
a desvolorlzacão do cruzeiro 8 a reforma cambiai
RIO, 26 (v. A.) - Do Ga- 1'0 está pronto e de que até para estudar as bases ele um

binete do Diretor da Cartei- : o final da semana será de- I acórdo, a suposição de que
1'3 de Comércio Exterior do' cretada a reforma cambial" 'ulguem tenha sido impedido
Banco do Brasil (CACEX) I Igualmente sem fundamento de partir porque se tenha

recebembs a seguinte nota: é a notícia de que o sr. Otá- declarado favorável a êsse
"O sr. Inácio Costa Filho, vio Cintra Leite não tinha I objetivo, evidentemente não
diretor da Carteira de Co- sido autorizado a seguir pa-l'tem senso. O sr. Cintra Lei

mércío Exterior torna públi- Ira Nova Iorque por se ter 'te não seguiu para Nova

co ser inteiramente falsa a' manifestado favorável ao !t- F10rQue porque seus servícos

inf?rmação c�ada a \1111 m,l� I côrdo com ,os países produto- I:::oram julgados ma!s sobl:e
tutmo de hoje de que "esta, res do cafe. Considerando-se I' tudo durante a ausencia do WASHING'tON,' 26 (U. P.) 'programa elo exterior. O se- que a cifra para ajuda eco

pronto o plano de desvalorí- I que está de partida uma.
de .. lpresidente elo Instituto Bra- _ O secretárto

:

de Estada,! cretarío, prestando declara- nômica aos Jatíno-ameríca

zacão elo cruzeiro e de que legação orícíal- precisamente �.sileiro elo Café". John Foster Dulles, declarou
I
cões em favor do programa nos era de 52 milhões e meio

até o fim da semana seria I ••1118•••*8.30•••••••••(18..................... ontem, ao Congresso, que es- de auxílio externo do presí- de dólares. O deputado repu-

l-Comercial
do Ita-maratL' O

decretada a reforma cam-

D 't·t d
tá inteiramente de acordo dente Eisenhower, no valor blicano pela Pennsylvania, .

.

uas' I u e
acordo terá como base a-ex-

bial"� conforme eleclarac.,ão '. .' S em que a Ameríca Latina de- de 3 biliões e meio de dola- James Fulton, da Comissão
.. d C· 1 portação de café, cacau, al-

por ele supostamente teíta, va receber mais apoio para res, disse que esta sorna in- do Exterior a amara, (e-
godão e 'couros para a Ale-

ontem a um grupo de comer- Muitos dos segredos da política são segredos o seu desenvolvimento eco- clui parte bastante aprecia- clarou a Dulles que "os nos-
manha.i reoebendo a Brasil,

orantes, dia, aliás, durante o de polichinelo, Assim, ao se reunir a Assembléia nomíco, mas acha que a aiu-I' vel para a América Latina. sos melhores clíentes" estão
em troca, produtos manufa-

qual não teve contato com Legislativa, já se sabia que o deputado Laert Vi- Ja pode ser fornecida prtn- As informações antes pres- na América do Sul e na Cen-
, turados,. instrumentos de

pessoa alguma estranha ao eira, em virtude das decisões partidárias e gover- cipalmente fora elo campo da I tadas ao Congresso afirmam traI. Acrescentou achar que

bí t O fdi' I ••
'

."'..
� "" ,...... se "deverá destlnar para êles precisão e máquinas de in-

seu g'a me e, re eri o c i- namentais que culmina..ram com o afastamento elo iI......fi.�.............. II. • ' ,
'

�"''','

mal'OI' programa de ajuda
dústría pesada.

reter lança o seu enérgico" sr. CeI. Aristiliano Ramos do Diretório Regional,

N I
_. - ""

protesto contra essa explo- trazia o compromisso ele só se oriental' pelo dlre-
,;

t S
técnica, se não êste ano, pe-

ração Ieíta em tôrno elo seu tório da. U. D. N, de Lages, ou seja, pela direcâo O U' a lo menos com tôda a certeza

nome, evidenciando o pro" do colégio eleitoral que lhe outorgou o m!1nct�;to. no ano vindouro. QuisE'ra NA PRESIDENCIA
pósito de se Ine atribuir PR- Aqui chegado, o jovem eleito foi envolvido pe-

ver a concretização das re-

lavras e atitudes, que se ver- las cn ríeíns ],)âlü(;ianas,--Fêito lider ela U. D. N. eS-
"-,
- A DEMAGOGIA. ela imprensa" oficiosa, em tôrno comendacões de Milton Eise- DA ASSOCIAÇÃO :;

dadr-íras, seriam uma de- I qucceu o> cónipromísso cõ)n os longirrquos .. com-" ,l.') �ahôno,!W' funcio,Jí;ii!ism.q, 'dellois .10 pronuneíamente dos _nh,Qwer e �,riê "Jolmston". Q ,COlVIERCIAL O
monstração da Ievrandadé e I prrnheíros 'Iagearms. -Dni- ao ronipínrento-conr-o�I-. Jí(lro:. -ú.fl�·ió�' ij).!1-ílS6u il":Si;l' f\m�Jl.. ba;$e <l.;l !»Ilóti'i jrmiãQ -do ,pl!,8sid,�nte cheüou
ele i.l'l'eSPOnsabiliclade de SUA,

I Aristiliano foi um ínssante. Mal começou, assim, ta. Um simples -"confrontO' orereêe a 11;i}V:1� "fi "dil�Ul:l,dd H.g:� ,rtti'i�í mi�;ão"'�. ph:�al' d� �,;tu:. -SR: RUI AL-
.

parte", sua carreira política o jovem representante de tívaíet Pires, líder jicG.�c,j;!;Ül, u;;s,rü cunclulu seu flisma",.i �o.s á Amértca dó Sul. J01m.o- MEID.t\
NOTA OFICIAL DO MINIS-

'

Lages. Não irá longe. A "fé na sua palavra saiu .;ôbre o assunto: 0011, presidente eb A-;;0d.-:.- RIO, 26 (V. A.) - Foi elei-
TRO DA FAZENDA ! desmerecida elo epi:;ód�o, .

"Rebatidas :1,';:,'1 as acusucões .f�ii:1.s :i nossa cão 110rtc-.amel'lCana ele ln- to ontem para a presldencla
RIO, 26 (V. A.2 - Comu- í Bem diferente foi' a atitude do dr, '::'upi Dar- bancada e €scLü cidôs fatos que infelizmente ..i- dústrias cinematográficas, da Associação Comercial o

nica-nos o gabinete do mi-! TEtO. Cmnprombcacto também CClm o diretório fjUe nham seu(10 detmpados, cabe-nos dizer aos hOll- presidiu uma conferência in- sr. Rui Gomes Almeida" qua
nistro da Fazendà: "E'

deS-j
o elegeu, não se desligou desse -compromisso. Ao rados fundonál'ios públieos que nós, o.s do P:uti- ternacional sobre a inversã0 substituirá o sr. Carlos Bran-

tituida de fundamento a a- contrário, ratificou-o da tr:ibuna da Assembléia. do Social' Democl':lticô, continua.mo.s Ulule SemlJl'e de capital privado na Amé- dão de Oliveira. O pleito foi

firmativa atribuída ao dr. E, note-se, a sua siLuação no Le.gíslativo é bem cli- estivemos, isto é, empl'esüuHlo leal e sincero ltllôio rica Latina. presidido pelo sr. Raul Araú-
Inácio Costa Filho, eliretor versa da do sr. Laert Vieira: este é deput::;do e êle à mensag'em que, em data de 3 do. corrente, po.r in- Fulton indagou: Existe tal jo -Mala, tendo-se inic.iadó
ela CACEX, ele que o "Plano é suplente convocado. Duas atitudes que valem tai11ê.:1io da Associação elos Servi(lores Públicos, programa?" Dulles respondeu às quinze e trinta horas e

de D�svalol'ização elo cruzei- por duas definições. enviaram a S, Excia. o Sr. Governa(tor 110 Estado.. I que existe e fez notar o au- ter{!1inado às dezenove ho-
.....� � ......-..�......... �...... � .......,......._.................._ ,.. .........., Se 110l'ventura o Chefe dO' Poder Execut-ivo Es-

'

mento da soma solicitada pa -

ras ..

VA···
-

MA.:,·"s·
..

-I'N-DO M"
...

A·
........

·L·
.m...................�.r'....��,..._�"'.....�_-��... _�__

-

..-iI
l.lulual se mantiver irredutíveÍ no -.sentido. de não. ra o programa de assistencia Falando à imprensa, o .ir.

V atemlel' o. pedido nos termos em que êle foi feito., técnica na América Latina, Rui Gomes de Almeida in,.

Uenos t"�2 'm.-Iho-e ...
Q " de do'lares nas ex-

mau.l., então S. Excelência a esta Casa a mensa- acrescentou: "Informaram-· formou que convocará pata
19A .::" - gem como lhe a.pl'ouvel', pois que aqui estaremos me que o fator que limita (o junho vindouro uma l'euniib

t
- .'

d
.. - 'pal'a estud!i-Ia de forma a que possam o.s serTi- programa) nas Américas do de todas as A�sociaçrões Co-

por açoes o primeiro semestret- '

dore,s públicos alcançar o justo e merecido abono". Centro e do Sul não é a so- merciais do país, a fim de

RIO,.26 (V. A.)'.- De acôr- I zeiros está acrescido das bO-ll'am entre 5.3% e 5% do to-' O Diário da Tarde, todavia, noticiando. t:ss� proílun- ma destinada senão a ausên- que assentem um pl'onuncia-

d? com. as aP:lr�ções. do �e�- nificações pagas. a� exp��'ta-I tal. Destes ,,3 últimos puise.s ciamento, assim conclui: cia de técnicos que realizem mento coeso em tôrno da

VIÇO de EstatIstlca Economl-. dor em consequencla ela 111S-

t
a Franca acusou declínio e a "Confirmou-se, liois, o que desde, o início ví- tais programas". presente conjuntura eco-

�� ,e Financeira do Ministé·-· 'trução. 70�53 ,da SUMOC. Os: Argenti�a
_

acrescimo em sua nhamas 11l'evelUlo: o PSD neglli'ia os recursos que nômico-financeira do Brasil
!lO da Fazenda, elevou-se a dez pnmelros mercados con- Il)al'ticipaçao em nosso CQ- , fôsscm pedidos ))al'a conceder o abono de emel'- O comércio, nessa ocasião,
exportação brasileira no 1.0 S�ll1�idore� ele produtos bra.- l'mercio, tendo !')- Gl'ã-Bl'eta-I gênc�a ..E negar os recursos é o mesmo que negaI' localizará os males que es-

trimestre elo ano em curso a s11elros sao em 1955, os mes- nha mantido apl'oximada- o }ll'OIlrIO ahono. Pelas vltl1l81 trangulam as nossas finan'-

1.340.574 toneladas no valor mos que se.destacaram no. à .. :mente a mesma posição: 5.0 I .

Quem o aft.r�o,�1 em caráter oficial, ag'Oi'a, foi ças e· apontará soluções es-

de Cr$ 10,7 bilhões equ.ivn.- no antenoI, tendo mantId.o lugar com 4,7% em 1954 e 5% o lIdel' da opOSlçao .

LIMA, 26 (U. PJ _ Vários perando que os poderes pú-
lentes a 297.592 milhares de sua posição ele primeiro co - <em 1955. Destacaram-se ain-l Também a Gazeta, por um redator já publicamentt'

ofícios fúnebres foram cele.- blicos as acolham. A posse do

dólares. Em confronto- com locado' os Est.ados Unidos e, l da a Itália, Suecia, Dinamar- desautoriza.dO' pela CO'm.issão (lo.s ,f,un,.cionál·i.o�, deu veí'siio
SI'. RUI' Gomes de Almeida

l-brados pelo descanço das vi�
a exportação registrada em em segundo, a Alemanha. 0- ca e Holanda, respectivamen-l'falsa ao dlscu.rso do hder llessedlsmo, escre�e.lld(l;�"'_ timas do grande terremoto seria nõ dia dois de junho
identico período do ano de cUPQU o 3.0 lugar o Japão l te. com 4,1%, 3,2%, 2,8% e I "Se (SIC) estendendo em outras cOllsulcl':J\?OeS vindouro.
1954 . ,

t
' ·t 1 tI' l' t aqui, ocorrido há 15 anos.

acusa o mOVlmen o de com 8% elo total (5,5% no (2,4%, tendo os 10 principais a l'[;511C10 (I} aSSUll '0, o palo al11enl.a.r pesse( IS a
__':::.... ------------------

1955 o acrescimo de 378.431 ano, passacl�); seguida da

11JaíSeS
'representado em con� terminou o seu discurso, dizendo sel·. co.ntra aque-

tonelaelas e Cr$ 595 milhões França, Gra-Bretanha e Ar, junto 80% do valor da expoe- le aumento, e por conseguinte, conü'a 6S servido-

en(juanto o valor em dólares :gentina, cujas cotas oscila- ,tação brasileira. res lJli'blic{)s, 110 que êles l'ei_\'imlicam em seu.s jus-
caiu ele 112,8 milhões. Con- •••••••O••••••••••••iI:�.................... tos e mereCidos anseios".

vem notar que em'ambos ')s CONTRA JA�'IO QUADROS
.. '!'

- AÍ' fica,m, em citações incontestáveis, as pro'!",-B

perír-'')s o montante em cru-

-

. 11. .

não só ela C\emagogi�, como ela própria falsidade lBada

i.,,�� > r»......... RIO, 26 (V. A). - Varias I. Outros deputados tambem para ludibriar os servidores públicos .

. FUNDO PARA COM.
críticas foram feitas ao sr. j abordaram o assunto e o sr.

'"
- INTlmESSANTE observar que, enquanto tfi�'f..m

oJânio Quadms no decorr�l" FarambulJini Junior, fazendo e contrafazem afirmações categ'óricas de um discurso já.
BATE À MALÁRIA da" últim� se�são dn. _Assem-I a�usão à aliança da coliga- liUblica;:lu, os órgãos oficiosos não tiveram a cOl'agem de

MEXICO, 26 (U, P.) � ... bIela LegIslatlva de Sao Pau-. çao que elegeu o Bt'. Lino Ma- comentar a declaraçã.o (10 Hdel' ela V,D,N. de que entre R'1-

Assembléia mundial de �Saú- lo em fuce do desfecho do.! tos com�os comunistas, clis- mental' o imposto ele vendas consignaç.ões para conceder o

de votou, ontem à noite, pe- pleito eleitoral para prefeito) se: "A �ra do povo, que se abôno e aumentá-lo para aprovar o Plano. de Obras, vot<'l
lo 'estabelecimento de : um d� c�pital paulist�na, ven-·.I

volta contra o Si'. Jânio Qua- ria por êste contra aquele. Primeiro, l�ara a bancada ude

'fundo especial que será em- cido pelo sr. Lmo Matos,. (\I'OS, é maior do que o temul' nista, O' Plano eleitol'eil'o e ciemag"óg'ico; (lellOis, se fÔl' pos-

pregado no combate à maJá- canelielato d� COligação. PSP:.I do povo ao comunismo". sive! OlÜI'O a'umênto, o abôno. Quer isso llizer· que sómente

ria. Serão pedidos aos go- PTB-PST e ",om o apOlO dos, _- M-_ aw••YWMu� _ Q..... depois (lo aumento de 20% e cum mais 20% sobre o total,
vemos cio mundo contribui- comunistas. nu sejam 43,2% de aumento - somente (lepo.is disso é qUe

Ções para tal fundo, alé,n O sr, Abreu SOdré, líd::i'. DEIXA O BRASIL :l .UD,N, admiie abónu. Cum êsse brutal a;umento, o abo
das que regulamente forne- ela UDN,

.

em aparte, f01'mt1-' UM DIRETOR DA !lO flc!1ba })l'ejuílical1do. e não favorecemlo o funciunalismo.
ce � Organização mundial :le IloU

críticas violentas ao go-
"

- CALCULA-SE em 8 milhões, aproximadamente o

Sauele. Um gl:UPO de países, vernadol', frisando a certa· OUN tptal que entrará pata o Tesouro se forem cobradas as no-

encabeçaelos pela Finlândia altura: "Este abanQono bem' RIO, 26 (V. AJ - Demi- tificações fiscais eng�vetadas, por atingirem ,protegidos do

9 Pinamarca, tambem PfOPÔS
.

revela a formação e o cal'ater�b tiu-se do posto ele diretor do govêrno. Sobre essas há outras, pendentes, que poderão
que a organização inicié. UIO do atual governador de Si'i.()i� Centro de· Informações das render mais 5 milhões. A mais de 1 milhão se· ele.vam as

.estudo dos efeitos da radia- ! Paulo, que só entra na lica)l Nações Unidas no Brasil o quantias elos autos ele' infração igualmente engavetados, E:

(:ão_ atômiC� nas fUturas ge-I no inst�rtte e�l que o seu nO-li professor P�:l�lo Shaw, que os desfalques de Chapecó? Fala-se em mais de-40 e até em
1açoes. IndIca-se que a l'a- me esta em Jogo, A sua ex-I desde 1947, vmha exercendo 60 milhões. Em quanto poderá o erário cobrar-se? Eis aí

:diação tem tanta influência I celencia não interessam ou-. essas funções.' b 'professor varias' fontes, que aliadas à. ,compressão 'de despesas, po
llas características heredi-! tros nomes e outros partidos;;! Shaw regressará em breve deriam, com os excessos verificados nos primeiros meses,

I
.

tárias que se apresenta . as-I apenas lhe interessa uma'! aos Estados Unidos, a fim de fornecer o meios para um abôno de verdade e l\§.o abôno ...

sim .um problema' de e1'n'e1'- unica coisa: o proprio nomiõ;� dedicar-se inteiramente à que o pessoal de casa recebe com a direita, 'devolve com a'l UDENIL,DA
- Cuida.d�, JOUe, Não' avance, que Dona

genc),a. .
'. :

I
Janio Quadros".

'

.. i pratica do jornalismo. esquerda e ainda fica devendo. Dissiliêllcia e}Õti fiscalizando, lá. de cima!!:

1·_···,,-, - ;: �_. -

.�•••e&•••••••••••••••
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Assentes os pontos essen

ciais do convênio, os enten
dimentos se deslocarão pura
o MInistério da Fazenda,
com a assísteneía da Divisã-o

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.tlINISTÉIUO DA" ÀGRICtJLTUR.-i
SERVIÇO FLORESTAL -r

DELEGACIA },'LORES'L\L
REGiONAL

.. <\.CoRCO" COM O ES'l'AIJO 01'.

S:4.._""f" CATARINA
A V I S O

E�ADO I Navio-Motor «Carl Hoepcke>l
ADMIN1STRAÇAO . \ ,,��j

Redação e OficlnalJ, iii rua COIl-· RAPIDE.'.Z _ CONFORTO - SEGURANÇAselheíre Mafra, n. 160 rei. 3022 1(·,
.

FLORIANúPOLI'" RI·O DE JANEIRO- Cx, PO'sbl' UI. v lagens entre i;;$ .. .

Díretor : .RU.Blí:N � ,. RAlHlS. Escalas intermediárias �m Haj.i, Santo., Sla S..
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo lllist.. quatro úJUs

L1i11
_ mos liFeul:s paJl,li movimento de passag.holl. .

