)onl'ta f" "1

. ,,/ I splran es: - -

me mu lLidão, Jota v.a COml)le-
. D

s. -c
1'1.

"

: u,ca,Igura o g onoso I1este programa de meu,' .

. e Lu as G d I L
càrioca. Fluminense 1 x Bechiktach 2 "

d
.

H b ,t
RANrE e OLIMPICO com tamente o aprazível campo

.

"
e 01l11110. aza-

I
. glan.e amlg? _um elO, 1 p.p., YPIRANGA com 2 do GUAItANY em Itoupava, 1'0, Ze Gaucho e Lupércio

.

1

que tIve a satJsfaçao de ou-
p p NOl'te, fazel1do passar pelas! (NageI). J,onas, Lázinho,

Portuguesa 4 x Mulhouse 1 Em Istambul extreou o vir ao meu lado os debates
. .

TIS d
Fl' f t d '

Titulares: - OLíMPICO bl'lhetel'I'<"s llnla importância ,e mo, a mha e Jaeger .

.
' _ummense, en rel1 an o o 1 d" 'd qlJal me

.«

(DAR A
A Portuguesa Carioca, Bechiktach, local, que ven-

por e e lngl ,os, o -

e BANDEIRANTE com 1 I recorde para jog'os no gTa-.
�

�- NY: -. Carvalho

voltando-se a exibir-se em ceu a ,d.ura pugna pelo
inspirou a escrever esta

p. p., seguindc-se YPIRAN- mado tr1color, de cêrca de I (Damel), N;,atalmo e Car-
es- simples crônica como sauda- GA, com 2 p. p.

I Cr$ 22.000,00. 'Desfalcado de valho.. Newton, Werner e

gram�dos franceses, logrou core, de 2xL' ção a esse ilustre e clestaca-
seu arqueiro titular, o tri- i COl'reJa�. Rubens, Ico, Mi-_I do to�'cedor pau!aíno, .na �a- ,�.e�fj••�t)�ffl1hli�uetjtUt•• color a,dentrou o campo. com 'c�dl, N J!tio� Santos, Tam-

,. tegona de croJ11sta. E prlJ1- Carvalho na meta; Na pri- pmha (Nelsmho).
cicipaJ'mente no mundo so- lUIS' colaborações. Precisa� I

OUVIRA.' A C. B, Da O ITAM'AR·ATI, cial, da política e da mecli- mos de seus profundos co-
meira .fase o. predomínio, �o .

OL'
-

Palmelf'as fOI completo, nao .

IMPICO VERSUS BRA.
.

I cina uma figura conhecida nhecimentos, ,de suas inter-
se concretizando em tentos, I SIL de (Pelotas)

QUANTO AOS, JOGOS NA "CORTINA" ! �o:;n;�:��p�:s;l;:i�:t;�i; ���;a��l��� d�leseuSU�o�e�s�: dianTe da má pontaria d.e! Está marcada para o dia

RIO, 25 (V. A.) - Dese- a C. B. D. um escla1'eclmen-' nas grandes reallzaçoes sua n�o só para o bem de seu I
::;eus avant�s, tendo o tn- 26 do corrente, no estádio

ja a C. B. D. esclarecer de- to direto. Para tanto, o pre- 'personalidade lá está dando tricolol' como tambem da I
color conqUIstado o tento de do OLIMPICO, a sellsacio

finitivamente a questão dos sidente da Comissão de As-
.

uma nóta toda especial. Na capital e do Estado. Que fre- ,empate,
n uma escapada d.e nal peleja entre o BRASIL,

jogos de futebol nos paises suntos Internacionais da C. 'política serve com- o "Meu quente diáriamente o micro-
sua vangu�rda. Aos 17 m�-. campeão dos profissionais

da Cortina de Ferro. Tendo B. D., sr. Luís MUI'gel, pro- Comentário", relatando as- fone ,da emissora das gran-
nutos depols de um,a escl'l- do interior. do Estado do

em vista a controvérsia rei- curará avistar-se com o se-
.

suntos elo interêsse coleti- eles iniciativas, para gáudio n1:l.gem na pequena area, so- Rio Grande e vice-campeão
nante, em' tôrno das decla- cretál'io geral do Itamaratí, 'vo, ao jornal "A VERDA-' daqueles que pensam um dia

brou a pelota pni'� .J.o11as gaucho do ano passa,do, e o

rações do Ministério das Re- embaixador Camilo de Oli- ; DE". Porém, no esporte, es- I chegar ao ponto que é, para ��le, centrando . POS�lbIhtava OLIMPICO, agora com o

lações Exteriores, achando veira, a fim de inteirar-se te nosso esporte tão desmo-I então desenvolver com tôda
Sadmha conqUIstaI o tento seu plantel reforçado por

"desaconselhável" e da ati- dos pontos de vista daquele rnlizado que mais pl:eaisa d(!.! rorçn de expressão, comen-
de �beI'tura p.ara os esme- bons'valores trazidos de São

tude do Conselho Nacional '\1inistél'io sôbre a realiza-
I
suas idéias -pãra poder vol- ,brios esportivos de nossa r�,I(.lll1os. Contll1uando o as- Paulo pelo seu técnico, Sr.

,de Desportos, proibindo as �ão de jogos do selecionado' tsr aos seus an."tig·os e glO-1 tcna, a ilha dos casos ra- ;edJO dos ,.com�ndados de �ari.d, preven?o-se assis-

competições de bl'asileii'os l)rasiIeiro na Hungria, prin- 'tiósos tempos, fica sómente ros. I elm?, o tllcolor. num �t�- tenclas das maIOres.

f Ih
. -

lI' l'
. -

I"
. '",. ...... I

, que IBolado por mtermedlO
a a, pOIS 'nao sa .;ou no mc- nnque es palses, procurará cIpa ulente., naque as utels mas peque- .. .... " Maury Borges .. 'd N'lt S

______
-

, .__ ,

_,
._ _

.. '______ _ 1
e I. '011 antos consegue

A ( I surpreender Juca com um ti-

,I··..,
! 1'0 rasteiro no canto esquer-

_

do. E com o empate terminou
I
a cotenda. Logo no início da
'2a fase, os comandados de

•
{'Michel, agora com Daniel

• no al'CO, Carvalho substi-

(Pelol s) (LoC 1) !
tuinclo a Aury, perdem du-

o

,
a .

Cl as bôas oportunidades pa-

Dia 31-Terça-feira próxima à noile, nesta Capital i�;:���;,�;��;g��:i��

"O Estado Esportivo"
.�••••�••••(f••s••••••••••••••(t IiCiiilta (t.8íJ._••••@1jt•••.__�_ y,)•••e�.���íj•••••(t.(j•••••8e••••8.Q••••••••••Q.80.;I)••••�••••••

'.

Terminou o primeiro pe
ríodo com um único gol, sa

tisfazendo plenamente este.,s
45 minutos que foram intei
ramente favoráveis técnica e

fisicamente aos locais.
Na face complementar os

visitantes iniciaram a pelej a
com melhor disposição e com

repetidos ataques muito bem
desfeitos pela defensiva elo
"}i'ul'acão". Aos poucos o es

quadrão espalhando-se bem
no gramado, 'foi ganhando
teneno e aos 27% minutos
conseguia empatar por inter
médio de Joãozinho, execu

tando uma falta máxima que
ao nosso ver não existiu pois
nos pareceu um autêntico
truque elo atacante que caiu
ao solo sem ser atingidO,
Aos 29 minutos, batendo

Aos 39 minutos, num shoot
de longa distância, Joãozi
nho consegue novo tent.o,
tendo M!1fra cometido nova

um corner, o Brasil consegue
desemÍJatar mediante uma

bela cabeçada de Caizé, fa
lhando Mafra. que não segU
rou bem o Balão.

CARLOS RENAUX 3
PAISANDÚ 2

Com a vitória do Carlos'
Renaux sôbre o Paisandú,
domingo passa.do, teremos
domingo próximo, o sensa

cional encontro entre as

equipes do PALMEIRAS,
representante de BLUME
NAU e o CARLOS RE
NADX, representante de
BRUSQUE, numa serie de
partidas, em disputa do tro
féu "DR. LUIZ GALLO'rI".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ANTONIO LAGUNA

Entrando logo no �L';-

.'
.;..; _ A Kgência local

sl.Intu.
T 'l'�'�fo'.

� Correios e e e1'\1" 1ó,
do"

d'
.

ld p"
.

roficientemente lrlgl a v'

i nossO ilustre. colega de
O

a SR JAIME FER-
impl'ens,· .

NANDES VIEIRA, e s�rvI�a
lima abnegada equipe .

e
por . . .

b ns flmcionanos, teve, no
Q ••J

d.passado, uma ren a su-
aoo •

r�. à das suas congene d>

penar J.

dá Capital elo Esta elo, de, 0-

, ville e de Blumel1au lU�'in
O' fato já é por si nota-

tas. 't t
I Mais notável, en Te an-

ve .

tã a
t é esta círcuns .ancia -

o, .

APT itajaiense tem, m�ls ou

menos, a metade do, n�mero
de servidores das agencias d?
BI 'menau e Joinville. Sera
lt , •

supérfluo qualquer comenta-

ria. ,

Acrescente-se a Isso outro
, tro: A crise de mate-

reg1s .-
, 1 por que estão passandona, . "

U1Correios e TelegraIOs e
os , t..
todo o país, tamb.en� a. l�glU j

chel'o a Acrêncla ítajaten-eíU '" I

O teletipo esteve prestes a

!se.
f 1

deixar de funcionar, por a ..

