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�=:;:�:;:�:1 Mandaram incendiar o
Arr�::f.N�:mos i cleA:�(�:�;Ina I Lâboralório
Domingos F. I. I Ni '8.188 1- RIO, 27 (v. A:f"- o títu- e melhoria em sua situação

de Aquino _ i
.:IIi lar clá Delegacta çle Incêndios de emprêgo subalterno. Os

e 'E?aflos de �ãó Paulo, "se-- mandantes 'do crime aSSIm

.....................�
� . '--__-' ._..........(j....C;_·�;;_�:...,;;.it,;;..:;;;H.:;;.:.;.;(j;..;.;;_·.:...,;;..:;;;•..;:•..;:......:..;.:..;.;;_.:,.., gunuo telegramas chegados a agiram para se vingar de

Edilção da hoja - 8 páginas' Ftozlanópohs, Sábado, 28 de Maio de 1955 Crt. 101 esta capital. concluiu e reme- punições que lhe. toram. ím-

����������������������������������� teu ao �rum riin�éri� ins- �ost�s, ma��m seu� depci
taurado em torno do íncên- mentes negaram a acusação
dia criminoso verificado 'no que lhes fazia paulino. Fi

dia 25 de março último .nas ·na.lmente processadas as ln

dependeneías do Instituto vestígações . e aplicado nos

Mertlcamenta Fontoura, à indiciados o "teste da sínce

rua Caetano Pinto. O autor rídade" pelo Laboratório An

jo Incêndio, ao saber .que -tropológico da Polícia, a au

entre' os escombros tôra en - toridade que dirigia o ínqué
centrado carbonizado o cor- .íto concluiu apontando' co
po do vigia Aníbal Costa, dp 110 autores intelectuais cio

eo anos, seu amigo, levado iríme os dois funcionários,
pelo nervoso, apresentou-se J,enato e Leo, e como execu

à polícia e confessou o críme. .ante Paulmo. Para os tres
Paulino Bento Silva - o in- :oi,solicitad9. a prisão, pre-

•

!rrl a· O� ra a I� I� na D· B �rrl
Gronde vitoria' de Eden

I pertencentes aos trabalrns- Em, sua maior parte, as

rC-1
nham 2,4o/�. Num momento I

I tas na Câmara dos=Comuns presentações ficaram em po- semelhante, nas eleições
.

de i
e, às primeiras horas 'desta der elos seus vencedores em 1951, os conservadores ti

manhã, se encaminhavam 1951, mas o voto popular tra- nham 47,8 por cento do to

para uma ampla vitória. Um balhlsta é mais reduzida. tal dos votos, 'os trabalhistas

porta-voz do Partido oonser- Com quase a metade dos vo- 50,5 e 08 partidos. menores
vador, sr. Gerald O'Bríen, tos computados, tudo índíca- 1:1%. Os resultados de 310

manifestou aos jornalistas: va esta manhã que os con- dtstrítos deram aosconserva

"O resultado agora conheci- servadores terão uma maio- dores trabalhistas' 154 ca

to nos concede uma vitoria ria de sessenta ou mais ca- deíras a cada um, mas nume

.nevítavel". Por sua vez, um deíras na Câmara dos Co- rosas baluartes conservado

dirigente e observador do pmns. O partido do prímeíro res, cujos votos se conhece

?artidb Trabalhista acen- mírustro Eden possui' uma rão mais tarde, aumentarão

tuou: "Somente um milagre maioria· ele 17 quando convo- o total do partído às CU'l

poderá levar as forças do sr .. cou eleições gerais. Os prt- tas dos trabalhistas.

Clement Attlee à vitória". melros 275 distritos, cujo to- Sir Winston Ohurchíll, ta-

Notou-se uma tendeneía tal se- conhece, deram aós cilmente reeleito, declarou à '

favora:el. aos c�ns�rvado�'es I conse:rvacl�res 5.893,876 vo- multidão .

que o aclamava: Ina maioria dos dístritos CUjOS, tos, ou sejam 50,04% do to- "Creio que poderemos espe-
• resultados já são conhecidos, 1 tal. Os candidatos trabalhls- rar um Parlamento' que, nos :

LONDRES, 27 (U. P.) - Os muito embora os trabalhls- tas receberam 5.602,663 vo- proxírnos quatro ou cinco, I
conserva d o r e s obtiveram tas _tenham se imposto e111) tos, o que perfazem 47.56%. nos permita trabalhar peb I da Humanidade e pela pros
mais uma duzía de cadeiras, dois distritos conservadores. I Os partidas mmorttaríos ·ij.o paz elo mundo, pelo progresso (peridade da Grã-Bretanha"
.aI."íi•••1j.8a.e�aO.��&0�•••••••••••••••••••••••••••".III•••_•••• t••••••••••••••••••••e� .,.'GI••••••0 .

Na... ··, Assem b' léia AJAlTA DE MOEDA DIVISIONARIA
RIO, 27 (v. A.) -: A crise

1 que o governo crie moedas

ele moeda met.alica, divis�o- ..

para que estas elesap�reçal1!.
cruzeiros (45.00,00), para 0- destinada ao Estaelo para a nária no Brasil esta ccacio- e sofra - mensalmente pre-

d nando graves transtornos c JUIZOS incalculáveis através
correr as despesas ecorren- sua execução?
tes do pagamento da indeni- 30) _ Se os serviços de me- prejuíZOS ao comércio nado- do aproveitamento ilegítimo

nal" - declarou aos jor- das ligas de que são elas
ação e de auxílio-funeral a dição dos lotes serão feitos

Cacilda Walken da Silva � pela verba do Acôrdo? naís, esta tarde, o sr. Anto- feitas".

sua filha Maria Cristina, viú- 40) _ Be a medição será nío Osmar Gomes, membro 1••'.t5,)..�...3�®3(h)lJe��@..

va e nlha de José da Silv'1, feita por funcionários do Es- do Conselho Diretor da As- NO JAPÃO A MIS-
operária do Estado. tado ou elo Ministério da A- saciação Comercial, a pro-

Art. 20 _ SN'á paga, em gricultura? pósito duma l'eclamaçãq das SÃO' ALENCASTRO
Sel'vi\lo de água- da Cidade de

partes iguais, a inclenizaçp,o 50) _ Se estão cobrando:.1 classes produtoras baianas.' GUIMARÃES
( t Salientou depois: - "Eu

de Cr$ 45:000,00 quarel1' a e medição elos lo'tes, qual o pre- . TOQUIO, 27 (U. P.) - N",.. '1 sessão de ontem da Câm�- gars atacado a família do seu o

Cre,§ciúma . " , ·�tlgerira, em sessão anterior· . .
,

cinco mil cruzeIros) a VlUV3. ço da medição? Por lote? u poleão Alencastl'o Guima- ta municipal de Vitória e Es- colega -qlle reclamou provi-
a deputàrlo Paulo Pl'eis,

e a filha do de-cujus. 60) _ Quantos lotes já fo- do COIlseiho, qüe fossem. 'rães, .ministro do Trabalhá, pirita Santo, em pleno re- dencias à Mesa e, em segui-
do PSD, ocupou a tribuna, na § 10 _ À viúva, será paga ram medidos e qual a impor- cunhadas 11)oedas dout;'as li- Indústria e Comércio do Bra- cinto, os vereadores Blanga; da, sacou o revolver. MaIs
hora elo expediente, para) a. I'111potota'nCl'a de CI'<'\ 500,00

I
t·;n·CI'", al·l·ena(·,la�·la'), g'as e valor intrinseco menor

'1 p og 1� t· o 110J'e 1"'''''
. • C· t ct_ y u". ,_ .' Sl, }', I uS IÇ u, _,

l", ,I' elTelra. ml 'OS 'fi, o FSD, e rapido o _orador disparou
.

o

após, tecer considerações .em t")
.

- do qt"IS o valor · ...Ort\in-!1:' c;18.s d
'

.

I·{quínhen 'OS cruzeiros , como, 7Ü) -

_ • .I)]f11 CjJ.11:l _Rej)i1.l tíçaco . • '., ...."... .... J)11'n ',e -'1 mento elo ('·Ot11rt('Íi)· ..,
- -. . ". SHl em primeÍl�o 'lugar 1)01"

to'rno elo' Sel·vl·c·O de Ag,ía na . dn o· t'a e'll° "'1'''01'' 1'\\1'
.

_ "auxüio-funeral. 'fol recolhida fi, imj}ort::tne[::t moe ",5 • I v D'
-

- 1be o J"l)'O -

o B" "iJ D' El' M ttl 1 PL t 'd
.

cI'clacle de Cresciuma,' propôr
'

I
t!)'" de. ,�, ..,.. ,,' las' u 1St!, (O '., rOCfl- .seis vezes segm a, enquanto

§ 20 _ A indenização e o já arrecadada? até ocasião ?n1 l1i ar é'l11 mo''- e]aroll que o Bras!1 pt'cten· ,'am 10 tiros ele rovolver que .. o ofendido acionava sua ar··

fosse e�pedido o seguinte te-
J.uxilio-fune.ral previstas nes o 80) _ Sôbl'e qual rubric3.

. da de mate,i'ia: plástica,-o qur� de vender café, arroz, sal e a.. reliZ111ente, não atingiram os I ma por quatro vezes. As ba-
legramà: -

I' f t 'b 'd 't 1
• ,A :1 imprensa coméntou como. O" t AI t

I

tas eIS' oram a 1'1 Ul .as pe- sera escl'i urae.fI. a nnponan- çucar. mlUls 1'0 encas I''} contendores.
.

las atingiram algumas cadei-
Dr. Bento Munhoz da Ro-

.a sentença na ação de aci- cla arrecadada? se se tratasse pe blague mi-
GUÍl'narães se acha aqui che- A origem do Iamentavel fa- ras e pareeles do recinto.

cha Neto elentes n. 2.062, ele 19 de de- gO) _ Qual a autoridael'� nha. fiando uma missão de 11 1'e- •••••••••••iI••••••••••••••••••••••••••••••fil.
M. D. Ministro da A�rjcul- .óembro de 1951, elo titular da competente para a expec1içi'i.o Voltando ao assunto, apre- presentantes, em visita de 5

tum Comarca ele Canoinhas. dos títulos elos lotes reque- sentei ao plenário ela ASS�- elias às prinCipais indústrias
RIO Art. 30 _ A indenizaçãJ ridos e quantos titulas já IO- dação uma moeda de dez 1:- pesadas do Japão, a convitf
Considerando situação es-

prevista nesta lei será paga, ram expedidós? rus italiana, e outra de clOlS

I
do governo daqui.

pecial cidade Criciúma vg d I d
.

francos franceses ambas ------'-------
pela Coletoria. Esta' ua " Sala das Sessoes 25 de

"

•
.

cujas águas de superfície fo-
Canoinhas, dentro de sessen- 'maio de 1955. feit.a� L:uma liga de aluminio Os embalxadorellram poluídas consequência 'ta dias (60), a contar da da-

" mmtlSSll110 barato, que POde-j "

indústria extrativa carvão e
ta da promulgação da lei. Deputado I ria ser. anotado no Brasil"., da OTANlenções subterrâneos desapa- Art. 40 _ Esta lei entra em Ivo Silveira E depOls: .

recem em virtude c�nstante vigor na data de sua publi- :_ "Minha sugestãó no .8el1- WASHINGTON, 27 (U. P.)

ava�çamento galel'la� ílg cação, revogadas as díSPOSi-1 OltDEM DO DIA tido de cun�a�'-se moed�s - Os embaixadores dos 15

cons�dera:lelo desap�recllne:'l- ções em contrário. , Projetos nrs. 41/55 e 22/55 I com ligas �1et�llcas de. m,;- países que int�gra�n o Conse-

to toda agua potavel nao I S 1 d Sesso-es 2" dA'1
.

F i
r nor valor ja fOl encammha- lho da Orgamzacao do Tra-

.
a a as ,.u' - - oran1 apl'ovac os .'

-

ma.Is p.ermite abastecimen�o maio de 1955 I Projeto de Lei n. 181/54 _

I da �o diretor, ela ca�a .(\� tado do Ai;l,mtlC� Norte ....

por melO pocos vg apelas lí.�-I J
-

Colodel C
.

D' t
.

el I d' t·. Moeda que ha pouco" dias 1 (OTAN) almocaram com o
-

. oao, .na a Ire ona e n U8 na '
-

sembléia Legislativa s.anta., Deputado I e Comércio _ Rejeitado deu entrevista dizendo que pLesiccnte Eisenhowe�', na

Catarina vg por proposta de- P "'t d L' 178/54 tem emitido muita moeda cU- Casa Branca. Os embalxado-
, o.. _ rOJe o L e el n, -

.

puta�lo Paulo PrelS vg P�);l I BenedIto
'l'm'esio ele Curva-

I Foi retirado ela Ordem do visionarlO em metal, mas res se acham nos Esta"dos

cOl;slgnada verba e_:;pecl�l lho Jr,
Dia, por ter recebido emen- que, inexaplicavelm�nte, el�s .Unidos a fim de. visita"'em as

Departamento Produçao Ml- ela desaperecem da clrculaça,o guarnições militares do pais.
neral para melhorar sistema Temporais em Itaiópo}is

.

como por encanto,

captação serviço água daque- O deputada' Pedro Kuss,
la Cidadé e vg especialmente do PSD, leu telegrama dando

vg seja autorizada ampliação conhecimento do-s danos cau

rêde distribuição vg atual- sados pelos últimos tempo
mente atingindo somentE rais em Itaiópolis. Solicitou,
ruas centrais pt Presente a- após, fosse incluído aos mu

pêlo prende-se desenvolv!- nicípios que por ventura, ve
menta crescente casos tifo nham a receber auxílios eh
e alarmante mortalidade in- Govêl'nõ- Federal, Para a.

fanti! vg consequência águas mesma finalidade.

POluídas

lodres Dagllo, brilhante coofe-
NOVA IORQUE, 27 CU. P.) W' I t

·

t
·

I I It- A menina de 12 anos Ka-
.
�reDC s a lU erB8Cl008 v I a

thleen (Booth Orben convidou

I.' DÁ E t do sir Winston Churchíll para· uS'SO s a . o
um chá em sua residencia. Está de visita a nosso Estado, onde. deverá pronunciar
Até aí nada de raro, po1'-. yarias conferencias sobre assuntos de sua especialidade, o

quanto milhares de crianças' jornalista e escritor uruguaio Andl'es Daglio, que muito
(crianças de hoje) ... escre- tem feito em prol da amizade uruguaio-brasileira. _

O a 10 do sr
vem cartas elo genero a fi-I Andrés Daglio, de passagem por Florianópolis, onde Já

regres . guras, nótáveis do mundo. O
I
esteve por varias ve.zes, ruma agora para' a Espanha, como

FI S da Cunba raro e que Kathleen recebeu correspondente do Jornal "La Manãna" 'de Montevieléo,
ore uma liesposta de Sir Winston, ! onde procurará divulgar fatos notáveis e historicos da Ter- .

RIO, 27 (V. A.) - Proce- em carta de proprio punho Ira ele Colombo. '

dente de Porto Alegre chegou na �ual à notavel �stadist:1 ,. .Nosso .meio intelectual, �ais uma vez terá o prazer de

ontem a esta capital, às 19 declma a honra e dIZ que o ouvIr o bnlhante e fluente mtelectuul amigo e o narrador

horas e já às 20,30hs. abria convite lhe causou grande ,I completo e magnífiCO que é Andres Daglio em suas can-

a sessão noturna da CâmaI:t
.

prazer.
.

ferências.

dos DeputadOS, o SI'. Flores

da Cunha, vice-pre'lidente da

Câmara. O antigo polí'tico elo

Rio Grande elo Sul, que e111-

bm',Cou nessa capital num

Convair da ,Varig, depois de

uma hora de vôo, voltou a

base aérea da capit:'l-l gaú
cha, em virtude de defeit'J

grave num dos motores elo

aparelho. Feita a baldeação
dos passageiros áo Convair

púa outro aparelho, o depu
tado Flores da Cunha só con

seguiu alcançar a Capital da
República cerca das 19 ho
ras.

_ Sessã.o do dia 27 -

Lida e aprovada.a ata da

sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram início os

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

putado Draz Alves.

Escola de Queçaba Como todos sabem, as pe-

Em explicações pessoais, os quenas indústrias fundem

deputados Nazar.eno. Neves e

I
essas moedas (ligas de cOb,1:e

Ivo Silveira trataram das e bronze) para suas neceS::;l

irregularidades verificadas dades, com muito mais var:

em Queçaba, pelo fato de ter tagem do que se adquiris
sido transformada em ESCOla sem tais metais pelos pre

Estadual a Escola Municipal, ços vigentes na praça". Dé'

ali existente.,O primeiro de- clarou finalmente o sr. 08-

fendendo o Govêrno e o se- mar Gomes:

gundo fazendo críticas seve- - 'O que não é passiveI é

taS pela maneira como pro
ceaeram as autoridades: com
referência ao assunto .

TI'l'ULO HONORI
FICO PARA O
DR. -SALK

QUITO, 27 (D. P.) - A
Universidade c'entral de Qui
to cOl1cedeü 'um g'i'au hono
rari'o ao dr. Jonas Salk por
sua grande contribuição para
a" felicidade humana.

o Deputado Ivo Silveira

defende G,S Agricultores
O deputada Ivo Silveira,

de ooupou, também,'a tribuna,
para defender os interesses

dos agricultores sediados no

Núcleo Colonial de Anitapo
-lis, no município de Palhoça,
tendo· em vista as irregulari-
dades alí existente com ref""

Sauelacões cordiais
.
(as.) - Bra;' Alves
Presidente

.

Salit das Sessões, em 26
maio de 1955

PAULO PREIS
Plano de' Obt'as

O deputado Mariõ Brusa,)
ocupou-se da tribuna, parel
tecer considerações em tôrno
do Plano de Obras.

, . Deputado
-

Projeto de IJci _ Pagamento
de indenização

o deputado João Co10del, rência à venda de lotes.

�doer do PTB, ocupou a tl'i- Entre outras considerações,

t'u�a, em seguida, para jus" encaminhou o seguinte:

dIfIca: e apresentar à con81-
_

_ ,

t:�açao da Casa, o seguin- PEDIDO DE INFORMACoE�

!
- Seáofji
1°) - Se já foi aS8inac(0,

no corrente exercício, o go,

""
'\. côrdo entre o Ministério d�\

Autoriza a abertura Agricultura e u Govêrno do

de Ci'édito especial pa- Estado: para a conGlusão dos
ra (! pagamento de in- serviços topográficos e regu"

denização. lamentação elos lotes elo Nú-
Art. 10 _ Fica autorizado cleo Colonial de Anitápolis,

o �oder Execu�ivo a abrir o no Município de Palhoça?
crec\'t .. .'

,

t
í � bpeclal de quaren-

.

2°) - Se ,já foi assfnatlo o
a e �1llCo, mil .€)o quinhentos,. acé�_do,' _qual. a, importâncla

Serviço' Taquígrafo
O deputaclo Laert R Viei

l:a, líder. da UDN, fez criti
cas ao Serviço ele Taquigra
fia da Assembléia.
•••••••••••••••••••••

PRO.TETO DE 'LEI

e Churchíll
I

ELABORAÇÃO DO
NOVO CÓDIGO DE
CONTABILIDADE

cendíárío .- revelou então ventdva.
que ateara fogo ao depósito
da rírrna a conselho de dois
funcionários categorízados.
Leo F'elnik Blck e Renato
Montavani. Estes lhe haviam
prometido em troca. regalias

oPO:NTECORVO PER
DEU SUA CIDA

DANIA
LONDRES, 27 (D. P.) - A

Grã Bretanha despojou hoje
de. sua oídadãnía o físico

BrU110 Pontecorvo, e, em se:

guida o acusou de desleal

RIO, 27 (V. A.) - O presí- l dade devido à sua fuga pa
dente Café Filho aprovou em I ra a União Soviética.
caráter urgente as medidas O co.nheci�o físico, q,:e tem

sugeridas pelo Conselho F2-' 42 anos de Idade, naseído na

dernl de Contabilidade, con-I Itália e nacionalizado Inglês,
cernentes á requisiçao de' desapareceu atrás da cortina

pessoal especializado em di- I de ferro em 1950, Em Março
terentes setores da adminis- último Pontecorvo falou em

Moscou e manifestou publi
camente suas simpatias para
com a Russía.
O comunicado aCUSa POn·

tecorvo de deslealdade e trai-

tração pública, afim de pres
tar serviços junto àquele ór

gão na elaboração de traba
l.h,qs .t�çl}icos para a revisão
do ante-projeto de lei sobre
o Código de Contabilidade da

União, a ser submetido ao

Congresso Nacional.

çâo. O cientista teria o direi
to de apelar, mas nada foi
feito no prazo de lei.

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

MAUS ATIRADORES OS
EDIS DE VITORIA ...