! As escalas em S, Sebastião, Ilha B.La, Vbatubfi fia0
L . r'_.! 'Vrejltdico rão o 1l-O'rá:'"io de chegad4 no RIO (ldG) •
_ '" ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

o

ASSINA'['UlLAS
N. C.pit.l

A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS Of.ERECE
.1erente: DOMINGOS ,.

AQUiNO
litepreilenta>llea:

Representações À., S.
Ltda.
Rua Senador l.lantaa, eH

andar.
Tel.: 2ll·51lll4 -- Riu·dti Janfiliro.
Rua 15 de Novernb r-i �1l8 iiU

andar sala 611 - Sio Paulo. I D li

A J)elegacill Florestal Regional,VENDE
DO sentidtt ..te coibir, ao máximo )1U:'

sívet, a� queimadas e derrubadas de mato, afim de tmpe
petl ir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos 'IUE:

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em g·eral.
para a. exigência do cumprimento do Códigt) f'IOJ'f'--Sla'

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

QUEIMADAS E DEIUWBi\DA8 DE MATO
Nenhum· propl'ietário de terras ou lavrador pudera

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com anteeedêncla, LI necessàrta licença da a utorid:Hlp no· .

. I
Ano ................�, 170,00

Irestal competente, conforme dispõe o Código Floresta! em Semestre ., .. , .. ,.,. Cr$ 1I0.UU
seus artigos 22 e 23, respeotívumente, estando os il;t'rawre� No InLulor

,

l'
- Ano ....•.... • .•..• Cr, 2'10.OlJ

Isujeitos a pena ídades. Semestre ,. Crfl11l.(IU
REFLORES'l'AJ\.iENTO Anúncio mediante "ontráto
., - Oa origin'lis, mesmo não pu-Esta Reparttção, pela rede de viveiros tlorestats, em brlcadoe, não serão de o lvldos. 13-6

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se A direção não ae responeal iliu 25-6
mentes de espécies íltlre�tais e de ornamentação, para I'or- 1>elos conceitos emitidQiI noa 11<·

.

_

t\&,Oi auinadol,
nechnento aos aJticultores em geral, interessados no rerto- FARM A leiA' DE PLANTA0restamento de suas terras, além de prestar toda ortentaeão �_. -' �.. ,-

.

técnica necessária. Lembra, aínúa, a possibilidade da ob- MÊS DE MAIO
tenção de empréstimos para retlorestamento no Banco 1)0 INFORMAÇÕES S - Domingo - Farmácia Moderna -, Rua João Pinto,
Brasil, com juros de 7% e praeo de 15 anos. UTEIS 14 - Sábado (tarde) - Farmácia santo Antônio' _

Os interessados em ,assuntos florestais, para a obt.en-' -0- Rua Felipe Srhmidt, 43.
çâo de maioreli selarecimentus e requererem aatortsação O leitor encontrará, nIJ6ta co'

lá _ Domingo __ Farmácra Santo Antônio _ Rua Fe-luna, informaçõea que nec Ilia, -

de Jícençapara querrnsda 'e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imetJiato: Iípe Schmidt. 13.
dirigir-se It.� Agências Florestais Munícipais ou utretarnen- .TORNAIS 'Celefuu. 19 - Dia Santo - Farmácia Catarínense � Rua Tra-
te a esta lt6partição, situada ii rua Santos Dumont n", 6 O Estado................ 1,022 I'· -

A Gazeta................ 2.656' jano.
em Florianiip lís. Diário da Tarde , 3.579 21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

'I'eletúne 2.470 --- Caixa Poatal, 395. IA Verdade. '::........... �.'6081U8 Trajano,
, . . . . . � , Imprensa Jflclal ......•. ..

I. Endereço �elegraflC(I: AgflSJlV�.:=:.I=-�:):":'��:_��·IHO���}��Irl:: 2228
-

Ds�rbn_,n:lgo -

Fdâ)rmáCia Noturna - Rua TraJano,
lLIl4

- a ac o rtar I: - Farmácia Esperança - Rua(Provedor) ......••.... ,.
Conselheiro Mafra.

.

V. I(portada)
VJS6

..,.' .1.a.gem "'om. segur�..Inça· Ne rêu Ramal .....•..... , •.Sll 29 - Domingo - Parmácia EsperJ,nça - Rua Canse-
, " U Militar ".. 1.167 lheiro Mafra.São Sebostião (Caia d.

e rapidez Saúde) , I.IU
Maternidade Doutor Car-
los Cor-rêa , , .. ,. I.UI

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO ·CHAMADOS '02-
GENTES

II.PIDO ''''SUL-8RASI.LUIBO",-'' Corpo de Bombeíros ,... I,lila
.., D " I Serviço LU$ (Renlama-

. ções) , , . , . , . " 2.404

Florianópolis - Hajaf - Joinville ._ Curitiba I PGlícia \Sala Comiss{nio 2.lIt8

.- blheia \ G ..b. Dell!gado I.. 2,694

ICOMPANHIAS Dil
I.\ua Deodo.f.o esquina do 1'RANSPORTilS
Rua T6n"nte Silveira I AÉREO

·1'l'AC_. .

Cruzeiro do Sul .. , ,.

......_..... ..
_

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

......_____..-----,....- ...,."-�� tt:��T .::::: � : : : : : : : : : : : :
Lõide Aére.. . , .

Real ,., .. " .

Seandinavllll .' .• , .

• - �",� HOTÉIS

Uma ca!\a situada na Praia do Bom Abrigo, e um 10-

18ANCOJeGRt�ITO POPOlARI·
I �I��e�tic.. :::::::::::::::: ::���

te Cinexo, com onibus na porta. Preço Cr$- 150.000,00.
.

A·GRI·rOlA·. ",. Mehoopol 1,1.7

Vende-se a casa ou o terreno em separado. � .. ú -

,r- - • i La Porta , ", a.a2l
, '�

" � • < .

C;arique , .. , ,.,...... '.(-Ili
-0- P......,oU: J"W-;loivw�t6

.'

--' Central " " ".694
. Dilas casas de material, situadas no l\l(oTro do Ge-

. f'LOnlAhQPOLtS,.::" S]:-�.(ót"rlno. :.. Estrela , U71

1':11110, tendo cada casa seis peç,as. Preço dafi.duas' .,... )' \'.
'

Il�l.ea·l' .':." .•.. .'.,. l,iI'"
�

.

.

-

. .;..., m �.� ...k����
r

i
-

,

.....-=� ;;1. r_'}.(;,;'fA.1El'i'O '
..... "'.--

rdS 150,000,00. ,li'acilita-se pagamento. : . -:;;- 'l .... Ôiique·, ,.I .. ,,�......• , _,. Ilâ

�------��------------��----�.

de
fi-Uma casa ampla. construida em um terreno

�üx19,!jO, localizàctu no centro da cidade, �endo parte
nn nc iu du, entregando-se a casa, desocupada. Preço

c.s 800.000,00. Negócio urgente.
-a-

nuas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito

no l�stl'eito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço Cr$ 300,00,0,00.

ITINERARIO PARA O Mil:S DE JUNHO

FiorianúpoHs
25-5

6-6

Itajai
27-5
8-6
20-6

-0-

DU!IS casas situadas em um terreno de 10x65, sito

P"'L r-ito sendo urna de madeira e outra de material.
no J.'..;-, ,·,'1 ," ,. " -,

Preço C1Íjl 220.000,00.

18-6
30-6

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6

Santos
2-6

-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

óleo, loc: Iizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen-

11', P reço CI'� 95.000,00. Estreito.
-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

lOx500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.

Preço Cl'$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem,construida ainda não

hab;t-;:1da,. localizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço c-s 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.

Preç'o c-s 150.000,00.
-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

ele 20x28 de tamanhos diferentes, situadas junto a E)'
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acêi
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$ G50.000,oo.
-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

l'üná. Preço Cr$ 180,000,00.
-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estr'eito. Aceita
ofel'La.

14-6
26-6

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Schmidt 43 e

Trajano.
A presente tabela não poderá ser-alterada sem prévia

autorização dêste Departamento.

•

aios xAgência: l.700
2.5011
1.663
Uíl'
lUU2
U�8
2.6UU

rtparelhagem ruoderna e completa. para qua\quer exa••

ra�oló&"lco.
Radiocranaa e radioflcop.las.
Pulmões e coraçãu (tona).
Estomago - lntE:stlnos e i'igal!o (cuJeclstO(rátia).
Rins e bexiga (Pielogualia).
Ctero e an�li.{ls: Histero.salpjn�l"ografia com' insutla.�

ção das trompas para dL4gn�.�tlco da esterilida.de.
Radiog'l'alias de ossos em gera},.
Medidas .exa.4S dos. d·ilUnetros da bacia para or1enta�

ção do parto (R.:i.dio-pel�hnetria).
.

-

D1àl'lamente na 1\Jaternldadf' Dr CarlfJo:! Uorrêa

-0-

"NOICADOR PROFI55 IONAL \c",��,.::��f:::,os... 1 MA�!;�1�!�RMO
DR. I. LOBA'1'0 DR. WALMOR ZOD4ER I Francisco de �8818 e l1a "'int.

. CLjNICA DE CRIANÇAS
, fi'l-Y -aO'

. I .

GARCIA Casa do RIO de JII.neltlil I -

.

" .LA.U .. z .. CLINICA MEDICA ADl;JLTOS
D".enr;HI do apuelho re'lllutüzlo Dlplomad. ..ela flcaldad. Na· CARDIOLOGIA

'l'UBERCULOSl!i clollll de Medicina di ITRlv",r· Coníultório: Rua \I itor ihi.
RADfllGRAF'IA I!; RADlOSCOl!lA .Idade do 8-ruiJ rel\"s, 22 Te!. 2675.

I
DOS PULMOES Ex·hlterno por concurlo.& Ma· Horários: SegundillS, QlhlttllU a

Cirurgia do Torn te1'�idade.Eacolll Sexta feiras: .

, -;:- MÉDIC..,OS -

·Formado pelai Faculdad. Naclo· (Serviço do Prof. Octivlo ilo- Das 16 às 18 bo as,

cr�RAGLIAl;A�lR'!��oIsC.l nal II;! Medicina. TliJiOlólli'l.ta.1 E I t. drl1uesl Llvjml)d CI
Residênda: Rua i"elina �cb-«nt .

. .' I ."
T· I'

.-

d li 1t&1 N. x, D ,..rno "o er ço e tur·. .

-t lr ,.(,
'

S
.

, ple'o • eo ....ci .. lí- I� Oelrur�lao o 011' •
"I' .-- H I'�l I A P ... ,'" C ,nua, iS - '" IInd",r. "(J�. J _. Consulto' ..,,, - Rua V-.·ct"rerVlço com " -

�" .• _ rêu Ilamo. • a ."
.

Olp.. • • • - lo. • I TeJ. 3.002 ..... u

zado du DOENCA::! DI 'JliNH ()-
Cur.iio di! upedaII ziu;ia iI.l� �o Rio, de. JII112170 .

.

..... . __ . . MeireJles, 22,
I{AS, com moderno. met\ldo. d.

S. N. 1'. EJi,.lnteruo '�lI"Ili.II' Medico do HO.,lllal à. Da, HENRIQlJjJ PRiS('O I""ORARIO'.rl1!'!tnó�tlCcs e' tratamento. t d CI i. lU
•

.1 . Caridade '"

R"tILPOS(,;.'-.WfA. _- i:fJS'l'�RO ;-.. ,tente
e ,1'IIr�... li ',fOf. u,. DOENÇAS

.

Dj SJ5NllOU.S PARAISO Das J3 às 16 boras.
SALl'INGOGRAF'IA - liUl·L'A ... ,)· GolmiU'.ell (!tIo,. I PARTOS - OPiRACô.ilS llUDlCO

lISVO :BASAL C"ns: Fehp. Sehmidt, II! -

C 1> -

p'
. Telefone: Consultório

.'. Fone 118m
. ,oni: ....U-ll Joao . Into . n. Iii, 1 Opo!raçõea - Dot.nça. ri" �e·

ICLfNICA EMt':E:CIALfZAIU lIa
.

cRadlote·llpla P01' onda"
,

.._.tu-
Atende 11m bora m.-c.,ll�. d8il 16,00 ... 1&,00 barBa.; nhoru ,... Clínica de AdultNI. 3.415 (:1I.1ANÇM!

EletrflCOall"UlaçiGV- Rl�')1i tJl�rll Re!.: _ Rua i:lItev�. JUluor. P,ela manhã' IIt.n�1i dià· I Curso de ��81)Peiah%acii,· 'ln ,Rsidência: Rua José do. CO!liultao dlll \I h.11 bora.Violeta e l�fn el"nlt: .0. 80 _ F' . 239< rlamente no HOlPltll-l dti Hospital dOI Servidor.. "o iI.· 'R C P ,dr'" I·"Consultório: .Ru!, Trajano. n,.1, _,_��l'::'_.__�_...__ ..
Caridade. .

ItadO.
•

Vale Pereira 126 _ Praia'112'
u ti """. .,. _l,ue 10..0

1° andar. - EdlflciO --do, �onteplO. DR YLMAR CORftt.A Residência: (S"T"viço do Prof. m: .. r;"".. d. da Saudade _ Coqueiros. I ADVOOADOSHoráriO: Dali 9 "" 12 1I0ral - ....'.. _

.

Rua: General Bittencourt n, Andrade) .

IDr. llUSS�, CLI�ICA oo.EDH.,A
1101. Consultas _ P�la m ..nU ilO

- . DR JOS� MEDFIROS
Das U ai 18 hor". - Ora. CONSULfAS du lO -. li DO, Telefone: 2.692. Hospital de Caridàdol, DR. MARIO WE.N-

.. '�J "

MUSS� ru. ---------- A tarde dai 1510 b. ,HlJ diu- DHAUSEN
VIEIRA

R",sJ(jênclll: Ávenida 'Cromo Rua 'l'indent!' � .- Jl'oo* 14H> DR NEWTON t II �. ." ., I
ADVOGAHO -

owek g.. ----
.e no conau .0;;0 .... Ui> ,,'Ul"� CLINJCA MÉDWA ))11 AliUL'l'OS . Caixa t'oatal 160 - lhjalp.�,..!.:'____�_�__ • . DR. ;JOSE'TAVAR:tS.· D'AVlLA IMacbado 1·7 "SQt'Hl� 'h Tll'�'

I .lil CRIANÇAS . Sarata c .. tlu-illa.
..' .... CIRURGIA G.RAL 'i cientes, Tel. 27€6 Consultório -- Rua Joio Pino --------

DR. JÚLIO DOn" IRACFJ\fA
iii Doença. de Senhora. - Procto· C Re�l�encla - rUI l-'1'Ii",d.aIltoJ

I
to, 10 - Tel. M, 761i. DVIEIRA MOl.B·STIAS Nii:RVUSAS logla _ Eletricidllde "élltea

.,ontlr'lO H" Consultas: Dal 4 b • )lo.ra3, r.Ml!;NTA13 - CLINlCA Glii.AL Consultório: Raa Vitor Ihi.·1 CLINIC! Residência: Rua .,tev... Ia· "

_ .: M<t:DíG? , D' Serviço N",doo..l de Oo�n· ?�les n 28�- T 1 f • 1°0'7' de . .

I
nior, 415. Tel. 2 Slll.

ESPECIALISTA EM OLHOS, I çu Mentaii,
� .'. e e one. •. OLIJO:3 - OUVIDO� _ �Àjü�

.
.

. Clinica Geral
....OUVIDOS, NARIZ li GAiHJAN'l"A! �Chefe co Amhulat ,<):' l..n"ie- di;;t:.�ultal. :

..

-

Du 16 ÀO?III im I· i GADR(O�.·A:..rrA DR. NEY PERRONE Espedalista em moléstias de Senhoras e vias uriná-'I'P,.AT ....MJí:N'l'O � OPlIlãAOõES :ne Menial R d-
.'

Inh:., V"'l"Oilelho. - Neb;atiu.:lll - I' hiquiatra di) Bo.n,t;&l-. -

eSI encla. Fone, 11.4.1111

I' DR. (HIERREIRO 0.\ ImNSECA MUND ,,--
mú!.

UI S
.. Rua: Blumenau n. '11, " F

'

Ctrli- O:oJ Colônia Sut'Au DOENCAS"I10 APAR!ilLHO 'DI- Chefe do ?.. rvi�'o _

de O 1'0�!- ,ormado pel�, F.eQl�.d. Nae1' ura radical ilas infecções agudas e cronicAs, do(l'raumellto de .i>1..I"- II.. Convahote.apill pt!o. "lftl'o-, GESTIVÓ. _ ULCERAS DO liiiS. ;NO do tJospth.l d� �'lori>ln.ópol�1 .�aol de Ml!dJClna Unru.uid.de aparelho gerJÍio�urirdiri() em ambos os sexos.
An ...Y·lh-r·'otiD���:�Jl��� R-.;<'tllt� 4e c�o'lue e. : .. rdla-��I, .. líUlLll,1I .��_. 'l'OM:.WO E DUODENO.' AtilR. Pos�n,e a �Ul'Íl(,.A.. �i _At'�R"-1 ·RI dDo. BI"�lIi! .

D d 11 I)" Iv � v pIa. -'1.alapf;tliraJlIIl. t'il"t)."nI.t,.� elA DFRMA'TOI OGIA -

II crI LHOs MAIS MODI!;ItNOS l'AItA, O ii J ....NJiU{O

I
oençlls o ap,UH 10 19-estlvo e- do 8 stema R.nO."',

ü,·.ui.clI - lI>ioderuc> ( -�&m",�tQ CO::-l::r&Jl.TA.3: "'�I'ÇIll II �Ilj·· i'
-

'NlCA eiRA.L
",. 'TRAT'AMEN'I'(� dai nOIliNp'<ç..t.s:1 Aperflli.;oamen!e n� "Ollla d. Horário! 10% ás 12 e 21k,... ás 5.de Otu-Ilinol!t,rinj(olo. (arde. tu dai Ui .. l6 torai 8 .. 1í· I "., _"._ da li:SI'EClALltlA.DiJ Saudl! Sao l!ihruel" .' �_ ,..' ..

.

Q.O "btaCl..\ (l"""b'-'
. DR. JULIO PAUP1.t-z Çnnsllltas _ llahl ttHl.lllil< 11"0 Pro(. Fernando Paulino ConsultorJO: R. TIradentes. 12 -l°, 'Andar - F'oue:

. HOT"r:o da. jil à. 110 "0"",0 .1 RUIi Anita. GaTltflldt. lI\)QO._,. FILHO HOS'PITA-L. lnterno por:' all01 do S.rnço : :1246 _
d .... 1.6 1A8 18 llotn.

. . cJe Genenl HHtlillC""U'1;,_ • < • Á TARDE - d'u � "'iI i _ �e eil'urgia
.

I '. . ,

'

Cons,ul.ól·!I)' -. �ll" I.'l.<>c � ...t- RESIDENC!.à: lega tlo�.. i(V(l,! Ex l�terno d. 20 _.ntenll.l'!. no CONSUUl'ORiO '�rof. Pedro d. 1I0ur.
.

Rf'Sl,ierH'l!'l: R" Lacerda Coutmho, 13 - (Chácara
rel.�" li)! - Fone,,!67i. 109 Tel.2901 .