I

tá de fita gomada. Os reem

bolsos postais acumularar:l-�2
na tesouraria, por in�xls:l
rem os formulários proprios

•
.

em que os interessados, .ao
receberem, encomendas, de·

vem apor sua assinatura, A

cabaram-se os modelos para

emissão de cl3rtificados de re

gistro' os quais, vêm se�do
feitos em recibos ,d� antlg� I
formulário telegraflco em

desuso. Os selos! por sua vez,

como não podia deixar de se:"
por fôrça elo espíl'it� d� so11-·

dariedade que, se nao lmpe

ra entre os homens, vigm�a
entre as coisas, os selos, di

zia-se, começaram a escas-

sear.,. I

De quem a culpa? Do pre�
claro Dr. Diretor Regional e

que, em absoluto, não,�. A

própria Diretoria ReglOnal
dos Correios e' Telégrafos há

muito tempo já não recebe
=

,.nem um metro ele fio para

reparos em sua unha .tele. Enderece êst<l cvpõc à "SUL -"'MEi<iCA" (Di". do Expliidiante
"de' Prodüção'cf" S. I) _:_ COiXCi �ostul, 971 - Rio ds Janeiro

gráfica. A crise de selos e .na,
cional. Aliás, tôdas as crises. I
-mclustve a de vergonha, são· NOME: " ,,� •."""' ".:" " u ..m u�� i1:F.\)E: '

brasileiras, brasileiríssim:ls
_

,

. ,
"

;
da gema. Sabe-se, por exem- IlUA: "'"""", : 8AIRIO:_........................ I S 11.1 �nl er i ea

.

__="""'

plo, que as máqui:nas de �'�' COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDApressão, pertencentes !;Ia .l'

I CIDADE : '" ESTADO ' " " ,. I
Fundq_da 10m 1895NISTERIO DAVIAÇAO, f

O-I � �8 -==-��· -=�-=��.�S�.��-=__��=-������__5a�� ������� ���__
I.,

t�t�;t.Hjf;ij;?��:��; ii. Em ,viagem' pelo ftmazooas--- ----�Cllaborando na < construção de - aeroporto
tão a fabricar estampilhas fqo·IPo-'mento· de perlura�a"o' patrol,'jara A Texgco Com uma inversão de ([lha Verde terá uma pista passageiros, com sete 'anda-

Pte�r.I··l.aO °cl'aPo�'areZZeinn(hla'.O. ,doa ·sMr.lnDiSl�-_1 •.
-

,_ ".' Q :' '!f- v:
U' meio-milhão de dólares na' de 2.400 metros, com capa= ] res, disporá de um hotel ..

" I10m grilode couOO·'lao peruana construção do novo Aéro- cidade para receber os ma- com 300 aposentos com ba-
reter do Departamento Na- D ela opera� es e ..,�Jo. > porto I�ternacional de Ilha iores aviões. I uheiro, destinados aos pas-
cíonal dás Correios e' TelB- Passará pôr Manáus ho- di lhos adaptadas para o a- 1 ue, sendo encontrado pe Verde, em Pôr-to Rico, a Pau O edifício da estação de' sageiros em trânsito.
grafos sabe' disso, mas, por- íe, um navio da Texaco lojamento dêsse pessoal, tróleo em. quantidades su-

American Wortd Ãirways�o
que é bonzinho, não é dado transportando equipamen- como parte dessa operação ficientes, a 'I'exaco deverá

cupnrá lugar destacado nas
a intrigas, etc., não leva o ia de perfura cão petrolífe- também foi rebocada uma transporta-lo' por oleodutos ceremôn ias de inauguração,
fato ao conhecimento ele ra para exploração de' uma barcaça de aço de 300 tone- atravez de, uma garganta a 20 de Maio, das ultra-mo
quem de direito. área no Peru, obtida em lada destinada ao transporte na cordilheira dos An des, dern as instalações aeron áu-
Se o próprio Ministério da concessão pela Texaco.' ; e armanzenamento Ide equl-

\
de 2.300 metros, até o por- ticàs,

Viação e Obras Publicas da O navio, que é do tipo usa- pamento. ,to de Bayovar, na costa do O novo aeroporto," queTerra de Santa Cruz já deí- do para. desembarques. de, É -ínteressante notar-se Pacífico do Peru. custou 15.000.000 dê dóla-
xou de ser trôpego para se pessoal e material pesado, res, substituirá o Aéroporto.

tornar paralitíco.' que espe· durante a guerra, subirá I -------,,-.

de Ilha Grande,. utilizado com moleza nO.Mrpo e olbos sem brtlt,J.
rar do resto? Não demorará todo o Rio Amazonas ,até a

, conjuntamente pela Mari-

'1·
A fraque'il. atra.a • vid� porque rouba

muito e o Brasil; nosso qW)- J'egião do Rio Maranhão, ao : H O J E N O P A S S A D O nha dos Estados Unidos e
MI fôrça!! para o trftoalho.rido mas avacalhado Brasil, oeste de Iquitos, no Peru, I [jnhas . aéreas c.omerciais

VAN'ÂDIOLcansado de tanto retroceder, em um percurso fluvial de,
, 26 DE MAIO desde a última guerra.

paj:ará de uma vez, Então.13.000 Kms. ! A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: Situado a 16 quilômetros I, IilUllienta 'j$ glÓbulos sanguineos e VITALIZA o .aDjU� en·
talvez a coisa melhore. , , Largas pesquizas sismo·! em 1.625, dian te da Bahia surgiu a Esquadra. do de São João, Ilha Verde é o rraquewdo. 1t de goeto delicloto fi pode lef oudo etII tod.,
Em compensação (porque gl'áfice-s realizadas pela I Almirante Bendewyn Heindrikszoon, que' veiu melhor e mais moderno aé-

também existe a sábia Lei cTexaco em uma área de um
'

em socorro dos holandeses; ['oporto das Caraíbas. Todo
das Compensações), em com, milhão de hectares revela- J

em 1.640, os franceses estabelece.ram a segunda o tráfego de carga e passa- Sugue .p-ara os.Lavadel.rapensação, 'mercê de Deus, ram a conveniência de per- Companhia do Cabo do Norte; geiros dos Clippers passaránosso eminente presidente é furações para informações em 1818, D. João VI criou no Rio de Janeiro o a funcionar em Ilha VeMe
DOl)tor "Honoria Causa" pe- geológicas, -o que dever,á Museu Nacional; a 24 de Maio, enquánto o EE UU. I Oferece-se lavaàeira efi.-la Universidade de Colmbn-:_, ser iniciado em junho. em 1.81.8, o g'eneral Sebastião Pinto de Araujo velho aéroporto fic:lrá eles·. .

d d
o

'dN
.,

,

b
. -

t S J B d Depol's de qllase dOI'S ciente, cui a asa, rapl a,o "Jardim da Europa a elo A concessao, que se es en- Corrêa derrotou 110 arroio de an- uan, na an a tina do às atividades milita- ..
.

, econômica e higienica. Podera-l11ar l)lantado", foi S. de 1)01' 175 Kms., é uma den- Oriental, o Côronel 'Encarnacion, auxiliar de reR. anos ,de estadia entre nos,o •

trabalhar 5 dias a titulo deExa. c.olheI" mais algumas no trê seis concessões feitas a Artigas', I A PAA terá eRcritórios na' embarcará para a Europa e
,

H experiênCia, sem pagamentoI'es elo seu govêrno patriótico companhiu's de petróleo es- i
em 1.818, o Coronel Manoel Marques de Souza novoa estação de passàgeiros EstRdos Uni.dos, .0. sr. '.

a-

B II Dou qualquer comp-romisso.e progressista. E, com o di· trangeiras, como parte do dis])el'sou em Canelones a divisão do Coronel Ma- e tambe'm 110 edifício desti- l'old lVIcSwam a ew,. 11,'e- .

Tratar a Rua Conselheironheiro que- gastou em seu tu� esfôrç:o peruano para o de- noel Artigas; . nado às cargas. SÔmente ator.Técnico do .Pro.grama. d.e
T� t 1 d D Mafra, 6. fone 2358, loja derismo cívico, poderia ter pa- senvolvimento do que se em 1827, no Rio Grande do Sul, faleceu o 10 Vis- serviço de CliJ)per Cargo, 0- T�relllamento _ex J a. .IVI--

d
-

d I t t Pereira Oliveira & Cia" cmagO pelo menos metadE) do! espera sejam grandes re· conde de Pelotas, Patricio J. Correia da Camara; cupará cêrca de mil metros' sao de E ucaçao o 11S 1 U-'
débito da União à "COBRA .. gervas de petróleo. em 1.843, travou-se a Bata_lha de Ponche Verde, quadrados. Na parte prin- to Inter-Amel'Ícan Affairs81L", c não estariam triste- A área na qual a Texaco junto ao arroio do me&P10 nome, com a qual o cipal do edifício, a PAA no Brasil. O sr. Ballew quementes paralizadas as· obras iniciará as perfurações é General Manuel Bento Ribeiro, com forças impe- contatá com 16 postos de exerce suas. funções junto

_PortuárIOS do país, inclusive de caráter bem tropicaJ, riais, repeliu o exerdto republicano do Rio. Gran- venda de pa�,sagens e um da Escola Téc]1ica de Indús- hingtoll, EE. UU. Na Amé-aqui em Itajaí. b:,.ixa úmi,da e fluvial, mui- de do Sul, comandado· por Bento G'onçalves e posto de informações. tria Química e Têxtil do rica do Norte, S. Sa. teráE até à próxima vez, s� to semelhante à região que David Canabarro ; O Cllsto das instalações SENAI, localizada na Esta- opol'tlUlidade de divulgar ashouver sejas com que selar a Petrobrás está atualmen- em 1.867, os bravoi? e intrépidos solçlados da já 'terminadas e �m cons- ção de' Sampaio, no D. F., realizações da In,dústria Na-nossa Pi'óxima correspon· te trabalhanclo em Nova 0- consbncia e do valor", do Coronel Carlos ,de Mo- .tl'licão é superio'r a 450 mi-, \:,la,la em gôzo de férias e. cional no campo do ensinodéncia. linda no Amazonas. 1'o1is Camisão, em retirada do Apa, começaram a. lhõ�s de dólare"s. Com a in- deverá regressar ao Rio' em técnico têxtil, programa que1tajaí, 16. ele maio de 1955, Para promover adequa- abandonar os doentes de cólera-morbo, qlle não clusão de despesàs com' ou- setembro próximo. Partin- vem sendo desenvolvidoseguncla.-feira. das condicões de vida tanto podiam transportar; tras ·obras., entre as quais a 'do desta capital no dia 19 através "do SENAI que con.
,_____ para as s{taS equipes de ex· em 1.953, na Faculdad_e de D,ireito deste Estado, construção de um _ Clipper próximo, aquêle técnico se-' ta com uma escola de nívelCOZINHEIRA---Iploração sismográfica como realizou-se a segunda palestra. do Professor Dr. Clnb, o total despenPjdo, pe- guirá para o Velho Mundo técnico já em funcionamen-Precisa-se na rua Lacer-· de perfuração, a Texaco Ernesto de

..
Souza CampQs, sobre. o tema: "Pro. Ia PAA será superipr a 500 onde visitará vários impor- to, há mais de cinco anos,da Coutinho, 13 (Chácara fez rebocar pelo mesmo per- blemas universitáriQ gel:�l - As Universidades mil dólares. tantes centros de ensino e nesta cápital e de uma ou-do Espanha). curso no ano passado duas do Velho e do Novo lVÍundo";

.