RIO, 27 (V. A.) - Durante to foi. ter o vereador Blan-"

CEM MIL ESTUDANTES PROMOVEM NO
CHILE GREVE DE 48 HORAS

SANTIAGO, 27 (U. P.) - mente a Carlos Ferrer que,
'vlais de 100 mil estudantes em face elos protestos 1'e11UI1-

;ecundários iniciaram, hoj!l, ciou ao seu cargo de minis
uma greve de 48 horas de dll- tl'O do Interior. O preside11te
"ação, "como l'epúdio e pro- Carlos Ibanez ainda não a

testo ativo" pelo fato ele não ceitou o pedido de demissãa
ter sido concedido asilo a 13 de Ferrer, que se declara ino,-
estudantes peruanos, qu'� cente no caso.

viajaràm com destino ao Pe- O governo peruano infor-

rú, passanelo pelo Chile. mau que dois do grupo de es�

Os referidos estudantes vi- tudantes foram expulsos por
nham da. Argentina, anele fo- serem comunistas. O governo
ram encarcerados por 6 me- chileno imediatamente can

ses. Os estudantes chilenos, cecleu asilo a êles que chega
que percorrem as DtTaS desta ram ante-ontem a esta capl
capital, culpam particular- tal.A MENINA CONVI

DOU CHURCHILL
PARA UM CHÁ

'srQílESTüõ�N
dos Diretores do Banco Central Brasileiro

RIO, 27 (V. A.) - Pelo Juiz SUMOC na importancia de "deficit" no montante de de-
da 18a. Vara Civil, foi deter· dezoito milhões de cruze:-l zoito milhões, O desiquilibrio
minaelo o sequestro dos bens ros.· .

I
alarmou a SUMOC razio

de Marin? Mach�do �liv�i- ,

O .caso está ligado .ao , i.n-· porque foram investiÍ�'�dOS 02

ra, FranCISCO Jose TeIXel·�it. quento no qual funclOnarlOs motivos que originaram o es

Leite, Vinicius Valadares Ri- T do Banco do Brasil verifica-l tado de insolvencia chegan

beiro,;--E.
artolomeu �into �an- r�m que o estabelecime�to

I
do à conclusão de que havi3.

tos e Alfredo Correa Pmto, fora fundado com o capital responsabilidade dolosa por
diretores do Banco Central de três milhões e apresenta- parte dos diretores do Da' �

BrasileIro, respondend0 :Q�Jfl. ra em 'sua escl'itnração
.

um r co 0ent.ral Brasileiro.
,',,_ ',-.c;.: .

. .. c, ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A IMOBllIARI.A "MIGUEl DAUX"

INICIANDO AS SUÂS VENDAS OFERECE
VENDE�

Uma casa ampla, construida· em um terreno de

20:-.:19,50, localizada no cen tro da cidade, sendo parte fi

nnncíada, entregando-se a casa desocupada. Preço ....

Cl'S 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas casas, localizadas em um

no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço Cr$ 300.000,00.

terreno 'de 9x53, sito
e outra de madeira.

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Es trerto, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cl'$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

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

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

Uma casa de material, localizada num terreno de

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

Preço Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma Casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio.

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas casas de'madeira, localizadas em um terreno

ele 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei

b oferta. Negócio urgente.
-0-

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre-
.

çú Cr$ 170.000,00.
-0-

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

'-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

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

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo

te anexo, com bnibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Ven de-se a casa ou o terren o em separado.

E�ADO
.

Navi·o-Motor «Carl Hoepcke)l
ADMINIS'r:lAÇÁO I . I)

Redayão e Oficinas, .à ��a «?úo�: é11U:'IDl'.:.Z __ CONFORTO -- SEGURANÇA'�'
'

salhel rc Mafra. n, 160 1,'1. 3 _2
)' "'101;)J' "N "'o "T I'" RVO' DE JANElR 1

_ ex. Postal'. 1311. \ iagens entre .I! , .•.1." Coe (' ..... :::. 11 JL . C
Diretor: RUBEN'� A. RAMOS. Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S.

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro ó!ü
D.i& I mos apenas paua movimento ds passageíros.

I As escalo» �m S. Sebastuio; ilha. BeLa, Ubatuba niko
t n.l rrrei,w-Jil''-, ;-iío o horério de cho?p/tda 71-0 R10 (Ida) •
__ 6U I ITINERARlO DO N;N "CARL HOEPCKE"

Ano ...•....•.••.••• 6i'� 170,00 ISemestre Cr;

lIO,OI)!. No Interior
Ano ....•.•.. . •.... Cr, �o,o,O()
Semestre .........•... CI·$11n.oo

IAnúncio mediante eontl'lí.to.
Os o r ig inai a, mesmo não pu-Esta Reparttçáo, pela rede de viveiros florestais, em bllcados, não' serão de o lv ido s.

cooperação, que mantem no Estado, díspôe de mudas e se A direção não se responaal iüza I 25-6 26-3
mentes de espécies r!.,restais e de ornamentação, para rur- ti��: ����e:���.emitidQfI DOi

in-,' __��__ .. __ . ._ .. .

_

nectmento aos a�ric!lltore§ em geral, interessados no rerlo- FARMACIA DE fY APT 1. Orestamento de suas terras, além de prestar toda ortentaeão ---�-------__ ... - i
'.

#
. r l J� A

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- i MI!:S DE MAIO

tenção de empréstimos para reflorestamentn no Banco tIo INFORMAÇOES S - Domingo - Farmácia Moderna - Rua Joãu Pinto
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS I 14 - Sábado (tarde) - Parmácla Santo Antônio �

Os Interessados em assuntos florestais, para a onten- -0- Rua Felipe Schmidt, 43.

ção. de maiores sctarcclmentcs e requererem aatorrzacão I
O le.itor eneo_ntrará, n��t" .co- 15 - Domingo .-, FaJ'm('1 S, t A" tôní R

,
luna, i ufo rmações Que net IIt...

1 dC a an.o "onJO - ua Fe-
de lícençapara quermada e derrubadas de mato, devem d iàr-iame n t e e de im e-iiato: lípe Schmidt, ...3.

dirigir-se àx AgênCias Florestais Municipais ou diretamen .. I,TORNAIS Tele.to?� 19 - Dia Santo - Farmácia Oatarmense - Rua Tra-
te a esta Iteparttçâo, sítuada à rua Santos Dumont nO. 6,0 �B�ado ?�:L jano

I A Gazena Vi56

I
.

em �lori�nÓ!i.díS. .Diário dI! Tarde �.57U 21 - Sábado (tardo) - Farmácia Noturna _ Rua
I'elefône: 2A70 --- Caixa Postal 395 IA Verdade............... ll.OlO Trajano
E Iezrá

. . .

,. Impr-ensa Jficilll ... ,.... í!.688 .

ndereço te egráfíco: Agrlsilva - FJot'lanópolis, S. C. HOSPl'!'AIS 22 - Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
'---------. _._- í (

Caridade:
11.114

23 - Sábado (tarde) - Farmácía Esperança - Rua

I (���'�:�iW .:::::::::::::: 2.086 Conselheiro Mafra.
.

lNer.êu Ramos............ 1i.81l 29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
I
Mí lítar '.167 lheiro Mafra.

I
São Seboatião (Casa d.
Saúde) 8.11>3 O servlco noturno será efetuado pejas farmácias Santü

I Maternida<:i�' 'D��t��'
.

é��:
.

Antônio e Noturna, sJtua.:ias as f.l.l'�s Felipe Schmidt 43 elo� Correa '.1n

I
TraJ'ano.I CHAMADOS UR·

I GENTES A presente tabela não poderá ser alterada sem préviaI Corpo de Bombeiros .... BJllI autorização dêste Departamento.

I Serviço l.uz (Reclama-
ções) •.• , 2.104

,Polída (Sala Comissário 2.031>

: Polici.. I G"L. Delegado)... �.Iij)4.
.COMPANíJIAS DJjJ

1 TRANSPORTES
.

AÉREO
'fAC , ..•..... , ,. 8.700

: Cruzeiro do Sul ,. 2.500 l'iparelhagem.------��--,.._.-_.--�

l.b>n,.air
••.....•...•..•..• !!.5l\ii

----.. -� .. --- - __ ""

V�dg. .. 2.126
Lóide Aéreo) •........... 2.402

IReal :e.368

I Scandinavas "... 2.õOO
,HOTÉIS
'Lux .............•...... ,

,. �lh'6estlc ............•...

Metl'apoi .. , .

La POJ·tll .••••.•........

Floria.nópolis, Sábado, 28 de Maio de 1!l55
--- ------- ---- --

.---�' - ---_._._------

_-_.--'

-

BANCO de GRf�ITO POPULAR

ri� t\GRícotA �.' I I

-0- �WJ..J!I T� d'i."IJO/'(t�:/, 16 . .

!
'Duas ca.sas de material, situadas no Morro do Ge- ..!ót;ijl,;hl,d

-�d -

l'!lldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas. . . . . .

.._ fL?��.j'::90t��S ,:�r6.·f(1M'lno.
�l'S 150.000,00. Facilita-se pagamento. ! J���f "- _

-=���� . #\ ,. ;

IN-'-D'"ICADOR PROFISSIONAL\ }7D({� R��tR��ASTOS 1'l\'IÁR�OA·���I.("ILA_AORMO Dra Vida) D-u'ra filho
- ';}jli:DICO L .H 1 ':s-

I ESPECf :\LJSTA EM
� T'

'" . 11�()m.!lrátk.!l no.Hospitill Sio MÉDICO "� -'.,.,', DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLABYSLAVA DR, I. LOBATO DR. WALMOR 21 :firí.'En .itrllflfH!(;O de AssIs e na c:mta .

T'�
.

.

CUR...,OS DE E:SPECIALllAt_,AO NO RlO OE JANEIRO

W. MUSSI FILHO Gt ReIA I • Ças3 d-o Rio de Janeiro I
CLJN�C .• DE CRIANÇAS l-'EDJATHIA NEO-)'\A'l'AL - ..

' f'fH'r(JR.BJO� .

.i:'1
'. • ,

•

CLIWICA MÉDICA ADULTOS N.'\.SCIDO - ASHrST �NCIA Tf'CNfCA "8 P
'. D? RiíCEM·

• Doenças �o apar�lho r��plrllt.i>rlo Diplomado p�la F.cuM.de. �à- .,' CARDlOLOGIA PHEMATtJfWS _. THA1'AMF:r-J'r'Ü' DA' lNAP'�T�IALfZADA �?5
1 UDERI ,IlLOS1� clun&l de. MedIcina dll 1.Imv"r· ',o"t\.ll�ól'io: Rua -Vitor l!lel- Doengas Internas (FALTA Dl;; APETITE) _ 'l'RAT,U\�ENTO NCI� l!'lFANlIL

DR. ANTONIO Ola JUDIOGRAF:IA E �ADI0S{�OPJA �ldade do R.r".1! l'des.,22 Te1. l!U76.. CORAÇÃO _. FIQADO _. 'l'lJRNA EM CRIA . .,ÇAS g t\l)i)i.Esr;EN'l'�� �NUR�SBQ NO·

MUSSI DOS PITLMOES E:,;-Interno p�,r co�<:orso�.I> ÍIIll' Hor'ál'ios: Segllndas, Qu... -rtaa II RINS _ INTESTINOS PSICOLoGICOS Di\ fNFANCIA ._ FNf'im ,D!STÚ_.!!IOS
_ MÉDICOS _ .

Clrurg'ls do 1'tlr�-.:. I
� .. ' terIlld,ade-Esco:&. Se�tfl feiras: ClA lJI� MANEIRA CEHAL

. . MlDADES D.A IN.�A.N··

Cra.URGIA-"I íNICA.
,Formado pela Faculdade Nado. (Se.. ('0 do.,. ruf, .

O, t:hlb!;tt)'o lJas 16 às IR horRs. 'l'ratarrJ"'nto mOi!crnn da CON8UL'1'oP.IO - F!i:1 IPE !'11'liMIPT VoS
.

ICRAI PAR'l'O'{ i fiar de M..dichlá, 'fllli"IÓIl'I� ..... ,,,;. .
.

ilrtguea 1.I.mal Residência: Rua F.lipe Sc:h- SIFU IS CONSULTAS .- DAS 2' AS ii "",O R ';,,'
".

. _- •

... Ti ioci- "ião d fi onlbl fil'-a- ..,�-Hlt",rno <I" 8.er IÇO dó' nnu- . ,

'3 o I
• ,

�, T

•

•

• Li. · ... c,.

Serviço completo e aapeclhn-,
s .lATu• :. o...

'lI'ill �o Hoapit.ai I. ,� P. E. '1.' C. ���rt, �., --: 2 andar, apto 1 - Consultório. _ Rua Victl,r '():';i�,UL'l':\S CI bOHA MARCAf'J\.: FONB 3186
r.ado das DOENÇAS 0'1 SllNHO-

C d
tl'U a�tf.B)Í; I I do Rio de Jaoelro

. le. 3.U02. RE8TDf:NLTA - TENENTE STI.vroTRA ao (!'ONlI U61)
RAS, com moderno. métodoa d. g'u�o 'f É t8tPeC" )UM;�(J �.��. I &!.,dko do IhjsjilW ,Jij, D--:;-H-'E-NRIQ-U';;-P-RISC'O--'

Meil'eJ1es, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMIC�LIO' .'

niagnósticos e tratamento. I"'" �- n erno ofl x·nO! ... •
I

. Cuidadi! .t�..... l:T.ORARIO: '

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

SULl'OS?OPIA - HIST'IRO, -:: ,.
tente dGu��:;:!: ��I�I�of. 'uro DOENÇAS Úl SENHOI<AS _ PARAISO nas 13 ào; Hi horas.

DR.' ANTONIO llA,l'AWt'A DR. CLARNÔ G.
SA.LPINGOGORAFBIAS:;-L·liiTA�O Cons: Felipe Sclimfllt, li!! -I PAJ{'T':1� - OI>ERAÇOIliS. Mll:DICO Telefone'. Conslllto'l'j'O

JLTNlOn GALLETTILlSM A r.
F' Cana: ltua Joã., Pinto n. l!l. O

-

_ D
.

.

Radlote'aplti pGr ond:aa nrtlilS- 'lne li801
d

. . ... I peraçoes oen<;:all de Se-

I
CL!NICA 1ii8J'EnAl.l'i:..·'D.,� m. -- A.DVOG 'D"'

.'. At d " � d as 16.1.10 as 11; 00 b ... ra. I nho-ra- - CII'nica d� Adult a r 3 415 l�j'IAN(".'
. .,.. v-

Eletl'ocoall'ulaçio - Raltltl nitra en e em uOTII !.fHlr�& a.
. P I h-

.

. .,'
,o ��..? " ,

• .
"
• -"';:O Rua Vitor Meirale. 80

Violeta e Infn VermeÜiÓ. Res.: - Rue I1lstevu JUnlor, e a man!l �te�d. di"· 1;_";"0 de f.8P��lllhz8Ç51\"O Rsidência: Rua José do i
COll"'.lta. d�8 li �s II bur,. •. tONEl: %.468 - l<�lor.' ó' II

Consultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 239õ riamente no o";lltal d� HospItal dOI SerVldor.. do 11.-
V.Qle P

.

126 p.'
I Res II Co,; •. , ..d�. Ullf,,,,llubo

180 130 •

10 lIudar _ Edificio do Montepio.
--.-----.---.--.---

Caridade: tado.
. .

"erell'a -. rala 12
- ..--------

Horát'io: Dali 9 àa III horac - DR. YLMAR COHREA �)_';sl,Sai .•dêG�Ccinae:r'al (S'lrVlçO do Prof. lidaria!}" da da Saudade - Coqueiros, I ADVOGADOS
• _ FlittencouM rI Andrade)

I
DH. ANTONTO GOMES DE

Dr. MUSSI. CLrJ\fCA MÉDJCA 101 C lt P I
---.-----.--.- DR. JOSi!: MEDEJROS

Das 16 às 18 borJII - Dra. CONSULTAS dali 10 -- a bo- 'l:elefone: 2.69ll. H
o '_lsuI as -

.

e a msnU. DO DR MARIO W"RN' ALMEIIL\
MUSSI raso

•
. ._. AP�ta de CarIdade, _'

D
- VIEIRA ADVOGAllO.

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente. II - Funil SUõ DR NEV/'fON
arde das 1580 ha em dian- HAUSEN ....ADVOGII.DO - !!:srrilÓ"io e Residêflcis:

powsky, 84.
te no consultório .' Rua N):Uiil I

CLINICA MÉlIrCA l)lf AllULl'OS I ('Rixa I'ostal 160 - ltJlj,,! Av. fler('ílio Luz, li
DR. JOSlt TAVARES b'AViLA Machado 17 ::ilsQtllnn � .. 'lira- }!J CRjANÇA� ISanta Clll·,,�intl. T�lef»n,,' Jl346

lRACElV1A CIRURGIA G.i:RAL I deRnte�'d Tel: 2766
.

Consultório - Rua J<\lio 1'1Il- I
-.�

---------

DR. JúLIO DOm Doenças de Senhoras - t'r<.H't,,- e�1 encla rua PrUldeDtt. to, 10 - Tel. M. 769.

I D L DVIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS Iil CoutInhO '4 I C 1 n r aur'MENTAIS _ Cl..INICA GlIiHAL logia - Eletricidade MMlrlJ CLINÚ::A ,onsu ta9: as 4. ã, 1'1 bor;,.
til, O· aura

Mi:DIcn I
Consultório: Rua Vitor Nl:el-! d

Rcsidência: Rlla íI.tavu Jó-

ESPECIALISTA 11M OLHOS, DcMServ!co Nitcional d. DOfin- �eles n. 28 - Telefone: 1307, OLHOS _ OUV�D08 _

mor, 45. 'reI. 2812. Clínica Geral
OUVIDOS, NARIZ j,GARGAN'l'A çaêhef�n��ldÀmhülat 11>:' IJieio- .

Consultas: Das 16 hOl'aI em 11 GARGAN'1'.!
NA.kIZ

,I
.

TRAT�MlilNTO II OP1IJU..QOES ne Mental diante: A • DO
DR. NEY PERRONE Especialista em moléstias de ,Senhoras e vias uriná-

Inf....-\ierWlelh» - Neb'tlllaa�"o - Psiquiatra do lIOlnlt.d _

Resldencla: Fone, 1.4l!lJ DR GUERREIRO D4 "ONS"''''.
I MUND rias.

Ult S ""
.. RlIa: Blumenllu n '71 . . .... ...l •.'9

(T ta to r:- :lnli8lia CIG'"
Colônia :'1l1nt'AlllI

. DOENÇAS rto APARELHO DI- Chefe do Senriço de. ()TOR�- Formado pel�. Fa(!úlda�o N51c!- Cura r::dical rias infecções aguda .. e cronicas, do
ta men e Convulsoterapia p.lo :31.tro· GESTIVO _ ULCERAS DO JilS- NO do Hosptul de FI(,rl::lflIiPohal[

",aol de

.M.odlCIn8 .U111Vf>1'IIdade aparelho genJ'to-ll'!')'r, �l'l'Oúperaçio) choque e cardiazol. InJ'II.lill era· TOMAGO E DUODENO AI ....., Possue a CLINICA o. APARIJI. do Brasl) .u em ambos os sexos.

Allglo-rdlnol!'copta - Re,eU....de pia. Malarioterapta. Plicotuapla. GIA'-DERuA."'OLOGIA 'JI!- C''"LüI-_ LHOS MAiS MOD.ERNOS t'AfU. R. ro DE JANEiRO

I
Doenças do aparelho Di!l;�stj\,(i p ('jo 8ist�ms 119,"VO'Il'.

Üculo. - Mod�ruo ( 'ltmellto CONSULTAS: "'iro" • Qg1.'l- UI �
TRAT MENT() DO""". O "I

A f 'c d
d ... Oio-IoUnolarlllfolo, (liUd"o tlll dai 1" ã, 1" "oral Sabt" NICA GJiRAL A � aaa IU.N ê.", . per el,oamente na '

a... - Horário! ]0'lí ás 12 e 2% ás 5.
.

110 Eatado)
.. •

1

\ �
•

' ,
da ESPECIALIDADII

. Saud,e São ·Miruel". , .

Horário daa ii ... 1� �ar•• 1I.(m�Dlil). ',"

DR. JULiO PAUPIIZ I Consultas - p.,11I Oi.XI' no Ploi. l!ernando !'!"ullno ConsultolJO. R.Tlradentes. 12 -l°, Andar - }<one.

di\� Hi li 18 hotu. I l:\ua Amta ("trlbaldl•• ')(111._", FILHO .HOSPTTAL. _ 11nterno por II ,�"108dO s.nito'I::l2"16.-, . .... .. de Genersl Blttencoul'i. . • A 'l'ARflE - dai' llS II _ de C'ruq;!'la
Con8ultór�: - RlIa Vl;;or

.411'1 RESIDENCIA, �u l:Ioc"l(vil,! E-:< mterno d" l!O cnhrmal'ia
CONS -1")}{JO I Prol. Pedra' d MOlll'Jl Residencia: R. Lacp.rda C.Otltillho, 13 .-. (Chácara

rele. 22 - 11008 21176.l9· T 129m e "'er"l,o <le g!lstro-enterOlo8'ls no ULtE' II
..