. e Ser'W"lço ,de ,adro enterolo�la! CONSULTORJO _ .lt12a iOI EstafOo por 1 aD() UIi uj(Jltn, rlo Espanha) - Fone: 3248.
.

"-ai. _. Rua tia" Jori" III --
.. -,.' .-

....
�--_._- ida ,Santa Cssa do �iO �a "ap..uo

ILHEOS nO íl I. nidade - lIliicola" .

Fooe í!dl.
.. _ .. _'1._.__ DR ARMANDO VAlJ.. I(PIOt, W. Berard••nen�). • I RE�IDENCIA _. FII11Plf Seb- i

Prof. OtAvio ltodri�ui!1I Limll •.TNIWZIj!""MI JItf?M!lj I' wr
.

am r ..
- ---

,.RIO· DE A·8818· ,CUTSO •

de neUloloi" (Irot, .

dt o 1·· 3 T I ""611 I Interno por ! �JlO cio Pr nto .......-.�� -..ilIIiS-.m" liIiIIiII 1- • -
DR. SAMUEL FONSilCA. .

.

. AUBtregesllo). mI n 1 . e . ...
Socorro

CIRURGIAO.DEN1'IS'l'A Dos St'.rvI50'; de f'lIo!"1i h,fa._tli ,EY interno do ,fio.pita! matilr-
------._.

OPERAÇÕES
Clínica - Giruraíll - Prote.. da AuisteOi'lli MUJ;Uclllal e 11'011- mdade V. Amaral:_. _

DR. ANT()N�O MONIZ CLINICA DEl AnUL'i' �

.

pltal: d. Carld&d� ·1 DOENÇAS UiiTi1lit:NAfiI DE 'ARAGAO DOENCAS DE SIilNf'OR.\SD�ntâria . ,

""ÂÍ'i n
-

E i;J.'
.

Raios X' e-·lnfrll-Vernlb CLiNICA llliiDiC.Ã DI C .. , - ,oraçao, 8tõmlJ�o. o.tl. no,
CIRURGIA 'l'RElJ:M.A'I'OLOGI! CONSUL'l'AS: I-io Hospit.al d.

Consultório a Reliid6ocill: lihla ÇAS ·ti íi..,nUI.TOS If���lIjO
e Via

.• biliarei. Ri ... , ova-
OrtopildlJl

. Caridade. diariamllnte daa 8 Ai
Fernando lolachado i.

.. - Alecy:ia -- nos • IÍtero. I 10.

'TAle''',)"e: D�oi COLlult"ório: lhu. NilO.. a.,. Coullultbrü>, Vir,tll' &"'11'.. litl � Consultól'iü: João finto, llS, No consultório, � ROI 10.lo
-,,, "'_.

d" , lt .. •• "'''

\
D.'IB 15 às 17 diàriamant.i. P' ( " )Consultas: dá•. 8,00 ,. 11,10 ch!l o, I -- COMlI 'II' .... h ... ..... Into nr, 111 1 andaI'

e das 14,00 _.a 18 horal lS' bora. '1'Du I6_lu 18 bor... . Menos e!lS Sâbad,'1I f)inríamente óai 10 .1 12 II da.

E,,<:.lu�jyamente com hon tll.J'� .Re�,dên<'ia: ·.R'lIl Mareellal !Tof· Reilidência: ROI! BocaiuVll 110. Res: ·Bocaiuva 135. 14 às 16 horu.

tada.'
'. Ib .. rm�•• -,.iODIl: 1'18. ,Fona: 11468. Fone: - 2.714. RESIDENCIA: - :il:.a Dilam

..

..

I· Shutel, 129 - Florian6poUI.
----------------�----------�---------

DRA:WLADYSLA'VA
W. MUSSI

Dr. Vida) .Dufra filho
. ESPECIALISTA }�M DOENÇAS DE CRIANÇAS
CUHSOS DB ESPECIALIZAÇAO NO RIO UI JA1'HiaRO

,PED[ATRlA NEO·NA'fAL - D1S'1'UJHHOS DO RIICJJll.
l-lA::::ClDO -- ASSWTENCIA 'fE:CNlCA ESPI!;CIALlZADA ÁO�!'REMATUROS - 'rRATAMEN1'O fiA INAPETtNClA INFANTIL(FALTA I_?E Al'E1'ITE) -. 'fRATAMEN1'O DA lilNURli!S. 'NO
TUR,NA Uf C,RIAi-lÇAS, E ADOLEt-lCEN'l'ES _ DISTÚ�BIOSJ>SICOLoCICOS [)A Im .�NcrA - Jj;Nb'ERMlDADb;S DA lNF.i.N.(;1,.1,. .DE MANEIRA GERAL

'

CONSULTORJO - FELIPE SCHMID'I', w8,
CONSULTAS - DAS 2 AS D HORAS,
CONSULTAS Cí HORA MlARCAJ:-A.: FON'i i1U
RESlDÉNCIA .. T8Nli.NTE RIIVFTRA, liO IFON'i .1U)ATEr.<DE CHAMADOS A DOMICILIO

Doenças Internas

CORAÇAO - FIOADO -

RINS - INTESTINOS

DR. CLARNO G.
GALLE'l"".l'"1

...-' ADVOGADO -

R,,� Vitor Meirelea, 60.
lO 'l í>;: t.4f18 - FlorianópoUI

•

DR. ANTÓNIO DIB
MUSSI

Tratamento mo{ferno d,\
SIFIL.lS

}lit. ANTONIO .8A'''I�'l·A
JUNlOH

ulJ: AN'('ONJO GOlfES DE .

ALMEIDA
ADVOGÁUO

!;;H l'it{,rio I Rallidincilll
Av. fler<:ilio Luz, l'
r .. lefnoll' 11346.

Lauro Dàura

Restaurante' Hapoli
RUA Marechal Oeodoro 10.
Ein Lages. ilO sul dO BrIl8U. o meJ.hor!
Desconto ea:peclal para OI .senhôres viaJante.,

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

Lavando com' Sabã.o

'-Y>iraem ESlJecialidade
'. da 018. TI'ZIL INOUS'BIIL-Jofovllle. (marca registrada)·

,economiza-se jempo e dinheiro
_.��. _"!""':__� "'''''''_'''-_����__'''''""-;-----"_"�""".-'''''''f',,,,-,,,,,-:;�V*-_,' :.,_._. --' _ .. , -�--_ ........_.._--_...... ....�_. -_ ... _

���--��--��������-=����,'����

-"'--�-.- -_.......,,,_,.__ ---�-

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



U ESTADO rlw......� . ;;;�..,...,,�.. _-".:W -_- •. ""

Flol'hnóllolis, Sexta-feira, 27 de Maio de 1955 3

M•••••••••••••..··�······

A VIDA- SOCIAL EM BLUMENAU IA
·

Na tarde de sábado a caravana fie Florianópolis que' O ralar
repl'esent�\'a o concurso Miss Santa Catar�na, foi rece-I:bieb no luxuoso 'I'eatro C.ados Gomes l�a cidade de B.lu- Ernesto Xavier
.. 17tt, 1.0" elementos mais ,representativos daquela SIm-
ln'-'1 _� , J,,__ .....

•

pátlca e progressista cidade. Durante Aum. cock.-tall qu.e ,No alto de uma colina, a passarada,
sem dúvida estava uma pars da de elegância, fOI escolh�-I Uma. or'questra maviosa prelud-ia,
da a Miss Blumenau,. que será repr:sentant� daquela cl�� i 1;'elo ar se escuta grata sinfonia
da de no Concurso Miss Santa ICatanna. Durante o coc. Que aspira a meiga briza perfumada.
tail a simpatia de IVIARILY DEE�E encantou a�s �onvI- I

drúlos. O sr. Antônio Anert, presidente da co;mssao 01'-
I

ganizadora daquela festa, foi bastante atenclO�o para i
com os presentes. Desfilaram durante o cock-tail as en-

!

cu.ntadoras senhoritas; Renate Otte, JUl:a?dyr,Marques,
Vieira, Ione Beduschi, Rosália Pinter e Lílian lVlagdalena I
Sehmi-dt. O titulo de Míss Blumenau, coube a sra

..
Renate

'

Otte.

do dia

No campo as aves tôdas de emboscada,
Avolumam-se em grande romaria,
Para se ouvir a mais doce harmonia
Ao romper os clarins da madrugada.

. O só! desponta além no hor.izon te,
Transpondo o cimo de elevado monte,
Para dourar as verdes serranias.

.�"...a...",....:.o.5·_"_·
__

"·_""·_·"··�·1 ,

NO M�NDO DA MODA
Zury Machado" .e.... I Josefina Mendonza Síerra .' lifesentad:;s em formato�

-�-�-----A-C-O--N-T'�C;"'_'IMENTOS SOCIAI.S 1,1 bo��:T�d;��':nU�os -;eit!: �;:,!i��:�arol�lis���'i:��t��� Chegará sábado Acy Cabral Teive
,

delgados e comprsdos. A- cômodas quanto as bolsas Aconteceu nos estúdios

I h d tusíá t· d da Rádio Anita Garibaldi.
• compan an .0, -en usras icas, volumosas d,o aI.ro passa �. De acôrdo com o que nos
• Ih t

•

t d la O deputado federal Wan-r as novas SI ue as, sao a- Os novos .eci os a an - informou o Sr. Fiuza Lima,_
gem e a seda crua importa- Martha Rocha chegará à derlei Junior, prosseguindo

,

da, mas o couro continúa a Florianópolis no próximo na sua pregação politica
I .

t d
.

s co" contrária à candidatura do
I predominar em o as as -

. sábado por via aérea.

'Ilecões - couros com acaba- Hóspede Como será de
sr. Jorge Lacerda, usou . a-

m�l1lo magnifico, com lindas nosso tradicional La Porta quele microfone para dacla
de Souza cores, destinadas a acompa- Hotel, a direção daquêle es-

rar o seu propósito de con

· nhar a tendência de "tudo tabelecimento, conforme a-
tinuar a lutar em favor de

I colorido" da primavera. Es- firmação do Sr. Nelson Mo- um candidato partidarío,
I

I lt lidade isto é um nome saído das ti-I ses couros e e a a,q Il� 1, r-itz La Porta, brin da rá no
, s gra leiras da União Dernocrati-I se tornaram possivei c -

domingo à imprensa escr i-

"1 ças
aos cuidadoso� p�'oces- ta e falada, bem como aos

ca Nacional.
I sos para curtir e tmg ir, co- membros da comissão e au-

O deputado federal che-

I mo os que são postos em toridades, contando com a gou mesmo a declarar que,

I pl'ática_ nos laboratórios da
presença de tôdas as candi- êle e seus companheiros

· General Dyestuff Company. datas ao título máximo da não se consideram dissiden-

II Tais métodos �onstituem a belêza catarinense e de tes, por achar que os outros

melhor garantia de que a Martha, uma recepção às .correltg ionar ios Iavoraveis
A

a qllall'(!n,ele dos cou- 1630 h
. ao sr. Lacerda, êstes sim,

I
cor e" -., oras.

· ros, além de resistentes, es- Sábado, o Lira Tenis Clu- é que são os verdadeiros (lis-

tão de acõrdo com a moda. be terá por certo uma noi- sidentes, já que abandona

Os' desenhos geométricos tada excelente, abrilhantada rarn o seu partido no mo-

tit t di tinta mente em que êste maiscons I uem ou Ta e IS 'pela presença das diversas
característica desta estação. representantes do Estado. O precisava demostrar o seu

lOs
mesmos desen h�s apare-. desf ile final, porém, será prestígio e a sua fôrça

cem nos sap�tos, cintos, lu- ; apresentado na "soirée" de eleitoral, no Estado.
vas e sombrínhas. I vinte nove 110 Clube Dôze de Aumenta, assim, o movi-
Entre �s n]odel.�s de boi-I Agosto, quando se dícidirá menta ele combate ao nome

sa s que tive ocasrao �e ver, o nome que levará Santa Ca,
do S1'. Jorge Lacerda.

doi h a articular . Tanto riésta capital como
. OIS e am .ram, p - tarina à uma representa-
mente, minha atenção. Um, cão, esperamos bilhante ao

em todo o Estado, grandes
do tipo de vanil, comprida. próximo concurso de Miss líderes udenistas estão de-
f·

'

·0 basset I .

senvolvendo intensa a, tivi-e 'ma, como um ca , Brasil. '

preta, com globos brancos. I dade, afim' de conseguirem
O outro do tipo de bolsa pa- ,___

maioria de vótos na próxi-
ra "toda hora", muito bem na c0l1veJ1ção, em favor da
trabalhada em couro e cor-

a . c I' I E
tése elo canrlidato partidário.

dão, com um fecho muito, A bandeira levantada pe-

simples, de fivela. o deputado Wanderlei Ju-
nio,à ésta hora, já está sen

.lo empunhada tambem ,por
outros chéfes da UDN,como
por exemplo, os srs. João
Collin, Aristiliano Ramos,
Toão Dayer Filho, Nelson
Brflsil, Adolfo Konder e

muitos outros.
Está assim dívidida' a

[JDN catal'ínense.
Adotan do a candidatura

dó sr. Jorge Lacerda, o Go
'ernador Iriueu Bornhau
:en criou sério problema
para o seu partido.
E: 3S consequencias) não

'enln,rnos dúvidas, apare
�el'ão 11 dia 3 de Outubro,
lus:ndo o pôvo escolherá o

--o--

BAILE DE GALA
.

Em a noite de sábado a sociedade de Blumenau re- "
eepcionou seus convidados nos salões de, festa. do Teat.ro
Carlos Gomes, com um baile de Gala. �h reU11lU a S?CIe- I
dn de para aplaudir d desfile das candidatas ao tItulo,
"\'[:0" l'''lnmewlU que estava próximo a hora. do -resu ltado
.1' J L,::;.J- L

.

f' ,

fin!1l. Como já div�tl�uei fi srta. �enate Ot�e OI a ,mo?� I
escolhida e sem dúvida tem qualidades pala bem repre- I
sentar sua cidade. Florian6polis se fez representar pe- I
ias encantadoras sen.horitas Tereza F}alho: Clube d� pe-Inhasco, Aríete Gonçalves, Clube 12 ,de Agos.to, Jussa Ca

bral, Jo1'l1al a Gazeta, Alvina Moellmann, o .lor�lal A yer- I
rlade. Uma lista completa seda impossíve� 111alS aqUl ::e- !
nho nguns nomes de casais, senhoritas e Jovens que bve :
o prazer de conhece.r aquela noite. '.,

'

1O dr. Gerhard Nedl'et, e a senhora PrefeIto de Blu-
\

menau; dr. lVIarcílio ,J�ão de Medei�'os. e �enhOl'.�; .sen.fw- I
rita ,Tul'l1ndyr M. VIeira, uma moreulIlha bOUlta, sI. e

i
sra. João Gomes da NóbreFa, um casa! e:egante; sr. e

sra. Orlando Ferreira de Mello; srta. :Manly D�eke; se

nhorita Deeke é elegante e simpática, US�:l um lmdo �es
tido de b,dle, em nylon estampado; sr. WIlson de Frel�as
Mello; S1':1. Otília Fialho; Si'. Arthur Stammer; senhonta

Elveny Fausto de Souza; senhorita Lauri gRda; sr. Na

gel Mi lton de Mello; dr..Iosé Ribeiro de Cl1rva lho; sr. e

81':1. José Vieira; Heloisa Helena Sarla, uma garota bo

nita de lindos olhos claros; o jovem Airton Rebelo; Car

los A. Lenzi; Sérgio Alberto Nóbrega; �u!lÍldo Rebelo

o orador da noite; o jo"em Félix'Foes e o Jovem Norberto

Wirdel'keehe foram os mais elegantes daquela noite de

crala, sr. e sra. Gel'marLO Eednschi; Asp. Horácio Rebelo;
;rta. Rosália Pinter; senhotita Lilian M. Schmidt; srta.

Nelly Yhozek; srta. }�.(lite Doel'l1er; sr. Aires Gonçalves;
SI'. e sra. ,Tá ime .La llS;. sr .. deputado _PariR9t l:e]:l!'?s�nJ.an�_
rlo ,O Govêl'l1o do Esta do; dI'. Volney Collaço de Ohve1l'�,
represPút::m te da Assemb1éía do Esta do; srta .. Ana lI�a�'Ja,
H. Siqueira, moÇa bonita qlW vem representar. li socIeda
de de Itajaí no concurso Miss Santa Catar1l:la; a sra.

Thén Deek; dr. Hélcio Rei;; Fausto; dr. Gil Rochadel;
Coronel MArio Ribeiro e S1':1. sr. ":"iegntrd Seiferth; d�'. IIVitor Konder Reis; sr. Edllardo Lms, vereador pela CI

dade 'de Itajaí; sr. Luiz Rhzini; sr. Luiz Fiuza Lima, su- ,

pervisor geral do concurso Miss Santa Catarina�; dr. Ivo

Sell; Asp. NiltOll Leitão, a srta. Renate OUe fOI o ponto
alto da noite, usou um fareo vestido em tulle coral com

sombra em cores.

E, assim as flôres tôdas vão se abrindo,
De perfumes o espaço vão haurindo,
Ao surgir da manhã os béIos dias!

-o.....::.

Ultima Moda

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

COQUEIROS PRAIA CLUBE
ASSEMBLí,;IA GERAL

Convocacã,o
De conformidade com a

-

d�cisão da Assembléia Ge

raI fle 10 ,do corrente mês e ele acôrclo com o art. 34 dos

Estatuto!;,
.

Co'lll'OCO os S1'S. sócios proprietários ,d� C.P.�.
para, em i.ssembléia Geral, a realizar-i')e no pi'oxImo eha

9 de junho, quinta-feira, às 19,30 horas, e_:n sua. sede so

cial, decidirem sôbre a prüposta de fusa_o, orIunda do

Clube 12 de Agôsto, proposta já estudada e aprovada
pelo Conselho Deliberativo do C. P. C. eu: sessão de 2 do

mesmo mês, tendo €111 vista o que preceItua o art. 39-H

dos :Estatutos.
Florianópoiis, 25 de maio de 1955.
João EIoi Mendes - Pte. do C. D. - No exercício

da Presidência.

T .4.(;.-Transpo'rte!i
Catarineose S. A.

! gP::-t.]�L.L'3 de nudiCótio ... l\·.iS�,l �';(;� �eu.:\ ou\'inte:-:·, flue :t par�ir
11!:){!!:1 ::! .de ./unho, (';\; .. 1'.1 no �r, o maIs nlcJ:'.l'c c dil'cdido :el.: nervo governante:.
i r,l'GiLom:l, jú ÚI>resenbdo nesta emissora: PITUCADAS,

I que
serií produzido e anim:.do, pelo artista PITUCA, e

apre�ei1tará uma sél'�e. d.e di�ert�me.ntos, COI? várias bl:inradell'Rs para .o auchtorlO, chstnbumdo vahosos premlOS,
Cada pi'Ograma uma grande atração. Oferece-se lavadeira eft..

i Os "PI'I'UCA' S BOYS" a mais famosa orquestra de I ciente, cuidadosa, rápida;
ritmos da América do,SUI, e á notável revelação da mú- I econômica e higienica. Pode
sica brasileira, DURVALINA DAS OLIVEIRA, atrac;ões I

trabalhar 5 dias a titulo de
que serão verdadeiras bombas de gargalhadas. Tud.o isto experiência, sem pagamenJ;o
terá PITUCADAS, um. pr.ograr;ta .feito para diverti�'. Os 10U qualquer compromisso ..

