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- EM B"Ul\iE�AU colheu a, no§�� repol'tag�m poli-

I I
tJca que o sr, Frederico Buseh dará apoio ao candidato ao

.

, y'
.

N t2.189 g'o.vêl·no estadual q�e, de sua par�e, o. �po;ial' p�ra a Pr�-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!�!!!!:!!!!I.� .1 i feItura..Colheu mars que o sr, Eríco Muller sera o candl-

\
"

� '� , _.. dato do Pariido de Representação Popular à Prefeitura,
-----------_.;_�--------------.--�- com a inteira solídarredade do sr. Jorge Lacerda. Nem de

. Florianópolis, Domingo, 29 de Maio de 1955 CrI I"
.

"

Ih• outl'a forma, aliás, podería ser, pois o sr. Muller ve o com-
---------.....-----------------------�---------------.....;----------------

panheiro do sr. Lacerda e baluarte do perrepísmo no gran-
de município, forçosamente só aceitaria sua indicação, se

prestigiada pelos srs. Plínio Salgado e Jorge Lacerda. A

impressão, nos meios políticos blumenauenses, é a de que,

por isso, o sr. Frederico Buseh, dentro em breve, quando
as posições se definirem à luz dos comícíos, formará deci
didamente com a ala da dissidência. udenista, como tem
afirmado o sr. Wanderley JUlÍiÓl·.

continuemos com a tarefa" Morrison, todos foram reelet- sultados indicam que os con-

'1
Os conservador�s .

estão o�
- declarou Eden em uma tos e com grande volume de servadores pegaram, desta tendo .uma maroria que nao

concentração na sede central votos. Os membros do gabl- vez, 2% dos votos trabalhís- se registrava num pleito há

conservadora. E acrescentou: nete de Eden também obtí- tas, se forem confrontado,5!20 anos. Repete-se agora o

"Faremos todo o possível por veram fáceis vitórias; Os re- com os das eleições de 1951. que aconteceu em ·1865.

merecer ::t confiança do país.
.. ij••••••••••••••••••••••••••

Os resultados demonstram

que os jovens acham que e-:

BARR'EIHOS FILHO ESCREVExistiu uma tarefa nacionala.i.·
..

.

'.
cumprir. E não tem simpa-
tias pelo ódio de classes sô- .'

bre o qual recaem algumas I Estreito, maio de 55.

pessoas quando não estão de • Meu bravo diretor do ESTADO

acôrdo sôbre política". = Não te escrevi, como devia há muito ter feito, - porque as fôrças me anda-
ram falhando nestes últimos mese;s.

LONDRES, 28 CU. P.) Faço-o agora, tardio, contando que não recusarás crédito ao motivo da mi-

Prevê-se para os conservado- nha merencõría esquivança: certa moleza, efeito- ele não sei quê, me tolheu a von-

res uma maioria de 60 a 100 tade e me estiolou a disposição para qualquer trahalhíto, em que fôsse pêco ou

votos na Câmara dos Co- péssimo.
muns, integrada por 630 Sem embargo, continuei a ler o Estado, a Ier-te, a ler o Egas Godinho, cuja
membros. Os últimos resulta- vela crítica e vasta cultura admiro sem reservas nem reticências.

dos apurados dão para os Será preciso agradecer-te tudo quanto, volta e meia, andaste atiçando a meu

conservadores, 8.598.500 vo- : respeito?
tos; para os tfãbalhistas, ...: Não, não é preciso. Tu sabes como prezo a nossa antiga amizade, aquela 'boa

8.086.923; para os liberais, • e velha companheira, espécie de avó adotiva, que veneramos, pois nos coIíga e

354.211 e para out-ros parti-li agasalha sob um teto comum de oplníões e devoções.
dos menores, 104.971. A maio-. Ademais, temos um ponto de convergência absoluta: antipatia à burrice ta-

ria das figuras de maior pro- : mancuda elos presunçosos; antipatia à estupidez que fura os próprios olhos, para
EUNIU SE O MINIST -RIO PARAjeção da Câmara conseguiu : não enxergar as evídêncías mais luminosas da atualidade. E a toda essa burrice R -. E

reeleger-se. Eden, sír Wíns- : cu e tu perdoaríamos, se ela fôra meio inconsciente.

ton Churchill, o chefe do : - E não o é!