Ocupando uma -área de de indústria têxtil, pros- tra, em construção, na cida-Pag-a-se bem. barcaças de aço de 2 tomba- André Nilo Tadasco 2.00D acres, o Aéroporto de seguindo, dali, para Was- de de São Paulo.

...=

•

GAZETllHA
ITAJÁIENSE

Voltemos nossas vistas, um instante, para
trás, e renovemos o prazer de folhear uma

. Cartilha parecida com aquela em que'aprende
mos o B:E-A-BA. A diferença é que esta nova

Cartilha nos ensinará a viver com segurança,
o que a torna tão importante quanto a que

nos ensinou a ler.

profícuo'

A

O se
entretant ,

Uns homens, do nue ou
e\hor "l

ddefendem m pacidade e

ue a ca ,

nOS, porq da -homem
e re-

defesa de ca

'b'l' dades de sua
, OS5\ Ul •

\ativa :'5 p
-xn : \JRP.;NÇ�.,

p'ela St.G .

pro

humana

Cup.ão flara a remessc da Cartilha da S�gurança

Da campanha do ANO DA SEGURANÇA, com que a

"SUL AMERICA" comemor� seu 60.0 aniversário de

fundação, faz parte a distribuição gratuita de 500.mil "Cartilhas da Segurança"
aos gtnasíanos e alunos dos cursos cientifico e clássico de todo o país. Essa

Cartilha contém 1((páginas primorosamente ilustradas. Suas úteis lições cons

tituirão a base dos exames de SEGURANÇ;'\ (privativo para aquêles estudan-

tes) com valiosos prêmios aos 50 prirrreiros colocados. A distribuição das

Cartilhas (que contêm o regulamento das provas) será iniciada no próximoVIVA COM

cimentos de ensino.

mês de _junho. Os alunos de _ginásios e colégios não precisam preencher 0-·

cupão ao lado, pois receberão a Cartilha da Segurança nos próprios estabele-
o

SEGURANÇA

IJREGUlÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.iN 1M . .t. iJÀé;,

HOMENS SEM ENERGIA,
... Não é sua culpa:
E a Iraquesa que o deixa cansado, plJtdo,

•• ldad..

a Lavarou�a Prima, a ma

quina de lavar mais vendida
no Brasil.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ACORA, QUE SURGIU A TUA SOC1EDAOI::1 TEí1AS

MAIORES OPORTUNIDADES Dê CONliEC€R A· .

iEARA CATARINENSE, NÃO PERCA n::MPO. fJ.j �

VIA= NOS HOJE MESMO, TEU NOfl;lE E Ei-JOl2if-

ÇO A

.......
r

muo � �m 0[0
Eduardo del Campo dos micrõbios causadores

de enfermidades,
DesconfiançaInimigos da vida que sal

vam a vida. Os russos são - desconfia
dos por natureza, senão por

Durante os últimos anos necessidade. Essa necessi
temos ouvido tanto fa lar sô- dade aparece estimulada
bre os antibióticos que já grandemente quando eles
eonsideramos como naturais 'enfrentam coisas que não
a s "drogas maravilhosas". inventaram, como a demo
No entanto, há dias tivemos ciacia, a liberdade de ex

de confessar que não sabia- pressão, o capitalismo e, a

mos o que quer dizer anti- se julgar pelo que diz uma

biótico, nem donde foi tira- agência soviética em Was
do esse nome, "desde a peni- h ington, o ar condicionado.
e ilinu, avós de todos eles, Depois de nos certificar
até a teü'Clc'na, o novo bê-I mos que os comunistas- não

QJ
)., I f '1' I:li; (a a.mI Ia. rec:lamam a invencáo do ar

Naturalmente, isso não leondicionado, ti�emos a

Icm grande imp9rtância. I idéia de saber quem o ha
mo dizia Shakespespeare"

I verfa inventado e nos diri'
"Que importa o nome? Isso gimos à Worthington Cor
que chamamos rosa, conti- poration, uma das maiores
nll�ll'iJ, sendo rosa, c0!l1 ou:. produtoras do mundo de e

tl-o nome". Mas de qualquer quipamento para. condicio
maneira, o fato é que come- lu,mento de ar, onde fica
çamos a nos sentir como a- mos, sabendo que a idéia de

quele homem que, depois refrescar o ar surgiu no O
de dez anos de casado, teve dente, num clima muito di-I
cUl'iosidade de saber o .nome ferente da Sibéria..

dei mulher, E, assim, resol- Mas, quando a agência
vemos fazer um inquérito. 30viética precisou de ul'n .a-

Com <';surpresa, descobri- parelho para condicionar o I
mos que, literalmente, an- :H, teve. que adquirí-Io nos Itibiótico significa "prejudi- ptÓPl'ios Estados Unidos e

daI à vida", E, é in compre- precisou .de ope.rários nor-'
ensivel tal foto, quando se te-arl1erieanos para montá- I
tem em conta a existência lo. Para certificar-se que a Ide antibióticos como a te- instalação capitalista fun-Itl'açil1a, que é oficiente con- cionava bem, foi destacado
tra Cem enfermidades, que um guarda, gue fiscalizava Idizer; uma arma formidavel o eletricista. O corpulento
em defesa da vida. policial secreto seguia todos
N o entanto, há um motivo os movimentos do eletr�cis-

'

.lógico para a denominação. ta e, quando êste se meteu
I

Os antibióticos são feitos numa passagem estreita, i
de mofos, isto é organismo para examinar uns fios, o'
vivos que, no processo de guarda o acompanhou e fo- I·
ci'escimento, produzem cer- ram necessários muitos me- i
tas substâncias químicas eros de corda e muitas horas·
que podem destruir a vida para tirá-los de lá.

---'-_ .. _._-----___,_.�� ----

•

Com �shil lIôlol" 1J. S.
"b",i",éi. uma. cantô 'iue
Ih� ...endiZl"i jU)'O cem·

penso.dor' e
.:::: IfYàrJ. Pà;'à SUO!. res;d�n.

I
�ic\ um lindo e útil pl'fiSimté:

um BEJ..lSS/MO eOFREde J4Ç'O CROMADO.

" APi"OCUI"_! hOje.� NOVa:
�

I
NCO GRICOLA

.

.
� c7�KJo, 16..... fI.ORIANOPOL,IS - SANTA CATARINA "P"

Clube do Penhasco
Concurso Miss Santa Catarina - dias 27-28 e 29 do

corren te. l' � i I 't_ I !lJ!.'
Para as festas do Lira 'l'enis Clube e Doze de Agosto

reserve sua me�a na agência "T A C", das � às 22 horas
a partir de segunda-feira dia 23.

MATRIZ: FLORIANÓ1JOLI�

• COM VIAGt��S DmETA� I!: PERM:A .i'\'EI"TES EM CARROS PROPRIOS

fTLlAL: SAO PAULO

o I:S'fADn
-------------------------.---- ----------------�--------------------�----------------��-

Com Biblia na Mão ,,'

T .�c.-Transpertee Aéreos
JrL�-!t Cajarinense S. A.

,�A'.\;l_�_�.,Mi;:;,�,-
«No tenacUlo,))

QUINTA-FEIHA, 26 DE MAIO
Cem e ,'[H'�' �·jo o homem crê .para a justiça; e com a

bôca LúH!';0sa r,...ll'a a ca lvaçâo. (Ilom. 10.10). Ler 10m.
10 :6-15.

Numa convenção nacional de profissionais de segu
l'OS de vida, um jovem agente entusiasta veio ter comigo.
Buscava-me para relatar-me a sua história. Disse-me que
ele e sua jovem espôsa tinham sido ambos criados em la
res cristãos, cresc ído na. igreja e sido ativo na obra do
evangelho.

Tinha aprendido da opinião pública que para fazer
JUCCSSO devia tomar alguma coisa nas reuniões sociais.
Disse-me que se encontrava em dificuldade naquela con

venção, pois tinha estado bebendo com os companheiros,
embora soubesse que estava proceden d o mal.

Sabendo que eu era abstêmio, veio falar comigo e

pedir conselho, Depois de uma palestra amistosa e de
urna experiência- muito tocante juntos, êle confessou

q�le foi bom ter vindo à convenção, senão por outras ra

zoea, �o menos para=ter contato com alguém que tinha
coragem de tomar uma posição definida na vida comer

cial, combatendo, sem subterfúgios, tôda a espécie de be
bidas alcoólicas. Êle estava certo que se encontrava mais
psepara do para, 'de volta ao seu lar, tomar também a
mesma posição de combate a tô das as bebidas com álcool.