I acompanhamentos mUSlcaIS, estarao a cargo do ConJlmto i Tratar a Rua ConselheIro
ele Rltmos de 0l'l�1lc10 Du.tra. ,. .

_ I Mafl:a, (l :on.e 2358, .loja de

I Aguardem, dla 2 de .lUn]10 prOXImo, a parta' da.s 20
I
Pereua OIJvelra & Cla" com

horas, diretamente do novo paleo auditório, da "mais po-
.

a Lavaroupa Prima, a ma

jJulnr"; PITUCADAS com PITUCAS - um programa quina de lavar mais vendida.
[pito };a1'a divertir. ! no Brasil.

Marta Rochil

Agência
de

f.lLblicidade
_�II
..........u.
...........

Outras prisões
BUENOS AIRES, 25 (U. P.)

- Mais oito pessoas foram

presas em Maipu, na provin
cia de Buenos Aires� devido a

incidentes provocados por
membros do Partido Radical,
o (lUe eleva a 17 o número
ele cletidos.

,Pitucadas
,

A 11:1 r; in GU:1l'uj :{, in Íé i:lndo uma nova fase e]e pi'o-

Aconteceu

Lavadeira

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

Você sabia que
, -· ......

·--·-------·-l
LindO' modêlO' }lara O' verãO', Em estilO' princesa Cfrm blusa
<'lU decote quadradO' na fi'ente e nas costas. Manga.:;; curtas
� cillto de veludO' preto com as pontas bem gl'andes, caídas
JR', I -0-
ANNERSÁRIOS - menino Milton Nunes

I - menino Protogenes
FAZEM ANOS HOJE: i Marques Guimarães

_________________:-_,.... J - srta. Ligia Bastos Dias, I - menina, Jandira Pa-

aplicwda aluna do Colégio checo

Ae'reos
'

Coracão de Jesus e diléta I - sgt, Paulo Andrade, do

filha" do nosso pre�ad-o con- Exército Nacional, servindo
terrâneo sr. Nilo Jacqu�s 110 ,14� BC, onde goza .de real 'f
.lias, alto funcionário da. conceIto por suas elevadas
8scola Industrial; qualidades

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
- menÍ1lO Roberto Vieira, I

pt CONVOCAÇÃO ,filho do sr. Solou Vieira, ----�------

h
.

ll'stas desta socl'e'da George Washington' Ca.rvel', I Qnando um,meteorito caiuSão convidados os sen o�'es aCIOl .
-

Secretário do Tribuna.l Elei-_
I· pelo telhaelo oe uma casa dode lJura a assembléia o'eral ordinária, a rea Izar-se em sua toraI Regional' V d . .

tIl
c , ' ,

<: .. ° 14 t C' d d de
\,

en e 5e em Roma e o maIOr emp o grande quimico norte-ameri- Al!J,bama e a tingiu a dona' daséde social, à rua Fellpe SC�n11dt 11 , ne,s a 1 a e,
- menina Iára-Odila, fi- -

I casa (1954), deu a referidaFlorianópolis no dia 15 de Junho de 1955, aS 15,00 horas !hinha do sr. Sidney Noceti. 11'
.

"1' � � ca'no, o'oteve 284 l)rocjutos' senhora, a. "honI'a" de ,seI' a
.' '. ,.' 'Cao da raça co le com do mundo? Cem mI pe.:;so,il:;par:!, delIberarem o segumte. I do alto 'comerclO local; d

.

d "'d' d t I _
unica pessoa ele que se temORDEM DO DIA I _

. Ed ,ii T'
.

,
OIS anos e 1 a e ames ra-

-

lo L ·t· l' " ·0 e aprovação do balanço conta L' t·Sl: t duaJI o, elxeOllf�' do ver e tr.atar a rua BO-I podem adorar a Deus nela a úteis do amendoin e 118 da noticia que tenha sido atin-eI ura, c Iscussa. v .' . mo lpIS a a mplensa 1- .

210
.

t ba.ta.ta doce. gl'd:> pOI' um m"teoI'l·tO.,.

1 1" t " arecer do con '
. calUVa . um so empoo •• �de lucros eperd6� �Iatorlo ea elle OIlae p. -

clal do Estado. �_'�������������������������_���������_�selho fiscal, relativo ao exercício de 1954.
- sta. Maria Conceiçãõ

2° Eleicãó do conselho fiscal e seus suplentes. • Ferrari da Silva filha do
3° ASS1;ittOS de interesse social. sr. H. Pereira da 'Silva
Fior1a�Ópolis, 25 de maio de 1955 - sta. Maria Celeste AI-

João David Ferreira Lima ves, filha do saudoso con-'
. Diretor Presidente terrâneo sr. Campolino Al-

A catedral de S::lO PE"�ll'o

-AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA .......

------------�--�----------�-------

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

corrente.
Para as festas do Lira Tenis Clube e Doze de Agosto

reserve sua. mesa na agência "T A C", das 9 às 22 horas'
a partir de segunda-feira dia 23.

ves;
- sr. Amancio J. Pereira

Filho·
- sr. Emanuel ,Gevaerd,

'telegrafista da Western
-.,. sra. Elvira da Silva
- sta. Dulce Ligocki
- sta. Orabia.Carmem de

Andrade· .

I- sr: Isaias Conceição Li
vramento

,r " '.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Maio de 1955 o ES'rJ\DO

figueirense
. X Im�itu�a nesta Capital,· �ominuo . próximo ' Ci����s

AO QUE FOMOS INFORMADOS, o FIGUEIRENSE ENFRENTARA', 'DOMINGO . NESTA CAPITAL, o "ONZE" DO IMBITU- te��ld ABBOTT e Lou Cos-

.
_ _ .

.
. __: '" �

NO PLAN}!;TA MARTE

BA, EM PELEJA AMISTOSA QUE DESDE JA' VEM DESPERTANDO DESUSADO INTERESSE ;��ti��'Z:t�a���iba. Nac.
O' Preços: 10,00 - 5,00 .

••N•.,••_4j It4f 'il.ÍI1 "tiH"U "(j•••••�"••I il�••��••��••�.�w•••ti��a.Ij ��".8 ••••••• ·�•••••iP.�"�iJ��a.H�"�•••ü•••••••
·

Censura até 5 anos.

[".1 iii
As 7,30hs.

ESPETÁCULO DE TÉLA
.E PALCO

"GQ)••tU�fI wtH �_O"'O"'h.r��.-,. ��il.jUii�@�/Ij(jj}ile(Ü� "................................ No Palco. Estampas Ar-
gent inas apresenta:

catarl'ne·nses
I JOQUEI CLUBE DE SANTA CATARINA BalI�:��1�r�;::�:oEs�

. I A Diretoria do J. C. S. C., tem o prazer de comuni- I
Caba leiro deI tango .

,
icar que, .dando- início as suas atividades turfisficas deste I ATILIO LARA Cantor de
ano, há realizar corridas todos os domingos, a partir de : tangos e boleros e a Famosa.

A
,!. ..,. .12 de junho próximo

.

,.
ORQUESTRA ARGENTINA

metlC8J!.:j Outross�m, leeva ao conhec.imento dos senhores Pro-
. N�Tela - ;1Vlarilyn lVIon-

BJ
Outrossim, leva ao conhecimento dos senhores Pro- roe Betty Glabe

.

O Avaí _J ' tas as inscríções de animais, para. os três páreos que fa- II COMl\0'lI�IGOARRAR UM
. ... rã realizar, com as seguintes cotacões: i' L �ARIO

Ao que fomos informados vice-campeão -gaucho ex- Campeão Catarinense. Do- terca-f'eira retornará a es-
Plugar _ CdR3.000,00· , 'I'echnicolor ; de Luxo em

pelos promotores da tempo- II treará esta noite em Join-! mingo o G. E. Brasil voltará ta Capital para medir for- 20 lugar _ Cr$ 600,00 Cinemascope
rada do Grêmio Esportivo ville, enfrentando o Catego-\ a se apresentar aos nortis- ças com o conjunto do

As inscrições deverão ser feitas na sede do Jóquei Preços: Unico - 40,00.
Btas i l em Santa Catarina, o riza do pelotão do Caxias, tas frente ao América e Avaí. Clube à rua Fernando Machado, 3, às 2a, 3a e 5a feiras, Censura até 14 anos .

•.,..�._••,,� ., � "••• t•••8••(j.ii.il•••il.8•••�8••••" das 19 às 21 horas

NOVOS RECORDES MUNDIAIS SUPE- f WAlDEMAR SANTANA E' O NOVO Florianópolis, 23 de maio de 1955. :Y9I'-h'-,r!"fi�J;••DRADOS PELOS NORTE�AMERICANOS CAMPEAO BRASILEIRO DE JIU�JITSU
,,__A_DIR:O�I_�__ A��.!:Jt..l._ ..

MODESTO, Califórnia, 25 mann, Jerry Prewit e Bobby Massacrado Helio Grade numa luta

B I""
Sit�l'�L��n�:n�ordo:�;- Ro-

ru P.) - Os atletas norte- WhHdon, superou a marca \

O
.

a o
A AUSENTE

���e;�ca�l�:COI�l��er��nd�:�: �n�o�iall�� �:;�::�e��� d� que durou três horas e 25 minutos'
.

h

• ��rf;:i�::�e:: na Tela.
no Torneio Atlético Anual tempo de 40,,,2 anulando o RIO, 26 (V. A.) - Foi CU!Í10 desafiante, Va lde- ,

I Nac.lia Califórnia, em uma írn- registro anterior de 40",5, real iza do, na A. C. lVI., mais mar Santana
.. ,' procurou to-

P 9 35
presaionante demonstração estabelecido havia 18 anos, um desses deploráveis espe- mar a iniciativa do cornba- Prossegu i rá, hoje, o

T�r-I
Galos x 'I'rêz Mais Um, na I C:���l�'� ��Z 1-; a�o�'

de poderio olímpico. Fran- por outra equipe norte-ame- táculos denominados "va- te, buscando com rapidez al- neto co Quartetos de Bolão, cancha do Granadeiros da .:___

klin Held, um lançador de . rrcana, le tudo" aberração dos bons cançar o corpo de Gracie, promovido pela Federação Ilha. \
dardo que no próximo do- Finalmente, Wes Saritee, pr-incípios esportivos. Foram que se mostrava mais técní- Catar inense de Bochas; e

li
Bola Preta x Tá bom, na

mingo será ordenado pas- o melhor corredor da milha prot�g�nistas do �es�o o "o e menos, l�geiro .

do q�e I B�!ã�: s�Uodo, êstes os jogos cancha do Barriga Vende. '

tor presbiteriano, . forneceu do país, baixou a marca das proffssional de jiu-jitsu seu ad versario, muito mais 1[11 ogr amados. I-

"80 jardas, com o tempo Hélio Grade, e. seu ex-aluno moço, e portanto com. m.a.is .11 Big x Liões da. Serra, n.a Sobras x Fantasmas, na: .
'sqg sva mais destacada atuação, o

. R h d TODD,.

ele 1,'18",9, um décimo de se- e assistente, Valdemar San- agilidade.._Nos prImeIros,' cancha do Coqueiros Praia cancha da Sociedade de Ati- I I� ar
. ,ao superar sua proprra mar- .

,-

I Gl JOHNS
ca mundial, Os outros dois gundo menos que o "recor- ta?a. Os dois se d,ese�ten- sessel1:u N

m�mutos, amb�s o.s . Clube,
.

=�" ,-.'
i radores de Florianópolis

.

ynrs - em:

"recorda" foram o <do reve- de" mundial estabelecido',
deram por qualquer coisa e

h1ta.:d.
ores tIvera�1 oPo,rt,Ul:I'lt�:!'!' .

. O CH��:�i�O��BELDE
sarnento de 4/100 jardas e elÍI 1953. Entretanto, o cor- entraram no terreno dos de- da de de cons:gUlr a vltorl�, No Programa:
o das 880 jardas rasas. redor Lon, Spurrir tem um saforos reciprocos,-, 8urgin- por"2..u� aí? aço�s. foram maIS

ReporteI' Na Tela. Nac.c..

Frankj�n Held, que p�s-l registro �e �'�7;',5, ��Icança- d,o d�í a '"ne�essida,ae". des- �u.�í1let�" t;q,l�,lII��adas." De-
.

O ESPORTE EM BlUMENAU h€ÇOH: 7,00 _ 3,50.suÍu o ··rf.corde" mundIal. do em prlUclplOs<deste ano, 13R ltlca, maiS apIopl'lada: ,pOlo d-e!'i.�.Fit.;pl'-H��l'{l,,:-h,OI� de
Censura até 14 anos. _

':OlTl 20,416 metros no lan-
I
cujo reconhecitdento. corrio (11enie uma briga selvagem. lufa, Vu_1UêpIaiJe San '. �,,;�oi ,

cdmento do ,dardo, superou
I "recol'de" já ·for BOliéita'do.ll';' de se lamentar que a p:'o� o:ou fr;:l�m!39'té ia

� �,m��f}- '. ('Do 110SS0 CO .

O d t) (I:'.---E-----;�:-- i-· ·11� ((i::i'(;.H püI' duas vêzes. Em! O reverenl:l0 ',_Kob �i-! lícia haja permitido a rea� tivas e �et\�;�en!tão �mp..1a ,su-,", .,
.

\ rresp n en e I:) :itg�seu Último lançamento Con-
I cliarrls também tentou um' lização desse estranho com- premgcIa. Com malS mO�l('1á- (Do nosso corr.espon- \ I i;lni. e Mil,rio. Partida sem'

-

:�:�� !f; ,

seguiu Hh1ÍS ainda, atfngin-! novo '�recor,de" mundial pa-I b�te, re�u�n.do de sú� ·?nte- de e
'1 val�ntia, o desaflante de:lt�) Iteclllca, podendo-se destacar - ------.-

lIO o notável registro de 1'iI o salto com; vara, m�s ll�:�r c!ec�sao, ,que prOlbll'a a I:: ,GnlCle !e:,�va sempr� CAJ\.lPE?NAT,O CIT�DINO .

il atuação ele lVÜ'lrio para os As !lhs.
Bl,7G metros. I fracassou. Entretanto, fez iJIlga, J ii �e bvera um ex?n:- \ .,�tag:m, apllcan,do gol

I DE. BASQU�TE I vencedores; ,
Tin TAN - Thelma FER-

P:ouC:õ depois, o quarte�o I
um salto d�. 4,648 metros, I pio negatIvo dessa es�ecle 1 pe� d�IIOS e ,de maIs �o?�e- SensaCIOnal tnunfo .co- i J 11 V e n 1 15: - B�NDEI- RINO em:

de Texas: integ�ado p.oI': q�e const.itulU Q melhor re-I' de, l.uta, qua��o CaIlson que�cI:s para o adversarlO: 1.II.eu o OLIMPICO, tItu-, .P.AN.TE 33 OLíMPiCO 24. t SIMBAD O MARUJO
Dean Smith, AlVIm Fred- glstro do ano. ' Glacle e,Passanto se empe-I Os "oIpes de Valdemal lares, vencendo em BRUS- PartIda fraca sob o ponto No Programa:
\·...._�....��WV·..•__....__.......h._............._.,.".._..__�_� ...G.......l·....A nharam nUI_?' combate feroz" Santana eram seguidos e tiUE, na primeira partida

f
de vista técnico, salva en- Noticias da Semana. Nac,

NOTICIAS DO AVAl' no qual, verdadeiramente,' a.?,e�1as um� vez. ou outra do returno o forte "five" I tretanto pela atuação de al- Preço:;: 9,oó _ 4,50não se evidenciou com cla- 'HelIo GracIe revI,dava. As- do BANDEIRANTE que se' g'uns valores individuais Censura: até 14 anos,
HERCILIO CONTUNDIDO - O jovem e futuroso reza quem ·fôra o vencedor.

:
sim foi a luta, até que após conservava invicto � estava: dos quais podemos destacaI:

ponteiro Hel'cilio, qlie lU (1ltirna temporada defendeu as Agora, essa nova, briga, qu.e 3 horas e 25 minut
...

os do a um passo do campeonato. I
como jogador de mais pos

cÔl'es do Atletico Catarinense, transferili'do-se êste ano, teve comQ palco a Associa- combate, Valdefllar :Santa- Partida árdua, disputaldís-� sibilidades a WILSON. Na
para o Avaí, contnndiu-se num dos ultimos "Coletivos" ção Cristã de Moços, cuja Ina aplicou d�las v!olentas simlt do princípio ao fim, 'primeira fase já vencia o

,de nosso cluoe, est:lndo sob sevel'O tratamento, afim de tl'a,di�ão_ desaconselhava a
I
e�bcç,ldas em' GracJe, pon-_ quando f.altando dez minu-I quadro bl;usquense pela con-

rec.uperar-se o mais breve possivel. permlssao dada para que,

I
do-o ,a nocaute.

,
tos, o qu}nteto brusquense. tagem de 13 a 8. Quadros: As 8hs,

'l'IVERAI\'i: ALTA - Os cracks Manara e Amorim, sob seu teto, se efetuasse FO,I um desfecho drama- rf'"giu espetacularmente, de- . BANDEIRANTE: Ciro Ge- 10) F1
' atos em Revista.

que estavam contundidos, deixando de participar dos ul- a briga Hélio Gracie x Val- tico para uma uta que não, poi-: de uma diferença de I
nesio, Nalir (6), Wilson Nac. '

timos ensaios avaianos, graças aos esforços do Departa- de.mar Santa�a, que êste era; ..apenas u�a pugn�, e,�-: dez pontos, passando na
I
(8), Wilma r (17), Marcos 20) O GRANDE REBEL-

mento Médico do clube, chefillido pelo Dr. Lauro DaUl'a, tnunfou, depOIS de sangren- ,po�;tlva, �as"'s,lm uma� bIl- Íl'ente uma cesta de campo. I (2). OLíMPICO: Alenir DE - Com: Richard Todd.
J'á se recuperaram, e deverão participar do treino de tos -' choques por nocaute, ga ,de tIra-teIma, tao de- I' Mel'eceu o quadro local a· (7) Marco Ulisses 2 Ber'n·d RO) O MISTERIOSO Dl'.
l·j·l1:tl'ta-feira (25 à tarde no Estadio Adolfo Ko.nder. a.pós 3 horas e 25 minutos . p�orável entre nós. vitória, pela sua infiltI'a- (8)·.'