'I
APRECIAR A SITUACAO

partido trabalhista, Clement • Bem conseíente e voluntária, atrela-se às earroças por gôsto, regalo e es- ,

Attlee e seu assessor. Herbert: pnrtívídade. Quanelo escoiceia, é para fazer ginástica. Quando orneía e empaea, RIO, 28 (V. A.) - Estive - novos titulares da Fazenda,

-;j�"Efl : é para não lhe podermos esconder a ídentídade, o capím e outras forragens ram reunidos hoje, pela "ma- José Mill'ia Whitacker; da

•...••......................•........•...... '

I condignas. nhã, sob a presidência do sr. Justiça, sr. Prado Kelly; da

Tal burrice é tão sui generís, que não deve ser atribuída às influências da "Café Filho, no Palácio do Ca- Agricultura, sr. Bento Mu-

I aV0611ga cepa lusitana. Ao português costuma-se dar a paternidade das asneiras : tete, todos os ministros de nhoz da Rocha Neto e do

: constitutivas de um anedotário sem fim. Dentro da anedota, o luso é sempre um • Trabalho, sr. Waldir Nie-

: asneirão. E aí, precisamente, é que existe pilhéria na pilhéria. Pelo menos, ehe- .1 Estado e chefes dos aabíne- meíer. Na oportunidade, foi

I gou a vez de o portugalense rir nas trombas do brasíleíro. Rir dessa falsa burrada tes mílítar e civil a presíden- passada em revista a situa-

• que infesta a nOS.8a Pátria; burrada feilel'al, nacional, donde proliferam eandída- I cía da República, havendo cão geral do país, notada-

: turas à Presidência da República, fazendo o País chocar uma ninhada de can- participado pela primeira mente .o setor economíco-rí-

•• vez do' despacho coletivo os nanceíro. "

dídatns, tanto mais ridículos quanto é o civismo, a decência e o destino dt;l Brasil

I: que estão em foco, em jôgo e em perigo. i •.......• '.....•...............!'••••••••••••
\

i Iremos à gaiTa, meu caro'RUben:? x ", .! � .,� .. ;.: t. Iii .i\,T�CDicos·· Noruetsueses - esíu-: 't-

�lleiW tamacl:-' cOíi'1:i . a!t 'nossa 'tei'ra? é
: Os que me lessem, a('har-me�iàm bl'lital. li ·u ih"" daria razão...

' : d
-' . -

'- -

bl'
-

d f ': llrutl1.1 serei, sb Hão 1 ei de ser bm.To por cluerer. Am'escento, portanto, que,! ara0 o pro ema o ca e
: Cô;< o eu, essa gente burriiimüia já sab�, quem (leve, quem devia ser o Candidato • OSLO, 28 (U. P.) - Uma prinCipal fonte do café que
• fi Mag'ishatura Suprema. : delegação norueguesa, inte- se consome na Noruega, 30-

: E' excusaclo citar nomes. Um, entretanto, e entre tantos, está na ponta da .: gTada por quatro peritos, crescentando-se que o café

:- líng'ua de todos os }1ümens de bom senso, Venha uma hora de equilíbrio moral e

I
partirá tet'ça-feira para etíope apenas representa o

: COm}lostura cívica, e talvez nos restabeleçamos da mórbida situação a que de- o Rio de Janeiro, a fim de consumo para duas ou tres

: caímos. • 'estudar o mercado cafeeiro sem,anas. Disseram também
• Sou qual outro: pessimista por fora e otimista por dentro. : do Brasil e de outros países que a iinportação da Etiópia
: Pois at� me sinto capaz de ir à praça púl,lHca, 'ã tribuna )lOpular, para mais : da América Latina. Os mem- não significa que o preço tio

: um grito de vigilância, mais um brado de alerta, a levantar o Giga,nte do seu. : bras da delegação são Roald café será mais barato para
• berço esplêndido! Eu era, conforme defini1,l o exa.to Enedino Ribeiro, -- eu el'a_ • Sunde, chefe de Divisão da o consumidor, senão que ali-
: um cadáver ambulante. Agora, nem isso. Com o tempo, passei a esqueleto am- : Comissão de Importação, e viará o govêrno do pagamen-

: bulante. E' natural. E mais natural é que, do esqueleto, ,sobrem poucos ossos: : três representantes dos im- to de uma pequena parte dos

: pernas, já não tenho; vértebras, bacia, costelas, idem; clavículas, rótulas, andam • protadores noruegueses. A subsidias para o café. Infor

: ou jazem por aí, dispersas. i viagem da delegação foi a - mou-se nas citadas fontes

UDALL, Kansas,_ 28 (U. P.) a empregar seus fundos para. Enfim, resta-me a caveira ou a queixada. E com esta, com a queixada de . nunciada quase que ao mes- que o café etiope não é da
- Esta cidade, arrazada pa;. socorrer �s vítimas do ciclo - I burro de Sansão; biblicamente esgrimida, darei cabo de mil filisteus. . . : mo tempo em que se dava a mesma qualiçlade que o sul-
um ciclone, o mais grave 0- ne que atingiu esta � outras • Velho amigo, aqui me cerri). : conhecer a notícia de que a americano, mas que será
corrido na historia de Kansas cidades, com um 'passivo de : Um ossudo memento do � : Noruega pretende comprar misturado com êste e vendi-

conta agora com apenas um 114 mortos. l: BARREIROS FILHO • 1.000 toneladas de café na do assim. Serão realizados