Re" - Rua "io Jor<>" to -..}. e .

.'

I' do "anta Casa "o 1'1'0 d� J' .n"I·'o CONSULTORIO - }l.1I�

11011,
st.aglo po-r 1 llno na HaieT- cio Espan ha) - F.on,e: 3248, ",o. �,. .. -- .. ,,-�--_ ...._-- -

•
" .. ,

.

'" y •.�.

Il HEOS (I 2 Illdade - i·' I"
1"00 .. 1!411

------1
DR. ARMp..NDO yAL&- líl-'���goW·d�e��:����Il:�. (P t. i 'RI.5SID�NCJ;' - Il'<l!ip" Scb- Prof. Otávio R().j;���:9 Li..,,,, _"

-

-;. ,�. ,

DR SAMUE-L FON8EC A RIO DE ASS1S I..t· '1-)
f{ ro

midt nQ 113 'r�J. 2866 Interno por 'i! .,no do .;'1' nto ..
-

." ..... I1S regesl ..

'!
Rocor'!'o .

CIBURGIAO·DENTIS'f.\ BOi Se.ni_çol de. Clío:�1I. lnf�;I\IH .. Ex interno do Hoapita! fIlc.t"r- --_._--

'I OP'ERAÇOES

R I H·Clinica - Ciruriili - 1"tote8otl da Alullsteneh. JI.loll!cllUi! ,. tl..... - mdade V. Amaral. DR. ANTON_O MONIZ CLINICA Díii AflULT �

es aurante apollDentÍlria !
,..

pltal di' �:ad�f<de ,_ "
I DO�NÇ�S _ l)S'fEltN'A8.! DE ARAGÃO' DOENÇAS DB ,:;ENrOR '_i>

Raloll X e Infra-Ver,,:ellio.

I'CLJ�HOA
�ÉDlL-.\c I?� Gj(;.'A�-

I

c,oraçao .. �stOll1ílV(), "1�';Utioo,, cONSUVrAS, .t-o Rospltr,l (l') .

ConBul�ório .. Re�idi·MI.: itua
•

CA::; i AD�L'108 if�glldl) e VIas blllar.a. Rllu, OV!l- ClRURG A 'I'R�;TJMA1'OLOr..;.í.A Caridade, dialrillTll<lnhl du:! 8. à�
Fernando lilachaiIo •. - Al'HiI'lll -

IrlOS i! !itero. i Orte,pedla 10. RUA Marechal Deodoro 50.
Telefane: 2212' CODMultório: Rua NllD'" Jl: - Consultório' V.t<..l' *..\r�Ia..: Gonsultô'rio: João r>i.llto, 13. No consultó�io, l Rua 10b

Consultas: da! fi,OO l, -1l,1I1J IChado,
7 - Con.ult&a da. Ui 2l!." I

Dl'\s Hr às 17 diAriamtlntll·. Pinto r.r. lI! (l0 andar I Em La!<Çcs. ,'!O RuI do Brasil. o melhorl

e das 1400 á8 18 horas 18 horaa ,Das li! às la horlll. Meno9 e.�s Sábados Diariamente (laa 10 "I 12 e d ..� Desconto es-pec1Bl para. os ilenhores v:laJantea.
Exclusivamente com !;.OTa mar· Re�';dêIlcill: Hu", Msrecbal Uoi- I R{,sidê'ncia: Rr.a Bocaill:vt 20.. Res: Bocaiuva 136. 14 às 16 horas.

e.... lh'lrm', " - �'oViO: *1i:!i Fone: li4Ci8. I Fone: - ::.7U. RESIDENCIA: - R·.a Doart.
I Shutel, 129 - Florianópolh. 'lil.

MINISTÉRIO DA. AGRICULTUR.-\

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLOREST:U.
REGIONAL

"<\CO:R.c9" COM O ESTADO

1;.1\�'1'!\. CATARINA

ASSINATURAS
N .� C.._p1t"'i

o

-'\ VIS' O
A ):\"legach\ Florestal Regional,

no sentido je eoíhír, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F.
AQUINU

Representl1utea:
Representaçôes A. S.

Ltda.
Rua Senador 1 h.lllta•..tI_l

andar.
Te!.: 22�fi924 - - Rio da .unetro.
(:{ua Lf. de Novemb ro 2�8 6"

andar aata 612 - São Paulo.

sível, as queimadas e derruuadas demail).afi.m de im pe

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológ leos qu f'

acarretam taís práticas, torna públíco e chama a atenção
de todos os propr ietártos de terras e lavradores em gerat,
para a exigência do cumprtmento do Códig-i> Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DElUWRADAS DE MATO
Nenhum proprtetárto de terras ou lavrador

proceder queimada ou derrubada de mato sem

podere
solicitar,

rom antecedência, n necessária licença' da autortdade no

restal competente, conforme dispõe o Çódig'o Ftorestal CIlI

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infJ'atore�

sujeitos a penalldartes.
REFJ"ORES'l'AMEN'fO

Viageul
e

com .segurança
rapidez,

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joinvilla -- Curitiba

Agência:
-

I\.ua Deodoro esquina às
Rua Tenente Silveira
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VOLTA
Rio de Janeiro
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Santos
2-6
14·613-6

moderna e eomplet<lJ. para qua'quer flum,.>
radiológico.

fta.111"gT!>.na� e rll.djoseoJ)Ja� ..

Pulmões f' éG{'açà ... (tora;; i ..

EstaruagQ - il1te�U(los e figa'';1) (c(,..!�)d�togratlaJ.
Rins e bexiga (Picloguafia).
Ctero e an"xfls: Histero-�alr,ingngi'afia co<-n Insufla

ção das trompas para clial;TIi\'iti{"o da �>;terU�d�de.
Radiografiali de ossos em geraJ..
Medidas exa.i!S d-fi3 diarntótros da b.wia para. orienta�

ção aI) paI'tn (RidJo'::Il'{'fvimetrial. .

Dlàrii-l.mtmte na 1IIaterrlld8.fl,., Dr Co.rl(,� t:OtTes.

-,

Lavando c()m Sabão

\?irgem Especialidade
da ela. "ITZIL INDOSTRIAL..;....Jotovllle. (marca registrada)

.ecoDomi��,..se tempo e dinbeiro
�.��------�.,.-

_ .. __ . - -- ----- ........._ .. - ...... -_ .. -_.,,�._.....----,--------�
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fi8·i'ClUB� DOZE 'DE AGOSTO
5..'iBADO - DIA 11 DE JUNHO NOS SALõES DO

CLUBE DOZE
EM BENEFICIO DA ALTRUISTICA E HUMANI-

HISTÓRIA DO lVIISTERIOTA�IA "SOCIEDADE DE AMPARO
.

E VELH�CE� SO PERSONAGEM, NUMASerá sorteada uma SALA DE JANTAR que estará ex- 'NARR CAO DE ALEXAN'posta numa das vitrines da CASA HOEPCKE, SEÇÁO LADRE• DUMASSHELL, a partir do dia sete.
_

Mesas com direito a um cartão do bingo - Cr$
200,00

Cartão de Bingo - Cr$ 50,00 - Ingressos para não
sócios - Cr$ 50.00.

Todos ao espleridido BINGO DANÇANTE benefi
cente na noite de 11 de Junho, com início às 20,30 horas.

G�.8��w�•••�.aa e•••••

IZUI'Y
1 ..!.��TEcIMENT��

zonsonãncia
racões anteriores, tem como

,el� candidato ao Gôvêrno
.ío Estado, o ilustre joinvi-·
len se dr.

-

João Colin, deven
do ser consideradas incorre
cas e "improcedentes quais
quer notícias que possam
vincular sua concordância'
JU apoio a outras caudlda
curas.

Mantendo contatos com

líderes de outras agremia
�ões partidárias e compa
.iheiros dissidentes, como

.lecorr-ência da atual con

iuntura política, não se a

fastou êste Diretório, no en

tanto, da diretriz que se tra

�ou quanto a candidatura
idota da e para a qual vem

-eceben do apoio de todos os

quadra ntes da terra barriga
verde, evideuciando a re

:eptividade que desfruta o]:nome daquele bravo corre-

ligionário. .

Com a seren ida de e fir
meza, tem sido inflexível em
ma atitude de rompimento
político com o Covêrno do
Estado.
Consciente de suas res

ponsabilidades e do papel
que ora lhe cumpre desem
penhar no sentido político
�stadual, cumprirá êste Di
retório seu dever, despido

,.de ambições pessoais para
seus membros, mas intran
sigentemente atraído em de
fesa dos elevados ideais que
o norteiam, objetivando o

progresso e a grandeza de
Joinvilé; de Santa Catarina
e do Brasil. Joinvile, 20 de
ma io de 1955. (Assinado)
La u 1'0 Carneiro ,de Loyola,

IPresidente". .---,---------......

:'�;:�ti�::�E�:?�}:!�;�t� Lavadei·raColin, temos o partido do sr. '

fl'ineu Bornhausen com 2 j' Oferece-se lavadeira efl.·
candidatos ao Govêrno do ciente, cuidadosa, rápida,
Estado, já que o sr. Jorge' pconômica e higienica. Pode
Lacerda é o nome indicado, I

trabalhar 5 dias a titulo de
oficia Imel1te à. Convenção. experiênCia, sem pagamento
Há, aÍ11da. a registrar, o ou qualqufr compromisso.

grande movimento liderado Tratar a Rua Conselheir,o
pelo deputado Wanderley Máfra, 6 fone 2358, loja de

J�nlôr, em �a���' de'--um cau-

'I Pereira Oliveira � Cia" com
chdato partJdallo. .

a Lavaroupa Prima, a ma-

Mas, os "donos" (la UDN quina de lavar mais vendida
pretendem mesmo adotar a no BrasiL
candidatura perrepista do

deputado Jorge Lacerda.
.

E a defiÍlicão exata dessa
atit�de deu-à' muito bem, o

dr. Osvaldo Rodrigues Ca
bral:
"A UDN é um navio

Lóide Com bandeira do

Machado" . e ....

SONETO
HORÁCIO NUNES

Ouro, sedas, veludos e brilhantes,
Iuxo, esplendor, grandezas, festas, gosos:
_ eis, mulher, os teus sonhos mais formosos,
da tua vida os sonhos cintilantes.

Queres de goso todos os instantes,
dias de riso, alegres, luminosos,
noites de festa e cantos sonorosos,

beijos de arnôr e abraços enervantes ..•

E nunca dedicaste um só momento
a pensar no futuro. A vida passa,
e vem - após' a festa - o isolamento:

morre a doce beleza; o luxo, a graça

passam também, deixando o desalento,
a .dôr, a fome, a lagrima, a desgraça!

--0--

: � AconteceuANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HO,TE:

_ sta. Beatriz Ferro Pe

,_reira, filha do sr. .dr,

mando Simone Pereira;
_ sta. Nilza Adriano
_ sr. Arnoldo Régis
_ menina Rosemary Con

ceição, filhinha do sr, Má

rio Conceição, motorista.
Transcorre hoje o aniver

sário natalicio do menino
Eloi José Alves filhinho do

sr. lavá Alves e d. Idalina
Alves.

Dê um BOM ABIaGO ao

seu capial comprando lote',

no bairro mais futuroso dt,

Flol'ianõpolis.

TÊM NOVO COMAN
DO AS OPERAÇÕES
NAVAIS DOS EE.UU.
WASHINGTON, 26 (TI. P _,

_ O presidente Eisenhowe�
recorreu ontem à parte infe

rior de sua lista ele premo

çôes, para designar um su

cessor ao almirante Robert
B. oamev, chefe de opera.
cões navais e centro de um:

polêmica sobre a China ver ..

melha e o Estreito de For

mosa. O posto mais elevado
ela armada dos Estados Uni,

dós será ocupado pelo con

() tra-almírante Arleigh ii.

Burke, que também nguron
em 1948, num acalorado de
bate relacionado com a cha

mada "rebelião dos �1iran
tes" contra a importância a ..

tribuida aos bombardeiros .

B-46 da Fôrça Aérea.

Dê um BOB ABRIGO t. SUlI

saúde, eonstruindo sua casa

de praia num local pltôresco
e salubre.

namá".

Preceito do Dia
EMPREGADAS E TU

.

BERCULOSE
As crianças, pelas suáS

condições especias de sen

sibilidade, a,dquirem fàcil
mente a tubercolose. Amas e

outras empragadas têm
grande papel na contamina
ção das crianças, princi
palmente porque, parecen
do sadias, podem ser tuber
culosas.

Não admita ama ou ou

tra empregada em sua

casa, sem que seus pul
mões tenham sido exa

minados pelos raios X.
- SNES.

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

BATIDO NOVO
RECORDE
Um "Constellation" da

Panair do Brasil encurtou,
ainda mais, a viagem entre
Lima e o Rio de Janeiro, _co
brindo o percurso em oito
horas e seis minutos, (') que
constitui recorde. Esta mar
ca foi alcançada pelo Ban

. deirante PP-PCB, na reali-
zação da viagem 270, do dia
22, constituindo-se a tripu
lação do comandante Men
�onça, l0 oficial De Paula,
mecânico de vôo Scarpa, rá
rio-operador Pereira Filho,
COmissários Guido e Tereza.
O recorde anterior era de
8 horas e 18 minuto's.

. '.

:1\'1. Ruiz Elízegui Bahia um oleoduto que liga-
A fim de aumentar as dis- rá os campos petrolíferos de

pon íb llldades da mão de 0- Catú, Pojuca e Mata de São
bra especializada, tão. ne- João Com a refinaria de Ma
cessária aos países que, co- taripe, Os referfdos campos
mo o Brasil, se acham em já possuem poços em produ

--....---------------::--------_;;- fase de industrialização in- ção, embora esta não seja
tensa, como meio de acele- maior por falta do referido
rar seu progresso e o bem- oleoduto, cujo comprimento
estar de suas populações, o será de 47 kms. No começo
SINAI vem promovendo operará à razão de 3.000
cursos de formação de ope- barris diários, até atingir o

rários qualificados. Os can- número de 20.000 barris no,
didatos que passam a prova mesmo período.
.le se lecão recebem uma a-I

'

i LIda em dinheiro sob a for-
I x

na de bolsa de estudo. f Segundo Leop Elíachar, os
x . filantes dê crgàrros têm pre-

Segundo o relatório das ferên cia pelos seguintes tru
Centrais Elétricas de Minas ques : 1) "Me-dá um, dos teus
Gerais S. A. (CEMIG), en- para variar"; 2) "Deixei de
comendou-se à General Ele- fumar, mas não aguento
ctr!c uma dos dois grupos' mais"; 3) "Esqueci o maço
gera dores que serão insta-! em casa."; 4) "Mandei- com
lados na usina elétrica de' prar, mas o garto ainda não
Salto Grande, e10 na cor-' voltou".
rente de centrais elétricas I x
com que o )iovêrno de Minas Estão adiantadas as ne-·
.}erais projeta formentar. a gociações entre um grupo
industrialização do estado, de Industria.ls brasileiros e

completando com um parque outro -de norte-americanos
industrial sua intensa ativi- para a instalação de uma fá-
dade agr.cola, I brica de automóveis 110S ar-

x l redores de São Paulo. Em
O escritor paulista Sérgio' sua fase inicial, a referida

VIi1liet declara que toda e- ernprêsa poderia montar ...
cistência digna desse nome 20.000 "jeeps" e 5.000 auto
comporta algo de loucura ..móveis de tamanho médio.
'Não são os Sancho Panças A fabricação poderia Come
- escreve Milliet - que çar 14 meses após o início
dignificaram a vida, mas, os da construção. A aplicação
D. Quixotes, e o pouco que total de capitais representa
em Sancho nos seduz é o ria 1,3 biliões de cruzeiros,
'1ue não se explica pela nor- dos quais os equipamentos
malidade". importados representariam

x 16,5 milhões de dólares. Ao
Informa-se que a Petro- grupo nacional perténceria

brás está construindo na· 55% ,das ações ordinárias.

Elos Sand destacou-se ança para o reino dos ani-
sempre por suas obras para mais, encen�ndo com tôda a

a infância. Autora de diver- maestria os mais in teres
sos livros infantis, em todos santes colóquios e fazendo
'deixa transparecer seu dote i viver cenas quase humanas,
especial ,de encantar, atrair, mesll}o em abiente animal.
e ao mesmo tempo instruir. t Nada mais atraente do .

._ .._. _

Tal é o caso de O SAPO E I que seguir os passos do ou- Pinto.
O OURIÇO, agora la11ç-ado. riço, símbolo do necessitado lo ,com nossos semelhantes, 'de Darcy Penteado, impres-
pela Melhoramentos. I mas, também e sobretudo do conipartilhando dos sofri- I

sos em ·"off-set".
Trata-se de uma história. ingrato, e analisar seu pro- mentos alheios e procu-ran-I Considerando-se a agra

atraente, vivida por dois I ceder para com os que o do ser úteis quando isso se
.

dável apresentação, o exce-
cul'Íosos personagens - um

I
socorrem. Esplêndidas li- faz mister. ! lente papel, a expressivida-

,apo e um ouriç.o: Lallçan- I ç_ões podem ser tiradas pe- 'de -das' ilustrações e acima
do mão dos reCursos que lhe los jovens leitores, qUais O SA.PO .E O OURIÇO es- de tudo a gra� e a elevada
�ão peculial'es, ou seja, ·.sa-Isejam, o dever da hospitali- tá excelentemente apresen- moral do conto, a presente
bendo a�resen�ar a .história ., dade,

a gratidão que se de- tado em belíssimo liv:o e11- obra agradará a todas as
em çonslderacao dIreta do ve guardar para com os que

I
ca'dernado, capa colorIda e crianças d"o Brasil, levando

público para·� qual escrev�, I nos prestam algu� benefíci.o tl'a7 a. história realçada APor, lhes :11ome11tos de i11tensa
Elos Sand transporta a C1'1- i e a força que reSIde na um- artlstlCos -desenhos a cores; alegna.

CINE SÃO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30hs.

Michael RENNIE - Jef

frey HUNTER em:

O MARUJO DE SUA
MAJESTADE

No Programa:
Atual Atlantida. Nac. 55x18

Preços: 10,00 - 5;00.
Imp. até 10 anos.

As 4,30 - 8hs.
CINEMASCOPE

Marlyn MONROE - Betty
GLABE - Lauren BACAL
em:

COMO AGARRAR UM

MIUONA'RIO
Technicolur de Luxo em Ci

nemascopé
Preços: 18,00 - 10,00
Imp, até 5 anos .

As 8hs.
RENNIE - Jef-

o MARUJO DE SUA
MAJESTADE

N o Programa:
Atual. Atlantida. Nac. 55x13

As 4 -

Noticias da Semana. Nac.

Johnny SHEFFIELD em:

VINGANÇA DOS
ELEFANTES

Em Cínécolor
FAMILIA DO BARULHO
Com: Rock HUDSON

O MISTERIOSO DR. SATAN
9 e 10 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 5 - 8hs.
Johnny SHEFFIELD em: '

VINGANÇA DOS
ELEFANTES

Em Cinecolor
No programa:
Cine Noticiário, Nac.

Preços: 9,00 - 4,50
Il11p. até 10 anos.

As 8hs.

Paisagens do Brasil. Nac.
AS PRECOCES

Com: Danielle DELORME'
PISTOI.AS NOS PRADOS

Com: Wip WILSON

Preços: 7,00 - 3,5ó
Imp. até 18 anos.