, , ,-

I SATAN 9/10 Eps.AMANHÃ FíSICA - Reiniciando os /,seus treina- de constantes trocas de ca-, Após terminada a luta no
1 ção no garrafã.o, enquanto I" I P 7 35bl I t t I I

' leÇOS: ,00 -

. , o
mentos tecnicos e físicos o Avaí estará dia 24 à noite no beça das, pontapés, cotove-· ta ae o, uma ou ra �ve u., seu adversário mostrava-se. Tihtlares: OLíMPICO 41 Censura até 14 anos.Estadio da F. A .. C., exercitando-se físicamente, sob ás ladas, e socos. I gar fora

. d,o . quadrllater?, i perigoso nos lances da zona! BANDEIRANTE 39 Qua
ordéns do seu preparador físico professor Libório Silva. Infelizmente, ·Hélio ,Gra- i

entre partldarlOs de. Grac�e : morta. A atu!lção da dupla I dros: Do vencedor, Can
Quinta feira no mesmo local voltará o Avaí a dar mais cie, sendo mestre de jiu-· e de V�l:demar. FOl m�ls I de juizes, PACHECO - gussú (2), Amarilio (10),
um preparo físico aos seus atletas. jitsu, tem pre.

ferido resolver I um n:O:IVO para, as nossas LEMOS, agradou-nos pela
I Rigoberto, Engel (23), AI-

QUARTA FEIRA TREINO DE CONJUNTO - suas questões no "vale tu- restnçoes a espetaculos des- seg'unda vez, e deverá me- ! berto (2), Munir (2) e

Ql1arta feira à tarde tendo por local o campo da rua Bo- do. Após a bárbara demons-,sa espéci_e. ,
.

lhorar pois possue cl'eden-IWel'ller(2). Do venbdo,
caiuva, ensaiou coIeJivamente o Avaí, reiniciando desta tração de, ontem, o veterano. --�:;--.. , I ciais para se firmar como Werner, Klimesch í(12),
.forma o seu tniinamento interroUlpido pelas chuvas lutad�r pagou caro a sua VAlERIO' uma das. �1elhores do est�-, Rold (13), �lt.on (5), Beral-
ea{das na llltima semana, interditan!io o Estadio da F. temendade, baqueando por ... ,

do. IndIVIdualmente, sah- do
.

(4) Mano e Gerhard
C. F. Para êst.e "coletivo" foi o'l'Íenta.do pelo conhecido nocaute, como dissemos,· di..: RETORNOU cntaram-se no quadro ven-

1

(5).
O:ll1i Gonçalves (Nizeta). Hoje no mesmo local e horário ante ,de Valdemar, seu ex- . é.edol' ENGELS, jogando 1

�•••a••'IWW l1ii i ..,
J'etomsr}o ao campo as mesmas equipes, para completa- aluno. A diferença de ida- Há já alguns dias que se muito bem ';omo pivot e I

.

rem 03 treinamentos da semana. de e a pujança de Valdemar encontra nesta Capital, ten- AMARILIO na defesa, en- E ...... I T A' L.REFORÇO PARA O AVAl - Deverá chegar por (26 ,anos), devem ter �eito do regressado do Rio, �nde quanto que no vencido pO'1 ....,C':ÓI'W SelTlRna um grande jogador para o AvaL O referido se��ll' todo .0 seu peso sobre se subm:teu. a um penodo demos destacar �xlmlO en- INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES 'DOScrack está em entendimentos com o nosso clube, esperan- Heho G�a�le (40 anos). I de exper�encIas no Va�co da cestador de meIa-cancha, lNDUSTRIÁIUOSdo-se que seja uma grande atração para i1OSS0 futebol. A PohcIa: em d�f�s� dos
I �ama, 1:ao sendo mUIto f�- o KLIMESCH e a ROLF. DELEGACIA DE SANTA CATARINAÉ possive,l, que em no.ssa próxima edição poderemos adi- povos de �l?ade clv�hzada, 1hz, , � Jovem centro-medlO Abaixo o movimento das ELEIÇõES PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCALantar maIs alguma cOIsa. deve prOlblr termmante-I ValerlO, o qual, ao que pa- partidas realizadas. O I t't t d A t d' P

-

d I d_
.

... ,

. ns I U o e posen a,ona e ensoes os n us-NAO AGRADOU JOAQUIM - Esteve tremando, mente combates dessa

natu-I
rcce fu'mara contrato por . Aspirantes: - BANDEI- tl'iários pela 'Com 'N -a L C· I d El'

�

f o dh. ,

t 'do I' J
.

de'
h ,

d b f"
,

t d R \ "TE 2 O
., II:;S. o o a e elçoes, na Olma o

•S8m eXilo o cen 1'0 me 10 su mo oaqLllm, o omerClal'lO
I
reza, que em na a ene ICI- maIS uma ernpora, a com o ,AJ� 7 LíMPICO 16. < t' 12 d I t

-

d I" Pt· o 3291! C·.'
,

O f 'd
.

d" "d .

P 1 R
...

d
ar 190 as ns· ruçoes aprova as pe a. 01' ana n .(e 1'lClUma. re el'l o Joga 01' Ja retornou a CI ade am o esporte e apenas ser-I· au a .amos, deslstlll o, Quadros: - BANDEIRAN- d 1" d t b' d '1954 I S D' t G I d D·. , -. , . . e ú e ou u 1'0

.
e , e o r. Ire 01'- era o epar-de Ol'lgem. .'

I vem ,de lllcentrvo a

deSedU-j pelo menos por enquanto TE: Nelson, Herbert (4) tamellto N.-.· I d P
.

'dA
.

S
.

I·• �,

.

• .• ' .< "ClOna a reVI encla ítclã convoca os se-AGRADOU ISAAC - Esteve tremando com suces- . caça0 da Juventude. de mgressar em clubes de' Nlberto (7), Manfredo (2) h D 1 d El't I
.

d' t' . d' d
A

, , . ,
� I '.. . , . I ' n ores e ega os- el ores (OS sm lca os se Ia os nes-so no Aval·F. C. o meIa esquerda ,Ilancho Isaac. Pór este Damos, em lmhas germs, outros Est

..
ados, pOIS e

am-1Becker (12), Harry (2),. t E t d
'

t·· 'd d '-f"'� A, •

t' D' ." " 'd' .

I d I I
., OL'MPICO'

e s a o, CUjas a IVI a es pIO ISSlOnal;,; OH, economlCasmo IVO a Iretol'la azzurra, envI ara os maIOres es- alguns aspectos esse com- ca mUlto Jovem e o futuro II : Amadio (3), e t"J'am v· . I d
�

t I t· 't t 'I .

õ df· ., d t ·t' 1
' I .

11
. .

Id'
\ S e meu a as a es e ns 1 11 o para as e elç es os01'ÇOS no sentwo , e con Ta ·a- o bate: .. mUlto 1e reserva alUda. Wl'. li' (4), Victor (4)" Ga- . ]J .• � f t' N I· t d C' .

••••••a••iJ•••••••••a "6t�•••••••• ".�c 81)•••6 ,. I
mem 10::> e e I_vo" e s.up en es o onselho FIscal do I. A.

.

� P. L, que serao l'eahzadas na sede da Delegacia do. Ins-

I�
tituto nesta ci(�ade: à Praça Pereira e Üli\'eira, Edifício
IPASE, 2° andar, a8 9 (nove) horas, nos dias 6 e 8 de
junho do corrente, al1o, respectivamente, para os repre
dfütantes dos empregados e dos empregadores.

8e lião alcançado o "quorum" previsto no parágrafo
. • • único do artigo 21 das cítadflf3 Instruções, isto é, a pre-

(L' 1) senÇa de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos 'Delegados-
,

. OCQ Eleitores, da. res�ec�i�a .cate?oria" a eleição será realiUt-

ro' 1-1D8 a' o·ol-te nesta - Capl-lal :�ao 1��C�l��I�:�O adi;r�:����1e::a��,��q�::��!��� e

d:O��::
- gados-EleItores, mdependente de nova convoca'cão. '"I' -

"_ Eü.d(:Q de Siqueh'a I.isbôa
•

0- GI [. Brasil em canc�as
Hoje contra o 'Caxias, domingo conlra . o

e terça-feira coo Ira

-: �
- -- � - -""""

���"

• •

(Pelolas)
ia 31- -I ir
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Diario da
�e.ro·pole
OBRA LITERÁRIA, AÇÃO

ENTR:t: /AMIGOS?

(A}varus de Olívec.a)

O livro atravessa uma

crise das mais sérias den

tro do Brasil. O papel .caro,
mão de obra caríssima e

� público se divorcia.ndo da
I

lEitura., provocam .tíragens i
.limitadas, o que encarece o

custo unitário. _E quanto
mais caro o livro! menos se

vende e quanto menos ve�
de, mais caro se torna o 11- .

vro.·
.

_ . I
Os editores não se lançam I

mais a aventura de Jogar

aos mercados,. livros �ue
não tenham certeza de boa:
venda. Os que desejam apa- 11recer só. p_agando suas pró
prias e.dlçoes .. , E os novos '

terão recursos para isso?

Nem sempre. As obras lite

rárias tendem a 'desapare
cer. Os meios de diversão

como revistas, histórias em

qua'drinhos, cinema, rádio,
teatro e televisão, são os fa

tores que afastam, o público
do entretenimento da leitu

ra. O livro de cultura-maia
adiante um pouco, vai tor

nar-se limitado símplesmen-.
te aos que gostam de ler e

de escrever. Vão ter circu

lacão restrita, em família,
ve�dendo os livros os pró
prios autores uns aos ou

tros.. como se fosse uma a

cão entre amigos .

.

pássava-nos tudo isso.jie-
'

la mente, enquanto olhava

mos os "stands" de livros

que, em comemoração. à "se

mana do livro" no Rio, o ve

reador Edgard de Carvalho
teve a iniciativa de. oi-gani- ;
zar. Postas as harraquinhas
ao redor de um dos cantei- :
1'08 do jardim da Praça F'lo- :
riano, na Cinelândia,

..

pela 1
novidade e pela faciltda de I
ao ar livre, provocou inte-

Irêsse e alguma venda. .

Essaa iniciativaa em prol I
do livro magníficas e deve
riam ter çaráter permanen
te, como "já se fez no Pas
seio Público, do outro lado
da -rnesma- Cinelândia, cçm
exposição de pinturas, so

bretudo de novos artistas da

palheta que tinham dífícul
da des de. conseguir local pa
ra suas mostras.
A iniciativa do vereador

carioca, levou o livro ao po
vo que. se afa,sta dêle cada I
vez mais. Esta de parabens Io nosso amigo Edgar. -de
Carvalho e sua idéia deve
ser imitada por todo o país!

VAI A IUGOSLÁVIA
BELGRADO, 25 (U. PJ -

° sr, U Nu, primeiro minis

tro da Birmânia, irá à Iugos
lávia em visita oticíal, de 6

a 16 'de junho, � couvíté do

marechal Tito, anuncia-se.
oficialmente.

Bem recebida
no Brasil
SAN $ALVADOR, 25 (U.

P.) - ° 81'. Arturo Morales

F'lores, gerente da Federação
de/Cafeicultores da América

Central, México é' 'Caraíbas

(J?EDECAME), declarou que
nem as autoridades..do Insti
tuto Brasileiro do Café, nem
o ministro da Fazenda do

Brasil, sr. José Mari,a wnu«

cker, ofenderam a missão dos

países da FEDECAME, que
. visitou o Rio de Janeiro, re
centemente, "As conversações
se desenvolveram em forma

cordial e houve para os visi
tantes tocl:n espécie de aten

ções", disse o. sr. Morales Flo
res. Acrescentou -que o rápí
do progresso. da missão foi

motiado pevlo fato de que
assuntos que deveriam se;'

tratados foram solucionados

.. rápidamente, o que "prova o

entendimento e a cordíalída
ele que anima a todos os

países produtores de café.
'renho a 'impres'são. ele que,
nunca na história careeíra
continental existiu maíor

cooperação, que nestes mo

mentos, entre os tres grupos
prinCipais de produtores:
Brasil, Colômbia e a� FEDE·
CA1VIE·'.

.

--;... ..

·seu carro merece o melhor

MOTOROll

,," .�':',

* DETERGENTE
, ...

*ESTAVEL
•

*PROTETO

,,'.� :'.- ..
. � ....

..!
•. c. :.;� ..

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

o CRISTIANISMO NO JAPAO UMA CRUZADA NA NORUEGA
Convidado Billy ·Grahan

(SNA) - o evangelista centrações serão efetuadas
batista BilIy Graham acaba provàvelmente no estádio
de ser convidado oficial- "Bislet", que tem capacida
mente para visitar a �orue- de para mais de 30 mil pes
ga, pelo Bispo Johannes, soas.
Smemo, de Oslo, Primaz da-

qU�le ��!�gelista dirigiria Vem mil hebreus
uma campanha de 4 a 5 dias (SNA) _;_ Atualmente há,
na 'Noruega no próximo mês

I' ap.r01�imadamente, 100.00.0de Junho. cnstaos-hebreus no contí-
A Comissão encarregada' nente norte-americano mas

dos planos disse que uma para cada um desses 'há 60
multidões que certamente judeus que não são cristãos.
acorrerão para ouvir o f'a- Perto da metade dos 12 mi
moso evangelista, as con- lhões existentes no mundo
v-ez que Oslo não possui um vive na América do Norte,
auditôrío suficientemente I informa uma fonte noticio
grande para acomodar as sa evangélica..

EXPULSOS DA ARGENTINA
FICARAO NO CHILE

- (SNA) - Hoje em dia o geliza ç
âo tem sídc levado a

Cristianismo está represen- l efeito desde o período de
ta do no Japão pela Igreja após-guerra, mas o total ge-

SANTIAGO, 25 (U. P.) -

I que dois seriam expulsos por Ua idn de Cristo (167.407), ra l de cristãos é ainda me-

Chegaram, ontem, ao meio-! serem comunistas. pela Igreja Episcopal,.:... 1101' do que 1 % da popula-
dia, dois estudantes perua-. ° indeferimento do pedido (3:2.000), pela Igreja Orto- ção.
nos, com visto chileno, em-' ele asilo causou aqui grande doxa (3?8E.9), e por um' COMá EVITAR CALOsE
bara antes lhes tivesse sido reação política, provocando a p;r;1nd� nUi�ero de pequenas! UNHAS ENCRAVADAS
negado o pedida de asilo. In- 'renúncia do subministro do denominações protestantes, I'tegram eles o grupo de 13 es- ,Interior, Carlos Ferrer, (lu,", informa uma fonte metodis- Unhas encravadas, calos
tudantes presos na Argentí- 'segundo os elementos da opo- ta. Prática.mente, todas tem e outros males dos pés são

. : sição, foi culpado da atitude. de um a centenas de missio- causados, em geral, pelo uso

na e envíados de volta ao_Pe- I Em face dos pedidos de di- n ár ios operando 110 campo. de calcados inadequados. Os
rú recentemente: Quando versos meios, o governo con- Um Concílio Ci'istão Nscio- sapatos n ão devem ser nem.
passaram pelo território chi-

I
cedeu os vistos aos estudan- nal, que atua como uma a- muito justo, nem folgados

lena solicitaram asilo mas II tes que desejavam residir no
I
g ência coordenadora, repre- em demasia.

não lhes foi concedido em Chile. Hoje de manhã o' senta quatro denominações I Ao comprar seus cal-
seguida. Entretanto, o govel'-I cfuanceler Osvaldo Koch deu! protestantes, as quais, . por, çados, escolha-os nem

no peruano informou que 11 ; ordem de visto nos passapor-I sua vez, representam 80% I muito apertados, nem

estudantes fora� postos em ,tes dos 11 outros estudantes
I d� tod.os os protestantes. muito f l' o U X o s,

liberdade ímedíatamente e que pediram asilo no Chile. ,Um ativo programa de evan- I SNES.
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o J:t-ITA1){'Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Maio de 1955

----------------------�'--------=---------------------�------�------�--------�-

ARTIGO INÉDITO DE imenso atleta, de uma 1'0-
I
brada em duns, os braços es-

HENRY ASSELIN bustez impressionante, que tendidos, como asas, num

(e ergue entre a grade do gesto de defesa, cuja signi
(Exclusivo para esse Jor- jardim e a porta da casa: o fie:'\l;ão humana é singular-

nal e essa Cidade). artista, em cima de uma an- uien te comovedora: não há

Jacques Gestalder ocupa da irrie, trabalha diretamente dúvida que estamos peran
eutie às jovens escultores, sôbre a pedra, de cor e grão te a grande escultura e que
- os que ainda não passa- .nagnificos. Trata-se de uma .esta.lder não pecava por
ram o cabo dos quarenta, - encomenda para o Instituto .resunção quando era pe-,um lugar muito especial. dos Sports 'de Paris. O atle- [ueno.
Com efeito, êste escultor ta é esculpido à antiga, com Ouço-o e fico maravilhado
soube rcsistlr às tentações .quela Ciência da anatomia .om a maneíraTapropriada
do. abstrnto e encontrar no '-lue dá à musculatura todo o como êle fala, procurando
figurativo as formas de ex- "eu relevo: mas há na posi- .s palavras, que nesta na

pressão mais clássicas sem "fio da cabeça, no olhar di- .ureza complexa são condi
nenhuma perda de'"origina- reto e franco, no movímen- danadas pela medida e pe
lidado. A SUR obra, que já é 10 do h1'11,<;o direito levanta- lã díscreção do puro alsa

considerável, amadureceu ao .lo e dobrado, na mão aber- -íano; de Platão, de Nietzs
longo de um caminho que t:l, qualquer coisa de novo, zhe, de. Wagner, .de Rodin,
ievela uma vontade sólida, rle sensível, de patético, que 2111 suma dos grandes pen
um

.

sentido da pesquiza e :di ua a obra, imediatamente, sadores e dos grandes rea

uma sensibilidade' profunda. 10 presente, nos tempos que llzadores. Noto o que êle me

Esta sinceridade, esta probi- vivemos. diz da. sua concepção da ar

dade intelectual suscitam Outro tema que tenta te: "Aprecio .e admiro tudo
naturalmente toda a nossa Gesta lder, e pelo qual êle o que a Natureza fez, o' cor-

simpatia. Casos como êste rem uma predileção vespe- po do homem e o corpo da
__�_� _

são, infelizmente, cada vez 'jL 1, é a Dansa, tema eterno mulher: mas, com -a matéria
mais raros. .ju e o escultor renova, Se prima do escultor, . com a

Cesta lder nasceu em Yvry, juiséssemos comparar, com terra, a pedra,_ o mármore,
nos suburbios operárfos de Ca rpeaux por exemplo, ve- o que se pretende é dar for

Pauis, numa época em que ,.ifical'Íamos logo que aquilo ma ao seu espírito que aní
a grande in dústrta forjava jue no mestre é graça, ire- ma o C01'pO do homem, o cor
em redor da capital esta cin- rlbflidade de movimento, po da mulher, as atitudes, °
'fura de fábrtcas e altos-for- .ncanto da composição, se movimento, e a própria imo
nos que ameaça hoje cortar- .ra nsforrna em Cestalder em I bilidade. Foi o que fizeram
lhe um pouco a respiração. vigrn: muscular enum extra- . os nossos antepassados, os

E,f"U avô era escultor em .Jnlin8l'Ío impulso do corpo. : construtores de catedrais e ........�����--..."""'_......_--------------.....

madeira; seu pai, militante flerto das Danseuses e do lOS velhos canteiros: os ma

sindicalista, defendia com .seu üfmito de alegria, avis- iores exemplos fomos nós
todas as forças os direitos e co uma silhueta de mulher, que os demos". CSII).
Iiberrlndes do artesanato..acabrunhada pela dor, do- Henry Asselín
Crta.do nesta atmosfera de " .....-.��,;,-�'""

.r
-

.