edifício em condições de ser A Cruz Vermelha está em .I : Etiópia. Embora a importa.. estudos, segundo disserall1,
habitado: uma residencia, atividades em Udall e nas ci- ......(�i4Uj ••e&••8••0•••••••8•••••••••••••••••••••••••••••••u.....i ção de café etiope seja um para determinar se o café

enquanto o número de mor- dades atingidas de'Oklahorp� fator completamente novo nc etiope será bem recebido pe·-
tos subiu para 73 e o de ferl- e Texas e no Missouri. Tul'- M',a I-o r I-a abso I U' t·.a' mercado norueguês, em fon- lo consumidor norueguês.
dos para 200. mas de Úabalhadores d,\'s tes responsáveis assinalou-se
O presidente Eisenhower llocalidades vizinhas chega- q\le istó não significa umn •••••••••••••••••••••

a chamado do governador ram para auxiliar na reme- nova orientação na política
M I h IFred Ha,ll, autorizou à Ad-

I ção de escombros e constru-

Du"rA declara por essa medi-da.
de importação norueguêsa. e'orou sensive -

ministração da Defesa Civll I ções de emergencia. lu. Nas citadas fontes diz-se que

resolve íl crise ,

o Brasil continuará sendo a mente o Cardeal
••••••••••••••••i•••••

pensáveis para a normaliza� vel à maIoria absoluta nos Pedro Seguração da situação nacional", termos da emenda constitu-

DI t dDestaca o vespertino ofi- cional do senador Novais Fi- re or O _. SEVILHA, 28 (U. P,)
cioso, depois, a seguinte de- lho, porque ela virá resolvei.'

-

P t 4
Melhora cada vez com maior

claração doJmarechal EuricJ I a cl'ise política que atraves- CC ,DO O' »

I
rapidez o estado de saúde do

Gaspar Duba: "Sou favorá- sarnas". RIO, 28 (V. A.) -: Chegou cardeal Pedro Segura, arce-

ontem ao Rio, proceden�e .dos I bisp� �� Sevilh�, conf�r�1e
Estados Unidos o sr. Wllham

I
se notICIava apos a VISIta

H. Warne, que vem assumir, dos médicos encarregados do

no Brasil o Posto de diretor tratamento do prelado. Por

do Progra,ma de Cooperação outro lado, esses médicos ma

Técnica, ponto 4. Ao desem- nifestaram o seu otimismu

barcar, no aéroporto· cio Ga- em face da evolução favorá

leão, o sr. Warne disse à re- vel da situação. O cardeal

portagem que o Ponto 4, com- Segura está muito animado,
bina os esforcas destinados a depois de uma noite calma,
fortalecer p�rn(anentemente com sono reparador.
os laços de amizade entre os

Estados Unidos e as nações
que a eles se ligam por meio

desse programa, além de
concorrer efetivamente para
o progresso material dos paí-
ses' menos desenvolvidos. WASHINGTON, 28 (U. P,)
Acentuou que o seu dese.io, - A população dos Estados

no novo posto que ora assu- Unidos atingiu 165 milhões
me, é fazer tudo o que estl- de almas, hoje de' manhã,
ver a seu �lcance para l'ea- exatamente, às 8 horas, 51
llzal' o máximo dos progra- . minutos e 51 segundos, a sl
�as traçados pelas duas na-I acreditar no "relógio do re-'

çoes. censemnento".

�"••••••••$I�O••••••

·1- DIRETOR 1'Rubens de
Arruda Ramos

GERENTE
. iDominsos F. :

de Aquino •
!

.....................,

&U'çâo de hoJ. - 8 páginas

EDEN CONSEGUIU
maioria de 60 cadeiras no Parlamento

LONDRES, 28 (U. P.) -

O 1° ministro- sír Anthony
Eden, reeleito para dirigir os,

destinos da Inglaterra, com

uma maioria apreciável na

Câmara dos Comuns, elogiou
hoje o seu partido conserva

dor e se comprometeu a "le

var avante a tarefa" de pro

curar uma paz duradoura e

maior prosperidade, Para os

trabalhistas acabrunhados, c

veredito do pleito parecia
uma prova de que deverão

pôr têrmo as' suas questões
internas e, para alguns, de

que o partido deve deslocar

se mais para a esquerda. Pa
rece fortalecer-se o esforçc
dos esquerdistas, liderados

por Aneurín Bevan, para as

sumir o controle do partido,
O eleitorado não' aceitou a

proposta trabalhista de

maior socialismo e maior na

cionalização. As cotações su

biram de forma acentuada

na Bôlsa de Valores. Os re

sultados fortaleceram alian

ça anglo-americana e a posi
ção de Eden, na próxima re

uníâo dos "4 grandes". "Pare·
ce que o país nos disse que

ESTUDO SÔBRE AS RElACÕES CUL=

,

TURAIS INTERAMERICANAS
WASHINGTON, 28 (U. P,j. tirão a reunião, figuram Jo

..:. "As relações culturais in- é Cruxent, diretor do Mu

ter-americana" será o tema seu de Ciencias Naturais, a:

da reunião que será efetua- Venezuela; Miguel Alvarez

da nesta capital, patrocinada Acosta, diretor elo Institu to,

pela Associação americana dé Nacional de Belas Artes do

Museus, entre 1.0 e 3 de ju- Mexieo e Luis -Alfon-so San

nho vindouro. chez;, representante do Mu-

A. palestra sobre o tem:1 seu de Ouro de Colo lllb.
será pronunciada pelo em- Os el11bai�.mdores da n1:J.io

baixaclor do Uruguai José ria dos Estados americano!'