Vende-se
Cão da raça collie com

do dois anos de idade amestra
Pa- ! do ver e tratar a rua Bo

I caiuva 210.

crianças e aos jovens, mo
tivo pelo qual sua' edição
portuguêsa 'vem revestida
de todos os quesitos para a-

Quem foi o MASCARA gradar; excelente impressão
DE FERRO? Que fez esse, em papel da melhor quali
estranho vulto? Qual a ver- I dade, expressivas ilustra
elude sôbre tão curioso a-I ções, encadernação esmera-
contecimento ? : da.
Alexandre Dumas respon-I O leitor, ao percorrer s-

de quando apresenta com : tas cativantes páginas, vol
surpreendente .rea.lismo, um ta para o tempo da monar
vibrante capítulo da histó- quia francesa e encontra de
ria da França. Estamos di- permeio ao regime governa
ante de um fato curioso, um mental com seus abusos e
fato histórico, com ligações suas veleidades, os aconte
possivelmente fantasiosas, cimentos que Alexandre Du
mas a' verdade é que temos mas, afastando o reposteiro

em 1503, a esquadra de Afonso de Albuquerque, em O MÁSCARA DE FER- da história, desvenda, os

b RO, um desses romances que crudellasimos sofrimentosviajando para a In d ia, tocou em um porto ra-
só Dumas sabia organlzar, que a politica ou o receiosileiro;

em 1628, deixou o porto da Bahia a esquadra ho- um romance que faz o leito): ele uma eventual reação pro-
P" viver, sentir, sofrer, um 1'0- vccaram muitas vezes con-lan deza, conduzindo para Recife o rmcipe

Maurício ele Nassau e suas tropas; mance de alta ficção, em tra inocentes criaturas.
em 16M, o Rei da França, -Lu iz XIV, criou a cuja leitura tôdas as facul- E' quanelo vem à cena os

Companhia das' Indias Ocidentais; dades se conjugam e obrí- quadros vividos pelo MAS
em 1827, em Rio Pardo, 110 Rio Grande do Sul, . gam à volta a épocas longin- CARA DE FERRO, nesta
faleceu o General Patricio José Correia da Câ- quamente passadas, mas sensacional obra.
mara, Visconde de Pelotas ;

. sempre revividas em sua O realismo dos fatos e

em 1858, 110 Rio de Janeiro, faleceu o Tenente- dura realidade, sua crueza perfeição da forma narratí
general Antônio Corrêa Seára, herói da Guerra impressionante. va, a correção da linguagem
da Independência, nascido em 2 de janeiro de O volume ora publicado e a expressividade de ilus-

pela Melhoramentos, é uma trações completam êste con-1802;
1 .em 1862, o Ministério organizado por Zacarias ac aptação da obra original, feúdo, oferecido aos Jovens

de Góis e 'Vasconcelos, solicitou demissão ao Im- num trabalho de especial leitores de nossa terra pelas
pera dor, sendo o Marquês de Olinda incumbido capricho de Guiomar da Ro- Edições Melhoramentos.
de formar o novo; "i��ãtc.'C'
em 1866, o General Vitorino Monteiro, venceu
os paraguaios em um combate travado junto a

Laguna 'I'ran quera, em Tuinti;
em 1880, o Instituto Histórico e Geogr-âfico Bra
sileiro nomeou urna comissão para. fazer erigir
uma estátua equestre ao Duque de Caxias;
eem 1889, no Rio de Janeiro, onde nascera a 2€
de Junho de 1825, faleceu o Senador Francisco
Otaviano de Almeida Rosa, Chefe do Partido Li
beral fluminense..

Florianópolis, Sábado, 28 de Maio de 1955

NO PASSADOH OJ E
28 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:

André Nilo' Tadasco

POR UMA GRAÇA ALCANÇADA
AGRADECE L. H. MACHADO

o
_

SAPO E O OURiÇO
Uma leitura sadia e de acentuado
fundo moral para as crianças

AVENTURAS

3

PASSOU A VIDA ATRÁS DE UMA
MASCARA DE FERRO

àscha Rinaldi. Destina-se

ACONTECE NO BRASIL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



STAMBUL, 26 (U. P.) _
O quadr-o de futebol do Flu
minense do Rio -de Janeiro,
derrotou ôn tem, à tarde,
por l-O, o conjunto local do
Fenel'bache, ante 30.000 es-

pectadores, ,no Estádio deA Diretoria do J. C. S. C., tem o prazer de comuni- MithatPJ;1su. O único tento'ii r que, ,dando início as suas atividades turfísticas deste do prélio foi marcado pormo, fará realizar corridas todos os domingos, a partir de Robson, aos 33 minutos dol2 de junho próximo segundo tempo. Foi um mag-Outrossim, leeva ao conhecimento dos senhores pro! nifico gol de cabeça, a oitoOutrossim, leva ao conhecimento dos senhores Pro- metros de distância da me::1S as illS'crições de animais, para os três páreos que fa- : ta, após um ataque da alaá realizar, com as seguintes cotações:
I esquerda brasileira, quel° lugar _ Cr$ 3.000,00 : culminou com um passe pe-2° lugar _ Cr$ 600,00 110 a 1to de Escurinho.As ink<:rições rlevf'rão ser feitas na sede .do Jóquei I O tempo estava'excelente-;luLe fi rua Fernando Machado, 3, às 2a, 311; e 5a feiras, e o campo sêco.

das 19 às 21 horas I O Fenerbache é o tercei-Florianópolis, 23 de maio de 1955. '1'0 colocªdo na tabela do
A DIRETORIA cHmpc'onato d'a Liga .Turca

----------------,.- .---- -- de Futebol.
'

CONTRA A LOTERIA ESPORTIVA A CBD
b\lf.dora do. 'Iládht' a.C.A.que, de-

haver a Vitor. VaJVlllu • Dfle...

Bu cará O Avaí a rehabilitação
o GLORIOSO AVAl FUTEBOL CLUBE, QUE EM TANTOS ,COTEJOS INIERNACI ONAIS ��M HONRADO SOBREMODO o
PEBOL CATARINENSE, ENFRENTARA' TERÇA-FEIRA �ROXIMA o ����IO'ESPORTIVO BRASIL, ESPERANDO REHAw
, BllITAR-SE DE SEUS ULTIMOS INSUCESSOS '

Mo 4i)•••••••••••••••Ii••O•••��. �ef;l.�aal.fI&�••::•••a.e@���e�eti••o••••o.e.8ii•••8••8.i)e.e••@•••�,�•••••�••••••.•••...•••.....•(1)............. ..
-

,

Esportivo'
,. �__"',� ' �-.r..�I)i)••ííou.Oli)e tj••

"O Estado
c ,

UM BARCO DE SERESTEIROS FOI A
ORIGEM DO FLAMENGO

(Conclusão)

CONCURSO MISS IPIRANGA

Guatemala _ Flamengo,
4 x selecão da Guatemala, 2
Rio d� Janeiro - F'Iamen

g-o,.4 x Malm�e (Suécia), 4
Rio de Janeiro _ FIa

nengo, 3 x Malmoe, °
_

1951

(Conclusão)
,

JOGOS INTERNACIONAIS
Conforme 'elementos tam

bem f'om ecidos pelo depar
Lamento de prcpagnn da do
F'lnmengo, r<'presentado pe-.
lo seu chef'e, sr, Artur de
Carva l ho (departamento que
o presidente Gilberto Car
doso criou em boa hora e em

boa hora ainda soube a

quem entregar a chefia),
são êstes os jogos interna
cionais, de futebol,' efetua
dos, até aqui pelo F'lamen-

JOQUEI CLUBE DE SANTA CATARINA

Estocolmo _ Flamengo,
x Malrnoe, O
Malmoe - F'lamengo, 2 x

Malmoe, ° PROTESTOS CONTRA A LUTA
WAlDEMAR X GRACIE

1951
Estocolmo - Flamengo, 6

x AIK, 1
Sundswall (Suécia)

x seleção do

1939

Rl0, 27 (V. A.) - A luta eSIOl'çOS para impedir a rea

selvagem entre Hélio Gra-Ilização da luta de anteon
cie e Valdemar Santana.' tem, sem resultado; no en

ainda serve dé assunto para
I
tanto. No ofício, pede a F.

comentário em tôda a cida- M. P. ao C.N.D. que tome
de. Esportistas diversos já providência para evitar tais
de'iil0nstraram o seu .desa- constrangimentos, ao mes

grado ao espetáculo que mo tempo que solicita a in
atentou contra os nossos tervenção do órgão máximo
foros de civilização, aumen- 'de nosso esporte para res

tando a corrente dos que ponsalrilizar a A. C. M. pela
são contrários a exibiçõe� ';essão do seu ginásio, en

.lessa espécie. quanto ela irá punir os pro
QUEREM OUTRA "BRIGA" fissionais Hélio Gracie e

Ainda bem não desa.pare- Valdemar Santana.
ceram os vestígios da bru- Como se vê, a Federação5 x
ta lidade de anteontem, já Metropolitana de Pugilis-
urna outra "briga" está !TIO, que tem a seu cargo a4 x
sendo projetada, falando-se responsabilidade de dirigir
em um desafio de Carlson 3 orientar lutas nas várias3 x

d bCra c ie, sobrinho de Hélio, moda lida es de com ates,
.1 Valdemar Santana. Cre- ião foi ouvida, desta feita,2 x
mos que, desta feita, não ,,\ o que é ainda pior, des-
surtirão efeito os planos respeitada em uma determi-(Perú) Ela- _

teci d ddos que entabolam novo naçao an ecrpa a, quan osele,ção de Are-
ieveri ido ror tl

.

dmassacre, já que a opinião c everra ter SI o pres igia a

unânime é que êsses espetá- pela Polícia.
2 x �1I1os sejam proibidos. O vereador Couto de Sou-

A POSIÇÃO DA F.M.P. sa, que é presidente da F.
A Federação Metropolita-: M.P., abordou êsse assunto

na de Pugilismo, que tem na Câmara Municipal, anun-1 x
como seu presidente o ve- ciando que, por intermédio
rca dor Joaquim Couto de do C.N.D., pedirá ao minis-6 x j, a enviou ontem um ti-o da Educação para se di-

(Co-
<.Jouz"

_

longo ofício ao Conselho r ig'ir ao Chefe de Polícia,
Na c iona l de Desportos, co- proibindo êsses espetáculos
rnun icaudo que fêz todos os rea imell te degradantes.

Flamengo, 2

norte, 1

Elfllbol'g (Suécia) _ F'la
nerigo, 3 x Elfzborg, °
Halmstad (Suécia)

Flamengo, 2 x Halmicz, O
Norkopíng (Suécia)

Flamengo, 6 x Norkping, °
Copenhague _ Flamengo,

'2 x seleção da Dinamarca, °
Paris _ Flamengo, 5 x

gu:
1933

Mou tevidéu -

_ Falmengo
3 x l'eÍlarol, 2
Montevidéu _ Flamengo,

2 x Peüarol, 2
Montevidéu - Nacional,

7 x Flamengo, °
Buenos Aires - Barracas,

2 x Flamengo, 1
1937

Rio de Janeiro - Flamen- Racirig, 1

go, 4 x comb. Becar valera Bisboa _ Flamengo" 3 x

(Arg.) , 2 Belense, °
1952

Buenos Aires - River- Lima _ Flamengo,
Independiente, 3 x Vasco- Sport Boys, 1

Flamengo, 1 Lima - Flamengo,
c La Plata (Argentina), _ Deportivo Mun icípalz ?

E:,;tucliantes-Gymnasia, 2 x Lima - F'lamengo,
V:,,;::�o-f.'bmcl1go, ° \li:\llz:l, 1

'

Buenos Aires _ River- Lima _:. Flamengo,
Independien tes- 3 x Vasco- '\!ianz2, 2

Flamengo, 1 Arequipa
Rosário (Argentínaj v-« :nengo, 7 x

Newell's Ol d Boys-Rosárlo quipá, 4

Central, 1 x Vasco-Ftamen- Lima - Flamengo,
go Deportívo Municipal, 4
Rio de Janeiro - F'lamen- Bogotá - Los Milioná-

go, 2 x Independíentes, 1 rios, 4 x flamengo, 1
1940 Bogotá - Flamengo,

Rio ele Janeiro - San 'Lo- Deportivo Ca lli, 1
renzo ,CArg.), 1 x Flamen- Quito _ Flamengo,
go, ° Boca Junior, de Calli
Rio de Janeiro _ San Lo- lômbia),.3

1 enzu, 4 x Flamengo, 2 Guaiaquil (Equador) _

,1941 Fbmengo, 3 x Barcelona, 1
Rosário - Comb:-Rosari- Rio de Janeiro:.__ ,Flamen-

no, 7 x Flamengo, ° _Ia, 3 x Deportivo Calli (Co-
Buenos Aires _ Indepen- ,ômbia), 1

clientes, 6 x Flamengo, 5 Rio de Janeiro - Flamen-
Buenos Aires - Flamen- go, 2 x Boca Juniors (Ar- Nota-se o grande entusi- velmente, a quarta candi-

go, 2 x Sàn LOl'enzo, O ;2;entina), 2
. 'Uimo entre as candidatas ao data, Slta.- Marlene Mafra,

Buenos Aires - Huracan, Rio de Janeiro _ Flamen- Concurso .Miss Ipiranga, desistiu do Concurso, quan-3 x Flamengo, 1 go, 5 x Independientes, 5 prevendo-se surpresas por do tinha obtido 71 votos.
1948 1953 ocasião da segunda apura- I Está programado para o

Santiago _ Universidad, Rio de Janeiro _ Flamen- cAo, que se verifi�ará ás dia 12 de junho vindouro
do Chile, 4 x Flamengo, 3 ',' go, 1 x Racing (Argel1ti- Í6,30 horas de hoje. Resta, um Grande Festiwal Espor-
Santiago _ Flamengo, 2: na), 1 ;;;.;bel' se a Senhorita Eleni- Uva, Pl'omovido pelo Ipiran-

x Mag;11Ianes, 2 I Rio de Janeiro _ Flamen- ce Maria Vieira manterá a' g'a, padicipando dele 30
SanLÍago _ Flamengo, 1 go, 4 x Boca Juniors (Ar- primeira colocação, pois o Clubes Varzeanos, em dis-

x Olympia. (Paraguai), ° I
gentina), 2

. entusiasmo e o esforço ,da puta 'de riquissimos troféus.
Rio de Janeiro - Sou-, Buenos AIres - Flamen-I' 8]'1,a. Dulce Cardoso, faz Oportunamente, daremos

thampton (Inglaterra), 4 x go, 2 x San Lorenzo, 2 prevê r sensacional modifi- maiores detalhes sôbre o
Flam ngo 2 I Buenos Aires � Flamen- cação no primeiro lugar, já mesmo.

1949 ,go, 1 x' Boca JUl1lors, 1 •
que 64 votos apenas a sepa-

l1.io ele Janeiro _ Fla-' 1954 'l'a ela primeira. Por último Já está sendo organizado
mengo, 3'x Arsenal (Ingla- I Milão (Italia) _ Flamen- vem a Srta. Maura Silveira o programa de aniversário RIO, 27 (V. A.) - Não \'eiros de Castro

I I �olabOl'ará a C. B. D. para' pois d-e recordarielTii), 1 I go., � x Comh. nternacional- que, apesar de não ter vo- do Ipiranga que a exemp o
I

-

t Loteria Esportiva. Se, po- Assembléia Geral da Fede-[tio de Janeiro _ Flamen- ·lVII�ao, 2
tos na primeira. apuração, dos anos anteriores, se ex- ,, .ém, ficar estabelecida a 'ração Metropolitana de Fu-go, 2 x Rapi,d_ (AuLotria), 1. Frankfort (Alemanha) parece esperar para si uma tenderá por todo o mês de

I}lio de Jalleiro - Nacio-: - Flamengo, 1 x Eintracht, honrosa colocação. Lamenta- julho. sua instituição, pelo Govêr-
I tebol, em 27 de julho de

na I (Uruagnai), 2 x FIa-I! n o, então a C. B. D. procura- i 1953 manifestado a "sua
lllellgo, 1 I Dl.lltlapeste (Hungria) -

•••••�ít•••ii.(j.4t•••�av.rw.."••(j."••ii.�••íII�I;!;�§�JtI rã deln tirar o maior

pro-1formal
repulsa" à idéia, en-

Guatemala _ Flamengo, 5 'Flamengo, 5 x Kinizzi, 1 I veiLo, revindicando para os tAo levantada numa exposi-
x pré-seleção olímpica A, 2 Viena (Austria) _ Fla- nha) - Flam�ngo, 2 x: Bremen (Alema,nh� - seus vinte esportes uma per- ção de motivos ao Presi-
Guatemala _ Flamengo, mengo, 2 x Rapid, 2

i
Comb. de LudWIgshafen, 2

! Flameng�, 4 x Welllel Bre- ::;e�tügem que garanta o cus- dente da República, deu seu
2 x Combinado guatemalte- Linz (Alemanha) - Linz,! Sarrbrucken (Sarre) -

I men: 1
.

.

leIO. dos campeonatos .

ama� parecer radicalm�te con-
'co, ° 1 x Flamengo, ° : Sarrbrucken, 4 x Flamengo, RIO de JaneIro ::- Flamen- I dOl';stas., . _ trú�'io � implant�ção da Lo-
Guatemala _ Flamengo, Nuremberg (Alemanha) 3 ,go, 3 x La Coruna CEspa- I Esta sera_ a orIentaçao da tena v.lsta a fraqueza de

,

]
_

l'
.

A FI 2 N"lrem! l'eutlingen (Alemanha)! nha) 1

\ Confederaçao, aprovada que mentalIdade de certa cama-
4 _.{ pre-se. eçao o ImplCa ,

- amengo, x • - ,
. I

'
,.

n I D'.
. .

l' t t,1 -iber' 2 ,_ Flamengo, 3 x Reuthn-, 19115 fOI, ontem, pe a uetona, o I'ela, espeCJ3 men e en le os
c: 1 F 'Sgt' ttgal't (Alemanha)

I
ITem ° I Itio de Juneiro - Fla- purecel' do relator, sr. Vi- ,iog'adores.- Llatema a - amengo, u '

-
'" ,

A

V' i ..<1 '1
-

I'
.

B Flamengo 2 x Stuttgart 2 lli1rnburgo (Alemanha) - meIlrgo, 4 x E"trela elme-,x r,,:e-se eçao o Implca , " I -

, ,

) 1° I Ludwigshafen (Alema- Fl:1mengo, 1 x Hamburgo, 1 lha (IugoslavJa ,

_�����;�"'r<>l�'" VICO SEM CLUBE

o SI [. Brasil
.

em -cane�as
A diretoria do Figueiren- forma, tendo demonstrado

•
- 'se, ao que fomos informa-' no prélio entre a Seleçã.o da

ta Inenses!
(lo�, resolveu rescindir o cidade e o Palmeiras, de'

ea ·r· contrato. �ue. mantin�a com
I Blumenau, .

que �in.da é o
,- ) (;l'ack JOll1vlh>nse VICO que, melhor medlO dIreito de

';[eBI'f.l forma está livre para I Santa Catarina.
ingl'essar em rjualquer clu- ,

'A' , be. I Para onde irá o extraor-·O vai ViGa atravessa explêndida dinátio player'? Io Améric8r e terça-feira contra
"

Domingo �ontra
!I;IIA_......- /

, ..

o ESTADO

Terça-feira, no estádio da
rua Bocaíuva, por ocasiao
.10 nu.tch interestadual en
fI e Grêmio Esportivo Bra
lil, de Pelotas e Figueiren
se, fomos apresentados ao
ta lcn tcso jovem Aldyr G.
3ehl1ee, elemento prestigio
% nos circulas jornalisticos
rTe Pelotas; pertencendo aos
"orpos redn toriais de "A
OpinEí.o Publica" e "Diário
Popular", daquela cidade
gancha.

'

O distinto colega, que
acompanha a delegação do
G. E. Brasil, manteve co
nosco agrad'ável palestra
versando sôbre os esportesdo Rio Grande do Sul e San
ta Catar-ina. '

Cumprimentando_o, augu
I'amos-lhe felicidades em
<eu gi co pelo Estftdo.'

FUNDADA MAIS
JMA AGREMIACÃ
Do nosso leitor e j�vem

José Lourenço Matos do
Amaral, recebemos e muito
:lgradecemos, comunicaçãode que foi fundada a l0 do
corrente, no sub-distrito do
Estreito, uma nova agre
miação que tomou o nome
de Nacional Futebol Clube
e cujos propósitos não são
uutros q ue o de elevar mais
para a frente e para. o alto
o conceito do esporte menor
florianopolitano. E' a se
guin ts a nova diretoria pro
visória daquele clube: .

Presidente _ Valcir Da
masco de Oliveira
Vice-Presidente - Wilson

José Vieira
10 Secretário _ José Lou

renço Matos do Amaral
2° Secretário -'Hugo Be

cker

CA,s,A MISCXLANl.A di.tt's.

CfERÇA
QUJNTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA·
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:'
Cons. Mafra, 6
F,one 2358

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



III - FINALIZANDO

partamento de Educação, r;,
na orientação do ensino ou

na penumbra da sua admi
nistnlção encontraremos prof.
da estirpe e da capacidade de
um EIpídio Barbosa, Germa
no Wagenfulhel' e Abelardo
Souza, ou, então ptofessores
de- conhecimentos técnicos ·l

balizados e respeitados de
um Sálvio Oliveira, Teodósio
Wanderley, Osni paulina
Balbino Martins, e tantos'ou�
tros,. que honraram o Magis
tério Catarinense e que :Iá
têm consagrado ao Estado,
quase que uma existência.

"-çâ
.' fI(l!Il\* (�.,.. '\ .�_.".! 'L...)"'t Á.�.�. ASSOCIAÇÃO DOi ESCOTEIROS DO

."W "" c99'�1"+.�� MAR"ALMIRANTE BENJAMIM SODRE"

O,lscurso do deputado
.

Paulo Pre,·s . .. GR,UPO "SÃ{lJORGE" o Br��f!ã��:�egue ti-.