ORAÇAO
Nosso Pai, nés te damos glflt;a§ por teu amado Fflho

e POl" tua misericórdia. e bondade, mandando-o ao mundo
para Sê!' nosso Redentor e .nosso exemplo de vida segun
do Deus. Que sejamos realmente gratos por tôda a tua
bondade e amor. Por Jesus, Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Em bom exemplo é o melhor sermão.
Richard W. CampbelI, securitárfo (Pennylvânía)

---_._----

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSICAO
. ,

CONSER.TA-SE FOGõES IWONô!vHCOS. SERVIÇO
.RAPlDO E GARANTIDO. ATENJ)E-SE CHAMADO A

Expresso Florianópolis LIda.
.. Transporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAULO

(Agência nt. Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mutue até
8ko Paulo com a Emprêsa fle '1'fansportes MiülUl Gerals SIA.)

E.'!cl·1torío
Ru� Padre H,o(1,8. :){l - Ter r eu

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra fi. i:tl

Fones: 2534 - 2.535
Caíxà Po,,'till, 435
End. Telegráfico:

sandraoe e 'I'ranspof ts
-0-

visconde (lo Hlo Branco
(iS2!lCS)

Telerone 1230

Enàel'eço Telegrátic)
8antlàra e 'Transpous

-'J--

.

.,.

'-- ::::--------

A C I T E
�AgA

·
-

�. enCI8
de

Publicidade
.... bItaI. ..
�u.
.... ---

T'�lerODe. 37 -30-91

São Paulo - Capital - BP.
Endereço Telegráfico:
Bandrade e Transpoüs

-o-

As 8hs,
Arturo de Cordova - Ro

sita Quintana - em:
A AUSENrrE

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Freços: 7,00 - 3,5ó

Cénsm·a: até 14 a nos.

Cinemas
JUIZO DE DIREITO DA ta do edifício da Prefeitura SÃO JOSÉ
CÜNfARCA DE TIJUCAS. Municipal. Descrição e ava- As 3 - 8118.
Edital de praça, com o pra- li:,ção dos imóveis que .se- UMA FABRICA DE GAR-

zn de trinta dias l:ao le�ados. á. Pl'a�a:, - I LHADAS.
_O Doutor Clovis Ayres .l!m tel,-:eno rUI�I" solto em i Bud ABBOTT e Lou CosGama, Juiz de Direito da It1l1ga, deste MUl11ClPlO, com

:

tello

I Comarca de Tijucas, do Es-
. �G4 metros de frentes que I NO PLANETA MARTE

I tado de Santa Catarina, na fazem em .terras de herdei- No Programa:forma da lei, etc. .. 'os de Jacinto de Souza Ma- NOtl'Cl'''I'' G ib NI -m A!Z S··
•

f ' I
", !O uai a. ac.

l' �'i CI ABER aos que o ra, por 400 ditos de fundos; Preços: 10,00 - 500.
____________ presente edital virem ou de- :{ue fazem em terras do lote

I Censura até 5 anos.lo con hecimento : tiverem, l° 2; extrema pelo Oeste
expedido nos autos de ar- com terras de Alexandra de Irolamento elos bens do es- 30uza Mafra e a Leste em

pólio ele Sebastião Francis- ditas de João Vicente da
co da Silva, que se preces- Silva : área de 116,160 me: As 5 - Bhs,

DOMICILIO. 3:1 pern n te êste Juizo que, :1"OS quadrados, avaliado
Operário: VALDEMAR POSSAS _ Rua "3 de Maío" atendendo ao que lhe foi re- )01' Cr$ 8.000,00. - Uma ca-

ULTIMAS EXIBIÇÕES
1

.,

John· Wayne - Robertmeco), no E§TREITO. quer-ido pela arrolante Flo- sa de madeira, em péssimo
'f,f;;,;",.,"''*'-+';''..�i'' cr. ",,:;>�. �;;�t;4f:��):'�����f.{�� ren cl.i Francisca da Silva e -sta do de conservação, en- �ia�k - David Brian

ter.do em vista ao mais que .ravada no imóvel acima
arre Trevor - Robert

(1.1'l autos consta, por despa- descrito, avaliada por Cr$
Newton - em:

.

c Iro urof'evirlo aos 20 dias do 1.500,00." E para que che� i UM FIO DE ESPERANÇA
mês de maio do ano de 1955 gue ao conhecimento de to- ! Cinema 00101' de Luxo .ern
I , '

d
'

d'
1 memascope;�ll rorJZOU a ven a, em hasta os e nmguem possa ale- p

púb lien, dos imóveis abaixo gar ignorância, mandóu ex- reços: IS,o? � 10,00
ASSEMBLltIA GERAL ORDINÁRIA descritos, co mSU'lS respec- pedir o presente edital que

Censura ate 10 anos.

p, COTHVOCA ÇA'"O ' '

1� uvas avaliações, pertenceu- será afixado 'la sede dêste
São convidados os senhores acionistas desta socieda - 1 '1' 1 "d ·r . '·..!-l

1 <

d l!!írlIJ'
.

I'=n>'l;'-'!,"""1·es no espo 10 (O e cujus" ,UlZO, n_o ,ugar � costume, i .�:��
de para a assembléia gerul ordinár la, a realizar-se em SUfI S111}l'f] mencionado, que se- e por copia publicado uma .

.__ !:_ ____:::*'*séde soc iat, à ruu F'el ipe Schmidt na 14, nesta Cidade de ,iíi) lovados fi público pre- vêz no jornal "O ESTADO", (
- . �

Florinnópolis, no dia 15 de junho de 1955, às 15,00 horas )'.:-,0 de v(mdu,e arrematação, de Florianópolis, Dado e
As 8hs,

)"1';1. deliberarem o seguinte: él qu�·m m::lis der e maior passRélo nesta cidade de Ti- Michael RODGRAVE
ORDEl'VI DO DIA . bnço oferecer, acima das jucas, aos vinte e um dias

Joan KENT em:
.- l0 Leitura, clisc:lSS:i_O ,e apro�ação. do balanço, conta· ri'sprd!v:1s avaliações, pelo do mês de maio do ano de

NUNCA TE AMEI
.1e lUCI·?S e perd!l:3� l·"lutúno el� �lretorIa e parecer do con-

I porteiro .flos auditórios, ou I mil novecentos e cinquoenta No Programa:
;elho oflSCfl.l, _relatlVo_ ao eXer?lClO de 1954.

I q�lem Ruas veses fiz.er, no
I e cinco. En, (as)' Gercy dos Noticias da Semana, Nac,

� Elel.uo do cO�lselho flScal.e seus suplentes. dJil 10 de julho p, vindouro, I Anjos, Escrivão, o datilo- Preços: 9,00 - 4,50
DO Assuntos de mteresse SOClal. I � 10 horas no local el11 I grafei cinferí e SubscI'ev' Censura até 14 anos.

-

Fl
' ,

l' 21':
' "L

,on:-lnOpO_ls. [) de maIO de. 1955 que se renlizam as vendas (as) Clovis Ayres Gama -

João David Ferreira Lima m hasta pública determi- Juiz de Direito. Está confol'-.
Diretor Presidente nadas por êste Juizo, à por- me o original afixado na

-------- sede dêste Juizo, no "lugar' do
costume, sobre o qual me re

P01'to e dou fé.
Data supra, O Escrivão:

Geres dos Anjos.

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-'x-

,SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6
Fone 2358

As 8hs.

, Richard TODD
Glynis .TOllNS em:

O GRANDE REBELDE
Tecnicolor'

N o Programa:
Gine Reporter. Nac.
Preços: 9,00 _:_ 3,50.

I 10) Paisagens do Brasil.
iNac.

I 20) POR TUA CAUSA -

i Com: .Teff Chandlel'

I 30) A AUSENTE - Com:
! Arturo Dé Cor,dova

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

Vende-se
,

Cão da raça collie com

i dois anos de idade amestra
. do ver·e tratar a rua Bo

I caiuva 210..

Perdeu-se
A �o trajeto ?a. l'ua Bocaiuva ou no ônibus da Agro-

IllomlCa, um relog'w de ouro om pedras d hI "
.'

, e sen ora e
IHI selra tambem de ouro.

OLO"
Gratifica-se bem a qllem dev 1 A

1 A• o ve- o na venida RioBrallco, n. 74 - Nesta.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'1
o ESTADO Florianópolis, Qllinta�fejra, 26 de Maio de 19i)5_

"

,

e: C I T- A L. E ·.aIICa's'a "E'u'"r.eka"
..... efe-�

O dr. Jaymor Guimarã:s Coll�ço, Juiz de Direito em O dr. Ja�mor Gl�imarães!' �ete'"P'M��'G/l'ASI, '0 na Comarca de Sao Jose, Estado de Santa Ca- Collaco JUIZ Substituto em I
,

-
.

� .".xercICI
'

. • ,

e., a forma da lei, etc. exercício do cargo de Juiz . " , .

:(/'6
� ntarlna, n de D'. it d C ' de l

Rádios, 'I'ranstorrnadores, Amplificador-es, Motores "'t. f)
- /'-'

'

, j

4'acO saber, aos que o presente edital virem, que por
S- Juel, o Eat domdaIcaS te 8Iétrj('(l1l, Ga sohua, Oleo Crú, Corres e }I'ichál'ios de Aco, 5 rL.... r-.. :�

J_ , ,.. 01" f
. tada a ao ose, s a o e an a,. .'

d C
"

,'-.l
- (' '..., .

c" de Matilde J ulla de lvelra me OI apresen
. Cats " f di' ttadlOJaS, MaqlllIlIHI . e ostura, etc. etc. 1"\ _

'

P,·,ne. .

t P
,-

E SI' dr' JUIZ de arma, na orrna . a ei, 13 b Elé ,. t
,.........,..

�ticão do teõr segum e: enç:,o:. �mo. ,'.
.

"etc.
'

om as. ',JetriCRs, ..u�1 ores para .Bicicletas,' Toca
P, "to.da. Comarca de São Jose. Matilde Juba de Ol iveí- Discos Vent.iladores, Medidores da Luz e F'crçà, Material
�Ire�I'asileira, casada, viúva, doméstica, residente em Faz saber aos que o pre- Elétrico, em Geral, Instalações Luz e Força
��rreiro3, município. de São ,T o.sé, pelo advogado que es�a sente edital virem, dêle co- Insta lador Jicencia do pela D.O,P. - 'I'éeu íco forma-

ve ('j'll'ocllracao anexa) inscrtto na o. A. B., Secçao nhecimento, tiverem ou in- do na EUl'OI1a_ bscra ,
.•

• "<" .