Mora, que é presidente do concordaram em participar
Conselho da Organização dos das sessões e serão recebidos

Estados americanos, durante pelo vice-presidente dos E:3-

um almoço. Acredita-se
I

que tados Unidos, Richard N:

entre os delegados que ass}s - xon.

APENAS UM PREDIO FICOU DE Pt
NA CIDADE DE UOAll, KANSAS

NOVAS 'NORMAS PARA O FABRICO
DA VACINA SAlK

RIO, 28 (V. A.) - "A e

menda da maioria absoluta
virá resolver a crise política
que atravessamos - decla
rou ao vespertino oficioso "A

NOITE", o marechal Eurico

Gaspar Dutra, a quem se a

tribui o principal' impulso na

articulação da base parla
ment_ar para a aprovação,
por dois terços, üa emenda

apl'esentada no Senado pelo
sr. Novois Filho.

O sr. Milton Campos, pre
sidente da UDN, assegurou

àquele vespertino que a e

menda vem tendo boa recep
tividade no seu partido e que
o reconhecimento do princi
pio da maioria absoluta dará
maior autoridade ao presl
Ciente da República.
Noutro' trecho do seu noti

ciário assinala "A Noite": -

"Articula-se, efetivamente,
um amplo movimento nacio
nal com participação de di
versos partidos e grupos po··
líticos, visando no Congresso
Nacional a reforma eleitoral
e a maioria absoluta indis:-

WASHINGTON 28 (U. PJ se, agora, a novas normas de
- O govêrno pr:parou o ca-I segurança. O dr. Leonard A.

minha para o reinicio da Scheele, eliretor do Serviço
campanha de vacinação con- Nacional de Saúde, disse aoil

tra a pOliomielite, publican- jornalistas que os fa�rican
do provas adicionais da sua tes aceitaram tais normas,

eficiencia, Todavia, existem
dúvidas'quanto à possibilida·
de de vacinar-se. todas as

crianças, entre um e nove

anos, pois a produção do .me
dicamento terá de submeter-

A lUFTHANSA VOLTARÁ #t6S CÉUS
DAS AMERICAS

que serão dentro em pouco

postas em execução. Até a

gora, houv.e 111 casos de

paralisia entre crianças ino ..

culadas com a vacina Salk.

,BUENOS AIRES, 28 ( 'u. nhas diretas entre Buenos

P.) - A linha aérea alemã Aires e Rio de Janeiro, e sua

Lufthans·3, ánunciou que em conexão com o serviço euro

breve estabele...,--erá suas li- peu.

Não verdade
,

e
RIO, 28 (V. A,) - Noticiou

se que o sr. Osvaldo Aranha
e o marechal Dutra havian!
se enco:ntrad9 e que também
fazem parte' da "conjura"

"Isso não tem, senhor, o

menor fundamento. Há mui
tos meses não me avisto com

o marechal Dutra. Nada te
nho a ver co� a maioria ab

_soluta. Nâo estou em nenhu
ma conspiração. Deve haver

êngano de
..
nome". Não tem

fundamento finalmente, no

tícia de que o ministro da

saúde, sr. Aramis Ataíde, fo
ra ou seria substituido.

TRANSFORMACÃO DO lOIDE BRASI-
• 1

LEIRO EM SOCIEDADE ANÔNIMA
RIO, 28 (V. A.) - NoticIou

.'_' �.• o "Diário da Noite", ontem,
que de acôrdo com a propos
ta do Ministro da Viação, de
verá ser nomeado diretor do
Lolde Brasileiro, em substi
tuição ao almira:nte Berti-no

Dutra o engenheiro José Bu

arque' de Macedo, cujo 'prin
cipal encargo será proceder
à transformação da empl'êsa
oficial em sociedade anônima
de economia mista ou sacie··

dade anônima.

destinada a promover o gol
pe cuj o primeiro passo seria
a aprovação, pelo Congresso,
da emenda sôh're a maioria
absoluta. Disse o sr. Osvaldo
Aranha:

"
- ING:tl:NUOS ou maliciosos, os comentários de um

dos órgãos oficiosos, em defesa do sr, deputado Laert Vi

eira. Os dirigentes da U. D. N. lageana, com o honrado Cel.
Aristiliano Ramos à frente, afirmam que o jovem deputado,
por eles eleito, veio para a Assembléia com o formal com

promisso de seguir a orientação política do diretório. De

igual compromisso, com relação ao diretório de Joínvílle,
era portador o sr. dr, Tupi Barreto, suplente convocado.
Dos dois, um falhou. Ao qual deve- a imprensa louvar e

aplaudir? A Gazeta acha que os elogieis são devidos ao que
não cumpriu a palavra empenfíada. Nós e conosco -todos
quantos decidam causas dessa natureza pelos' preceitos
clássicos, achamos que merece exaltação aquele que não

fugiu à sua palavra. Bem ao contrário do que a prezada
confreira assevera, nós queremos que o sí� do deputada
Laert Vieira signifique sim, da mesma rorma; que o não do

deputado Tupi Barreto, como êle 'demonstrou, significa
não.