.. CU.;I��:I;�l1�O �r�;l��O�� �s��: : ;?��1> �Oet���c�I�:nst:l'i�O d���� I ����1�1 p�i�:�:���;oar s:Ta nde�
V _ E, finalmente, com re- ,ão, que acompanha o pro- tando de, fatores sociais. melhor formação de prures- tell'o� .do Mal'

. S�o Jorge", ,ta s�l11do vencedores os es-
que f'ôr . .. Os vices já nos

ferencia aos jardins de. In- eto, fixado nas reprovações E, sendo a ação eoucattvo

I
Safes normalistas.

_ e�curslo�ou domingo p.p.: cotéiros : 1° lugar Hamilton I são crônicos, sobretudo por
fância, passaremos a opinar: lá primeira série do cursa da escola e do Jardim de In- 3) -- Melhor rsnumeraçao =. 22 as Fl:rnas dos Co-

i
Sabino com 22 pontos e 20

que se aproveita muito o

Na frieza e exigidade dos n-ímárío, devidas à "susêucla fância, antes de tudo, um fa- para os membros do Magís- queiros. A sa�d� de�-se do lugar Márcio F. Mafra com assunto para crônica ... Fo
dados e algarismos, contido� te desenvolvimento �e certos I to social, que visa abrir nov�s tério, para que venha a exís- lVIerc�do Municipal .as �8,00. ,21

.

�ontos. O primeiro f�i mos vice em futebol, fomos
no projeto, pouco ou quase rgão necessários a apren- I rumos à humanidade, mais Gil' atrativo para a carreira. .0, percurso que fOI fel�o a i premiado com um guaran a, vice, em beleza, outros vi-
nacla teríamos a colher. Mas, lizagem da leitura e ela es- se impõe a liesquisa social, 4) - Criação de novos pe, durou 1 hora e 20 mm u- e o 2° ganhou um chocolate . .

S't e O de it"t 1 1
- .

t tAbA �

d
. ..'

.

ces mais nos vieram. o
C01110 o pensamen o - 1'1 a, preocupou-se,

.

am- em cada meio, constatanc o e GruI)os Esco ares somen e os. oa acao o dia, mi- Na hora de regresso o gru- Ad F' d Sil.

..

. :. emar erreu'a alva
seio do autor se espraiam e rém por elaborar em bases contornando desajustes eco- depois de se díspôr de docên- creu-se no caminho, quando po sa iu explorando os arre- d d_ . quebrou a escrita, an 0-
se manifestam na sxposiçao, alsas, apenas de uma classe nômicos, preservando e ·pl'e- cia apta e capaz. o grupo auxiliou a uma se- dores de Bom Abrtco e ti-�

I
' ., , nos o "record" mundial do

Clue acompanha o projeto, lré-primál'ia, como se tal a- viníndo a desintegração da 5) - Seleção adequada das nhora, empurrando o seu veram a grata surpresa de
I salto tríplice... Foi des- r

entendemos que não devem -résclmo aos grupos escola- vida familiar, investigando e classes, para que homogê- automóvel, para que o mes-
I
en con trar um escoteiro ve-

I
I cuido da sorte .. , Na ques-

faltar, neste setor, as nossas :es _ cO�lsti�uisse Jardim ele orientando a aClaPt�ção pro- neas, possarr: �

oferecer me- mo funcionasse, e graças a
,
teran o, ° Professor Amir tão da vida cara, felizmente

advertências: .nrãncía Junto aos Grupos, fissional, avertguando fatos e 11101'eS concllçoes de apren- boa vontade de todos o vei- Saturn íno R. de Britto, queI que o Brasil não é o cam-
a) _ !\s fls. 17 da mensa- clém de Infância. anotando problemas. dizagem. cujo funcionou imediata-· convidou a tropa e seu che-

I peão nem o vice, mas obteve
gem; ora em estudo, nesta O funcionamento do Jac- Diz Half Linton: "A

con-I 6) - Fornecimento. ant.ec,i- mente. F.icou assim demons-
um lugar de destaque, o que

comissão, vamos encontrar a .ím de Infância junto aos quísta da sociedade será o pado de todo materíal dídá- trado mais uma vez que o diz' Ee para irem em sua gracio-

I
não nos honra, pelo contrâ-

preocupação da "ausência de Jrupos, além de pouco acon- maior triunfo . da carrelra tico e de co�sun:o, para que

10 Al:t.igo ��rceiro da .Lei Es: sa residência, o que foi f'ei-

desenvQlvimento de certos .elnável, seria, muitas vêzes, humana. A seu lado, até mes- o professOl disponha de coteíra : O Escoteiro esta to. Durante o percurso da
rio.,.

órgãos necessários à apren- mpratrcavel, por falta abso- I mo a conquista do espaço in- meios de concretizar e

moti-I se�l:re alerta para ajudar o
I
volta foram feitos exercícios No último comparativo da

di:mgem da leitura e da es- uta de espaço. I terplanetario se tornará ínsí- var os seus processos de a- proximo e praticar diària--! de sinais de pistas prepa- ONU, da sua divisão de es-

c1'iia", como motivo prtncí- Como resta evidente, não! gníncante". prendizagem. mente uma boa ação". Ao Irando a tropa para futuras tatísticas, registrando-se a

pa] da organização dos Jar- erá possível pensar-se em .

E, para a conquista dessa 7) - Estabelecer mais es- [chegarem ao ponto de acam- I excursões de caracter mais subida do nível de vida de
dins de Infância. ecreios conjuntos entre alu- sociedade muito terão que treítas relações ent.re os edu-I �)a.m.ento, o movimento foi! rigoroso. A excursão de do- 1948 até 1954, o Brasil se

Sendo a escola, antes de .os de Grupos Escolar e cri- contribuir os sistemas educa- candários e as famlhas, atra- : iniciado com a cerimonia da mingo foi muito util ao gru- colocou entre os 10 de vida
tudo, um fator e sua atuaç�o .nças, do Jardim de Infància. cionais. Mas, para que os sis- vés elas Associações Auxilia-

r B,:n?ei.ra.
Em seguida foram: 1)0, pois tanto o Chefe Láza- 'mais cara do mundo: Obte

um fato social, não vemos • simples "50,pa escolar" não temas educacionais "possam res da Escola. Inullstrada saulas para o 1'0 como o Sub-chefe Aníbal ve o nosso país o quarto lu

porque se possa ter preocu- erá suficiente para uma ali- preencher a sua função, d.'l- 8) -'- Formação de professo- curso de 110vicimos pelo! envi,daram todos os esfor- gar, estando à. nossa frente

pação principal pelo "jns.. ,1entação infantil e as ocu· vem repousar sôbre bases res em Serviços Sociais, de Chefe Lázaro auxiliado pe-lo I ços no seutido de 'proporcio- o Chile, Israel (um país no-

truil''' quando, 'pelO contrá·· ações do Jardim perturba- científicas e não se aventu-· extensão universitária, que ;;ub-chefe Aníbal Ataíde. A- narem grandes ensinamen- vo) e a Austria,
rio, antes se deve pensar no iam totalmente, o normal rar a improvisações e simples ficariam adidos ás inspe�o- �)Ós isto, tive�'am início os i tos escoteiros a tropa. "Sem�: E vêm depois de nós, em

"educar". unciona�er:t? das aulas dOS" palpites..
.

_. Irias
Escolares, c�m ? ob:e�lvo Jogos escoteIros,. sendo o' pre A lert4\". . melhores c�ndições �esta 01'-

b) _ E, porque se deve an- ursos pl'lmarlOs. Improvlsaçao e SImples pal- de procederem as mve",tlga- dem, o Peru, o Japao, a Co-
tes pensar em "educaI'" e de- Se quisermos pensar em Dite seria lançar-se 160 -- ções de cada meio. Atenvão jovens convocados i lômbia, o Uruguai e o.Méxi-
pois em "instruir" é que exis- erdadeiro "Jardim de Infân- Jardins de Infância pelos di- i �

9) .- Me�h?ràr as. condi-
"17aço sa.bel' ter Sido altel ada de 30 de Maio para 2 de

!

co. _Qual será a últi�a colo-
tem, em matéria de Jardins ia", não podemos admitir a versos quadrantes do Estado: "çoes dos predlOs em que fun- caça0 de 1954 para ca, quan-Julho de 1955, a data de a}H'esentação ao 14° B. C. Es
de Infância, duas correntes. léia de um simples apêndi- 1. _ sem que se haja feit·") i cionam as Escolas Reunidas. - -

(10 os á'gios subiram, quando,

I
- treito, dos jovens convocado:; para Ill'estal'em o Serviço

De úm lado, encontramos Oi' e ao Grupo Escolar, com a '1 d.,evida e. inclispens,áv,el pes,- 10) _- ,Disp.ensar todas ,as a ga�olina - que m. ove qua.-_
_ MUitar, na la. Região Militar, na Cal)ital Fedei'al", �

seus preconizadores e entu- onstrução e aparelhamento qUisa socml, que so e possl-I atençoes a fOlmaçao do pro-
(a.) JOSE' MIRANDA GARCIA

';e, toda a economIa
.

brasI-
siastas, pregandO que a cri- e uma sala. Seria desvirtuar' 'leI através de técnicos abali- I· fessor nu.·al. O.s CUi'S?S Nol'- 'eira - subiu astl'onomica-

_ Major Chefe da 16a. G;�,l\1,
ança deve, desde cêdo, ad::.- :mtido e função de uma ins· 3ados e versados em tôd:1s mais RegIOnais deverao con- mente? Quem sabe a esta

ptar-se ao convívio social, ituíção. Seria, apenas sob o .1.S ciências sociais; 'tal' com docência própria, IRMcAN.DADE. DO DIVINO E.SPIRITO.
- altUl'a. não teremos "melho-

vencendo sua natural timidp-z ol11e e rubrica ele classe pré- 2. sem professores especia- nomeada mediante concurso, 1-\ rado" nossa colocação no

e moldando seu, comt)orta- dmária", ampliar o limite lízados em psicolgia infantil; incluindo-se em seus progra- computo mundüil?
menta na sociedade, de que é 8.0 é o objetivo do Governo, 3. - com completa ausên- mas noções de agricultura, SANTO E 5S TRINDADE
parte integrante·. encontramos, entreta.nto,· eia ·de médicos puericultores, �11ém do necessário estágio.

. - • O mais espantoso é que
De outra parte, encontra- .-isa idéias na explanação 4. - sem o devido entrO-I 11) - Fixar o professor _.: C O N V I T E __ não oferecem medidas para

mos os ql,e fazem restrições Lle acompanha o projeto. .amento entre as várias eta- rural ao meio, com melho-
/" minorar a questão. Que há

aos JarcÍins de Infância, _ Á flis. 129 da exposição, _}as de que Se há cle compô!' ires predios ele escolas e resi- Devendo realizar-se nos 'Domingo, dia 29, às 8 ho- de concreto para melhorar a

jJcl't�ue c!efende!n a prcrroga- 2paramos com a afirmativa '1m "Jardim". dência do mestre, não anexa dias 28 e 29 do corrente, l'as - Missa com comunhão produção? Que existe de
tiva da edne3ção no lar, l'.;ão e que seriam admitidas, de VI _ Quanto ao mérito do ::las imediações. /1este Sub-Distrito de Trin- dos Irmãos e demais devo- real para afixação' a seu

compreendem que se deva ti- �'eferência, crianças de seis Jardim de Infância, como 12) Proporcional' material dnc]e, de acôrdo com o pa- tos. "habitat" do homem que la-
rar, desde cêelo, a criança do nos, e outras, "de idade in. neios de elevar, em Santa escolar aos alunos reconh3- I'ÓCO, as festivida·des do Di- Às 10 horas - Missa can- vra a'tel'l'a e que alimel1ta
convívio da família, á qual, "rior, }Jal':l completar a ma. Catarina, o rendimento es- cidamente sem recursos. vino Espirito Santo, tenho a t:>da, com sel'1não ao Eva.n- portanto os grandes cen-

de futuro poucos laços a uni- dcola, e isto, depois de a- colar na primeira série do 13) Alimentação, de qual- honra de em nome do sr. �:elho. Após essas solenida- tros? Continua o êxodo das
rão, se·, ele tenra idade, foi firmar que a construção dos �:;.n·so primário, procurr.remos quer modo possível, aos alu- Provedor, c o 11 V i d a r as des, funcionarão balTaqui- populações rurais rumo aos

subtraícla da influência do.s fardins de Infância "visa ,esumir··asslm nosso moelo de nos que deia necessitflim, in·- ;'�iT1!�s. Autoridades Eclesi- nhas, quermeses, leil1\o etc., ;Tandes centros! Continua o

pais e irmãos. repa.rar os alunos para a vêr: ·.olusive, ou mesmo de modo �,,�iC;lS, Civis e Militares, a durante todo o dia e a noi- ,'bandono d-o .campo. Conti-
Pessoalmente, somos dos dmeil'a série IJl'imál'ia. " .. .la idade escolar obrigatória- espeCial, no interior. npl'i'n�'.R, as ASRocinc;ões de' '·e, quando haverá queima nua a nossa moeda se desva-

que se colocam 'nem tanto _ Não é função principal Je sete para seis anos" Se tal 14) - Evitar, por todJs GS. cbsse e o povo em geral pa-I' de fogos ele artifício. lorizando pela falta de las-
para a terra, nem tanto pal'a J Jardim o preparo pro pn- a) _ Reconhecemos que meios, que haja redução de ra assistirem às festivida- Para maior bi:ilho das fes- tro, isto é, pela falta de
o mar", Deféndemos, intran- Jário, Se falamos e111. Jardim .i!11 Jardim de Infância, sc- c10rários escolares ou funcio- des acima referidas, qlle' tividades, estará a baI1da de produção, de trabalho!

.

sigentemente, os laços de fa- e Infância g como o ideou ;unclo o concebemos, têcni� iâunento de três turnos diá- obedecerão ao seguinte pro- : i-nú"ica Amôl' a Arte. Não há tempo para tra
mília, único vínculo capaz de .�roebel e como o vemos na ·anicamente organizado·e ci- :ios no mesmo estabeleci" grama: I E' Festeiro o sr. João tal' destas .coisas: - A po
ainda permitir bases sólidas .uropa e na América, o gru- ,mtificamente dirigido, há de' mento. Sábado, dia 28, às 20 ho-

j Gregório Costa, servindo de Ilítica está preocupando os

para a nossa estrutura social o pré-primário constitui.:l. cnfluir no comportamento es·· 15) - Instalação progresi- t'ns - Novena, com a pre- Espadins seus filhos, nossos homens de mando. Is
_ Mas, de outro lado, não [,e 1enas uma parcela da insti. �olar,. e mesmo· post-escolar la, conforme o venham a ,ença elo Festeiro e elos Es- 1 Osmar Manoel Coelho - to é muito mais importan-
póde e não se deve cogitar em. .uição "e nuca deverá ter por :la criança, xa à escola, mas construída nadins. i Secretário. te! ...
insolar a criança, indefinl- .sí só, a- denominação de jaJ' b) - Mas, si se· preconi- permitir os meios e existen-

damente, do convivío de sea m de Infância. vidente- �am os Jardins de Infâncir, cia de professores especiali-
semelhante, a'o lado do qual .ente nio se poderão ali ,nexos aos Grupos Escolares, óados, de Jardins de Infân-
constitui a mesma sociedade. dmitir outras de qlIG'- tr; :lesmo que eficientes e den·· cia junto aos Cursos Normais
c) _ Somos, por isso, em .ll cinco anos, conforme 1'0 das normas científicas {; !c:gionais, para melhor for

princípio, favoráveis aos Jar- 2 lê na exposlçao, porque técnicas, qual a percentagem üação dos professores rurais.
elins de Infância, desde qu,�

I
porque nenhu.m puericulto. le crianças que se beneficia- VII Pelo exposto, manifes

.constituídos em bases técni- ou professor com conheci- la com êles? Não dispomos �amo-nos con�rários á cons

camente perfeitas; não co- mentos de psicologia infan· e estatísticas exatas; mas ;rução de 160 Jardins, de In
mo preocupação relativa aos til poderá conceder tal com· .ventul'amo-nos a afirmar ,·ância, o que seria uma ar

"órgãos necessários à aprell- Josição de grupos. ,ue, tomadas em conta ,'iscada improvização e ex··

dizagem da leitura e da es- e - Quando lemos á..'l fl� 's primeiras séries prim(.l- periência temerária, anteci

crUa';, mas como meio de 126 e 127 da expoSição� rete· las, apenas 30% de alunos .�e padamentc fadada a falhar,
pesquisa e de observação, dndo-se ao mestre, "cuj" :i1contl'am em Grupos Esco- porque inexequível, em bases

melhorando e elevando o ní- (unção' é a de en.sinal' a ler ( J1'es, enquanto que os 70% técnicas e científicas, já por
vcl de relações e experiências escrever", compreendemos ':!stantes se acham em Esco- falta de pue r i c uI tu r e :i

trazidas da família. �ambém, a razão ele se te: �s Reunidas e Escolas Isola- e prof e s s o r e s espe-
Para que um Jardim de Jesvirtuado a finalidade do Ijas. cializados e dada a organiza-

Infância possa preencher sua Tardim ele Infância. I Seria criar uma odiosa di-I ção que. se lhes pretenderia
finalidade, mistér se faz: Quem parte da premissé� _crenciação entre os centrGs . dar, de simples cursos pré-

10 _ possua dirigentes e 'alsa de que a fm1"cio ela es- urbanos de Cidades e Vilas e primano, como ampliação ela

professores altamente espe·· �ola" é ensinar a l�e e eSCl'e·· J,S zonas proletárias e rurais, icl�de escolar obrigatória.
cializados em psicologia in- 'er", fatalmente terá que 'juando pl'eeisamente estas - O atual sistema ecluca- Sala das Comissões, 17 de

.
fantil e relações sociais, de .·hegar à recíproca, t.ambém iltimas mais necessitam de cional vem faihando por ra- maio de 1955.

modo que o Jardim venha a ctlsa, de Que o Jardim cl In. :ecuperação e melhoria so· zôes mais profundas do que

tornar-se; realmente, auxi- ·ància se destina, apenas, ao cial.
.

a simples "ausência de desen
Uar ela educação familiar, e 'desenvolvimento de certos VII - par·a a solução do volvimento (le CC·l'tos orgãos
não seu substituto total. ·,rgãos indispensáveis· à a.. )l'obfema do fraco rendimen- indis})el1siveis à apl'en<liza-

2(J _ tenha assistência u'endizagem da leitura e na �o escolar, já aduzimos e ali- gem ela leitura e da escrita",
diária e permanente de um escrita." nhamos nosso modo de vêr, e o professor não tem só "a Senhor Presidente e nobreS

puericultor hábil e experi- f - Não poderiamos conce- em discursos que proferimo,:; missão. de ensinar a ler e as senhOl'es DeputadOS:
Imentado� para aquilatai; e .)e1' e admitir' a organizacão �:.;) plenário da Assembléia escrever", segundo tanto ;:)e

controlar as mutações emo- le Jardins de Infância que .. egislativa. acentúa na exposição que a- Aí ficou a H�ltura de nosso

cionais e pasíquicas, bem co. "lão se enquadrassem em sua Preciso e indispensável s{� companha o projeto ora eUI modesto voto, exarado na

mo solucionar os desiquilí- '10l'ma técnica adequada e �:)l'l1a seja revisto e atualiza- estudo. Comissão de Ed�cação e Cul-
brios físicos; [ue de "Jardim" apenas .10 todo o sistema educacio- - Nas considerações alon- tum.

30 _ seja ol'g.anizado, rigo- nanteriam o rótulo. ];11 de nosso Estado. E para gadas que aqui deixamos, ex- Não somos, nem pretende-
rosamente, segundo a idade Não se dev-em semear, a qL\e mais eficiente venhamos plisemos o nosso modo de en·· mos ser técnicos em assuntos

cronológica e mental, em 'smo, inovações a todos os <\ ter o nosso sistema educa- carar o problema, que é educacionais. Somos, apenas,
grupos maternal, jardim de :ecanto'S do Estado, sem que eional, preconizamos, nãD complexo e não permite que um dos moelestos professores
infância e curso pré-primá- lue se. haja, preliminarmen- Jardins de Infância, semea" se lhe queira dar solução primários do nosso Estado.
rio; �e, feito a competente inves- dos a esmo, como improviza- simplísta e improvizada. A nossa modesta opinião

40 _ disponha de instala- tigação de� cada meio. ção entre outras, as seguin·- - PreCiso-se torna retornar ficou, assim, registada, nes-

ções amplas e adequadas, es- Hoje, quando avulta entre tes 111edíc1as: ás bases do nosso sistema ta Casa. Se outra virtude na')

lJecialmente no que tange à _l.S ciências modernas a pes- 1) - Realização de uma educacional, l'emodelando··o possui, tem ela contudQ, a seu

recreação; :j_uisà súcial, não mais se con- pesquisa social, no Estado, a e volvendo a atenção am favor, o alto grau de sinceri-'
50 _ mantenha servico ali- �ebe yue se lancem iniciati- ser levada a efeito por técni- mais variados setores. dade e desprendimento com

m-entar adequado e com"pleto; vas e se façam planejamen- cos em ciências e relações Quando da discussão do que a externamos neste Ple-
60 _ disponha de meio de tos sem que os alicerces <>" sociais e posterior remodela- projeto, no plenário desta nário.

transport.e escolar, para a- baseiem em inquirições cien- ção da legislação escolar. Assembiéia, reservamo-nos Se Santa. Catarina rea1-
tender as eriancas que re�-. tificas, mormente em se Úa- 2) - Organização integral novamente, e, nee'essário e mente deseja dar melhoria
dem longe." :Uns de Infância, com pro- e eficiente das EScolas Nór- indispensavel, daremos a efetiva ao seu sistema edu··
d) -Tendo-se a explal1á- '83.'30reS especializaJos, para mais, instalando-se nelas Jar nosea. opmiáo através d0ci cacional, não precisa e não I

I
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A selva brasileira... na Alemanha
o maior aquatenário do mundo ..