�t Santa CacHina, sob o n. 225, com escritório em Flo- teressar possa que, no dia PHOPHJ�TÁRIO: OTO:V1AH <'B<.HWt:S nOEHM
r ,e. c, tis à praça 15 de Novembro n. 23 sobrado, vem i3 de junho próximo vindou- Rel6'üstro; Jnscric.. âo 211l'i<-lllUPO, '

'. � d Có di Civilfundamentos nos artigns 5aO e 552 o o 19o IVI co, às 10 horas, no edifício F'ôns :
com

nformidade com o processo estabelecido nos art. da Prefeitura Municipal de Rua Cel. Pedro Demoro, 1651
e de co· . ,

eg'lintes do Cód de. Proc. Civil, promover a pre- São José, o porteiro dos au- Esueir,o - Plortanópohs - Estado de Santa454 e sL'
di t

t ação de usocapião, propondo-se provar, me ran e ditórios levará a público Catarina - Brasil
scn .e

-
.

t 10 Q li t
" J'l'stificacao o segum e: - ue o sup ican e pregão de venda e arrema- IfENDA À VISTA E A LONGO PRAZOprevia·, >'

, 'f', há mais de 30 anos, mansa, contínua e pacI Ica- tação, dos seguintes bens - ,-' --.----.--

�;::��, por si e seu� antec:ssores Josté Cândid.ot ,ded Oli- [ue no referido dia e hora, Dental Saota Apolo-n'"I- a"---.

e João JoaquIm Godinho, um arreno SI ua o n o serão levados a Leilão, pe-

�l��'��' Ban:eiros, nesta Comarca, nele residindo e man- nhorados a João Varella da
.

"

tendo plantações; 20 - Que o terreno em apreço tem de Silva e sua mulher, nos au- -r,

fi'entes dezoito e meia braças e fundos cento e dez bra- tos de precatória executô- ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
erfazendo a área de 9.768 metros quadrados, fazen- ria. expedida pelo Juízo da

ças, p
'J

-

L" d S ti
do frentes em um �al111l1�0 com. oao ICIO e an la�o, la. Vara da Capital, a re-

f
. los com FrederICO Luiz Pereira, lado norte com PIO- qnerimento de Aparício Va-

Ul1C -'1, . Ferreil'a Andrade .e sul com Adão Manoel da SI va. rella da Silva, os quais são
COPiO •

d'
.

Pelo exposto respeitosamente requ�r a. �. ex_cIa. s,e . Ign.e os seguintes: 1°) Um terre-

mandar ,designar dia e ,ho�'a para .JustIflCaçao ?l'eVlU, ci- no sito em Rancho de Ta-

te o dr. Promotor Público, ouvindo-se as testemunhas boas, com a área de 498.960
en e

- .

d d t t d d' Ib íxo ari'oladas, as quais comparecerao 111 epen en e me ros qua ra os, fazendo
a ai

. iusttf'i
-

d 't ti dde intimação. Requer ainda, fe ita a .Jus r Icaça.o a posse tren e na an iga estra a de
,. I ada a mesma 1)01' senten ca, se digne v. excia, mandar Angelina, fundos com Ro-
ju g" n,' ,

, .

itar os interessados ausentes e dasconhecidos, por edí- berto Schmitz, ao norte com
CI "

1 tI'
t I com o prazo de 30 dias, para que acompan iem os er- n cro Bach, e pelo sul com
a,

l' t d
os do processo até final, sob pena de reve Ia e para a- ,erras o comprador e Ro-

m'esentarem a defesa, si tiverem o que alegar, dentro dos' berto Schmitz, terreno êste C.�D. f·'" I ''', C . �d p, ��l, i lf_! {�pI.azos da lei, sendo a ação afinal julgada procedente, que está registrado no Car- 'L_ I.�) � "" .... _"'''' ","I" Y

��'otesta.se por todos os meios de provas em direito. Pa- t.ório de, Registro �e Imóve,is ,/ rever e i, r 41
ra efeitos fiscais clá-se à prE'sente o valor de Cr$ 2.100,odo. r�lesta �ldade no lIvro 34 as

(F d d d D d SNestes têrmos, P. deferimento. São José, 29 de março e -t,s. 24o, sob o n. 4.282 aV8- BCui '!l Li t 11 'r" Ho ie :,j,ltt�
1955, (Ass,) Álvaro Millen da, Silveira. RóI das testemu- lIa do por Cr$ 39.196,80. 20) '. U t: ti i' i� � & - ), i.l,.� lO

nhas: João Zeferino Fernandes, brasileiro, casad?, .co- Outro terrel)o sito 11,0 lugar l.llala_riIJ�). Dl3p�rlanlp.u.!,) Femininomerr.iante, Barl'eiros. Pedro Manoel Nunes, brasJlen'o, �aquaras, ..
com a area de U U

casado, comerciante, Barreiros. Alfredo Manoel Sou te, )22.700 metros quadrados De ordem elo colega Presidente do Centro Acadêmi-

casado, operário, Barreiros, Despacho: Cite-se, pessoal- :om as seguintes confronta- ERP�CIAIIZAD.A..EM ARTIGOS DENTARIO� co, dou conhecimento. às senhoritas interessadas que se

mente, os confinantes do im6vel em questão e o dr. Pro- .�õ'es no norte com terras Eot' ',' encontram à disposição, na séde do Centro, os cartões

IV,r l\Jr J 'd 1 t 't ti" oque pelmanente d� todos e qual:squer al'tJgoS
qlle d?I'a-o l'ng'res,�o a' S 1'e1ln I' o-e's d,ollccnllte," do 'DI'reI'to,

motoI' P(lblico e por j'wecatõrla, dirigida ao L '�. UlZ a . os ransml 'en es ao su e .. ," " n O>

concernentes ao ramo -

I' d I t
"

t d d' d
.

I!a. Vara. da Comarca da Capital, o "Domínio da União". l oeste com a antiga estra- ., ,que serao rea Iza as semana men e, as ar es e omm-

1 II d A I' EQUIPOS, CA.DEIRAS E MOTORES EVONI te-. gos, em luga.I' e hOI'a que se1'a-o pI'e'vl'amellte aVI·sp.das.
Os interessados incertos cite-se por edital, com o prazo a ve 1a e nge ma e a • U

de 30 -dias, a ser publicado ]101' três vezes no JOTnal "O !.este com terras de Domicio
mos par�._ pronta entrega

r
As interessadas deverão comparecer à Sé de do Cen-

Est.ado", de Florianópoiis e 11111a vez no "Diário Oficial", '\ Inácio Bach, avaliado por AC,eltamos ,encomendas de PLACAS E ..:>ldALrADAS tro, munidas de uma fotografia (3x4) e, mediante módi-

d· , d d'
....1-' A9816 E para d_2versos, fms . I,·a l'I'lll)OI'tct,ncl'a aelql,II'I'I'ra�o o cal'ta-o q'lle lhes daI'a' l'ngI'es-

para todos, querend'o" contestarem o pe lU? nos
_

ez la,s
. '" "1, 1,00. quem os

'..
-

- •

snbsequentes ao prazo do edital Custas afmal. Sao Jose, ')ens quizer a arrematar,
A 1 ENÇAO; Atendemos os senhores Dentistas e 50 às reuniões e sem o qual não será permitida a entrada.

26 oe r.bril ,de 1955. (Ass:) Jaymor Guimarães Collaço, leverá comparecer no lugar, Pr,otéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO. Os cartões poderão ser obtidos na sede do Centro

Juiz Substituto em ,exercício. 'Dado e passado nesta ci- lia e hora acima menciona- AEREO e POSTAL Acadêmico, diariai11ente, das 17 às 19 horas.

dade de São José, aos treze dias do mês de maio de mil los, sendo eles entregues a

O EM. h
Florianópolis, 18 de maio de 1955

novecentos e cincoenta e cinco. Eu, Arnoldo Souza, Es- luem mais der e maior lan- 'f oenn IC
'l'erezinha de Almeida Pedrosa - Preso do Depart.

crivào a fiz actilografar e subscrevo. Sã.o José, 13 de maio 'e oferecer. O presente será
.

••
.

, __
.

. _

de 195,') .. Jay.mor GUUi131'ffies CoHaço, Juiz Substituto em fixado no lugar de costume I -------

exercício. � publicado por duas vezes Cirurg._ -=-_ p�nt.•
10 jOl:nal "O Esta.do", e por (com vArios e re('f!nlf':" ('\H!'.O� rir ellpe�i:lIií':l(:ii{'\) "'-1-' ._.-.-�-..:,'-'--_..--�". -.- -------�---

'1ma vez no "Diário Oficial ,up.eraçõe.s da bÔ,ca, ,l'f!ngh.':lS c, maxil�\re>l e f'xtl':l('f,,"� ri','.fi. ;1'; P" .

OJrio Estado", na forma- da lei. celS - dentes ll1clli","� fnilanlPnln atual da Pwrrelli, I
�,

.

-

,,,.,

C_' .

l)aclo e passado nesta deb- por operação liem dôr·

,de de São Jos6. aos vinte e . Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do

"l/ , Ia
_

,

....".'.�.v..,.,..:.�'.A,'.�'.*',.;":quatro dias do mês de maio dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio �
�"�ide mil novecentos e cinco- autor l)rof, Badan) - tratamento eficiente ráoido e com *rmb, e cinco, Eu, Amol,do teste bateriológico e contrôJe radiodóntico /"

.. -' DUIIAIfTE TODO Dt.t J

Souza, Escrivão a fiz clacti- Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada' palatina,
I
" nOS, \IA��JO. � .t.�..��.:[ograLi' c subscrevo. (ASR,) quando anatomicamente indicadas. " L �

-:

Taymor Guimarnes Collaco, Pontes: móveis e fixas

i*fuiz de Direito em exer�í- R-,\DIODONTIA - DIATERMIA - .FISIO'l'ERÁP1A
-

'ia. Confere com o original. Atende só em hora previamente marcada
.