,� VÁRIOS elementos da U.D.N., alarmados com a

incrível facilid.ade de afirmar do deputado Romeu Sebas

tião ,Neves, na tribuna da Assembléia, estão forçando o

regresse imediato dos representantes udenistas licencia

dos. Entendem que a permanência do Irríquíeto suplente
na Assembléia está acelerando o desgaste nas fileiras cor

religionárias e querem o seu imediato afastamento.

Total da população
dos Estados Unidos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Flm'ían6pol,is, Domingo, 29 de Maio, ele 1955 o ESTADO.
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RAPIDEZ - CONF'ORTO SEGURANÇA.'

Viagens entre E'LORIANOPOLIS .. RIO DE' JANEIRO
. Escalas intermediárias em Uaja!, Santos, 810 s..

A Delegacia Ftcrestal Itegional, bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nastes quatro Qu.
no sentidó de coibil',·ao máximo flos� Gerente: DOMINGOS F. DlI mos tiFeuu parla movimento d, piissag.lrOS.

AQUINO b bsível, as queimadas e derrunadas de mato, afim de ímpe- Representalltu: '.01.9' escalas em S. Seba�tião, Hhfi B,la, U lítu ti "ao

pedir os -desastrosos efeitos econômicos e eeolôglcos que. Representa,çõell Â. S. L,".ra. pre'jt.dicú..ão o horá:-io de chegt.tda 11,0 RtO Oda) •
'acarretam tais práticas, torna público e chama a. atenção ILtRda. S d ", t •

-

�Q ITINERARJO DO N/N "CARL HOEPCK.E'j
_ .

ua . en-lt or .....an ai ...u - "

de todos os proprtetártos de terras e lavradores em geral, andar.

para a exlgêncía do cumprimento do Código Florestal Te!.: l!2-E924 -- Rio d. Janeiro.

3 G d 23 1 1934 . f
Rua 16 de Novembro /228 tio

(Decr, 2 .7t13 e - - ) em todo o Estado. andar ada tHZ - São Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Wenhum proprietária de terras ou lavrador pcderá 'ASSINATURAS

proeéder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, Na Capital

cóm_'aÍltecedêiiCia, ti neeessãrta licença da autoridade flu- Ano ...•.•.••••••••• �l 170,00
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em I Semeatre .�

,'. Crt 110,00.seus antigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
'A

No Interlar
",

sujeitos a penalídades,
. s:�e�t�� .

: : : : . : : : : : : . �r�r,'i�g:gZ
. REFLORES'l'AIVIENTO Anúncio medtante -ontrãto.

Os origfnnís, mesmo não pu
blicados. não serão de olvídoa,
A direção nâo se reaponsal íliaa

p e lcs conceitos emítidQIl nOli 111'

tii'Oi aiBinallol.

MÊS DE MAIO

INFO��AÇOES 8 __ Domingo - Farmácia Moderna - Rua Joãu Pinto.
UrEIS I 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo António -

-o- Rua Felipe Schmidt. 43.
O leitor encontrará. n�sta co-

.

15 - Dommgo -- Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-

lipe Bchmídt, i3.
19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense -- Rua Tra

jano.
21 - Sábado (tarde) - Farmácia Ncturns - Rua

Trajano.
22 - Domíngu - Farm{.cia Noturna - Rua Trajano.
28 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperanç� - Rua

Conselheiro Mafl'ft.
.

MINiSTÉRIO
-

De\. AGRICULTUltA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }'LORESTAL
.

REGIONAl,
"'\com::o" COM O ESTADO D�

S!\.l'Ií'l'A CATARINA
A V I S O

....-o-
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficio'aII. à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 Td. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN'� }.. RAMOS.

o ESTADOA IMOBIUARtA "MIGUEl. DAUX".

INICIANDO AS SUAS VEN.DAS 9FERECE:c
VEND-E

Uma. casa ampla, con�truiQa em, um ter.reno d.e
20x19,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fl

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
-0-:-

Duas casas, locaiizadas em um :terreno
.

de 9x53, sito

no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de. madeira.