Croco�ilos no primeiro andar..
FRANCFURT - Os ha- tracção das instalações ul-1 diferentes formam o centro

bitantes e visitantes de I Lnunodel'llns será o maior a- e paragens completamente
Francfurt terão ainda êste

i quatelTlÍl'io do mun,do. Um dêste espelho da natureza
,mo fi oportunida.de de lan- . sem-número de especialistas para cuja rea.lização se re

Gar um golpe vista na selva Itrabalha incansàvelmente correu aos mais modernos
brasileira, quando o jardim � na instalação desta exposi- meios -da tÚnica. Aparelha
zoológico inaugurar as suas, ção selm precedentes. gens de ar condici011ado
novas secções .. A grande a,- Três paisagens de clima.s mantêm os termómetros ao

I nível desejado,· tanto na

secção �rctica como na par
te tropical. Num dos aqua
terrários, pinguins e a.ves

polares evoluem junto a nu

ma piscina de 15 metros de
comprimento, sôbre roche
dos cobertos de neve e de
gelo. Dois passos adiant�, o

espectador vê, através de
uma vidraça gigantesca, a

fa una e a flora tropical:
peixes trazidos do Amazo
nas, num rio artificial, cro

codilos, papagaios, araras,
plantas tropicais ... A ter
ceira secção é o fundo do
Mar do Norte com peixes,
cara\lguej os, lagostas estre
las do mar e um sem-Húme-
1'0 de alg'as.

O plano do Aquaterrário
de Francfurt abrange 14

Se buscamos, realmente e secções em que estarã.o re
com sinceridade, uma solu- presentados todos os mares
Gão para o nosso problema, e todas as costas do globo
dê-se a palavra a 'êsSSS-Pi'6 Inão-.f.&ltando um riacho d�
fessores .e técni�os, �ue Sall- ; �rutas, co� uma: queda de
ta Catarma tera o sistema e-

I agua e a! arvores e as plan
ducacional que reclama e

I
tas cara.cterÍsticas nas mar

merece. . gens. No primeiro andar
haverá uma paisagem tro

Sala das Sessões, em 18 de picaI com palmeiras e um
maio de 1955. lago, onde não faltarão cro-

codilos, cobras e centenas
Deputado' de ins·ectos.

.

Estadual �ritz Friedberg

meios que o Regimento In- éleve ir em busc,a ele técnic')s
terno nos faculta. fora de seu próprio âmbito.

Recorra-se ao nosso De-

Paulo Freis - Deputada.

Paulo Preis

,"- ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis,

COQUEIROS PRAIA CLUBE

Int8rcâm�io comercial t8uto-�r8siI8iroJUIZO DE DIREITO DA· liacão dos imóveis que se

COMARCA DE TIJUCAS.
i rã; levados á Praça: -

Edital de praça, com o ,pra� i s , Um terreno rural, sito em

zo de trinta dias
I

���g�'e�rê::e �u����ti�� c:� B6nova�ão de acôrdo. O problema deconversabllldade. Declarações do
Ga�l�oll���' �!O��re::r�: ��:e� �:Ci�;��e ��u�:r��: ,representante da Confederacão N,clooal do Comércio. '

Comarca de Tijucas, do Es- f'ra, por 400 ditos de fundos, HIO, 17 (C. D. J.) - A mente: primeiro - a possi- ; como poderão lograr êxito moela geral e muito lõgica- mentar as suas compras ao

tado de Santa Catarina, na I
que fazem em terras do lote propósito da possibilidade bilidade da Alemanha nos as negociações em andamen- 'mente, se a Alemanha nos nosso país.

forma da lei, etc. . .

J n? 2; extrema pelo Oeste de renovação do acõrdo teu- ! comprar mais; segundo - to. ;
quer vender mais terá de E, em tese, é nisto que es-

FAZ SABER aos que o \ com terras de Alexandra de to-brasileiro de comércio,
I
a questão da eonversihilida- Ainda neste particular,! promover os meios de au- tá a raiz do problema".

assunto do maior interêsse 'de, Resolvidos esses dois cabe considerar o fato de
presente edital virem ou de- 'Souza Mafra e a Leste em r

le conhecimento tiverem, ditas de João Vicente da OBra as operações de impor-
I
pontos capitais, então, não que na balança de comércio ••••••••0.Gfja.*e)••••••�.�iiHIH)*.ilhJ••Il.iI••••••

expedido nos autos de ar- Silva; área de 116.160 me- tacão e exportação do país, haverá mais dificuldade al- exportador da Alemanha o'

rolamento dos bens do es- tros quadrados, avaliado o �r. Antônio Osmar Gomes, I gurna para os enten dimen- nosso país representa ape- i

pólio de Sebastião Francls-] por Cr$ 8.000,00. - Uma ca.-, representante
da 'Confede- tos. nas 3,5% sôbre o valor to- I

co da Silva, que se proces-1sa de madeira, em péssimo ração Nacional do Comércio No que se refere à inten- tal, enquanto que aquela Re-I
S'<\, perante êste Juizo que, estado de conservação, en- em varres órgãos adrninis- sif ícação das compras ale- pública figura em segundo

atendendo ao Que lhe foi re-I cravada no imóvel acima ti-ativos, fez à, imprensa as mãs ao Brasil, depende ela lugar entre os nossos clien-I Convocação
quen.·do pela .arrolante. FIO-I descrito", avaliada por Cr$ seguintes declarações: de fatores bastante comple- tes estrangeiros, com a per- De "conformidade com a decisão da Assembléia Ge-
i-encrn Fr-ancisca da Silva e 1.500,00. E para que che- Em segundo lugar a Alema- xos, muitos dos quais esca- centa gem de 13,8'%. "ral de 10 do corrente mês e de acôrdo com o art. 34 dos
tendo em vista ao mais que gue ao conhecimento de to- nha na comll,:a .de produtos pam à simples vontade de .Entl-etanto, como. todos, Estatutos, co�oco os srs. sócios proprietários do C.P.C.
dos autos consta, por despa- dos e ninguém possa ale- brastleíros quem quer que seja, visto nos sabemos o grande lm�ul�Cl I

para, em Assembléia Geral, a realizar-se no próximo dia
cho proferido aos 20 dias do gar ignorância, mandou ex- que não se pode obrigar o �ue teve o nosso comerc�o 19 de junho, quinta-feira, às 19,30 horas, em sua sede so-

mês de maio do ano de 1955, pedir o presente edital que
"No prosseguimento exportador brasileiro a ven- _�m a .Alemanha no

. c�nv�- ;eial, decidirem sôbre a proposta de fusão, oriunda do
autorizou a venda, em hasta será afixado na sede dêste dos contactos preliminares der para Alemanha com pre- 11:0 cUJO pra�� de :Igen�la I

Clube 12 de Agôsto, proposta já estudada e aprovada
pública, dos imóveis abaixo .Iuizo, no lugar do costume, I h.avidos

em fins de abril. úl�
. juizo, n.ão �eti.do �ossível tão �Ja pou�o :xpuou fui devido

I pelo Conselho Deliberativo do C. P. C. em sessão de 2 do
descritos, com suas respec- e por cópia publicado urna timo, na Alemanha, - dlesé pouco Impor ao Importador a pernnssao. q.ue lh� demos :mesmo mês, tendo em vista. o que preceitua o art. 39-H
tívas avaliações, pertenceu- vêz no jornal "O ESTADO" lo sr. Antônio Osmar Gomes germân ico a compra de nos- para os negocios triangula- dos Estatutos.
tes ao espólio do "de' cujus" de Florianópolis. Dado e - já está oficialmente a- sos produtos por preços a- res, como, por exemplo, com' \ .

Plor-íanópolis, 21) de maio de 1955.

supra mencionado, que se- passado nesta cidade de Ti- .uunciada a vinda, dentro de cima dos oferecidos pelos o cacau, q�le chega�os a ex- João Eloi Mendes - Pte. do C. D.
tão levados a público pre- jucas aos vinte e um dias poucos dias, de missão eco- concorreutes nos mercados portal' ma is para la do que da Presidência.

gão de venda e arrematação, 'do mês de maio do ano de nômica alemã, a fim de de- mundiais, para a. própria América do

a quem mais der e maior mil novecentos e cinquoenta bater as novas bases para Embora de selução dificí- Norte. Se há quem julgue

lanço oferecer,' acima das e cinco. Eu, (as) Gercy dos renovação de a côrdo teuto- lima, por envolver altos in- que tal permissão tenha pre

respectivas avaliações, pelo Anjos, Escrivão, o datilo- brasileiro de comércio e de teresses econornícos, de parte judícado a economia bras i

por-teiro dos auditór-ios, ou grafei, conferí e subscrevi. pagamentos. a parte, é de esperar, toda- leí ra em alguns milhares de

quem suas veses fizer, no (as) Clovis Ayres Gama _
Como. pontos nevrálgicos via, que os comerciantes en- bons dólares norte-america

dia 10 de julho p. vindouro, Juia.de Direito. Está confor- do prob'lema constituído pe- centrem uma solução ade- nos, co!1tndo não devemos

ás 10 horas, no local em' me o original afixado na las negociações a serem con- qua da, Não sendo superado esquecer que se assim não

que se realizam as vendas sede dêste Juizo, no lugar do cluídas, avultam, evidente- tal problema, não sabemos fôra não teríamos reduzido

Iem hasta pública determi- costume, sobre o qual me re- de 120 milhões de dólares

nadas por êste Juizo, á por- porto e dou fé. para 30 e poucos milhões,
ta do edifício da Prefeitura Data supra. O Escrivão:

E' C' I T A L.
que é em quanto monta a-

Mun icipal. Descrição e ava- Gercy dos Anjos. tualmente, a nossa dívida
para com aquele país".

Aquêle que diz que permanece nêle (Jesus Cristo)
deve andar como íl:le andou. (I João 2:6. Ler 1 João 2:1-6

No verão de 1953, eu acompanhei, na qualidade de
conselheiro, uma das muitas caravanas de jovens evan

JUIZO DE DIREITO DA, que está devidamente de- A questão da conversfbíll- gélicos. Cada caravana se compunha de quatro jovens e

E O I T A•
COMARCA DE BIGUAÇU !mãrcado. Não possuindo ti- dade

10
conselhetro. Todos passavam por um per iodoIntenso de

.

'. ..

__ .Editaldde c�tação( cOo)m dO. pra- tulo sôbre as aludidas ter- treinamento, Depois disto, su iam a visitar as igrejas pa-

IN8'rI'TUTO DE AfOSENTADORIA E PENSõES 'DOS zo e trInta.3 las ras, quer adquirir o domí- - "No que concerne à, ra sstimular o trabalho da mocidade e dar uma visão ela-

INDUSTRIÁRIOS O Doutor Abelardo da nio das mesmas, com funda- questão da conversibilidade ra das responsabilidades do cristão perante Deus e o

DELEGACIA DE SANTA CATARINA I C�sta Arantes, Juiz d� Di- mento nos arts. 550 e 552 do - prosseguiu o representan- próximo. Um dos lugares que nós visitamos· foi Puerto

ELEICOES PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL I reito da Comarca de BlgU�- Código Civil e na conformi- te da Confederação Nacional Rívas, na Província de Bataan.

0- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Indus- çu, Estado de san�a Catan- dade dos arts. 454 e seguin- do Comércio - desejada, em Enquanto trabalhávamos naquela comunida,de, fo-

triários, pela Comissão Local de Eleiçõ.es, na forma do na, na for�a ,da leI, etc.
.

tes do Código do Processo princípio, tanto pela Ale- mos juntos co'o1 a mocidade da cidade, em· nossos maca

al'tigo 12 das Instruções aprovadas pela Portaria nO 3291 Faz sa�el' ao.s que o pre- Civil. Assim, pede e re'quer manha como pelo Brasil, pa- r ções de trabalho, limpar as vaJelas pelas ruas. Tais Vl;l

de 13 de outubro de 1954, do Sr. Diretor-Geral do Depar- sente .edltal vll:em ou dele a 'V. Exa., se .digne ouvir as rece que já se acha em es- :Ietas tinha.m sido até então, celeiros de mosquitos. O po

tamenta Nacional da Previdêneia SaciaI, convoca os se- conhecImento tlVerem, que testemunhas 'abaixo arrola- tudo uma fórmula capaz de vo ,da cidade ficou surprêso de saber que nã,o éramos as

nhores Delegados-Eleitores dos sindicatos sediados nês-. paI: parte d� �genor Fran- das, e que comparecerão em oferecer bons resultados, a- salatiados para executar aquela obra de caráter civil.

te Estado, cujas atividades profissionais ou econômicas celmo da SIlveIra,
. P?r s�u Juizo independentemente de tl'avés da fOl'ma.ção de um Perguntaram-nos por que estávamos fazendo aquilo e

,,:teÍJm vinc...nladas a ê:;to Instituto, parã as eleições dos a�vogado. o Er. A�a.clO. �e�- intimação, procedendo-se a grupo ele países europeus, respondemos-lhe que o fazía.mos .no espírito de Cristo

me�bros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal do L A. 1110 da Sll�a� lhe fm dll'lgl- �ustificação "ab-initio", e,

I il1teressaclo� tam�ém .no ca- ]v�ais tarde, muitos Pl'o.cural'am saber mais de C;is-
\P. 1., que ser�o reali,zadas na sed� da De�eg�cia do. �n�" I�a. a .peüç.ao d� te�r se� .llllgJ�la esta p:ocedente, se so d� um JJ1:ercamblO co- to. Nao pregamos o evangelho com muitas palavras ou

tituto,rie1.>L1. CIdade, a Praça Perell'a e Ohveua, EUlflCIO IT.ull1te" . A�enoI FI.an.ce Pl:o,sSlga ...�e acol'do c�m o
I
mel'cJaI :nultIlatel'al com o se.l·móes, mas êles viram com sens próprios olhos o evan

IPASi'}, 20 andar, às 9 (nove) horas, nos dias 6 e 8 de
I

Imo da SIlveIra, bras.llelro, .HÜgO 400 e �eus paragl:a-,
nosso pl1Js.

.

gelho praclat;Iad<:, por nossos atos. Desta maneira alguns
junho do corrente, ano, respectivamente, para os repre- easad?,. �avrador" resl�ente fos, sendo apos, data vel1la, Nesse sentldo, a Alema- foram conqlll�tados para Cristo.

sellÍi:lJ1Les dos empregados e dos empregadores. e domlclha�l� e:n Infei'l1ll1ho, julgada. procedente a pre- nha já deu um firme passo ;t��')�,--"�., .....;", __ ......
Se não alcançado o "quorum" previsto no parágrafo neste MUlllClplO,

_

querendo sente ação de conformidade fi frente, com a introdüção O R A ç Ã O

úni o do artigo 21 das citadas Instruções, isto é, a pre- promover uma açae de usu- com o artigo 456, do C6digo do chamado "Beko-Mark",

sença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos Delegados- c1lpião, vem, por seu procu- Processual como o anterior isto é, o marco de conversi

Eleitores da respectiva categoria, � eleição será realiza- mdor e advogado infl� as- citado, sendo de tudo ciente bilidade limitada, que per

da no primeiro dia útil ,imediato, à mesma hora e no mes- sinndo, expor e requerer a o Dr. Promotor Público e mite aos interessados COnl

mo local, com a presença de qualquer número de Dele- V. Exa, como segue: Pos- citados os cônjug'es dos con- prar os seus pro'dutos ou

gados-E;!eitores, independente, de nova convocação.
sue o' Suplicante, no lagar frontantes do imóvel, caso também efetuar compras em

S
. .

bA Inferninho, neste Municipio, casa,dos sejam, podendo en- antros países não pertencen-
.

Eurico de iquelra LIS oa
____� '

um terreno de 176m de tãq·o Suplicante adquirir o tes à área do dólar, median-

T .. I'.-Ira'OSp·O·r4ellL Ae're'os frente por 500m de fundos, neeessarlO titulo para a te unia simples operação
a", I. � - área de 88.QOO metros qtJa-1 transcrição no Registro. cambial.

� i" S.t. drados, confrontanldo ao: Dando á presente o valor O "Bank Deutscher Laen-
"aJarlOenSe .

• J-.. norte com terras de herdei- I de Cr$ 2.100,00, P. deferi- elel''', que dita alí normas

ros de João Lopes, sul com menta. BigLlaçu, 10 de maio sôbre a matéria, cOl1s'idera -.--,------------�---------.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA as de Leôncio Souza, frente· de 1955. (ass.) Acácio Zél- os convênios de pagamento
P CONVOCAÇÃO

.

com quem de direito 12elo
-:

llio da Silva. Relação das. bIlaterais como instrumen-
São convidados os senhores acionistas desta socieda- travesão ,da Peróba, e fun- testemunhas: Luiz' Porfil;io tos muito imperfeitos para

de pena a assembléia geral ordinária, a realizar-se em sua elos com o Carrego do Morce- I,oe Souza, Leôncio Souza, o tráfico de pagamentos in
séde social, à rua Felipe Schmidt nO 14, nésta Cidade de go. Tem o requerente a pos- ! Tomé José da Rocha. Sela- tel'estatais, pois pressupõem
Flol"ianópolis, no dia 15 de junho de 1955, às 15,00 horas se mansa, pacifica, sem opa-I da com Cr$ 3,50 estaduais. um_ equilíbl"io do intercâm-
para deiiberal'em o seguinte: sição nem iterrupção e com !Despacho: A. Como requer. bio .de mercadol"Ías que só

ORDEM DO DIA o "animus domini" ha mais Designe-se elia e hora para muito raramente... ocorre. Em
10 Leitura,· discussão e aprovação do balanço, conta de trinta anos, por si e seu l'ealisação da audiencia de consequência, torna-se co

de lucros e perdas, relatório da diretoria e parecer do con- antecessor. Posse que a'dqui- justificação, ciente o Dr. mum o recurso 'aos limites
selho fiscal, relativo ao exercício ele 1954. riu por compra de Teófilo Promotor Público. Big. 10. do '�wing''', e;;tipulados nos

20 Eleição do conselho fiscal e seus suplentes. Gabriel Nazário e sua mu-! 5. 55. (ass.) Abelardo da acordos comerciais, o que,
30 Ass{mtos de interesse social. lhe1' Ines Carolina Nazário, Costa Arantes, Juiz de Di- falando pl'àticamente, im-
Florianópolis, 25 de maio ele 1955 sendo que tanto o A. como

I reito. SENTENÇA: Vistos; plica na concessão de crédi-
João David Ferreira Ijma seu antecessor sempre plan-I etc, Julgo por sentença a tO:l permanentes, em um ou

Diretor Presidente taram no referido terreno justificação produzida pelo noutro sentido.
autor' :A..genol' Fr:mcelino da Aquele Banco é ain'da de
SilveÍi.'a, para que surta os opinião que as relações co

.;seLlS devidos efeitos. Cite-se merciais interestatais, ba
por m:lllclHldo o Dr. Promo- seadas únicamente na bila
tal' Público e os confrontan- tel'alidade, não poderão, por
tes do imóveL Para ciencia isso mesmo, desenvolver-se

r ,dos interessados incertos, de modo a corresponder às
expeça-se edital na forma do, legítimas condições econô
art. 455 § lOdo Cod. de micas, e que tal evolução só
Proc. Civil. Custas afinal. será possível efetuando-se o

Sigo 23.5:55. (ass.) Abélar- intercâmbio de mercadorias
do da Costa Arantes, Juiz sôbre uma' base multilate
de Direito. E para· chegar ral.
ao con·hecimento dos inte- O fim visado é, portanto,
ressatlos, passa o presente o livre tráfico de pagamen
edital, com o prazo de 30 tos ou das moedas; e a in
di:ls, que será publicado e tradução do "marco alemão
:-1.fixªclo na forma da lei. Eu, ele conveTsibilidade limita
Orbndo Romão de Faria, da" já constitui um passo à
Escl'ivão, o fiz datilografar, frente, �mbora de caráter
e subscreví. tr�itório, para a deflniti-
Iliguaçu, 24 ,de maio de va i.ollsecuç-ão desse ideal

19��:ss.) Abel�rdo da Costa CO��l��,O de tais princípios OPERÁRIO A VOSSA DISPOSiÇÃO
Al'Sntes - Juiz de Direito. é que se vno processar os CONSERTA-SE FOGÕES ECONÕMICOS. SERVICO
Confére com o original afi-I entendimentos para as nego- RAPIDO E GARANTIDO. ATENUE-SE CHAMADO

�

A
xado no 'logar de costume, I ciacões teuto-brasileiras em DOMICILIO.
Orlando Romão de Faria no;os moldes de ordem 'eco- Operário: VALDEMAR P-{}SSAS - Rua "3 de l\'Iaio"

I Escrivão. nômico-finan�eira. Más, de meco), no ESTREITO.