I
O Doutor Clovis Ayresgosto artístico e paixão so- <'1.,0 t.enecu O)) Gama, Juiz de 'Direito da

, eis-I, Cestalder revelou cedo

P d
' SEXTA FEIRA 27 DE MAIO Comarca de 'I'íjucas, do Es-as dülposjções,_gue o ha bita�

, •

,

er eU 'se'
Ponde de parte tôdas estas coisas: a cólera, a ira, a tado de Santa Catarina, naV<1111, elltre o sonho e a a-

'-,

'

.

-

J'
-

.

. �

." ""... I malíCia,
a blm'lfêmia, 8g palavras torpes da vossa bô. forma da lei, etc. . .

.

ç,.o,· a era poeta, lia os
- FAZ SCd. '. Que a palavra de Cristo habite em vós, ricamen· ; ABER aos que obons autores e compunha

'te. {'fi tüda a §abedoria. (Cól. 3:8,16). Ler Efés. 4:17-24. presente edital virem ou deelegías: e ao mesmo tempo Há alguns anos eu mandei fazer um terno novo. le conhecimento tiverem,j'inha p1'<l:<1er em se mostraI' No trajeto da rua Bocaiuva ou no ônibus da Agro- li Como. e1-;1 o meu melhor truJ'e, eu o cuidava muito. Pen- ?xpedido nos autos de ar-deseontellte e revoltac1 ' -

,o, lomica, um relógio de ouro, com pedras, de senhora e dUl'ei-o no guarda-roupa. Tinha mêdo de usá-lo' pois te- rolamento dos bens do es-
p1 etElldia quebrar e ren ovar -

,)lllseira também de ouro. mia que se sujêtsse. pólio de Sebastião Francis-tudo, aspirava por uma in· I' R'
1

Gratifica-se bem a quem devo vê-lo na Avemda 10 Então chegou uma ocasião tôda especial. Quís usar co da Silva, que se proce8-(ependência que lhe permi- I3nmco, 11. '/4 - Nesta. naquele dia o ineu terno novo. Tirando-o do guarda-roupa sa perante êste Juizo que)Lisse imprimir � sua vida
nm sentido conforme ao Séu

verifiquei que, estava todo empoeirado. Comecei a escová- atendendo ao que lhe foi re-

rlesejo. Optou pela escultu-
-------

12. e descobri, para horror meu, que as traças haviam fei- querido pela- arrolarite Fio-
� fo "buraco3 nele e o -pó, que por tanto tempo 'estivera depo- I rêneía Francisc-a da Silva e

1::1, nào pela escultura em Pt·· â
'

�

.

ar lOlpaç o sihl,dt� se apegara {lo tecido manchando-o. O que fôra tendo em vista ao mais queou iYJaddr:l, mas pela grande l l't j

e.J[;ÜlL1H,:: 11 (lue dá viria a '.' ,> ',o

' ,

,':\Dtes �m Ij;1(I�, .tJ�aje novo, �stava inutíli�fido �ara o uso.

I'.
do,s autos ?onsta, por �espa--

'M' d '

'

QGc1ndo CrIsto nos redIme, como somos msensatos, " cho profel'ldo aos 20 dlas do
um bloco de mármore ou de João Teixeir.a da Rosa }r.! João Jose en onça .

p',lr:1. '},ós dezesseis anos, Seli:horu_' Senhor� I Me -insistimos em andar pelos, velhos caminhos. Não sà-I mês de maio do ano de, 1955,
[\0 enlrn1' para a Escalá de d��m o pr<1281' de pa,rticipar o contrato de ca,samento mente desoll;'amos fi Cristo, -mas continuamos a usar nos- autorizou a venda, em hasta

.Belas AÍ<tes;- desejava ser .lo sens filhos i sos trapos sujos, quan.do ?eviamos estar vestido com o' pÚbli?a, dos imóveis abaixo

"mil grande escultor", pela Hedi e Huri i m.��t�"b�an:_? de. Sua JustIça, .sem mancha e sem rugas! d.escl'ltos, .cOl� suas respec-

sjmples ra,zão 90 seu tem- Florianópolis, 20 de Maio de 1955. clu L;OI0a� s�111elhantes. ' I tIvas avahaçoes, pertenceu-
pel'amento otimista e. com _ I tes ao espóliç do "de cujus"
l)'�ltiyo nào suportar meias

,._--'--- .---�--.-,-- O R A ç A O
s�pra l11enciona�0, .

que se-

'medid::w. Em termos de tro- . .,
.

. , , .

rao levados a publlco pre-
pa, de general para baixo O EMBAIXADOR AMERICANO, FALA '-'

P�I de nosso �eilhor Jesus Cl'1st�, })elo §acnflcl� de gão de venda e arrematação,
nada lhe interessaria. Tudo

t�u FIlho tu nos dotaste de uma vestIdura nova .. EnsUla- a. quem ma.is der e maior
isto é dito 'por êle com um D.A- V'IDA' ES'PIRITUAl

):iHS li deixar de lado o nosso velllo traje, ensebado e an- lanço oférecel' acima da.s

:;lorl'i:so. -

- iiqUfiflo q:l,e já nfil) senta para nós c.om� cristãos. Ajuda- respectivas av'aliações, pelo
/' É \V]É!l:ick qne lhe ensina CSNA) - Amos Pea.slee, da diversiüade dos variados r�o; ': ,,�m:_ o novo manto da tua JustIça. Oramos por porteiro dos auditórios, ou

0.0. fie.oio nus Belas Artes. E

I
embaixador dos Estados :0-' ueclos e denominações �xis-l

�:n§ o. mem.

'q. :lern suas, veses f.izer, no

rmbOT:1, Miguel-Angelo lhe nidos junto à Austrália, dls- tentes nos Estados Ul1ldos, ;
dIa 10 de Julho p. vmdouro,

PENSAMENTO PARA O DIA '

10 h I
p:::1'€5'1 uma divindade Íl\a- se e;11 Sidne� que o. povo 11,- a religi�o está

. produzi�do , i
as o,ras: no ocal em.

cessiVel prefere como mes� mel'lcano �st� �xp�rnnel1tan- um �otavel e�elto na vld� I ".Ir, d
.

,t Q d T Ih I '

I que se reah�a�l as vend�s
tl'es Roclin e Malfray, o ado, do um "SIgUIflcatIvo" des- americana", dIsse o embal- . a \ os espI� e... o \ e o 10mem �om todos os seus em hasta. publIca detenm-

, , - t t "t I 'd
i ft?itos ... e revestI-vos do homem novo. Cal. 3. 111� das po'

'

t J"
,

n11rave! Malfray, tao pro- per amen o espll'l ua que. xa 01'.
HAX ZALClVIAN OPERARi

. u 1 es e UIZO, a por-
fllndflmente esquecido. A es- está "fortemente influenci-: •

_
• \'., O (Israel) ta do edifício da Prefeitura

colha era das mais honro- ando o pensame�to �ôbre ,os I � �:'. �,easlee di�se que a
. , �Im:icipaI. J?e�cri.ção e ava-

Jas
..
Este gôsto e êste senti-

I proble:nas. ,�aCIOnalS e m-

I. relI�Iao enfurec: os
_

co-

� 1.I-açao dos

lmo�el.s que se-

da Inato da llrandeza, evi- 'ternaeIOnaIs . jmul1lstas porque eles nao a

CAMPANHA DE AVIVAMENTO
1ao levados a Praça: -

dente desd--e as primeiras o-I "A despeito do número e' compreendem. -

.'

.

"Um terreno rural, sito em

b1'as, espantam n um homem I
'" ,

.

'I !tinga, dêste Município, com
de b!'!ixa estat-ura, fino, es-

I ---------.-.-.-:--'--,----.-- I NO ORIENTE 264 metros de frentes que

�:'�'O;P;�;'O�'d;U:';:t;'�:I��:O I O'PERA"RJO 'À"'VO'SSA" 'D'ISPOSICÁO- ;�:e� �:ci�et:�'�: ��u�:r���
do e fmo, de' gestos e pa.la- , ".

- ?, (SNA) - O dr. Stanley Jones, ,que recentemente fIa, por 400 dItos· de fundos,
Vl'flS'

. lJf'sitan-t��<::·ê. cujos i CONSERTA-8F,:;· FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO Jones, missionário na. India 'completou uma viagt?m de que fazem em terras do lote
olhos se 'escondem detrás dos jlHAPIDO

E GARAN'I'lDO. ATENDE-SE CHAMADO A e líder evangelistico, está conferê�cias de seis meses nO 2; extrema pelo Oeste
óC1:llos. M�s no entusiasmo DOMl,�:I�I?. _

,

_

... _

realizando uma, c-ampanha através dos Estados. Unidos �om terras ,de Alexandra; de
I

dri
. convel'sa, o seu ol�ar. ad-I , OPcIIU'lO;" �,��[\'IAR FOSSAS - Rua "3 de �aio". de evangelismo que abran- e do Canadá, está presente- S?uza Mafra;; e a ,Leste em

n

...
lllre confIa,nça e fl.x.a �o 1

(Beco), no ES'lREJTO. gerá o J'apão e a India. O dr.' mente no Japão sob os aus- dItas de Jouo VIcente da
TI 03S0 com uma especle de' J1ícios da Comissão de Evan-

violência intensamente 'pe- gelismo dos Trabalhos do ------...... .;o_ � , �_�.

�;,�.I,�l,�:!�l·i �:,�!rd.�n.�;.,��;��t�Ol�·ILI· ,E·xpre,s'so .. Florl·an·O'p·o!II·S�,:r L.Ida.�.'," ���t��!ri��r �:a or:!!��!�
fo, ça da .iJitehgencla. ,e da.' ,j os planos para as comemo-

cOllviccão. I ... \"".... rações do 1000 aniversário
A casa que o escultor ha- T d -I

.

t·'
""",,-,

(em 1959), ,da fundaçào do

bita em Boulogne, perto do
" ransporte e ca'rgas em gera en re Protestantismo no Japão.

Sena, foi construida_per; êle,
' l... .

CO�INHEIRA

���r;r�.jut�1H��OU':l{l::!��� fLORIANÚPOllS1 CURITIBA E SÃO PAULO,
um teta formam o atelier

6

A vi�a artistica em frança

que é atravessado por uma

tl',we da fel'ro com corren-
.

ces e roldanas para deslocar
os grandes blocos de pedra.
i; um lugà.r de trabalho on

rl2 TiO!' toda a parte se sen- I
te o esforço, o sofrimento e

n espernnça dos homens. A
cave ainda está meia inun
(bda 'Pelas ágüas da última
cheia do rio. O fogão só se

acende quando há modêlo ...
De resto, Gestalder trabalha
por agora ao ar livre, quer
neve ou chova. A obra en

tre mãos fi grande demais

para 'entrar no atelier. Ê um

�,oDE !A� S S.A O O 'Colação do calé e du cacau-
A DATA DE HOJE RECORDA·NOS, QUE:

-

NOVA lORQUE, 25 CU. P,) imediata o Santos 4: cotou-s,
G b J

- O café Santos "S", para 53 t d d'I- em. 16à4, faleceu o reformador de ene ra, oão - -, a, cen avos e o ar a li.

Calvino, nascido em Noyon, na Picardia, em 10 entrega futura fechou hoje; bra-pêso, inalterado. Os ca,

de julho de 1509;
entre inalterado e 25 pontos fés colombianos cotaram-se a

L B b 'Ih A de alta. Foram vendidos 266 57 cent I d I 1"em 1G35, os capitães João opes sar a o e n- .avos c e' o ar a i1Jl''t-
tôn io Bezerra fizeram um ataque aos holandeses contratos. peso, inalterados.

em Nazaré do Cabo (Pernambuco); O contrato "M" fechou em
I O cacau para entrega ime

em 1812, foi assinado em Buenos-Aires, entre o.
alta d� 23 a 70 pontos. Foram' díata cotou-se hoje a 33.2:)

representante do Prlnoipe-regente de Portugal, ��ndl(��)S,,4. contrato_s. O con-I centav�8 de dólar a Iíbra-pg,
Joãõ Rademaker, e o Govêrno Provisório das Pro- trato B fec�ou em alta ele; 80, subindo 10 pontos. O Ba,
vincias Unidas do Rio da Prata, um armistício 25 pontos, Náo houve vén-! hia Superior cotou-se a 36
ílírnitado;

das.
. I centavos de dólar a libra-pê.

em 1823, a cidade da Bahia, então ocupada pelas No mercado para entrega so, subindo 22 pontos.

tropas portuguesas do General Madeira, foi sitia- �'�liif'
da pelas tropas brasileiras do Coronel José Joa- _·�-_·�__w .

__.

.

quím de Lima e Silva, depois General e Visconde r---'n��,,·
de Magé ; -. Iem 1819, na Bahia, faleceu o Chefe de Esquadra
João Gomes de Aguiar, um dos mais bravos I):a

Guerra do Paraguai;
en� 1889, no Rio de Janeiro, faleceu o poeta Fran-' (O REGULADOn VIEIIU)
cisco Otaviano de Almeida. Rosa, chefe do Parti- -., .íDulh",r ....U.r. dort>lI
do Liberal fluminense, nascido na mesma cidade . ALIVIA AS CúLlCAS UTElHtü�
em �6 de .iulh� de 1825;.' .. . I Emprega-se

.

com vaotal!iéID pall
em 1895, no RIO de J�neIro, faleceu o abolícionls- combater •• Flore. Branca•• CoU,
ia dr. Saldanha Marinho. cal Uterina. Meolltruae. c . .-,

André Níl T d
" ....- • \I

n re r 9 a asco parto, e Doree DOS oVirl .. -,
lt poderOIo calmante e Re�t.Ú"

dor por excelência.
"'LUXO SHJJ.'\TlNA,· pela ...." ..GULil,

I
iJ1'ovllda 131.icac1a , ..

"c."eíl&d,jl. 1,»''''
médico. BUlire•.

FLUX. SElJATINA eneoilu·1',.:Jo.� .. """

toda part••

H O J E

Amõrl

Emoção!
Místérfo!

"A ROSA VERMELHA"
•

'E C'ITA L

Sensacional novela de Raymundo Lopes
Dia 30, segunda-feira, pela Rádio Guarujá, num

patrocínio exclusivo de ANTISARDINA - o crême
. ideal para a beleza feminina.

Edital de praça, com o pra
-zo 'de trinta dias

JUIZO· DE DIREITO DA
COMAUCA DE TIJUCAS.

Silva; área de 116.160 me
tros quadrados, avaliado
por Cr$ 8.000,00. - Uma ca

sa de madeira, em péssimo
.estado de conservação, en

cravada no imóvel acima
.descrito, avaliada por Cr$
1.500,00." E para que· che
gue ao conhecimento de to
dos e ninguem possa ale
gar ignorância, mandou ex

pedir o pres�nte /edital que
será afixado na sede dêste
Juizo, no Iugar do costun:ie,
e por cópia publicado uma
vêz no joi'nal "O ESTADO",
de Florianópolis. Dado e

passado nesta cidade de Ti- ,

jucas, aos vinte. e um dhrs
do mês de maio do a11,O -de,
mil novecentos e cinquoenta
e cinco. Eu, (as) Gercy dos
Anjos, Escrivão, o datilo
grafei, conferí e subscreví.
(as) Clovis Ayres Gama -

Juiz de Direito. Está confor
me o original afixado na

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

portó e dou fé.
Data supra. O Escrivào:

Gercy dos Anjos.

(óm a Biblia na Mão

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOlWINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

"

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTG
ALEGRE

RESERVAS:
. Cons. Mafra, 6
Fone 2358

•

Com i,s�� vaJo.. V. 5,
6.bV';it'Á UfTlol. CiOOfd. que

;1����iIij.Il�:-lhe nndílN. juro C017l-

'4 pens&:lol"
. e

��I5�5Sí5��ª�tI�ª-,,· leliól"tÍ. Ptl."tl. SUl> res;dln •

Iii ció. um lindél i! útil preSe?J2:
um BELÍSSiMO eÓFI?Ede JIJ(?O aROMADO.

NCO AGop7icbr�Â'
_12.w.:a ';-'j.(,,"'� ��>, 1Ó

.

... fLORIAtiliP01..1S �r S"'NU C"'TA�''''''

Pl'ecisa-se na rua Lacer
da Coutinho, 13 (Chácara
do Espanha).
Pag'a-se bem.

•

1--- .�.,...

l\'lATRIZ: FLORlANÓPOUS I'Uüt: CmUTIBA

COM VU.GE�S OiftÉTAS r: PERlViA BENTES EM CABROS PBõPBlOS

i'ILIAL: SAO PAULO
VIDA NOVA SEM TEMOR

PARA OS HOMENS
, Hoje todo homem pode
ser 100% viril e pode sel'

pa.i, mesmo sofrendo de dis
tm'bios de origem nervosa,
fisiológica, de nascença e

de idade. Represe-ntações p�ra S. P B
Aceito representações. de firma que -queiram espandir

s/v?Iume de �egóclos em São Paulo. Disponho de loja, de
POSjto e selecIOnada freguezia.

Dou referencias comerciais e bancaria" .

Ca-rtas pi Luciano. L. M� Colam-eo - Rua Camomll, 137
,

.

- SAO,PAULO_

Escritól'10:
Visconde do ruo Branco ': Avenida do Estado 16�6/78

.(i32/alS)
Telefone: 37-31)-91'

Rua Padre Roma '50 - l'errcu

Deposito:
R.ua Conselhelro Mafl'� n Lii

ll'ones: 25:-14 - 2.53&
Caixa Poa:b'tl, 4;�5
End. 'relegráfico:

Sandrade e Tranl:ipolls
-0-

Teleroue 1:.!31.i

. 2ndereço .1·eJf!f�ríÜ·'(':)
_balü·"iI â. e j·f:d.flS!.' ... .I1."t

.I'
São Paulo - O_apHal _: BP.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s.

\

Esses distul'bjos são ago�
1'a completa e .científica.
mente corrigidos por novos

médicos. Peça GRATU'fT A
MENTE, mais in forma.ções
� Caixa Postal 8536 '_ São
ADAUTO Hotel .Estrela.

-0-

(A,êncla De. Rio de. lanl"tro e�em• .Be1o ..If,orí�oDte .4l0Ul tráfego mlituo até
. 810 Paulo com a Empda...ue Tnllliportes �ma!l nC1':US S/li.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



U !.'STADO
...

et�"·'�I"llf,-�/i�::��:7,�1�: ���:.ç�,�:�: d.;.��:�o �:,I�;r;::.,,�,I,·;�.1��:�,:t:�� Vasa "EDreka"
I

. •
" Rádios. 'I'ranstormadores, Amplffieadures, Motorea

Faco saber, aos que o presente edital VIrem, que por I�: DJllel;o �at �omdalcaS �e Elétricos, Gazolína, 01eo Crú, Corres e ,li.... íchâríos de Aço,,

- .

d J' J' de Oli-'eira me foi apresentada a ao ose, s a o e an a
Radíolas, Máquinas de Costura, etc. etc.parte de lV1at�_L e u �at . 'D t'\ ão� Exmo sr dr Juiz de Catarina, na forma da lei,'

púc-iio do teor seguinte . .L e içao :
te

. , Bombas Elétricas, Motores 'para Bicicletas, Toca
tir;ito da Comarca de Sã,o J?sé. �at�lç.e Júh� de Olíveí- e .

Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
" brasileira, casada, viúva, domêstíca, residente em Faz saber aos que o pre- Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força�:;rreiros, município_ de São ,Jo�é, �?lo advogado que es�a sen�� edital v�rem, dêle �o- Instalador licenciado pela D.O.P, - 'I'écnico forma-

, \ screve (prOCuraçfía anexa) inscrito na o. A. B., Secçao
I
nhecimento, tiverem ou m- do na EuropaSUJ.. 225't' io m FIo 1'1'e 6allhl Gatlil:ina, sob o n..

,

,com escrr 01' e -

teressar possa que, no aia PROPtuJ<.:TA \ O; OTOi'tlAH CEnHG�S BOfJ;HM
'�blll)POjiS, à praça 15 de Novembro n. 23 so�r�do, �e� ! 13 de junho próximo vindou- He�i�tro: Iuscrtção 211
orn fundamentos nos artigos 550 e 552 do �OdlgO CIVil 1'0, às 10 horas, no edifício. FODe;c

d confol'midade com o processo sstabelecido nos art. da Prefeitura Municipal de Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
:1)4

e

e seguintes do Cód. de Proc. Civil, promover a. pre- l São José, o porteiro dos au- li:.lnrt:ttv _o. fjorjan(,rlO!i� - Ij;stado de Santa"

te ação de usocapião, propondo-se provar, mediante I ditórios _levará a público Catarina - Brasilseu. c

li t I

revia justificação, o' seguinte: 10 - Q,ue o sup l�a.n e
i
pregão de venda e arrema- v I<-::NDA À V 1STA E A LONGO I'RAZOPossui há mais de, 30 anos, mansa, co�tll�ua .e paclflC�- tação, dos seguintes bens -�'-,-�_.. - -

- ..-----

p
ente, por, si e seus antecessores Jose CandlO.o de 011- que no referido dia e hora, Dotal Sa t A I

."--
m., e João Joaquim Godinho, um terreno Situado no serão levados a Leilão, pe- ,e ' n a po on Ia ,�""",�l���:' Barreiros, nesta Comarca, nele residindo e man- nhorados a João Varella da " �.�.
t ndo plantações; 20 - Que o terreno em apreço tem de Silva e sua mulher, nos au- �F

f�entes dezoito e meia braças e fundos cento e,,- dez bra-, tos de precatória executó- ARTHUR ANTONIO MENEGO'1'TO
as perfazendo a área de 9.768 metros qu�drados, f�zen- ria, expedida pelo Juízo da Rua: 'I'tradentes, n.? 20�o 'frentes em um caminho com João Licio de Santiago, I.la. Vara da Capital, a re- FLORIANóPOLIS
fundos com Frederico Luiz Pereira, lado norte com �ro- querimento de Aparício Va

cópia Ferreira Andrade e sul com Adão Mano.el da S�lva. lrel_la da Silva, os quais são

Pelo exposto respeitosamente requ�r a. �. ex:._cla. s,e .dlgn.e ,os ;seguintes: 1.°)' Um terre-

andar designar dia e hora para [ustíficação previa, CI- no sito em Rancho de Ta

:nte o dr. Promotor Público, ouvindo-s: as .te�temunhus boas, com a área �e 498.960

abaixo arroladas, as quais cO�lpare�er��. lI1_dependeJ1:e I metros quadr�dos", fazendo Ide intim,ação. Requer ainda,
feita a

. .1�lstItJCaça.o da POSl:\� I frente. na antiga estrada de

julgada a mesma por sentença, se digne v. �xcla. manda.l Angelina, .fu·ndos 'com Ro-

citar os interessados ausentes e desconhecidos, por edi- berto Schmitz, ao norte com
Comercio - Transportes

tal, com o prazo de 30 ,dias, para que acompal�hem os ter- ,Incio B�cn, e pelo sul com
rtna João Píuto. 9 Fpolí,

mos do processo até final, s.ob pena de revelia e para a- terras uo comprador e Ro- 1-----------------presentarem a defesa, si tivere� o q�e alegar, dentro dos berto S�hmi�z, terreno êste CeII'ro 1 Â c ad ,.p. n'& i ('" i} X I .rJ (-Aprazos da lei, sendo a ação. afmal Julgada p�'o�edel1te. q:l� esta reg:lstrado no ,Ca�'- ' ., " ' ..... o! r » '( '.,4

Protesta-se por todos os meros de provas em direito. Pa- tórío de Registro de Imóveis
-'" fev�"rç"ij':!�ra efeitos fiscais dá-se à presente o valor de Cr$ 2.100,00. .lesta cidade no livro 34 às r

"

'V, ."'
"-

Nestes têrmos, P. deferimento. São José, 29 de março de fls. 243, sob o n. 4.282 ava- ("aculd!ld�,� d� D;.'ff)I.!fO d4� .(1�n,t�1955. (Ass.) Álvaro Millen da Silveira. Rói das testemu- liado por Cr$ 39 ..l96,80� 20) r ii a .1 l) U � U
has : João Zeferino Fernandes, brasileiro, casado, co- Outro terreno sito no lugar Ca I a 1'1'n '.l) O' 1'1 P f r j ó- �tr1 ., n

" n_:lm
� !'iI' liO�erciante, Barreiros. Pedro Manoel Nunes, brasileiro, Taquaras, com a área de! ' '_ iJ. ti·1 t d J�E t Iill � O r b ,h�

casado, comerciante, Barreiros. Alfredo .Manoel Soute, 622.700 met�'os quadrados I De ordem do colega Presidente do Centro Acadêmi-

cagado, operário, Barreiros. Despacho: C:te-se, pessoal- :�m as segull1tes eonÍl'onta-
I ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS co, dou conhecimento às senhoritas interessadas que se

mente, os confinantes do ir�ó.vel �� �uestao e o dr
..Pr�- çoes ,�o nOl:te com terras! Estoque permanente de todos e quaisquer artigos encontram à disposição, na séde do Centro, os cartões

-notor Público e por precatarIa, dlnglda ao M.M. JIllZ da dos hansmItentes ao sul e concernentes a 'a que darão ingresso às reuniões dançantes do Direito,
�a. Vara da Comarca da Capital, o "Do_mínio da União". a oeste com a antig.a estra-j" EQUIPOS,o�A��IRAS E MOTORES 'EVONI te- que serão rea!iZfld�s semana�mellt�, .às tardes ?e domin-
'o j'ntGI'eQsados l·ncel·tos cI'te-se por edItal, com o prazo da velha de AngelIna e a'

t t gos, em lugar e hora que serao preVIamente aVIsadas.s '" o C ,-
'

, A

'

." ,'.. mos para pron a en -rega' "

,- , ,

de 30 ,dias a ser publicado por tres vezes no Jornal O leste com terras d� Domlclo
A·t d d PLACAS E ,/fALTADAS

As ll1telessadas deveI ao comparecer a Sede do Cen-,

D"
.

Of" I" I" B h' l' d
' ceI amos encomen as e ..,lVJ.

t '1 d f t f" (3 4) d' t 'doEstado" de Florianópolis e uma vez 110" IarlO ICla, � .nacJO ac, ava la o por' , l' , f' 1'0, mUlllc as e uma o ogra la x e, me lan e mo 1-'.-, ,
. -

:l' d' C $i 498]6 E pala Clvelsos lUS

I
'

tA' 1
.. _

t-' 11 d
,.'

pnra todo�, que't'end?, contes�are)U o perll,df? 1110SS: e.zJ, l�,S br,�
'

..
' :00. �:Iem t o� I AT,ENÇÁO; Aten<lemos os senhores Dentistas e

ca !mpor a.�cJa ae qll1nrao 10 �ar a� ,que, 1:t�d ara mgrdes-subsequentes ao prazo do eclltal Custas -� l'I1a_. ao ose, ens �uIzel a allema aI, Protéticos do Interior elo S,' d REEMBOLSO
80 aS reulllo:s e sem 0_ qua nao �eIa pelml I a a entra a.

26- ele abril de 1955. (Ass.) Jayl110r Gmmaraes Collaço, devera compareCer no lugar, J AÉREO PO'
p erVlço e "

. Os cartoes poelerao 'ser obtidos na sede do Centro)
" d' h

. .' <" e SfAL A dA' el" t d 17' h'Juiz Substituto em exercício. ''Dado e passado .nesta c:- Ia e ora aCima

menCIOna-I' _

ca eml:o, , Iar.lamen e, a� as 19 oras.

elude de São José, aOs treze dias do mês de malO de mll dos, send? eles entl'�gues a

O E M
III

h Florl�nO'pohs, 18 d: maIO de ,1955
nov,ecentos e cincoenta e cinco. Eu, �rnold? Souza, E�- quem mais der e malOr lan:

I r oen n IC' Terezmha de Almeida Pedrosa - Preso do Depart.
crivão a fiz dactilografar e subscrevo. Sao Jose, 1� de malO �� oferecer. O presente sera •• _

_ de, J955.,Jaymor Guimarães CoUaço, Juiz SubstItuto. em tlxado .no lugar de costume
,

"

- �
e. publicado por ,:duas vezes, Q-inng. - Dent,: ,

.,

no,jornal "O Estado", e por! (caiu vários e rec�ntes �ursos ele -especialização) � ,
.

--��...:��,-,<---.._--�--------
I1ma vez no "Diário Oficial Uperações da bôca, gengiv:ls e maxibres e extl'açi'íí:'iI difí, p'

, -,

Otido Estado", na forma da leLI ceis - dentes in(llísn� rrra1anH'nlo atuai da Pillrrêla. -, c_,
-

' "', e', ,

,

Dado e passado ne�ta cieb- I por operação ilem dôl'

,Sde de São José, aos vinte e Pesquizas e tratam8nto dos fócos de infecção na raiz do l IIquatro dias do mês de maio dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio / f '.,;!'l!i,-:,'i,,�de mil novecentos e cinco- jautor lJrof. Badan) - tratamento eficiente ránido e com '/_� _ �_• ....., 7i�'�,"""�'."if,�,':,�i"'"anta e einco._ Eu, .Arnoldo ! teste bateriológico e contl'ôle radiodóntic(} VUIV<I"� VIIV
,;;Souza, Escrivão a fiz dacti- Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina, " no� 1/"nFJO t:. !f

lognd?tl' e subscrevo. (Ass.) quando anatomicamente indicadas. I " .

.'.. .J �rtl<L J �l
Jaymor Guimarães Collaço, Pontes: móveis e fixas

�::-M'"'.D·:.'
� i",'t

fuiz de Direito em exercí- R.<\DIODONTIA - DIATERMIA - FISroTERAPIA
, h,

•

·io. Confere com o original. Atende só em hOl'a previamente mal·cada
Eu, Arnoldo Souza, Escri- Ci.inica: -

. -"'
... �" •

vão a fiz dactilografar e Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834 ;; �j I
subscrevo. Arnoldo Souza. FLORIANóPOLIS - Pela manhã sàmente '-�-��="""'_ �� __.,j

f:

. Dístríbuídor

C' RAM'OS S;A

exercício.

---_ ..

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

ECITAL.
O dr. Jaymor Guimarã.es Collaço, Juiz de Direito em

exercício na Comarca de Sfw José, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc.
Faca saber, aos que ° pt'esente edital virem, que por

piute d� Severo Manoel Luzia, me foi apresentada a, pe

tição do teôr seguinte: Petição: Exmo. sr. dr. Juiz ?e
Direito da Comarca de São José. Severo Manoel LUZia,
brasileiro, casado, lavrador, residente em Barreiros, mu

nicípio de São José, ,pelo advogado que esta subscreve

(pi'ocuracão anexa), inscrito na O. A. B. ·Secção de San
ta Catari�a, sob o n. 225, eom escritório em Flol'ianópo
!is à Praca 15 de Novembro, 23' sobrado, vem com funda
m�ntQ no� artigos 550 e-'552 do Código Civil e de confor
midade com o processo estabelecido nos artigos 454 e se

guintes do C. P. C., promover a presente ação de u�oca
pião, propondo-se provar, mediante prévia justificação, o

seguinte: 10 - Que o suplicante possui há mais de trin
ta. anos, mansa, contínua e pacifiCamente, por si e seus

antecessores, um terreno situado no lugar Barreiros, nes
ta Comarca, nele mantendo plantações, pnstagens e cer

cas; 20 _ que o terreno em apreço mede dê 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
eom terras de Alf-redo Eleutério Azevedo e Francisco
Peixoto e pelo'sul com terras de Lúcio José Roldão. Pejo

exposto, respeitosament.e requer a v. excia. se digne man

,dar designar dia e hora p:U':1 a justificação prévia, ciente
o Clr. Promotor Público, ouyinclo-se as testemunhas abai
xo arroladas, as quais comparecerão independente de in

timação. Requel' ainda, feita a justificação de posse e jul
gacl.a a mesma por se)l1euça, se digne v. excia. mandar ci
tar os interessados ausentes e desconhecidos, por edital,
CO�l o prazo ele trinta dias, para que. acompanhem os têr
mos do processo até final, sob pena de reveli'a e para a

presentarem a defesn, si tiverem o .que alegar, dentro do
prazo da lei, sendo a ação afinal julgada procedente. Pro- _

testa-se por todos' os meios de prova. em direito. Para e

feitos fiseais, dá-se a presente o valor de Cr$ 2.100,00. N.
'1'.21'11103, P. deferimento. São José, 29 ele março de 1955.

(Ass.) Álvaro Millen cl.a Silveira. RóI das testemunhas:
João Zeferino Fernandes, brasileiro, casado, comerciante,
Bal'l'eiros. 20 - Pedro Manoel Nunes, brasileiro, casado,
comerciante, residente nos Barreiros. 3° - Alfredo Ma
noel de Sonte brasileiro casado, operário, Barreiros. Des
pacho: Cite-s�, pessoalft�ente, os confinantes do imóvel.
em qllestào e o dr. Promotor Público e por precatória di

rigida ao IVI.lVI. Juiz da 4a.. Vara da Comarc'a da Capital"
o Domínio da União. Os interessados incertos cite-se, por;
edital, rom ci prazo de trinta dias, a ser publicado por três
i'eZ6S no jornal "O Estado", de Florianópolis e uma vez

no "Diário Oficial", para todo, querendo, contestarem b

pedido no prazo legal. Custas afinal. São José, 26 de abril
de 1955. (Ass.) Jaymor, Guimárães Collaço, Juiz Substi
(uto em'exercído. Dado e passado nesta cidade de São Jo
sé, aos treze. dias do mês de maio de mil 110vecel)tos e cin
Coenta e cinco. Eu, Arnoldo Souza, Escrivão o fiz. dacti
lografar e subscrevo. São .tosé, 13 de' maio de 1955. Jay
tnor Guimarães Collaço; Jui'z Substituto em exercício.

DR .. INGlETTO
Oíal§nóstíco-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
'

Pediatria - Ortopedia - Traumatologia --, Tisiologia
Ginecologia :- Obstetrícia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagreciménto é engordé.
Doenças da velhice.
ALTA ClRURGU

CI.i:1URGIA PLASTIOA: EstétJca e Revaradura ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - l° andar.
Telefone 22-27

ROfaria: Dal' 14 'às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atende'rá sàmente com hora

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

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

Nunes Pires - 12.

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

Ateu'vãn jovens Cl,�HJacadHN palia
a Id.Reoiân Md;lBf

"Faço saber ter sido aH.erada r1e 30 de Maio para 2 de
Julho de 1955, a data de apresentação ao lio B. C. - Es
treito, dos jovens convocado§ par::t prestarem o Servico
MUita'r, na la. Região Militar, na Capital Federal".

.

(a.) JOSE' MIRANDA GARCIA
Major Chefe da 16a. C.R.M.

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

DESENHISTAS
.'

'"T:QA N,5
''-o
A�COLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES-

SITA DOS 'SERVIÇOS DE D-ESENHISTAS PARA CO
FECÇÁO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. INFORMACõES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS-DESENHISTAS JÁ
INSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA-
çÃO COM A ESCOLA.

.

. _ •• _ • ..J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/
.

MARTHA ROCH.A prestigiará o Concurso Miss Sla. Catarina,
_ç!ID...�!!..!!!!�Ç!!�.!!!g!!m!�!!.��r�....�����.t!j!m!!l!J!!!!!:·d·'!..•

I' Tarados a espreita Nao se traia de rebella
N�·lO· sabemos si devido a to da população desta Ca- níção merecedora, evitando RIO, 26 (V. A.) _. A pro-l partidos

a situação dívísío-

noite fria ou si ao intenso pital, alarmada, últímamen- desta forma novos atenta- pósíto do manifesto de depu- nísta das forças políticas na

oonciamento havido de 4a. te, em virtude dos assaltos dos. tados e senadores do P.T. B. cionais, concitando-as a uma

para 5a. feira, os TARADOS havidos nos Distritos de TRANQUILIZE-SE, POIS, que tem sido objeto da maior patriótica conciliação para

não apareceram... SANTO AMARO, SACO DOS A POPULAÇÃO D4 CAPI- repercussão 'nos meios polití- evitar que a vitoria de qual
Houve sim muitos boatos, LIMõES e no Município de TAL, CONFIANDO NA AÇAO cos relacionados com o pro- quer dos candidatos, só pos-

como aquele da Rua Antta BIGUAÇU', que não há razão DA POLICIA. blerna sucessorto, ouvimos, sível nos termos.atuais à ba-

Garibaldi, que não foi abso- pata intranquilidade, por- x x x ontem, na cãn.ara Fede>ral, o se de pequena maioria. de vo-

.Na. Assem'blé-Ia íutamente confirmado, se- quanto, além destes assai- Assim a noite de 4a. para deputado Camilo Nogueíra tos, impliquem falta de J,-

gundo soubemos na Delega- tos, terem sido praticados ró- �a. feira decorreu sem no" da Gama, que teve ocasião de paio parlamentar Indíspen-
cía de policia. . . ra de Florianópolis, esta DE- vidades... prestar os seguintes esclare- savel à execução de planos e

Agricultura, a respeito do O 'patrulhamento éra enor- LEGACIA juntamente, onde Tanto na Delegacia de Par cimentos: programas de administração,
assunto em fóco. (Os oficias

me ante-ontem... Na rua a DR da Capital, vem man- Ilcía como da Delegacia da "'rem havido muita conru- por parte do novo Governo.
aqui citados vão publicados Bocaiuva dezenas de guardas tendo, dia e noite, em todos Ordem Política e Social hou- são em torno desse movímen- W preciso esclarecer, tarn
em seguida a esta crônica). andavam em Intensa attví- os recantos da cidade, severa ve confirmação do forte po- to com apreciações que não bem, que o manifesto não

ORDEM DO DIA dade, mas ao, que sabemos e permanentes Vigilâncias, ! liciamento, mas nenhuma 0- correspondem à verdade. lança, propriamente, a can-
Discussão e votação dos Pro- nada de positivo houve. . . no sentido de identificar os

I
correncía de monta se regís- Não se trata de rebeldia didatura do sr. Oswaldo Ara-

jétos urso 139/54 e 24155 O Edifício onde funciona a criminosos e dar-lhes a pu- I trou. . ." contra posições já assumidas nha, mas apenas se limita a
Ambos foram aprovados. seção de Cambio do Banco pelo partido, tanto assim que supertr, dentre outras per-
Discussão e votação do Pro- do Brasil, ainda segundo .ín- .'_�""""'_-,�V"""""""'_--"""""""""""""""'�".. _ -�.....

do documento assinado por sonalídades que sejam reco-

[éto de Lei n. 167/50 formes da Delegacia de Po- Clncorso MI·sS S. 'C-alart·na um grupo de senadores e de- mendavels, o nome .do 'ex-
Este PrOjeto foi retirada da Iícía, a porta foi deixada 0,- putados consta expressa res- presidente da O.N.U.