Preço Cr$ 30_0.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x6.5� sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-constt:uida, pintada a

óleo, localizada em, um terreno de 20x25. Negócio urgen- Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
. cooperação; que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se-

-0-
mentes de espécies flürestais e de ornamentação, para lor-

Uma casa de material, localizada' num terreno de .necímento aos agricultores em geral, interessados no retlo-

10x5o.O sito a rua 14 de Julho, Eatreito. Negócio urgente. testamento de suas terras, além de prestar toda ortentaçâo

Preço Cr$ 140.00.0,00.
' técnica necessárta, Lembra, ainda, a possibilidade da ob�

-0- tenção de empréstimos para reflorestamentu no Banco do

U�a oasa de madeira r�cem-construida ainda não Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em Os interessados em assuntos florestais, para a obten- \

Coqueiros. Preço Cr$ 180..000,00. çâo .de maíores selarecímentos e requererem aatorízação
-0-

de licenç�para queimada e derrubadas de mato, devem

Uma casa a. Rua Conselhéiro Mafra. .
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen-

,

"
-,-0-

te a esta Repartíçã», -sítuada à rua Santos Dumont n", 6

Uma Casa a .Rua Fernando Machado. em Florlanópnlis.
'felefônel 2.470 -- Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S. C.

��,----

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio.

Preço Cr$ 150.00.0,00.
-0-

Duas casas de madeira, localizadas em. um terreno

de 20x28 de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

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

ta oferta. Negócio urgente.
-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

ço Cr$ 170.000,00.

luna, iuformações que nae litlo.
diàríamente II de ímediato r

;tORNAIS ·'hlef ..a.
O Estado .,.............. 1.022
A Gazeta •..•.•.• ;....... 2.656
Diário da TII,rd.1I •.•....... 3,579
A Verdade .. ,............ 2.010

Imprensa Jficíal ..••...• 2,688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) ••.•••.....•.•

I
(Portaria) .

Nerêu Ramos ....••.•.•••
Militar ................• ,

São Sebostião (Cau d.
Saúde) I.ln

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa I.li!

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros .•.• • ..11
Serviço Lus (Reclama-
ções) ."............... 2.404

Polícia (Sala Cçm íssârtc 2.088
Polícia (Gab. Delegado).. 2.694
COMPANHIAS DliI
TRANSPORTilS
AÉREO ,

'fAO •••••..•••.•••.•.• ,. 1.700
Cruzeiro do Sul ••. ; .. ,. 2.600
Panaír •.•.••••••.••• . • • • 8.66&
V .. rig .......•...•......• 2.121
Lóide Aéreo) .•.•...•..••

' 2.402
Real ..•... :.............. 2.Sií8
Scandtnavas •.. ' ••.•• ,... 2.600
HOTÉIS

Navio-Motor «Carl

rflNERARIO PARA O lVItS DE JUNHO
IDA

Elorfanôpctls
25-5
6-6
18-6
30-6

Itajai
27-5
8·�6
20-6

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6
13-6

25-6

Santos
2-6
14-6
26-6

---�,--

fARMACIA DE PLANTA0

segurança
U14
2.036
j.811 29 - Domingo - Farmáda Esperança - Rua ·Conse.
1;167 Iheíro Mafra.Viagem com

e rapidez .

80 NOS OONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinvllle � Curitiba

-0- .

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.009,00.

.t"
."-

Boua Deodoro e8quina�da
Rua Tenente Silveira.

1:.021
2.276
I.U7
3.321
1 .•411
�.694

. &.in
U611

Oil

-0-
_

Quatro lotes na cidade. de Londrina, Estado do Pa- ,

raná, Preço. Cr$ 180.000,00.
-D-

Um lote de 10x34, a rua 'I'upinambá, Estreito. Aceita
oferta.

---------�---;.._._.----...;._,.---_...

-0-

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

te anexo, Com onibus na porta. Preço Cr$ 150..000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado. I

BANCO de CRÉblTO POPULAR

I'
I

.

� AGRíCOLA .
I I

.

.

R..v�'t0� 16
'

.. I

FLORlANÓPOL.IS ':' 5ro.,(l�lo.rlno, . .' '

..

Lux o •• � .

Magest.ie .......•.•..•...

Metropol ...•..••••••. ' ••

La Porta ....•.........•

Cacique ••..••.....•.•.•

Central •..•.•..•.....•..
Estrela .•.•••.•.........

Ikd;�11.ÉiTO
' .

Disque ,
•.••......•.••.•..

�
-0-

'Duas casas de material, situadas no Morro do Ge

nildo, tendo cada casa seis peçàs. Preço das (luas
Cr$ 150.0.00,00. Facilita-se pagamento.

'

",..
-.,/�:(.;..,...,-

-.f
.

,:-

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Sclunidt 43 'e
Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem-prévia
autorização dêste Departamento.

- .._-------

Raios X
aparelhagem moderna e completa para qua'quer exam.

radJoló,ico.
Radiogranaa II radioscopia".
Pulmões e coração (teeax),
Estomago - intestinos e i'lgaé.lo (coJecistorratia),
Rins e bexiga (Pteloguatta).
Utero e a.nexos : Bistero-salpingografia com insufla

ção das trompas para' <1iagnôstico da eBterl4d�de.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa'as dos diametros da bacia para' or1enta�

ção do parto (Rádio-pelvimeti'ia).
Dlàriamente i.a Maternidade Dr. (Jarlel/:I eorrêà.