, e•••••••••••••••••••8•••••••••,

Expresso Florianópolis LIda.
" Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOllS1' CURITIBA E ,SÃO PAULO,

..

COM VIAGE;S-S DI!UTA:S � PER�IA l�li.:NTES E�l CARROS PRÓPRIOS

FLORlANÓPOLlIS I'lLIA�(": CURITIBA I'ILIAL: SAO PAULOMATRIZ:
Escritório: '

,lua Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
t-ua Conselhelt·o Mafra n, UI!)

Fones: 2534 - 2.51sS
Caixa Pos'til.�, 435

End. TelegráfiCO:
Sandrane e TranspoIls

Visconde do Rio Branco
(�S2/36)

Avên1da do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
'l'elelone 1230

São Paulo - Capital - se.
Endereço TelegráfiCO:
Sandrade e Transpolls

Endereço Telegrâtlc�
Santidra e Transpol1s

...J,J- --0- ..-0-

(Agência n(l Rio de J'aneiro e elO Belo BQr!�onte com tráfego mbtuo att
810 Paulo com a Emprên de Ti'ansportes Minas Gerais SIA.)

ASSEMBLÉIA GERAL

No exercício

Com a Biblía ns Mão

SABADO, zs DE MAIO

bnsina-nos, ó Pai, a amar-te mais e mais. Que mos
tre-mos nosso amor por ti, vivendo de acôrdo com tua.
voutade. Por meio de n.ossas, vidas ajuda outros a conhe
cerem nosso Senhor Jesus, e aceitá-lo, como. seu Salvador
pessoaL Em nome dêle. Amém.

-

PENSAMENTO PARA O DIA

Anunciamos a Cl'isto, vivendo cristãmente.
La Verne Di Mercado, conselheiro (Filipinas)

CnJfRQ EXCüR5iONI5T� ·'�Hl'iQb.OÔ._, RAULlNQ;>
-�fDI()i91�_4fnQ�

FUNDADO EM IS=9-54

JOVEM CATARiNENSE: I
- �- _.

__ '"'_=-""'-' -- --:", •

AGORA,OUE SURGIU A TUA SOClfDAOE\

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO �;f:RGA jOA�O. EN

V(A- NOS HOJE MESMO. <f!W N(jl>�i t'. €Nôf-Rf-
I

ço A CAIXA POSTAL 4e�- Fl.O:iLr..�K)POLí5-S.C,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Sábado, 28 de IVbio de 1955() BSTADO
-

�,. J�Uim�'ã:'!O. J�Di"�
.

�.!!�!a!" •"a'sa "E'ureka"!,,<"'doio na Com""a d, Sao J",. Estado de Santa cs. Col laço, Juiz Substituto em :ti
turina, na forma da lei, etc. exercício do cargo de Juiz

b aos que o presente edital virem que por de Direito da Comarca de
Faço sa er,' 'J"

. "'. '
, S- J

'

E t d d S t
d lVl-' ti ld Júlta ele Ol iveira me foi apresentada a ao ase, s a o e an a

o rte e ft 1 e· c •

C tari f di'p." �

1 t
�

gui te' Peticão : Exmo sr dr Juiz de a arma, na arma a ei,
uir.âo c o eor se um. L.. .,.

t�íl'�itO da Comatca de S.ã,o José. �at�lde J�li� de Olivei- e c.

ra bl'asiieil'il, casada, viuva, domést.íca, resldente em Faz saber aos que o pre

Br:rreiros, mUJliCÍi-1io de São Jo�é, pelo advogado que es!a sente edital virem, dêle co

sub;;creve (prot1uação anexa) ínscríto na O: �'.B., Secçao nhecirnento, tiverem ou in

de ;)twta C�ltarjna, sob o n. �2õ, com escntorlO em Elo- teressal' possa que, no dia
z ' .: .. otis à praça 15 de Novembro n. 23 sobrado, vem 13 ele jun ho próximo vindou-l'l .. :,J.lulJU.L ::', 1:"

.. ' •

'I
-

com fundamentos nos artigos 550 e 552 do �OdlgO CIVl
ro, às 10 horas, no edifício

e de confol'mid",de com o processo .e��a balecido .ncs art. da Prefeitura Municipal de
454 e seguintes do Cód. de Proc. Civil, promover a. pre- São José, o porteiro dos au-

e te ação de usocapião, propondo-se provar, mediante ditórios levará a públicos n
Q I' trevia justificação" ° seguin te: 10 - ,ue o sup l��n e pregão de venda e arrema-p

.suí há mais de 3D anos, mansa, contínua e pactfica- tação, dos seguintes benspOiS ,

C� Iíd
-

01'
mente, por si e seus antecessores Jose ane 1 .0 de 1-

que no referido dia e hora,
veira e João Joaquim Godinho, um terre�� situado no serão levados a Leilão, pe

lugar Barreiros, nesta Comarca, nele resldll1do e man- nhorados a João Varella da

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

frentes dezoito e meia braças e fundos cento e dez hra- Los de precatória executó-

Perfazendo a área õe 9.768 metros quadrados, f'azen- ria, expedida pelo Juízo daeas, " d S tid:J frentes em um caminho com .João L1ClO e an lago, la. Vara ela Capital, a re-

fcJndos com Frederico Luiz Pareiru, l�do norte com �ro- que rimento de Aparício Va

cópio Ferreira Andrade e sul com Adao Mano,el da ��lva. relia da Silva, os quais são

Pelo exposto respeitosamente requ�r a
..�. ex_cla. s,e, 19n.e os seguintes: 10) Um terre

mandar dc!';ignar dia e hora para justificação previa, e i- uo sito em Rancho de Ta

ente o dr. Promotor Público, ouvindo ..

s� as .testemunhas I boas, com a área de 498.960

abaixo arroladas, as quais comparecerao mdeperdente metros quadrados, fazendo I
de intimação. Requer ainda, feita a .j�lstificaçã.o da ,POSB: I frent;. na antiga estrada de I
julgada "a mesma por sentença, -se digne v. :xcla. manda? Angelina, fundos com RO-,�jt.ar os interessados ausentes e desconhecIdos, por edi- I berto Schmitz, ao norte com

tal, com o prazo de 80 dias, para que acompanhem os ter- "Incío Bach, e pelo sul com Imos .do processo até fina 1, sob pena de revelia e para a- : terras cio 'comprador e Ro

presentarem a defesa, si tiverem o que alegar, dentro dos berto Schmitz, terreno êste I

prazos da lei, sendo a ação afinal julgada p�'o�edente. [ue está registrado no Car

Protesta-se por todos os meios de provas em direito, Pa- .ór io de Registro de Imóveis

ra efeitos fiscais dá-se à presente o valor de Cr$ 2.100,00. testa cidade no livro 34 às

Nestes têrrnos, P. deferimento. São José, 29 de março de .ls. 243, sob o n. 4.282 ava-

1955. (Ass.) Alvaro Millen da Silveira, Rói' das testemu- .iado por Cr$ 39.196,80. 20)
nhas: João Zeferino Fernandes, brasileiro, ca!.ad?, .co- Jutro terreno sito no lugar
merciante, Barreiros.' Pedro Manoel N une� hrasileirc, I'aquaras, com a área de

casado,-comerciante, Barreiros. Alfredo Manoel Soute, ;22.700 metros quadrados /

casado, operário, Barreiros. Despacho: Cite-se, pessoa1- '0111 as seguintes confronta-l ESPECIAl IZAD,i\, EM ARTIGOS DENTARIOS
mente, os confinantes do imóvel em questão e o dr

",
pro- cões ao nOl:te com terras I Estoque permanente de todos e quaisquer a rt.igos

motor Público e por precatória, dirigida ao M.M. Juiz da ,lOS transmItentes. ao sul e concernentes ao ramo
4a. Vara da. Comarca dr, Capital, o "Domínio da União". 1. oeste com a antiga ,estra-I EQUIPOS, CADEIHAS E MOTORES
Os int.eressados incertos cite-se por edital, com o prazo da velha de Angelina e a'

� '1 "O I t t d 'D
.. mos para pronta entrega

de 30 dias, a ser publicado 1)01' tres vezes no Jorna es e com erras e omlClO .

LTADAS
Estado", de Flol'ianópolis e uma vez no "Diári,o Oficial", � Inácio Bach, avaliado por I AcI.cltamosf"encomendas de P�ACAS El:SMA

d 1· "" 1
' ! para (lVerSOS ms

para todos, querendo, contestarem o pedid? nos
_

ez c la;", (Aijl 49.S 6,00. E quem os 1 A"'E '.Jç" O. At d os senhoI'es Dentistas e
d l't 1 C t f aI s�o Jose I

.

a t I
i 1 .a, ene en10S

subsequentes ao prazo o ee l;1 us'as a m<. � ,,)ens qUlzer a rrema ar, ,p t't' d' I t' IS' d REEMBOLSOG·
-

C 11 -1 ,',
1 I

1'0 e lCOS o n enol' pe o erVlço e
26 de abril de 1955. (Ass.) .Jaymor mmaraes o aço, ü�vera compa�'ecer no :lgar, AÉREO e POST" L
Juiz Substituto em exercício. Dado e passado nesta ci- dla e hora aCima menclona- I ._ü _

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

O E M
liII

hnovecentos -e cincoenta e cinco. Eu, Arno]'do Souza, Es- 1uem mais der e maior lan- r Denn teCTivão a fiz dactilografar e subscrevo. São José, 13 de maio ce oferecer; O presente será •• I
de 1955. Jaymor Guimarães Collaço, Juiz Substituto

_

em lixado no lugar de costume
, . 3 publicado por du�s vezes Cirurg. - Dent.

exerclClO.
(

, . ,. l' -

:10 jornal "O Estado", e por com varJos c recentes curi:'OS (1f' N;peC1it,l7,:J('l-'ÍI)
'lma vez no "Diário Oficial Uperações da bôc:;>., gengivas e maxibre� e ('xtraçf,,>� difi

do Estado", na forma da lei'-I.ceis
- dentes incl.ú�;():'\ Tr.�1amf'nt(\ :tual di! l'wrré,1l

Dado e passado nesta cida- por operaçao iem dor,
de ele São 'José, aos vinte e Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz dI'

quatro elias do mês de maio
I
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprifl

de mil novecentos e cinco- antor Prof. Badan) - tratamento eficiente ránido e com

�J1ta e cinco. Eu, Arnoldo teste bateriológico e contrôle ra(liodóntiro
;ouza, Escrivão a fiz dacti- Dentaduras: Magnetizadas e .sem abóbada palatina,
logT!1,far e subscrevo. (Ass.) quando anatomicamente indicadas.
Taymor Guimariles Collaço, Pontes: móveis e fixas
Juiz de Direito em exercÍ- R_\DIODONTIA - DIATE1)MIA - FISIOTERAPIA
·io. Confere com o ol'igina I. Atende só em hora previamente marcada
Eu, Arnoldo Souza, Escri- Clínica:
vão a fiz drrctilog'l':1f!1l' e Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
subscrevo. Arnoldo Souza. FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

R.'.dios, Transformadores, Amplificadores, Motores
Elêtricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Eiétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, JY1edidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico torrna-
do na Europa

Pltopm1'2TARIO: OTO�lAH G!::OHGES BOEHM
Inscrição 211

Fone :

Rua CeI. Pedro Demoro, Hi57
t!:iHreir,o - Fturranópnlis - Estado de San ts

Catarina - Brasil
VENDA À. VISTA E A LONGO PRAZO

Dental Santa Apolonia
--,-

ARTHlTR ANTON10 MENEGO'l'TO
Rua: Tiradentes, n.P 20

FLORIANÓPOLIS

TEVONI te-

-----,-----------�-=�'--------

ECITAL;..
o dr. Jaymor Guimarãe:.; Collaço, Juiz de Direito em

exp.l'cício na Comarca de SE,O José, Estado de Santa Ca

tarina na forma da lei, etc.
F;co saber, aos que o presente edital virem, que por

parte d� Severo Manoel 'Luzia, me foi apresentada � pe

tiç.ão do teur seguinte: Petição: Exmo. sr. çlr. JUlz .de
DÜ'eito da Comarca de São José. Severo Manoel LuzIa,

brasileiro, casado, lavrador, residente em Barreiros, mu

nicípio de São José, pelo advogado que esta subscreve
1
(procuração anexa), inscrito na O. A; �. Sec,ção �e �an
ta Catarina, sob o n. 225, com escritorlO em Flonanop6-
lis, fi Praç::l 15 de Novembro, 23 sobrado, vem com funda

mento nos artigos 550 e 552 do Código Civil e de confor

mida,de com o processo estübelecido nos artigos 454 e se

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

pião, propondo-se provar, mediante pré�ia ,just�ficação: o

seguinte: 10 - Que o suplicante pOSSUl ha maIS de tnn

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

antecessores, um terreno situado no lugar Barreiros, nes
b Comarca, nele mantendo plantações, pastagens e cer

cas; 20 - Que o terr�no em apreço mede de frentes 18,70
metros e flll1doB 1.200 metros, perfazendo 22.440 metros

quadrados, fazendo frentes com terras de Lúcio José Rol

dão fundos no Travessão Geral, extremando pelo norte

co� terras de Alfredo Elei.ltério Azevedo e Francisco

Peixoto e pelo sul com terras de Lúcio José Raldão. Pelo

exposto, r'espeitosamente requer a v. excia. se digne man:
dar designar dia e hora PC,l'a a justificação pré�ia, ciente
o <11'. Pl'omotor Público, Quvindo-se as testemunhas abai

xo arroladas, as quá,is comparecerão independente do in

timação. Requer ainda, feita a justificação de posse e jul
gada a mesma por sentença, se digne v. excia. mandar ci

taI' os interessados al1sentes e desconhecidos, por edital,
com o prazo de trinta dias, para que acompanhem os têr

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

presentarem a defesa, si tiverem o que alegar, dentro do

prazo da lei, sendo a ação afinal julgada procedente. Pro-
. testa-Sê por todos os meios de prova em direito. Para e

feitos fiscais, dá-se a presente o valor de Cr$ 2.100,00. N.

Têl'mos, P. deferimento. São JoBé, 29 de março de 1955.

(Ass.) Álvaro Millen da Silveira., RóI das testemunhas:

João Zeferino Fernandes, brasileiro, casado, comerciante,
Barreiros. 20 - Pedro Manoel Nunes, brasileiro, casado,
comerciante, residente nos 'Barreiros. 30 - Alfredo Ma

noel de Soute, brasileiro, casado, operário, Barreiros. Des
pacho: Cite-se, pessoalmente, os confinantes do imóvel

em quesHio e o dr. Promotor Público e por precatória� di

l'igida 'ao M.lVr. Juiz da 4a. Vara da Comarca da CapItal,
o Domínio da União. Os interessados incertos cite-se, por
edital, com o prazo de trinta dias, a ser publi�ado por três

\"ezes no jDrna 1 "O Estado", de Florianópohs e uma vez

no "Diário Oficia.l", para todo, querendo, contestarem o

pedido no pr:1zo legal. CuStflS afinal. São .José, 26 de abril

de 1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz Substi

tuto em exercício. Dado e passado nesta cidade ele São Jo

sé, aos treze dias do mês de maio de mil novecentos e cin

Coenta e cinco. Eu, Arnoldo Souza., Escrivão o fiz dacti

lografar e subscrevo. São José, 13 de maio de 1955. Jay
m.or Guimarães Colla5;o, Juiz Substituto em exercício.

Distribuidor

C RAMOS S/A

, Comercio Transportas
Rua João pruto. 9 FpoliJ

Academico XI de
Fevereiro

(Faculdade de DireUft de Sauta
Catarina). Departamento Feminino

De ordem do colega Presidente do Centro, Acadêrni
o, dou conhecimento às senhoritas interessadas que se

-ncontram à disposição, na séde do Centro, os cartões
jue darão ingresso às reuniões dançante.'! do Direito,
[ue serão realizadas semanalmente, às tardes de domin
gos, em lugar e hora que serão previamente avisadas.

/\. interessadas -deverAo comparecer à Séde do Cen-
1.'0, J11unid!1s de uma fotografia (3x4) e, mediante módi
cc impGrt:,ncia r.dquiririio o c:ll'tão que lhes dará ingres
o às reuniões e sem o qual não será permitida a entrada..

Os cartões poderno ser obtidos na sede do Centro
',cndêmico, diariamente, das '17 às 1D horas.

FlorLnópDlis, 18 de maio oe 1955
'l'erezinl a de Almeilla P _drosa - Preso do Depart.

Cenfro

.---.-----i)
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OOflAl'lTE TODO D&t �
nos VAf)�JOS �
....

': .�.·I��..�nc::a�___ _,."J
f:

DR. INGlETTO
Di!li;;nóstico-Trato, Clínico e Cin'trgiro das Doenças e

Afecções de Adultos e {:rianl.:as.
rediati'ia - Orto}H·di!l. - Trau1':latnlogia ..L Thiiologia
Ginccolfigia - Obstctricia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLAS.TICA: Estética e Reoaradura ..

Consultório: Rua Fermmdo Ma('hado, n. 6 - 1° andai'.
Telefone 22-27

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

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

Nunes Pires - 12.

--_,,-------,,----

ATENCÃO JOVENS CONVOCADOS
,

PARA A la ..REGIÃ_O MILITAR
"Faço saber ter sido alterada de 30 de Maio para 2

de Junho de 1955, a data de apresentação ao 14° B. C. -

E§heito, dos jovens convocados para prestarem o Ser

viço I\1iiitar, na la. Região Militar. na Capital Federal".
(a.) JOSl!i MiRANDA RARCIA
Major Chefe da 16a. C.R.M.

DESENHISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES-

8TTA DOS SERVTÇOS DE DESENHISTAS PARA CO

FECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. INFOR�IAÇÕES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS DBSF,NHISTAS JA
lNSCUITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA
çÃO COM A ESCOLA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Embora noticiassemos on·· carregar. A senhora dona 1213,

tem que reinava calmaria casa, que se encontrava dei- No proximo domingo, dia

quanto ás .atívídades dos que tada, em companhia de duas 29 de Mato, será soienemente
andam perturbando as tamí- crianças, foi agarrada pelos glortricado o Venerável Pa
lias desta caoítat, notadamen assàltantes, que a amarra- dre Marcelino Champagnat,
te no SACO DOS LIMÕES, ram com a cinta de seu "ki- fundador da Congregaç "o
foi' nos informado que ás 2 mono", quase a estrangu- dos Irmãos Maristas. Naquele
horas da madrugada de 4a. iando-a, o que não se concre- dia, por S. Santidade o Papa
para ãa. feira, houve em JO- tíznu em vista dos alarmes Pio XII, em certrnõnía ímpo
SE' MENDES, por parte dos dados pela vitima da sanha nente, será BEATU'ICADO a

meliantes, uma penetração dêsses ertmínósos que últt- quele virtuoso sacerdote. O
numa das resldencías daque- mamente vem agindo com decreto será proclamado pe
le bairro, quando foi apro- frequência, pondo em pol- ia Papa, em presença, dos
veitada por parte dos assai- vorosa a população desta Ca- Cardeais residentes em' Ro
tantes' a ausência do dono pítal. 'ma, de numerosa delegação
da casa, que aliás trabalha A nOSSa Polícia tão logo de Irmãos Maristas de todo
no período .da noite, na BA- soube elo ocorrido, esteve no o mundo e da multidão dos
88 AE'REA. Pulando por uma local, tomando as devidas fieis reunidos na Basílica de
elas janeias os "gatos" revísta providências. São Pedro de Roma.
mm toda a casa e não haven- Sabe-se que diversos ele

d�quem lhes oferecesse resís- mentos suspeitos estão deti
tência, puderam vasculhar a dos ou perseguidas, como

vontade os moveis, a procu- fortes razões de eulpabllída
la le objetos que pudessem de.

Para completar seu traba
lho e perpetuá-lo por sécu
los fundou a 2 de Jflneiro
de' 1317, a congregação dos

Irmãos Maristas, devotados a
quísítos da autenticuíade dos

Maria Sma. e à educação das
seus milagres, chegou sua

A beatificação é o' penúl- crianças. Deu a seus discí-
causa ao grande passo que

timo passo no processo de pulos sólidas convicções e
será dado domingo próximo:canonização de um santo. baseou sua pedagogia no mé-
sua declaração de "BEMA

Declararia BEMAVENTURA- todo preventivo. As escolas
VENTURADO".