F:il, Arnoldo Souza, Escri- Clínica: 4' � �
\vão a fiz dsctilog-rafar e Rua Nel'êu Ramos, n. 38 - Fone 2.834

iubscrevo, Arnoldo Souza. FLORIANóPOL1S - Pela manhã sôménte
._.���-,-,�.��- - J

Rua : Tiradentes, n.020
FLORIANóPOLIS

Distribuidor

c RAl...rOS SIfs.

Comercio Transportes
'Í{ua João PilltO,-9 .E'pol�

XI de

INGLETTO

I TIA L.
O dr, Jnyl110r Guimarães Collaço, Juiz de Direito em

exercício na Comarca de 8f,0 José, Estado de Smlta Ca-

tarina, �na forma ela lei, etc.
_

Faço saber, aos que o presente edital virem, que por

j1111'te de Severo Manoel Luzia, me foi apresentada a pe

tição do teôr seguinte: Petição: Exmo. sr. dr. Juiz de

Diréito da Comarca de São José. Severo Manoel Luzia,
brfwileiro, 'casado, lavrador, residente em Barreiros, ll1U-

11icípio de São José, pelo advogado que esta subscreve

(procura cão ané'xa), inscrito na O. A. B. Secção de San-

1'.0\ Ca tari;la, sob o n. 225, com escritório em Florianópo
lis, à p'rflca 15 de Novembro, 23 sobrado, vem com funda
'mento no� ilrtigos 550 e 552 do Código Civil e de oonfor

midade com o processo estabelecido nos artigos 454 e se

guintes do C, P. C., promover a presente ação de usoca-,

pião, propondo-se provar, mediante prévia justificação, o

seg'uinte: 10 _ Que o suplicante possui há mais de trin

ta anos, mansa, contínua e pacificamente, por si e seus

antecessores um tel'l'eno situado no lugar Bal'l'eiros, nes
ta Comarca,' nele mantendo plantações, pastagens e cer

cas; 20 - Que o terreno em apreço mede de frentes 18,70
metros e fundos 1.200 metros, perfazendo 22.440 metros

quadrados, fazendo frentes com terras de Lúcio José Rol

dão, fundos no Travessão Geral, extremando pelo norte
com terras de Alfredo Eleutério Azevedo e_ Franc:isco
Peixoto e pelo sul com terrRS de Lúcio José Roldão. Pelo

exposto, respeitosamente requer a v. excia. se digne man-
, dar designar dia e hora para a justificação prévia, cien te

o cir. Promotor Público, ouvindo-se as testemunhas abai
xo arroladas, as quais comprrecerão independente dQ in

timação. nequer ainda, feita a justificação de posse e jul
gada a. mesma por sentença, se digne v. excia. mandar ci
tar os interessados ausentes e desconhecidos, por edital,
Com o prazo ele trinta dias, para que acompa.nhem os têr-

,
mos do processo até final, sob pena. de revelia é para a,

presentarem a defesa; si tiverem o que alegar, dentro qo
pr'azo da lei sendo a acão afinal julgada procedente. Pro- "
testa-se por' todos os �eios de prova em direito. Para e

feitos fiscais, dá-se. a presente o valor de Cr$ 2.100,00. N.
'l'i'rmos, P. deferimento. São José, 29 ele março d� 1955.

(A�.3.) Ã.lvaro IVImen da Silveira. RóI das testemunhas:
João Zeferino Fernandes, brasileiro, casado, comerciante,
Barreil·os. 20 - Pedro Manoel Nunes, brasileiro, casado,
comerciante, residente nos Barreiros. 30 - Alfredo Ma- IE"!��

110el de Soutl;l, brásileiro, casado, operário, Barreiros, Des
pacho: Cite-se, pessoalmente, os confinantes do imóvel
em ques1Ji.o e o dr. Promotor Público e por precatória di
rigida ao IvI.IVI. Juiz da 4a. Vara da Comarca da Capital,
o Domínio da União. Os interessados incertos cite-se, por'
edital, com o prazo de trinta dias, a ser publicado por três
vezes no jornal "O Estado", de Florianópolis e uma vez

np '''Diário Oficiai", para todo, querendo, contestarem o

P,�dido no prazo legal. Custas afinal. São José, 26 de abril

g�r�1955. (Ass,) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz Substi

t�(') em exercício, Dado e passado nesta cidade de São J0-
S�; áos treze dias do mês de maio de mil novecentos e cin

co�:nta e cinco. Eu, Arnoldo Souza, Escrivão o fiz dacti
l??rafar e subscrevo. São José, 13 de maio de 1955. Jay
Ulor Guh�arães Collaço, Juiz Substituto em exercício.

Major Chefe da 16a. C.R.M.

DR.
Oia!;nóstíco�'rrato, Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
.Pediatria· - Ortopedia. - 1'rau1:'latologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetricia - lJrologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e eng'orde.·
.

'Doenças ela velhice.
ALTA CIRURGIA

era,URGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora ..

Consultório: Rua Fel'naúdo Machado, n. 6 - 1° andar.
Telefone 22-27

Horário: Da� 14 ás 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela ivlanhã e aos Sáhados, atenderá so.tnente com hora.

Ensina - se
Aulas de bordado à mão. Combinar à rua Feliciano

Nunes Pires - 12.
/
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Atenção jqvens canvocados para
a la.Reoiãfi MilHar

"Faço saber ter sido alterada de 30 de Maio para 2 de
Julho de 1955, a data de apresentação ao 14° B. C. - Es

treito, dos jovens convocados para ,prestarem o Serviço
IVfilital', na la. Região Militar, na Capital, '}<'eclel'al".

(a.) JOSE' MIRANDA GARotA

, '

DESENHISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES

SITA DOS SEHVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO
FECÇÃO DE CARTAZES' E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. INFORMACõES NA ESCOLA
.oU PELO TELEFONE 6289. AOS

-

DESENHIS'fAS JÁ
INSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA
çÃO CÇlM A ESCOLA.·

'_ Ji.JDtjt,-

,
.

/
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



1'0, por certo S. Excia, igno
ra que existem centenas de
até mesmo funcionários pú
blicos estaduais com mais de
cinco anos de serviço para o

Estado, sem que stquer per
cebem o salário família por
que o Governo ainda os man

tém sob o regime de legisla
ção trabalhista como ocorre

com os empregados no servi
<;.0 ele águas de Tubarão, co
meçando pelo químico espe
cializado, bem por isso o nos

so Partido terá o máximo
cuidado em não pôr o seu vo

to a um projeto inócuo e que
não atenda a todos os em

pregados do Estado.
O funcionalismo público

precisa estar atento a essas

Sindicato dos JornalisfdS manobras demagógicas, não
permitindo que transformem

Graças aos esforços e o va- "Atendendo a que requereu a mísérta a que foram leva-
lioso interêsse do sr. dr. Raul a Associação Profissional dos 'propositadamente em
Pereira Caldas, ilustre Dele- dos Jornalistas Profissio- veículo de explorações poli-
gado Regional do Trabalho naís de Santa Catarina, no tícas,

MANIFESTAÇÕES CONTRA.
'em Santa Catarina, em sua sentido dé obter o seu re- Sim porque, os responsá-

lUAS AO PLANO DE OBRAS
recente viagem à Capital da conhecimento sindical, nos veis pelos salários baixos do
República, foi afinal reco- termos do parecer d? D. N. funcionalismo público, do

O deputado João Colode!.
nhecido o Sindicato dos Jor- T., .rec�nheço a aludIda. as- professorado e da força pú-

.ider do PTB, leu telegrama Inalistas Profissionais de sociaçao sob a denomina- i blica e dos trabalhadores do

recebldo do Presidente da
Santa Càtarina, com base çâo de SINDICATO DOS. Estado, são os mesmos que

Câmara Municipal, de Brus-
territorial em todo o Estado. JORNALISTAS PROFIS- ! construindo magestosos pa-

que, com manifestações con-
E' essa uma grande vitória SI0!lAIS NO E�TADO DE

IlácioS e banqueteando, lega-
trárías ao Plano de Obras CcJ

dos profissionais da Impren- SANTA CATARINA, como ram a esses trabalhadores a

Govêrno. Deu conhecimento
la barriga-verde. representativo da r�sp.ecti- , àtual situação de míséría�due
Foi o seguinte o ofício de va categoría proríssíonalapós, que a emenda à cone- ." !l:,� « se nos apresenta.

tituíçâo recebeu parecer ra- comunicação, dirigido ao jor- compreendida no 30 gru?o Alardeia demagógícamente
vorável à criação do Cargo

nansta Martinho CaUado Jú- do plano da Confederaçao a União Democrática Nacío-
de Vice-Governador. nio�', �tual presidente da As- Nacional dos Trabalhado- nal nesta Assembléia, pela

ORDEM DO DIA ·?Cl.aça� dos Jornalistas Pro- res em Comunicações e sua imprensa e pela suas a-

o,,' ,

7/-5 (P )
tíssíonaís, transformada a- Publicidades, discriminado .

ncio nr. b. _ arecer . missoras, que o PTB vota
_ "'01' aprovado .

_;ora em Smdicato: no quadro de' atividades e t
-

d�. "I-' con Ta a concessao o abo-.

l\'UNISTERiO DO TR�A- profissões a que se refere o "" t t tno. um re an o, nem síquer
LHO, iNDÚSTRiA E art. 577 da C. L. T., com ba- ela mesmo examinou tal pro-

COMÉRCiO se territorial no Estado clt jeto.
D. R. T. 1628. Em 24-5-55 Santa Catarina, ficando ;J

)0 Delegado Regional do entidade obrigada a apre-
Trabalho em Santa Catarina. sentar, posteriormente, no-
Ao Sr. Presidente do Sio- vos est9.tutos devidamento

:llcatd dos Jornalistas de adal)tados à Portafia nL do assunto.
F;l1dereço das

.

remessas Santa Catarina - Casa de 11 de 112 ". e ("e'--e-1-lo,L ... J'x, , . I VIl Não passa essa insuflaçao
'Janta Catarina - R. Tee. ser submetida a minha a�- de simple,3 engôdo engendra- " --------------.