/
;-.... ---:--.----

. Lavan.do com Sabã.o

"VlirQ�m< ESfJecialidad<é
. da Ola: -TIIZIL IIDOSIBfIL-Jolovllle. (IIBrca feals.lrada)
'.: ecoDomi.zà-se.: tempo· e dinheiro

.._-----�--._- __ o _"_�
'__�'�__-_.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_. ADVOGADO -

Rua Vitor lIã,eil'elaa. 60.
iON.ii: 1.468 '- F'lorianópoUII

c:,����:RCr�
ESPECIALIDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Zury Macbado, e... I
ACONffCIMENTOS SOCIAIS I

•

...................8i

ANJO CAlDO REALJoão Dias ae
HORACIO NUNES

Tens na fronte a beleza cintilante,
tens no olhar o fulgor fosforescente,
tens nos lábios o rir louco e descrente
de Satanaz - altiva e deslumbrante .

Não amas a ninguém - e és sempre
- insaciavel, vil, impertinente -

dominadora audaz do amôr ardente
do mundo, que te adora delirante.

amante
•••••••••••••�......I ••••••

ONILDA BINDER lVIlSS CAÇADOR visitou este ANIVERSÁRIOS

.
" �Eem companhia do cronista Zury e do.sr.,Pat�lo Ma- FAZEM ANOS HOJE:

JOlna
D' e 110S Leonilda não vim, a Flonanopohs para - sr. Osvaldo ' Pereira,

leiroS. ISS - ,
. viajante comerei 1C'evar o titulo Miss Santa Catarina, mas SIm, para c�ope- 1 e comercia

I
. _ brilhante certame e já orgulhosa do titulo - menina Moema Ribas

l'a.r com tao
'h idade SI' Hermes Arhaide

, Ca,..ador espero bem representar mm a CI . -. .

MlsS c "c , •

l' id d graça e - menina Vânia Grams
A senhorita Binder com sua snr:p lCI a e

I tem conquistado bastante amizade. Ribas, filhinha di) sr. Os-
he eza.

_:. O _ valdo Ríbas.

Aniversário: terça-feira festejou n�ais um aniversâ- - jovem Henrique Hud-

.
' horita Norma Couto, Norma, fmo ornamento d� son Carvalho

no a sen
ldênci ôas ami - sr. Max S. Pereira,

ciedade, recebeu e'(l1 sua reSI enCIa pesso -

" .nossa so
lhores vótos de feli"idades. - srta. Julieta Verissimo

que levaram os me -

I'
.

gas,
_ O _

- menma Paula Mana
" , B ,_ oferece a Miss Santa Catarina, a fai- Barbato, filhinha do sr. AI-

Sabl110 s aI,
-taRocha em à noite de do- berto Barbato -

xa que será entregue por Malta ,
�

t FAZEM ANOS AMANHÃ
in 'o nos Salões do Clube Doze de Agôs o.

. '

m gTalvez que os leitores estranhem o estilo que vai
_.

- menina Yára-Maria,
d I' ha que se seguem E não será para

- filha do sr. Gualverto San-
.. emprega o nas. ln .s •

t Sser
I'! ez na história do jornalismo so- os ena, agente postal-tele-

nos 1 Pe a primeIra, v c

'f"me '

f Ih 1 a da crônica da sociedade é usa- gra lCO no Estreito.
cial .desta o a,,� co :111. ,',

-

_ sra, Ana-Cecilia de
J, por um "foca do inter-ior. '

-

C ' Ih U " Ina
,

1 t' t sucede exclusivamente pela ex- alva o rra te, esposa do
Naturalmen e 18 o '"

, J
-

E
�.

U· lt
. . til a do Zury Machado, que vem de ceder a SI. ,oa? .

ugeruo na
_

e

cesslva gen 1 ez
1 comercíarto

A te e.oleg·a um espaçozinho para algumas pa avras.
. .',es .:

�,

dí " Zury vamos ao caso. Tenho comi-
- menmo Alinor, filho

Mas como irra o ,

d A _. ,
,

.

t btid com três das candidatas ao con- o sr. genor v ieira.
o as entl'evls as o I as com.

.

. t M" M
.g

T'''ISS SANT!\. CATARINA, entrevlstas essas
- s a. iriam USSl, fi-

curso lVJ.· d T b ,- lha do sr. Mussí Dib Mussi,
cedidas gentilmente pelas representantes e u ar ao,

comerciante em Laguna.
Crisciuma e Caçador. .

_ sta. Ma ria de Lourdes
Ontem à noite, "banquei" o cara-dura e ínterrompí

eÓ» L C Schmidt.
agTadável palestra da srta. Va.lquir ia -uz: onse-

uma d d s
- sta. Maria da Gloria

. tirá-la dentre um grupo de amigos, e a mira ore
gui .