Ordem do Dia
'

berta e nada houve. de ar-
Já estão chegando elo interior as belas e graciosas con- salva, da parte dos sígnata- Posso asseverar que o sr.

Díseussãe e votação da rombamento... correntes dos diversos municípios á conquista do cetro da dos, de obedíencía aos com- Oswaldo Aranha só ontem, ?t
Projeto de Lei 15/5 - Revo- No Estrel·to tambem houve prorníssos de suas respectí- noite, tomou conhecimentobeleza catartnense,
ga a Lei n. 74, de 20-12-47 (a um alarme em torno de cer-

Os festejos foram organizados à base de granríes e ínédl- vas organizações pnrtídárras. da iniciativa, que, se-gundo
citada lei ocncretiza a auto- ta residencia, suspeitas de

tas atrações, de tal maneira que, dificilmente, poder-se-la O movimento visa a focali- acordo previa, deveria ser
rízaçâo para a construção �e I que

ia ser roubada: .mas de-
estabelecer o ponto alto do programa, contudo, a nota de zar, de modo concreto, aos submetida, antes da publica

uma Escola Rural, no muni- vida ao forte poncíamento, sensação, por dúvida será a monumental soírée de 29 do cão elo documento, ao sr. Jo
cípío de Itaiopolis). os "gatos" "não aparece- corrente, no Clube 12. de Agosto, quando Marta Rocha colo- J.P. CHABALGOITY ào Goulart, presidente do P.
O deputado Estivalet .Pi-' ram... cara a faixa de Míss Santa Catarina na rainha da graça e T. B., tudo dependendo, as-

res, líáel' do PSD, ocupou::t O que há são muitos boa- Acompanhado do sr. Teo- sim, da decisão dessa agre-beleza barriga verde.
O deputado Olavo El'ig, tribuna, para discutir o Pro- tos e alarmes infundados. -

di
., dosio Aterino, esteve na Re- rniaçào política.O programa tios festejos, a que atu imos acrma, e o se-

da 1'8P, [ustírtcou e apre- jéto de Lei, em apreço, sen- Ma..s a Polícia está vigilante dacão deste Jornal o sr. J.�'.. A manírestacão previa CLli.L guinte: >

sentcu à consideração da cio o mesmo retirado da 01'- .e a população póde confiar
J')l-A ';", kt '1

.

t' Chabalgoity, alto funcioná- sr. João Goulart foi consíde-"

� _ Sexta-feIra - A's 21.00 horas - Coc y ;al 111 1-
Casa, um Projéto Lei, dando dem do Dia, pela sua com- nu ação policial. mo oferecido pelo "Run Me1'1- rio da Panaír do Brasil S. A., rada necessaria, porque, a-
nova redação para o .art. 78, provada inoportunidade. A propósito recebemos da

no" às candidatas e as Comís- mantendo com o nosso Díre- 1 ceita o apelo em príncípío,
da Lei n. 663. - Após nova Sistemas da nova ordem DELEGACIA' DE ORDE:.vl I'

sões Organizadora e Julgadora. tal' agradável palestra. caberia à direção elo P.T.B.
justificação, apresentou ou- O deputada Estivalet. P�- POLITICA E SOCIAL, o se-

la seleção _ Traje maiô. Manifestando-nos gratos consultar aos demais parti-
tro Projeto de Lei, ínstltuín- res, líder do PSD, em expli- guinte comunicado:

DO
DIA 28 _ Sábado A'iS 15.00 horas _ Recepção na Es- pela gentileza da visita ror- dos sobre a viabilidade ue

do a Agenda de Leis. cações pessoais, ocupou a NOTA DO 'GABINETE
cola de Aprendizes Marinheiros. mulamos ao ilustre visitante novos entendimentos, vísan-

lItnaUIl;,Uílênto ,la faduha tribuna, para tratar do as- CORONEL DELEGADO DE
oferecida pelo Exmo. Sr. Almi- os melhores votos de feliz N· .río à conciliação, em bem do

de mandíeea sunto já discutido .- Proje- ORDEM POLITICA E
rante Paulo Bosísío, Comandante tada nesta Capital. . País".

O deputado Paulo Preis, to de Lei n. 15/5, na Ordem SOCIAL
do 5.0 Distrito Naval, às candída-do PSD, ocupou a tribuna, do Dia. Após longa explana- A DELEGACIA DE ORDEM
tas, altas autoridades e aos

••em seguida, para tecer con- cão vieram à baila maiore3 POLITICA E SOCIAL, por. cle- cios do Clube do Penhasco. O PI·t d SI'ItI P ISid'eraçôes em tôr'no das di- esclarecimentos sôbre o as- terminação do Exmo. S11".
A's 23.00 hóras - Soirée no· LIRA el O e ao au oficuidac1es surgidas aos la- ,,>unto da transação do terre- Dr. Secretário dá Seguranç� TENIS CLUBE, com apresentação'Vr"dOl'BS do Sul do Estado, no, da escritura, da iJegaH- Pública, leva aO'conhecimen,
de todas as candidatas e _ Mar- RBSULTjDO fiNALcom r'elerência a demora de dade, etc.
tlla Rocha à sociedade FloIi:? _

II
.coloCR.c.ão de seus .p_rodutos:, O deputado Pedro Kuss, HOJE SÃO PAULO, 26 (V. A . .} - Foi encerrado às 10h30m

I napolitana.Encaminhou, após, reque- do PSD, ocupou .. se, também, .

.

.

o trabalho ,de. apuração do pleito municipal de domingo,23 seleção - T.raje passeio.rimento propondo fossem ex- do mesmo assunto, isto é, Seosacllnal Jurl DIA �9 _ Donüngo _ A's 10JíO horas _ "Shaw" no está- saindo vitoriosa, por larga margem de votos, a chapa Li- .

.n,e.didos telegramas, ao Pre- trouxe novos esclarecimentos
t

-

d no de Matos-Toledo Piza, apresentada pela coligação." dia ela F.A.C. _ Apresen açao esidente Comissão Assuntos em tornó da embrulhada com Serão. julgados, hoje, pelo al"tistàs catarinenses e da 01'- PSP-PTR.
Alo:odão e outros Produtos e relação àquêle terreno. 'Tribunal do Ju.· ri, pela tercei-

t
I

t." Os resultados finais, extra-oficiais, sujeitos a reti-Q

questra "Es .ampas Argen mas
ao Presidente do Banco do Novo apêlo ra vez, os Reü.s Natália Pe-

Desfile das candidatas de maiô ficações que não poderão alterar a posição dos candida-
Brasil, nos seguintes têrmos: O deputado Olice Caldad, relra ·da Sílva e Manoel Al'-

e apresentação pública de Ma,'- tos, são os seg·uintes: ...

Assembléia Legislativa San- do PTB, ocupou a tribuna, tur de Oliveira, acusados de
tha Rocha. Para prefeito:

ta Catarina vg por proposta .

.lPÓS, para fazer novo e ,ve- haverem assassinado o menor
A's 15.00 horas _ Passeata em LÍ110 de Matos, 190.973; Homero Silva, 90.899; Emi-

Deputado Paulo Preis vg emente apêlo no sentido d� fo.ntônio da Silva, de dois :1-
carros alegóricos, pelas ruas cen- lia Carlos, 81.813; Rogê Ferreiril, 41.529; Loureiro Jú-

apela Vossência se digne de· serem tomadas as medidas

I
nos de idade. O fato, na épo- trais da cidade das candidata:.; niol', 1L510.

terminar medidas úrgente necessárias quando do cum- ca, teve grande repercussão
_ APresentaçã6 da escola de I

Para vice.-prefeito: . ,sentido seja filial Banca primento da Ordem do Judi- na imprensa local, df\Í a an� samba _ "Copa Lord". Toledo PIza, 186.7-41; NIC�lau ruma, 90.856; Scal.a-Brasi! sede Tubarão autori- eiário para evitar consequên- siedade com que se espera o
A's 22.00 horas _ No Clube li de

fmandré Júnior, 81.252; Cunha Ferraz, 41.857; .J. C. Fall'-
zada conceder imediato fi- das desagradáveis. veridicto do Conselho de Sen-

Agosto _ Soirée da coroação, com ba.uk, 11.197. .

_nanciamento far,inha man- Expedição de telegrama tença.
. .

I desfile das candidatas em tra.icsdioca vg virtude safra se eu- O deputado RuiHulse; da. Presidi�á a sessão o ínt:- de gala.contraI' sua maior intensida- ODN, propôs expedição de gro magIstrado Dr. . Adao ali e última seleção_de e lavradores estarem a- telegrama com referência ao Bernardes. Funcionarão a.:i.
Martha Rocha colocará a falx:\g'ua1'danclo colocação seu abastecimento de água nas acusação o PromotOl' Públi-

produto. localidades de Nova Veneza, co Dr. Hélio Sacilotti de Oli-
Saudações Mãe Luzia e Forquilhinha. veira e o ProL Custódio Cam-

(as.)Bt·az Alves, Presidente Pensão especial poso A defesa ficará a cargQ .

Campo do Pirauba - O deputada Benedito de dos Drs. João Baptista Bo-
Tnbal"ão Carvalho, da UDN, justificou nassis e S.Yilvio Eduardo Pi-

O deputado Olice Caldas, e apresentou Projeto de Lei l'ajá Martins.
Ao nosso prestigiOSO COl1- Orgão líder da grande e

elo PTB, ocupou a tribuna, CONCEDENDO PENSÃO ES..
COLUNA POPULAR "frade ele Canoinhas, O nUrl'i- poderosa cadeia de jornaispal'a, após, apelar aos Podc- PECIAL A PENSIONISTA DO -

, ga-Verde agradecemos, pe- que integram a atual oposi-res Públicos que ti�ess.em um

I ESTADO (Auxílio a Vva. de Escreve-nos o
nhorados, a seguinte noü, ção catarinense, _ à quallpouco de complacencJa como Magistrado), sr. T. Prudente:
com que registou a passagc:l1 este semanário também �e

povo de Pirituba, e que fOs,,[ "Em nome dos moradores
do nosso aniversário: orgulha em ser um dos seus i

sem .tomadas medidas pre-. O TEMPO da Avenida Mauro Ramos, Dia 13 do mês fluênte San- componentes, - "O ESTA-IventJvas quando da evacua- Bulcão Viana e adjacentes, ta Catarina - viu, jubilos:-\, DO" vem sendo um timonei-ção daqueies pobres cida- Previsão do tempo até às
ve.nho apelar para o sr. pr�-I transcorrer uma clata muito 1'0 inteligênte e audaz, 1Wl!dãos, em cumprimento de 14 horas do dia 27·. felto Osmar Cu�ha, no sent�-

• expressiva. na história de sua estímulo. a tôdos que através
uma medida Judicial. Leu Tempo' - �om. -

, ,do de que prOlba o desp�,l') I brilhante e progreSSista i111- da palavra escrita, desafian- Ioficias expedidos pelos s1"3. Temperatma � �sta�el..! de lixo �oletado. no antlgo
prensa .. E' que a efeméride do sacrifícios e superando 1Drs. Secretários da Agricul- Ventos - Val'laVelS, fIes Campo do ManeJO, atual laf- assinalava o decúrso de mais obstáculos, desenvolvem vi-tum e Segurança Pública, ecos.

go General Osório,' Cal'l'ocÍ-
um 'ano de vitoriosa e dinâ- gorasa campanha de esclare-bem como o oftcio que êle - Temperaturas Extre- nhas e caminhões depositam mica existência de seu diário cimento público em pról dadeputado Olice Caldas en- mas de ontem: Máxima 19,6. ali até lixo com restos ali- mreis antigo, "O Estado", de redenção de Santa Catarin;1.'

v:�������������� �.�; o.................. menticios, para jÚbilo elo,>
Florianópolis. Dirigido por essa figura

I O ESPIRITO
urubús e mos.cas. E nós, re-, Paladino elas gl;�c1es cau- impressionante de Ruh.ens deIRMANDADE DO DIV N '

ilielentes nas proximi�la�cil, sas que empolgam não só a Arl'uda Ramos, sob as luzes
, recebemos as cons�quenclas,' Capital mas o própria Esta- de sua inteligência privile-

SANTO E SS TRINDADE E o absurdo, sr. dlretor, e do o confrade da ilha en- giada e sob a ação indormi-
-

-.

que nós pagamos uma taxa ca�tada, at'ravés do longo da de seu trabalho fecundo,
__ C O N V I T E -- mais do q,ubel.razoavel, parpa"u, c!.1minho percorrido, vem dei- o importante diário é um

Iimpesa pu lca, pagamos ,,- xando assinalada com letl':1s justo motivo de orgulho pam
ra a Prefeitura tirar o nosso de ouro em a história da im- tôdos' que têm Santa Catal'i
lixo e ela depois de reC�'ber prensa barriga-verde, tôda na no coração.
o nosso dinheiro vem atual'

uma sequênCia de ação ho- Daí, a razão desta pequeni-
o lixo dos outros perto das nésta, inteligente, dinâmica, na homenagem que BARRI
nossas casas. E' contra esse

em pról 'da cultura, em pról GA-VERDE cá dêste riclente
ato inqualificavel que lhe do evoluir de nossa terra nas planalto de Canoinhas, ora
levo o meu protesto, que é muitiplos setores em qUf� !'e tributa- ao pujante irmão
também protesto de todos, subdivide a atlvhlade de maior, das grandes (,nlzadas
vizinhos � mor·adores naque- 1108;;a gente. comuns.
la zona. Não falemos, sr. el1- ��.�� __

• ...-,..�� ....

retol', nos animais, cavalo.�,

Lo't.,,-_ do Estadovacas, cabras e porco;;, qua
'(üi inversatn e veraneiam. K,-

t:i provado qUi) os selH çlJ- .

Res'ul4ados' de
-

oo'emnos são mais poderosoR do I I
que as leis e posturas ln!1·

nicipais e do que todos:Js
Prefeitos. Será que na . Pre

feitura só mudou o gaiteiro,
lüas a lülisica é a mesma ?"

\

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Maio de 1955

- Sessão do liia 25 -

Lida e aprovada a ata da.

sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram inicio os

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

putado Braz Alves.

Aparen.:tl�lento Teleg'rafo
Como primeiro orador, na,

hora do expediente, ocupou a

tribuna,
.

o deputado Vicente

SchneiJel', do Partido Inte

gtallsta, para tecer consíde
racôes em tôrno do apare
lhamento de transmissão do

Telegrafa Nacional e .pro

pôr expedição de telegrama
ao Exmo. Sr. Ministro da

Viação.
Nova redação para a Lei

N.663

ele Miss Santa Catarina na maÍ8
bela catarinense.

AINDA O NOSSO ANIVERSÁRIO

Devendo realizar-se nos 'Domingo, dia 29, às 8 ho-
dias 28 e 29 do corrente, raa - Missa com comunhão
neste Sub-Distrito de Trin- dós Irmãos e demais devo
dade,

.

de acôrdo com o pa- tos,

róco, as festivida!des do Di-
I

Às 10 horas -=- Missa can

vino Espirita Santo, tenho a ti\.da, com sermao ao Evan
honra de em nome do sr.! gelho. Após essas solenida
Prm-edor c o n v i d a r as' des, funcionarão barraqili
Exn,;:!s. Áutoridades Eclesi-; nhn8, 4lreTmese.'3, .leilão -etc:,
ás: i ....as, Civis e Militares, a

.

durante todo o dw. e a nOl-

11'lpl'Pl1'1R, as' Associações de I te, quando haverá queima
(: Lrsse e o povo em geral, pa... de fogos de artificio,
r,; llssistil'em às festivida-! Para maior brii�o das' fes
eles aci�a l'eferi�as, que I tÍí:ic�ades, e�tal'á a banda de
obedecel'ao ao segumte pro-

j
TIlllS1Ca Amor a Arte.

grama: E' Festeiro o sr. João
Sábado, dia- 28, às 20 ho- ,Gl'egó�'io Costa, servindo de

ras - Novena, com a pre-
.

Espadihs seus fil.hos ..
sença do Festeiro e dos Es- I Osmar Manottl Coelho
padins. I Secretário.

. '.

12.385 - Cr$ 200.000,00 - Tubarão
4.768 -' Cr$ 25.000,00 - Florianópolis
10.U9 _:_ C'l'$ IrS.OOO,OO - Florianópolis
12.818 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis
7:882 _. Ci'$ 5.000,00 - Florianópolis

ClIAltAD1\

Do sr. Rubens cte Arrulla Coelho ele Souza rece-

bemos a seguinte: ';Qüem é '{unu ê, ,!ue S8 e�l4londe de

uma policia dt'mro de outra?;;

QUE ViENGA

O mano Tim, depois que ressuscitou no llomen
/

Thyu o y falecido no Jaime e no alfabeto, cercando-o
ele um h anticonstitucional e de um n final igualmen
te ilegal, segundo os melhOl'es elo vernáculo, não tem

lá muita autoridade para lecionar gramatiquices. Um

ortodoxo não cometeria trés erros numa palavra de

quatro letras. Como se isso núo bastasse, lá me surge
o mano de espil'ito-santo-de-orelha jurídico! O Direi

to, já dizia' ilustre deseinbargadol', é uma coisa muito
difícil.

Dai pedir aos dois, ao Tim e Espirita-Santo, algu
ma jurisprudência, sôbre o caso sub-judice.

E' que, ainda on.tem, lendo urna sentença desse
lúcido Juiz que é·o dr. Francisco Oiiveira, encontrei o

seguinte:
"E' o pi'el1ome imutável, quer pela legisla

ção anterior, quer nos termos cio art. 72 do
Dec. nO. 4.857, de 9.11.939,_modificaclo pelo Dec.
n(l 5.3í3, de 25.2.940, confirmando a jurispru
dência essa imutabilidade, por ser um impera
Uva de ordem jurídica, através de decisões

que não deixam dúvidas. .. (In 1l.eSI)onsabiU
datle Civil, 1953, pág. 68).

ln id�F. ibi�em, encontro' citado �1111a ac�rdão do
nosso egregio Tnbunal, de 1941, turnbem publicado na

Revista do Direito, voI. 138, pág. 236:
"O princípio da imutabilidade do prenome

não oire exceção, ainda mesmo' que se pre
tenda por meio de sua tradução".

Do exposto, Nerêu, registrado Nereu, é Nerêu�
Jayme foi Jayme e é Jayme; ThYl1, nascido 'l'hyn, {ii

Thyn. Do contrário, o mano, para tirar aquele circun
flexo e declará-lil errado, terá qUe assumir quatro
elTOS huma sú pessôa: o y de Jaime, o h, o Y e o í1 de

Thyn. _

Contrariando as normas reglm'entais e parlamen
tares declaro: Têm a palavra, para proferirem discul'-:
sos paralelos, o sr. Tim e dr. Espirito-Santo-de-Orelha.

GUILH.EIlME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