.3,ilveira - NESTA sinatura a compete.i1te car .. do para fins eleitorais. INSTITUTO BRASil"EIRO DE- Fll-OSOFIA'"
Assunto: Comunicação. '._ ta de reconhecimento, de - Ponham as cartas na mesa'

. -..... .'
Ref.: DR. - 57-276-55. pois de pago o sêlo devido. ilustres representantes do� Exmo. ·Sr.
1. - Tenho o prazer de co-

'I
Em l1 clé'maio de 1955. p.or'ido'" C'OJ--I'g<>ct-'oq, e verãoa" � _� _ ... Dr. Rubens de Arruda Ramos

municar a Vossa Senhoria Napoleão AielH:u:stro Gnf- que forapl precipitados em DD. Diretor de "O ESTADO"
que o Exmo. Senhor Ministl'J

I
maI·ãe�". querer prejulgar·a nossa ati- Saudações

-ia Trabalho, l}0 processo Ateneiosas saudações tua·e. Temos a máxima· honra de Convidar a V. Excia. e i)
MTIC 140-461-55 em que esse, O

-
.

I que nao têem Vv. Ex- .seu nobre diário, que dirige, para assistir à p03se da pri-
lindicato pleiteou· seu reco -. Raul Pereira Caldas-- De- . ,

Clas. e o direito de exigir c YH�ira diretoria eJ'etiva do Instituto Brasileiro de }<....ilosofi�l
'ihecimento, exarou o despa� I legado Reg·tonal.do Traba- ,101380 pl'Ommeiamento, ante.� 3ecção do Estado de Santa Catarina, dia l° dê Junho, às
'bo seguinte: lho. ela apreciação da matéria. 20 horas, na Casa Sa.nta C·atn'lr'lla.

nesas, tragam, em caracteres i��•••••••Iii a"",,.. ••�
_. •

O T
.

• ••••••• • �a:. Al'..a·b�ram-�e o,� t··eií·"l"·O�. N fi t 'd
- .

(
.

hNOTA D DIRE O'RiO DA legíveis, as indicações do pai:, A- CONFE-Rf--CIA DO PROFESSO
.."" " ... � ii. -1 esma opor um ade o prores.sor }eorge Agostm o

UDN _ FPOLiS:. do destino: "República Una- tN '.' R aqueles velhos tempos, em da Siiva, membro do IBF de S�O P:mio, e professor da Fa-

nesa" ou "Líbano".
que se ciicidia pelos votos' cnldade de Filosofia de Sant.a Catarina, proferirá impur-

O deputado Sebastião Ne- Quaisquer indicações e3crl. CASAIS MONTEIRO conquistados nas salas de ca- tante conferência sôhre o "Sentido Brasileiro da Reflexã'l

ves, da UDN, leu a Nota do tas após os nomes das cida-
fé, ou por meio de subornos Filosófica".

Diretório da UDN, de Floria- des ou das lócalidades liba- S"b'
·

d F d P
ou coação. Com a mais elevada consieleração,

núpolis, dando a posição de nesas tais como. Palestina, O re a poesia e erna n o essoa O PTB tem assumido a sua Pe. Evaldo Pauli - Presidente provisório
mesmo com referência à su- Turquia ou Síria, poderi'i.o

..conform� tínhamos anun-

",
ciava quanto à sua inIluên- responsabilidade perante ti •••a••••••••., .

cessão do Govêrno Estadual acarretar falso encaminha- claclo, reallzou-se, na �ema- cia no desenvolvimento da povo, e saberá cumprir com F R E C- ,H A N D OEntre outras coisas, foi lido menta, atraso, devolução, à na passada, a. conferência Literatura contemporânea (le o seu dever.

que o candidato é o deputa- origem, e muitas vezes, a que, a. convite do Centro de Portugal. Saberemos também repelir Entre a fila municipal :ela tainha e a fila estadual

do Jorge Lacerda, e que es. perda dos objétos. Estudos Filológicos da noss.a
I

A conferência, que foi cx- os afrontas que pretendem elo leite, há esta pequenina diferença, aliás sem maior'
tava lendo aquela Nota P'Ll"l j Cordiais saudações Faculdade de Filosofia, pro-I celente pela informação 01'1- llnpingir contra nós. Partam importância: na da tainha, há tainha; na do leite,

acabar com as exploraçõe� as.) Joaquim Vianna nunciou' nesta Capital' o crí· i ginal de Casais Monteiro, o de anele partirem. não há leite.

que vem fazendo o deputado! Diretor de Correios tico e poeta 'português pro-I qual esteve em l'e.lações di- Não nos cabe a culpa se

fessor Casais Monteiro. retas com Fernando Pessoa, temos sido hostilizados pela
•••••••••8••••••••••�•••••••••••••'......... Aberta a sessão pelo

Díre'l
e pela feição a um tempo d:\ União Democrática Nacional

tor da Faculdade, Desem- alta crítica e de didática em nesta Assembléia, que numA.

A
'

1·
bargador Henrique da' Silva que o collferencista a mode- franca demonstração ele in,,-

na 1 S e S
Fontes, e apresentado o ora- lou, pôs igualmente em re- iJilidade política, procura en

. dor pelo Professor Agostinho lêvo fl dificuldade de um os. chovalhar a bancada traba
da Silva, iniciou Casais Mon- tudo geral sôbre Pessoa, ela- lhista tachanelo-a de cauda-
teiro as suas considerações elo o múltlplo ,aspecto da SUl. tária do Partido Social De
sôbre Fel'llanclo Pessoa, tra- criação poética e a falta de mocrático se agirmos em

tando espeCialmente elo pro.. uma documentação complc- consonância com a' bancada
blema elos "Heterônimos" ta. pessedista, é enquanto as

linguagem do Sr. isto é, das várias personali: No dia seguinte, realizov- suas idéias e princípios coin

meio, de situaçã:> dades fictícias a que atl'ibui�l se numa das salas da sede da cidem com os nossos pensa
às suaS composições iJoéticus. Faculdade, uma mesa redOn- mentos, e eles jamais exig!
Afirmando-se contra a -te- da a que assistiram. e em que

ram de nós qUalquer pronun
se de que Fernando Pesso'l tomaram parte algumas das ciamento precipitado ou an

tenha, quanto à distribulçj_l) mais relevantes personalida-I tecipado, porque ainda não
de suas poesias por Alberto eles de nosso meio cultural, temos protocolo ou compro�
Caeiro, _ Alvaro de Campo,s, e em que foram debatidos misso com qualquer agremia
Ricardo Reis, e êle próprio,. problemas relacionados caril çáo partidária.
seguido qualquér pendor de a conIel'.3ncia pronunciada Mas ao gráu de aviltan!en ..

caráter crítico ante um h0- na véspera, tendo o professor to a que pretende nos levar
terogencidade de produção, Casais Monteiro respondido a a União Democrática Nacio-

..

ou se tenha deixado levar pe- numerosas perguntas da au-

'1
nal, prova retumbante de sua

l� gôsto da pura mistifica- I cliê,ncia. . inabilidade.política, nós tem:
çao, o Professor Casais Mon- Sabemos que, prosseguindl) forçado mUltas vezes a que-'
teiro defendeu a tese de um

I
na sua orientação de trazer brar a nossa linha de inde

nos
. verdadeiro e sincero desdo- até nós os mais ilustres cul- pendência.
bramento pSicológico. tores ela Filologia, na acep- Mas no inqueb'rantavel de-'
Embora tivesse desta sua ção ampla da palavra, o Ce:1' sejo de defender acima de

tese o ponto es"encial da tro de' Estudos FilológiCós, tudo o nosso programa par

conferência, o crítico portll- gob a direção elo Professo�' tidál'io, saberemos suportar
guês não deixou de

caracte-I
Eucloró de Souza, tenciona I

com dignidade política, a ..

riz:1.r com tôda a propriedade continuar a série de 11alestr'lii fraqueza e os intespentivos
e nitidez o conjunto da poe- e mesas ledondas tão bl'i· ataques daqueles que se jul
si::t de Fernando Pessoa,' ao Ilh:tntemente aberta pe]) gam senhores da situação,
me;·llno tempo qua se prClmm- pro;'esROl' Casais MonteiTo. . mas que em verdade, preci

zam do nosso voto e não sa

bem conquistá-lo. Porque aOS
berros proclamam nesta As
sembléia. hostensivam e n t e,
f,ue somos eaudatários do
PSD.

Florianópolis, Quinta-feira, 28 de Maio de 1955
--�--_._----_.-,,----------

Na Assembléia
SESSÃO DO DIA 25

Lida e aprovada a ata da

sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram micro rs

trabalhos, na hora regimen
tal, sob a presidência do de

putado Braz Alves.

BATALHA DE TUIUTI'

Como primeiro orador, na

hora do expediente, ocupou a

tribuna, o deputado Osní Ré

gís, do PSD, para falar sôbre
a data do 890 aniversário da

. Batalha de Tuiutí. Encami-
nhou requerimento, após, no

sentido de ser telegrafado a

5a. Infant. Divisionária.

DEMAGOGIA MEDlOCRE
DA UDN

O daputado Olice Caldas,
do PTB, ocupou a tribuna,
em seguida, para criticar se

veramente a atitude de al

guns deputados da UDN, du
rante a sessão de ontem, ta
chando-os de mediocres e de

magôgos, (Seu discurso vai

puhltcado noutro local)

ENTREVISTA

O deputada Nazareno Ne

ves, do PDC, líder do Gover

no, leu a entrevista do Gal.
,Juarez Távora.