DO; poderá o virtuoso Fun- de todas as locaiidades dís-
A obra fecunda ele Marce-

I
dador receber culto público putavarn esses novos mestres,

lino onampagnat continuou
nos altares de nossas igre- que transformavam a ju-

a progredir e a estender-se.
[as, vr-ntnde peralta em jovens Hoje sua Congregação conta
Marcelino José B e TI t o astudíosos e disciplinados. com 10.000 membros efetivos

onampagnat nasceu a 20 de Anós vida devotada ao bem
5000 f

-

""d- , e. em ormaçao. b' uca
Maio de 1'789, 110 povoado de das almas e à p�'ospel'i�ade 250.000 meninos, atualmente
Rosey, próximo de Lyon, na

I
da mocidade, cheio de vírtu- f matriculados em seus esta

Franç:" Abraç.ou a vocação ctps,. ·Ie lll:: foi modele exem-
belecímentos. Está estabeleci

sac.erdotal e rOl ordenado fi pIar paL>. todos, falece,l
da em 50 países dos 5 con-

- . --

tínentes, Dedica-se ao ensino

•- A íblo'ia �i�i������, e :��l��;:��'iO, pro-

. ta
.

I

e."e'.. .'.
','

No Brasil os Irmãos Ma-

\. ristas prosperaram ele ma-

neira prodigiosa. Há meio
século que chegaram e já são

DI·s'c·urso .. do deputado Paulo Prel·s· ���qi�: ol�3��lég��:r�:r;su:�•

.

.

.

_ .,' 4 Províncias brasileiras, as-

8en110r Presidente e nobres a) _ Construir 160 Jardins das zonas rurais, nao preen- fornecer meios d1J locomoção sim como diversas F'aculda-

senhores Deliutados: eie Infância; chem os mínimos requisitos' aos Inspetores Escolar�s,. co- des, no Norte, no Centro e no

I _ EXÓRDIO b) _ Auxiliar a constru- pedagógicos, nem dispomos.mo a outros seus servídorea, Sul do país, distinguindo-se
. .

t 1 t d t d q e tal principalmente a Pontificía
_ Em sessões anteriores, ção de 1 Jardim de Infância do apal'elhamen o esco ar en en emas, con u o, u c

Iid d díd Universidade Católica deocupamos, no plenário desta municipal;
,

indispensável, tanto no que mec I a eve ser prece 1 a

1·,
.

d t
.

m terecer Porto Alegre, com suas Fa-Assembléia, a preciosa aten- c) - Construir o Instituto tange ao mobi iario, como no e ou ras, que VIse o ec;�

e, 1 dídé t· Ih di
-

o culdades de Filosofia, Odon-çào dos nobres Deputados, de Educação de Flonanópo- setor do matería 1 a ·lCO e me ores con içoes para

discorrendo, com a pouca au- lis; mesmo o de consumo. desenvolvimento do setor 6- tologin, Ciências Políticas e

tílíddi' 1 Econômicas, Escolas Superio-torídade que nos assiste, .sô- d) - Equipar 160 Jardins Sem negar a u uma e e c ucaciona .

A

d E t d (C tínú 5 'g ) res ele Assistência Social e debre a situação do sistema de Infância; conveniencia e o s a ;} ou mua na a: pa .

educacional em nosso Esta e) - Mobiliar 1 Jardim de

elo. Infância municipal;
_ Teremos considerações f) - Adquirir veículos pa-

e procuramos analisar cau- ra a fiscalização do ensino: Dêsde ante-ontem, eneon- No domingo, pela manhã, o

sas de anomalias. g) - Melhorar e equipar tram-se nesta Capital, ínú- público terá oportunidade de

(, _ Prometemos, naquela '10 Jardins de Infância parti- meras encantadôras candída- apreciar a um desfile em

ltarí 1 tas ao alme]'aclo títuto de � maiô, no estádio da F.A.C.,oportunidaele, que vo al'la- cu ares.

mos ao assunto, para consi- II - Para tais obras e a- mais bela CatJ.rinense. após ao "show" compôsto de

derações finais e conclusões, parelhamentos pretende-se Conforme o programa artistas locais e da "premie
tlio logo julgássemos oportu- uma eles'pesa global de Cr$ idealizado 'pela comissão en- 1'e" da famosa orquestra ar

no e necessário. 94.500.000,00. carregaela do certàme, veri- gentina entre nós. As 15 ho-

·t d
.

te
. -

ca 'I'OS alego' I,i res nas nossas ruas, antes
_ Ontem, tivem.os oportu- III - Quanto à construção ficou-se na nOl e e vme cas sau'ao os r < .-.

P
.

Cl l'
..

a da que houvesse o Abrigo? E ho-nidade de exarar, na Comis- elo prédio destinado ao Insti- sete, no Coqueiros rara u- cos pe as prmclpals ru s .

t
.-

'd el A' ri d' c s je? Que encanto aquelas ho1'-sáo de Educação e Cuitura, o tuto ele Educação, desta Cu- be uma. interessan e reumao, Cl a e. mua nesse la, li
, .

b 'lh ' 2030 h L Po ta Ho tas, aqueles jardins c carn-
nosso voto relativo ao Plano pital, é por elemais conheci- onde houve um rl anúe . oras, no a r -

t 1 d t alTI 110S pos de esporte! Maiores ain·ele Obras e Equipamentos, no da a sua necessidade. desfile inicial. � e, on e se encon r. .
-

,

t I d d t d epresen da foram as transformaçõessetor da Educação. IV _ Com rel!1ção aos veí- Hoje, havera, na par e (a pe a as o aS as r .
-

t '1" E t t d E t d Martha daqueles 240 menores lá edu-
_ E, como j'ulgamos aquê- cuIas para o' serviço de fi3- tarde, ·um "cock aI' na .:l- an es o s a o e '

d M· h' R h d'
.

1 ele es cados e recuperados para fi
le voto o resumo elo nosso calização do ensino, assim cola de Apren izes . arm el- oc a, a lreçuo c aqu -

1 C t b l· t n- g sociedade de ma neira tãClt ·t d
.

nos externamos: - Fazemos ros, oferecido pe o oman- a e eClmen o, amena c-
pensamen o a respel o a S1-

t d 5 D' t ·to Naval ando as ml'sses, dal'a' lllna 1'e- útil.-

nt 'a parte do quadro de orienta- dan e o .0 IS 1'1 '. -tuaçao em que se enco I

CI b
.' - .

1
' .

IJ en�{ Nossas feliCitações aos tr-dOl'es elo ensino no Estado, e O Lira Tenis u e, VIvera, cepçao espeCla a 11n r, .>;a educação popular, em nosso
·t d ·t f 1 d

.

a- ) mãos Maristas por essa mag-I tAl sabeUlos "'ue o trabalho seria por certo, uma nOl'e e gran- eSC)'l a e a a a, COl11lSS o l r-tEstado, reso vemos raze- o '1

l"d
..

lt t'd na data de 29 de Maio de ..

para conhecimento dêste bem mais eficiente se cada de elegância, cu mman o a gamzaC10ra e a as au ar! a"
1955.,

Plenário, pela que solicita- circunscrieão dispusesse de I festa com a apresentação ao des. A's 22.00 horas terá in\.·

um vel'clll'o apI'opr'l'aclo, pa- nosso "�:rand·monde" de cio, no Clube 12 de Agosto,mos vênia para procedermos -

a sua leitura. ra mais fácil locomoção. Martha Rocha que tão mag- a 'soirée" da coro.ação, ·ponto
VOTO EM SEPARADO Entretanto, estranhamos níficamente nos representou dos mais expressivos dessa

.. -

d no último concurso mundial notável realização em nossaAutor: Deputada PAULO "que se pense na aqUlSH)aO C3

S
'

1 Ilda o pro]' eto de beleza. Cf.lpital.FREI
,
velCU os, qua

.

Assunto: Plano de Obras e nenhuma parcela destina ao

Equipamentos (Projeto 2/55) aparelhan:ento escolar, co-

Setor: Educação. nhecidamente tão deficiente
I - Visa o projeto n. e incompleto. De que valeria

2/55 (PLANO DE OBRAS E uma mais frequente fiscali

EQUIPAMENTOS), no setor zação, se a rêde de prédics
Educação: escolares, especialmente os

Ain�a os Tara�os

Flortanépolts, Sábado, 28 de Maio de 1955

Clube 12:de loosto
EXPLICAÇÃO NECESSA'RIA

Para esclarecimento dos associados comunicamós que,
em 15 de Abril do corrente ano, confirmamos a propost\l.
já anteriormente feita ao Coqueiros Práia Clube para uma.

fusão com .0 nosso Clube, nas seguintes bases:

A - O patrimônio do Coqueiros �erá transferido parA.
o do Doze;

B - O ativo e passivo, bem como as ·despesas decorren
tes dessas transfe.J!ência ficarão a Cf\,rgo elo Doze;

C - Os sócios do Coqueiros passarão à mesma catego
ria no quadro social do Doze, salv<f quanto aos fundadores

que passarão a sócios beneméritos;
D - Todas as propriedades particulares (como cabi

nes, etc.) permanecerão na int�ira posse de seus proprie
tários;

E - As quotas do Coqueiros serão trocadas pelas l�()

Doze, dando-se como valor unitário três mil cruzeiros cada

uma;
" _ Nome, títulos, simbolos e 0.rmais tr<:tdições do· Co-

queiros serão conservados, bem como contahilizados em se

p.tJ':1clo o patrimônio em moveis e imoveis;
G - O Coqueiros passará, para efeitos administrati

vos, Departamento Balneário do Doze;
H � Em caso de dissolução do Doze o Patrimônio do

Coqueiros, inclusive os benefícios nele feitos pelo Doze, re�

verterá aos atuais sócios proprietários que deciqirão como

lhes aprouver.
Outrossim o Conselho do Coqueiros Praia Clube apro

vou a proposta encaminhando-a à Assembléia Geral que

llecldir�
A Diretoria

REAU�AÇÕES MU�I?IPAI§

I
anos, o sac�amen.to da CRIS

No dia de ontem, IO� aber- MA que sera mínístrador por
ta a TRAVESSA GUAPORE' s. excía, Revma. D. Joaquim
até a IlUA OSWALDO CRUZ, Domingues de Oliveira,
dai proloIlgando-se até eri- PASCOA DOS BA.NCARIOS.,.
contrar a AVENIDA CATA- com o comparecimento elos
RINA, no BALNEA'RIO, e srs. Gerentes e Funcionários
que servirão para prolonga- dos Estabelecimentos Ban
menta das linhas de ônibus cários desta Capital, foi rea
do Estreito, servindo as RUAS lizada uma reunião na Ge
JOSE' CANDIDO DA SILVA., rencís do Banco elo Brasil,
OSWALDO CRUZ e MATOS' atím-de se indicar uma co
AREIAS. . . missão que supervisionará os
Estes prolongamentos pro- trabalhos relativos a celebra

porcíonarâo a mais de 4.500 cão da PASCOA DOS BAN
pessoas, ensejo para sua idas CARlOS, marcada para o dia
e voltas neste trajetos aliás 9 de junho entrante.

.

bem RPpulósos. A Comissão ficou constãtul-
E' um melhoramento que da dos 81'S. Newton Macuco,

há muito desejado e recla- Presidente; dr. Carmelo Fu
mado pela população daque- raco, Tesoureiro e Waldyr
le clistl'ito que é o ESTREI. Carreirão, Secretário..
TO. . . INSTITUTO BRASU�EIRO
Ouka notícia auspiciosa é DE FILOSOI:IA

o reinício do calçamento a No próximo dia 12 de ju-
paralelepipedo das duas PE- nho, ás 20 horas no Salão d�
DRO DEMORO, que se pro- Festas da Casa Santa Cata
longará até o fim da reta dos rina, dar-se-á a solenidade
BARREIROS, .. Este empre- de posse da primeira direto
endimento é uma obra notá- ria. efetiva elo Instituto, se
vel e louvavel para a popu- ção deste Estado, falando o

lação de tão extensos local, professor George Agostinho
onde· residem centenas de da Silva sobre o tem.a "O
pessoas que trabalham nestCl SENTIDO BRASILEIRO da
Capital. . . reflexeção Filosofica".
Assim a nossa Eclilidade, a ASSOCIAÇÃO· PROFISSIO

cuja frente se acha o nos,;o NAL DE JORNALISTAS
dinâmico Prefeito dr. Osmar Em ofício dirigido ao sr.

Cunha, vae cumprindo o seu Pr,esidente da Associação do�
vasto programa para o em- Jornalistas Profissionais ,de
belezamel1to da cidades e Santa Catarina, o ministro

Vereador Walter Roussenq engrandecimento da Capital do Tn1:balho, sr. Napoleão A-
Tratando de assunto do catarinense. lencastro Guimarães, comu-

Rio elo Sul, onde é Vereador, AS PASSAGENS DE ONIBUS nicou O reconhecimento do
- pelo' PTB, esteve hoje no Ainda com respeito ao au- Sindicato dos Jornalistas

DE- do amparo à criança; menos Gabinete do Presidente ela menta das passagens ele ôni- Profissionais de nosso Esta
de ser concedida melhor 1'e- Assembléia, em longa confe-, bus em nossa Capital, c1iver- do. O referido ofício, entre
muneração ao professorado. rencia com o Presidente Braz J sos moradores elo b:l.Írro da outras colsas de importância
Enquanto isso, as crianças JO!1quim Alves, ,Sr. Walter' Penitenciária nos têm recla- para a entidade que cOligre-

Venho, ele público, implo- vão sendo prejudicadas, pO:'- Roussenq. I mado sobre o fato ele Cjue ri. ga os profissionais da im-
rar a vossa pieelade para to- que, como disse um articu- Sr, Gaspar Estivalet Pires Comissão de Abastecimento prensa em nossa .terra, diz o

dos aquêles humildes e abe- lista, sábado passado, n8- Acompanhado elo Deputado' e Preços, !la elfl.borar a nova seguinte:
negados professôres primá- nhuma normalista se sujeita Estivalet Pires, lideI' da ban- tabela, além de permitif que "Atendendo a que requereu
rios, regentes de escolas i80- a substitnir por apenas cada do PSD, na Assembléia, continuasse o aumento de a Associação Profissional d.os
ladas, heróis anônimos, cles- Cr$ 510,00 mensais. esteve hOje no Gabinete do 100%, não sabem o motivo Jornalistas Profissionais de
bravadores do analfabetismo, Quando o governo udenis- Presidente da Assembléia, o porque se lê na portaria pu- Santa C'ltarina,no sentido de
que precisam falar convosco ta passar, os que vierem, se Sr. Gaspar Estivalet Pires, blicacla recentelilente: LI- obter o seu reconhecimento
e que ficam esquecidos, t.ar- nã.o forem cegos, nem mais industrial e político de larga NHA P E N I T E N"C1A'H.L\., sindical, nos têrmos do pare
eles inteiras, na sala de es- deva,starlores, poderão con- influência em Passo Fundo quando é sabido qUê tal li- cer elo D. N. T., reconheço a

pera de vosso Departamento, templal' o estragos, a marca, - Rio Grande do Sul. nha não existe, trafegando aludida associação sob a de-
enquanto apenas os políticos os sulcos, os sinais de male- Taxas de bicicleta sim os ônibus da TRINDADE nominação de Sindicato dos
são atendidos. fícios deixados no ENSINO O D!Õputado Braz Joaqúim até a Capital e vice-versa. Jornalistas Profissionais no
,E' de estarrecer, sra.. Di- PRIMA'RIO de Santa Cata- Alves, na qualidade de 1're- Registmmos o fato porque E.�t:, 10 ele Santa Catarina"
retora! rina, pelo superficial gúver- siclente da Assembléja, pro- observámos uma. clpsíltençãu (as.) Napoleão Alencastl'o
Professôras doentes, pro- no mlenista, que entende de mulgou hoje a Lei que re·· ele o org5.o controlador c]P Guimarães.

fessôras com ar sofredor, pro- transformar uma .CASA DE duz as taxas de emplacameu- preços para com os morac1o-
fessôras nos últimos meses ORIENTAÇÃO EDUCACIO· to de bicicletas dos operárin;; res das proximidades ela Pc- O-t d I

-

da pré-natalidade, ca.nsadas NAL, num merca.do de trasa- em todo o Estado. nitenciárla que não

Pfl.ltici-l
U ra em SSDO

de estarem de pé, à vossa çóes politicas. Assim, todo aquêle que pro- param de greves e foram \).'3

"on Ipespera, porque precisam fa·- Reflita, sra. Diretora, não vaI' a qualidade de emprega- mais sacrificados. Era o CR,SO na � ra
lar convosco e lá ficam sem deixe de atender humilde" do, mediante a apresentação da COAP, agQl'U fazer a em - RIO, 27 (V. A.) -

\ Por
sel' atendidas. pmfessôre§ lle r ,f;untO!l lun- da Carteira Profissional pa- preza conc.essl�:!�ria �st�b?-I questões de

_ divergenci� com
Os infernais polIticas SUf- gínfjuos da Ilha, í11lf preci- gará sómente Cr$ 25,00. lece!' a LINHA .t'.b;NITJijN"cll\- a orientaçao elo pl1eSldente

gem por todos 08 cantos da liam defender seus direitos e Agora, ao ser promulgad'!). RIA, reBtando um granele da COFAP, o sr. J.osé LUlZ
vosso gabinete. que ficam eS'juecirlos na sa� a Lei, o Deputado Braz Joa- serviço aos funcionários e o Oliveira apresentou ao gene
Nele se trata. de t.udo; me-lIa de espera, 'sem o,lortnni- quim Alves, prestigioso lu erário que lá residem. Seró, 1'al Btna Machado, presidente

nos de Educação; menos ele
I'
dafl� de sertm atendidos. ·cier trabalhista, foi muito fe- não resta dúvida, uma medj- do Conselllo Coordenador de

lTlGlhol'ia de EJl3ino; mrnCiS C:ulos Alberto licitado, por dezenas de ope- da aceltada e que merecerá Abastecimento N,acional, em
------------- ------------ l'ários e líderes sindicais elo os nossos aplausos. cal'ater Íl'revogavel, pedido de

.V�nde"8e MoveI·s. Estado dt' Santa. Catarina, O SANTISSIMO SACRA- demissão dó cargo que exer,.
._ que se encontravam, no mo,- MENTO DA CRISMA cia e pará o qual fora na-

de imbuia, uma menta, em seu gabinete. Domingo, dia 29, realizar- meado pelo ex-presidente da
Estão de parabens os OpP.- se-á na Catedral Metl'opoli- COFAP, generai Pantalef:i,o

sÔ�l'e loja SAPS. rários. tana como acontece todos os Pessoa.

Glorificação do Fundador dós
Irmãos Maristas

22 de Julho de 1816. Seu pri
meiro campo de apostolado
foi a povoação de La Vallá

próxima ele Saint Chamond.
NCl. simplicidade de seu zelo

ardente, qual outro Santa
Cura: cl'Ars, do qual foi con
temporâneo e colega, tudo
rcz pela morigeração daquele
povo, um tanto esquecido da

prática fiel dos seus deveres

religiosos.

Champagnat a 6 de Junho di;
1840. Seu túmulo foi centro
de romarias piedosas e .:W

graças e favores alcançadas
por sua intercessão se multi
plicaram. O renome ele suas

virtudes, os favores alcança
dos por sua intercessão le
varam as autoridades religio
sas a introduzir na Santa Sé
a cansa de sua beatífícaçâo.
O processo seguiu os longos
e,' por vezes, morosos trâmi
tes pelos quais a prudencia
da Igreja fez passar pronun
ciamentos ele tanta respon
sabilidade. Satisfeitos os 1'8-

CONCURSO MISS SANTA CATARINA
Jornalismo.
Em nosso Estado, possue a

Congregação os Ginásios de

;roaçaba, Caçador, Jaraguá,
C:moinhas, São Bento e o

Abrigo de Menores de Floria

nópolis. ·E por se falar neste

Estabelecimento, quem de
nós não c0nheceu aquele re:
canto agreste ela Agrol1ômie3.
e as travessuras dos mcn:J-

Noticias dá
Assembléia

FALTA DE CONSCIÊNCIA
SRA, DIRETORA DO

PARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO

Um quarto de solteiro compieto
copr. laqueada e um jogo estofado.

Ver e tratar à Rua São Jorge s/n.,

IGREJA DE N. S. DAS GRACAS
,

....

Em Goiânia, será construída na Vila Brasilla, essa

igreja em formato de mãos postas. Trata-se ele projeto e

construção do eng. Hermínio Pedroso. Segundo o leitor
que nos enviou a rotograüa, a própria maqueta já se está
transformando em motivo ele grande curiosidade popular,

Noticias Locals

-t.•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