JORNAL "O CLARIM" DE
sao !-viiGUEL DO OESTE

Ó deputado Vargas Ferr�i-
1'a, do PSD, ocupou a tribu
na, para, após tecer conside
rações em torno dêsse novo

J'ol'nal, encaminhar requeri
mento assinado, também, pe-'
los deputadOS Miranda Ra

mos, Olavo .Erig e Vicente
8e:ünrider, no sentido de que
aquela feliz ocorrência cons

tasse da ata da presente ses

são com votos de regosijos
da Assembléia Legislativa.

'
••;-!(lI"""

Federal, Dr. Wanderley Jor

em torno dêste assunto.

NOTA DÓ DIRETORlO DA

UDN - JOINViLLE
O deputada Tupi Barreto,

da UDN, ocupou a tribuna,
tomo Porta-voz do tnretórtc
lia UDN, de Joinville, para
ler a Nota daquele Diretório,
pela Qual se viu que o can

didato do Diretório de Join-
ville é o Dr. João Collin, ex
Secretário da Viação e Obras
públicas, e não o deputado
Jorge Lacerda. Declarou-se
àutorizado porta-voz daquele
diretório, em franca e aber
ta oposição ao govêrno.

ENDEREÇOS PARA
O LIBANO

Rio de Janeiro, 17 de maio
de 1955
CIRCULAR N. 62

postais
Do Diretor de Correios
Aos Diretores Regionais
A Administração do Líbá-

10,' por intermédio da Se�re
taria Internacional de Ber-
na, pede às outras Adminis
trações da União providên
cias para que os endereços
:las correspondências postaIS
internacionais destinadas às
cidades e às locaiidades liba-

O LEÃO·DO GREGO ...

N.ROSA

Já dissemos, e todos disso sabem, a

Lacerda varia radicalmente de meio em

em situação.
S. S. afundar-se-á no descrédito público, pela incon

sistência de atitudes e pela flexibilidade de princípios.
Não possuindo qualidades para falar por parábola'l,

deu para emitir éonceitos por ·anedotas.
.

Há pouco, ainda, S. S. julgando-se em ambiente favo
rável, _jogava sua verve de vendedor à prestação, contra o

funcionário públiCO:
A dar crédito no que me contaram, sua anedota em li�

nhas gerais, prendia-se à história de um velho leão fugi
tivo.

Mobilizada tôda a milícia pública, formadQ batalhões
de patriotas, não conseguiram localizar o monstro.

Aos poucos a normalidade voltou a rírbe.
Dado balanço na cidade nenhuma galinha faltava

galinheiros, nenhum vira-latas se sumira das ruas.

O velho leã04tel'ia morrido de inanição e fome.
Foi quandO por obra do acaso, descobriram que ovo··

lho leáo tomara assento em uma repartição pública.
Devorando, teria concluido S. S., com aquele seu sor

rrlso de Mona Lisa, o excesso ele funcionários que campeia
]:or aí, sem que disso adviesse qualquer falta.

No silêncio que procedeu, uma opinião discordante te
ri" acrescentado:

Se V. Excia. analisa (}S funcionários de Tubarão, deve
se referir aos 10 ou 15 apadrinhados que conseguiu nomear

nesta cidade, sem concurso, sem necessidade, por troca de

simples votos.
Houve protestos e explicações nas alas que se forma ..

ram ...

A barca de Ulisst;S' deu mais

Contra a demagogia udenistl
Enérgico pronuncíomentc do:d�pulado Olice

_.

Caldas, na sessão de nnte-oníem ..

Senhor Presidente I reacionário, pela difícil 31.-
- Senhores Deputados. tuação de derensôr dos ínte-

No entrechocar dos deba- resses do funcionalismo pú
tes da sessão de ôntern, assís- blíco. E momentos houve em

tímos com pezar a queda de que talvez esquecendo-se que

uma prerrogativa que só era não estava exercendo sua

atribuída aos componentes função de diretor da Peni

do Partido Trabalhista Bra- tenciaria, passava aos bra

sileiro. O ilustre deputado elos expedir ordens aos SE'

Romeu Sebastião Neves, foi nhores deputados, como se

o expoente máximo da de - rossemos detentos sob as

rnagogía. Falou, divinamente suas ordens, exigindo até que

para empolgar a assístencía, votemos favorável a um pro
como se estlvessemos em plê- jeca que nem síquer S. Excía.
no comício político. Tomou-

I
conhece o teôr. Em dado mo

nos de assalto o título de de- 'menta quis-nos fazer crer o

magogos que com tanta

ên-j
brilhante agitador, que fun

rase nos qualificava. Trocou cíonáríos públicos e operários
sua camada. posição de re- cio Estado tinham os mesmos

presentante de l!m partido I previlégios e o mesmo ampa-

Bem por iS80 f. que repeli
mos a demagogia medíocre
que vem fazendo a represen
tação do Govérno em tornJ

_ ......;:..__._----

Loteria do -Estado
HOJE:

,.·RS 200�O- 0,00 A verdade é senhores de
putadosr que .sabemos ,q1;i�1

\
.

a nossa situação nesta Casa, cância. "Uma Sociedade de
somos os fiéis da balança e sajustada aos anseios do in�
não admitimos preponderân- dívíduo não tem. autol'idadtl
ela de qualquer agremiação para. condenar os individuas
partidária. E, saberemos re- H ela desajustados".
tribuir aos que reconhecendo, Bem por isso é que lutare_
..l nossa situação, nos trate mos cada vez mais em pró!
com dignidade e respeito co - do reajustamento social e
mo desejam ser tratados. economico do nosso povo. As-
O nosso partido é compos- sim como lutaremos para qlle

to ele forças positivas que es- ét nossa 'passagem por esta
pelha e reflete na alma da ;';asu seja digna 11a confian_
coleüvídade uma orientação ça que nos depositou o povo.
programada que pretenda Evitemos portanto discus_
substituir a falsa arístocra- são histéreis e vamos aguar_
cia do dinheiro, pela legítl- dar a mensagem governa_
ma aristocracia da retidão mental com serenidade, dei
consiente - esta força ínte- xemos para julgar o PTB, de
ríor que dignifica e saneia o pois da matéria votada, nào
ambiente social, conturban- é preciso que o Govêrno te
do pela desordem política e nha mêdo da oposição, eon
econorníea que reina. nos es- forme declarou ôntem o ílus,
píritos desajustados. tre deputado Sebastião Ne-
Obediente a essa' orienta- ves,

ção do Trabalhismo preten- O Governo que use das Suas
de alicerçar o progresso da prerrogativas e de sua apri
coletividade no progresso de morada inteligência que ela
cada individuo que a com- bote um projeto que se en

põe. Viza o engrandecimento quadre em preceitos consti
da Pátria, pela valorização tucionais, quer resolva não
...lo homem - e pretende va- só a situação de todos os se1'
"orízar o homem pelo aper- vídores públicos como tarn
.eíçoamento dos' seus atríbu- bem dos trabalhadores em
vos superiores pela formação. geral do Estado, quer diaris
do cidadão perfeito e conei -

. tas, quer mensalistas, qu·u
ente, capáz de influir decísí- : contratarias, porquanto todos
varnente nos destinos da SU:1 vivem a hora presente.
Pátria. Bate-se preliminar-! E o Partido 'I'rabalhíst
mente por uma superior es- ,Brasileiro, cumprirá também
truturação economíca do com o seu dever para com o

País, em cujos quadros, o Governo e a coietividade, ta
individuo dedicado a produ- zendo justiça.
ção o possa gozar um padrão I Embora rudemente ataca
de vida que lhe permita +de-

.

dos a nossa bancada, nOSSi)
sempenhar com dignidade as

.

ponto de vista firma-se no
suas obrigações no lar e na propósito de melhor servir a
sociedade.

.

I coletívídade catarínense.
Reconhecemos ser crimino-Isa a Sociedade Humana que. E enquanto não entrar em

exige atitudes nobres dr:' pauta o projeto de abono ao

quem vive subnutrido e fa- funcionalismo público, a

minto, relegado a uma 8i- nossa re.gposta será o silel1-
tuação de extrema mendi-· cio.

x x

x

Ontem, na feira, quis fazer uma enquete sôbre o

.
pleito sucessório nacional. Aprocheguei-me de um ilhéu
que falava sem parar e' de jeito a deixar longe a ver

borragia do Cronge Santerre Guimarães e indaguei :>e

era eleitor. Era. Fiz-lhe, €l1tào, a pergunta e obtive a

resposta:
- Como o amigo deve saber, serão candidatos à

Presidência da República, nas próximas eleições, os

srs. Etelvino Lins, Juscelino Kubitschek, Juarez Távo
ra, Plínio Salgado, Oswaldo Aranha e Adernar de Bar
ros. Em qual deles votará?

- No seu Quidoca!
x x

x

O deputado Romeu Sebastião Neves declarou na

Assembléia que o sr. Jorge ·Lacerda será o continuador
da- obra do sr. Irineu Bornhausen.

O deputado Jorge Lacerda, ao saber disso, esver

eleou ainda mais!
x x

x

O deputado Lacerda para ingênuo não serve. E

sabe que êsse slogan (lc continuador da obl'a do sr.

hineu é haraquirizante. Daí porque, no seu recente
discurso, arrolou todós os problemas que pretende re

solver. Esses problemas são todos QS problemas que o

sr. Bornhausen prometeu resolver e não reolveu. Se o

cleputado Lacerda fôr o continuador, disso, está estur
ricadinho. Ele sabe disso, como Ja provou. Dizem que
espera a homologação da sua candidatura para fazer
o seu slogan.

E que êsse slogan será o seguinte:
IRiNEU PROMETEU E LACrmDA CUMPRIU.'

x x

O deputado Tupi Barreto, da tribuna, manteve os

seus compromissos políticos. com a U.D.N. jOinvillense,
rompida com o governador.

O deputado Laert Vieira, que tinha compromissos
�emelhantes com a U.N:N. de Lages, e os esqueceu den- .

tro do prato de lentilhas da liderança, ouviu-o deso

lado, quiçá invejoso da atitude. Comentaram:
- O Tupi entupiu o líder!
- -Que.barrete!

. ;. ,.-'!>I.._ GU1LiiER1UE TAL
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