. .

I d Pereira, filha do sr. Amân-naturaimente, levando-a para um lado mais I�O a o e

cio Pereira.
be então que era Miss Crisciuma. Devo abrir aqui

um parentesis para dizer que achei-a real_mente. encan-
- Cap. Ari Oliveira, do

t d 'a Alta e loura olhos castanhos, muito delIcada. Exército Nacional, servindo
a 01",

d T b
- presentemente no 14° BC,

A representante da encantad_ora cidade.e u arao

t t d on de goza de merecido con-
deve ter ficado bastante chocada com o a revI�en o o

deve ter ficada bastente chocaria cOl.n o atrev,lmento do ceito pelas elevadas qua-

t f d co .idades e pela vasta cul-
l'eporter, pois fui interromper-lhe o jan ar a im ,e -

nhecê-Ia. Ao contrârio da anterior, esta era morena, de cura geral, sendo benquisto

nome bem brasileira, pois' chama-se C.élia Alvec]s, dOfS, SalIn-
.)elos superiores, colegas e

subordinados.
t Além de tê-la "brindado" com minha ousa "la,

-

IZ- re
,

os.
t

. "A h' re
ainda uma perguntinha cretina ao ex rem�: c a ql

chegará à finalista?" Naturalmente recebi uma respos

ta com a qual não contava, e de tão encabulado, que fi-

quei, resolvi nem relatá-la aos leito�'es. ,

Quanto a Míss Caçador, eu serra parte. suspeita s.e
desse minha opinião a respeito, pois sou muito seu. arm
go e além disso vajo com ela e s9mos da me�ma cldade:
Entretanto, afim de desobrigar-me com os leitores, aqui

vão alguns dados: chama-se Leon il da Binder, é morena

clara, olhos castanhos e profundos como o m�r que cerca

esta encantadora ilha, alta e elegante, vestll:do:se �om
apuro. É esta a sua primeira visita a Flonanopohs e

ficou devéras encantada com a cidade.

Bem, por hoje basta. Talvez que amanhã vocês en

contrem êste cronista maç:1l1te nesta mesma coluna�,
prontinho para aborrecer todo mundc e dar novas, n�otJ
ci's sôbre as candidatas ao singular concurso que e este

de MIS8 SANTA CATARINA. .

Clemente Ubirajara Lima

Morreu-te o coração na luta ingente
do pudor com a paixão, no curto instante
em que a louca paixão fói mais potente.

Seduziu-te o fulgor do ouro brilhante,
e te curvaste, a rir, inconsciente,
de um porvir de miséria horripilante ...
------------- -- ---

Ultima Moda

'�.� ""��:'"..,,""-, .o,�--, ",
.

JOÃO DIAS - O REI DO RADIO, CONTRATADO
PELA REALIAEROVIAS

A REAL/AEROVIAS, a maior empresa de transportes
aéreos da América Latina, acaba de contratar com exclu
sividade para o Distrito Federal, João Dias o Rei da Vóz,
que se apresentará todos os domingos às 18.30 horas pela
Rádio Nacional do Rio de Janeiro.

Na foto, o consagrado cantor, que só viaja pela Real
Aerovías,

Leitura diat Ia
da Bibifa
(SNA) - Planos para

alistar 1 milhão de homens
num

l
programa de leitura

diária da Bíblia, foram a-
o Exército brasi!eiro, por- nunciados pela "United
que em verdade, ele .es�reveu Church Men", divisão d�nos ca�pos de 'I'uíuti �m�, leigos do Concílío Nacional
das mais fulgu�'an,te,s pa��- de Igrejas da América, do
nas de nossa hlstona m111- Norte, por ocasião da reu

tar.. . '1. <'111- nião anual da comissão exe-
As tropas bra,sJlelras arr cutiva.

"_epresentadas pelas quatro J. Clinton Hawkins, dire
armas, souberam le�ar os tal' naciõnal; disse que os
bravos contendores a esma- pIános atingem leigos de tô-
gadora derrota, das às denominaço-A

.

f t
.

d S
. es, os

m an arla 'e ampalO quais serão concl'ta.d I
b

.

d' I'
. os a er

co rIu-se .e ganas, ao en- diàl'iamel1te uma porça- _

f t
,..

f t
o se

ren ar o 1l11mlgo, a ron an- lecionada da Bíblia ou fazer
do-lhe 0- fogo da n:eh'alha- uso das leituras que serão
dora .e o choque da cavala-! apresentadas em programasria. I ",,11ft'. de televisão. •

Era uma demonstração Um minllto' de I 't ' d
bl' 1

. I
. el UI a, u-

sUd lme dbe �a 01' e t�nacl- Irante 180 dias, já foi pre-
bingo - C!,$ da e com ativa, que somen-

i parado pela Sociedade Bí
te sabem ter aqueles que es- blica Americana para ser

para não tão impulsionU!dos pela cons- televisionado
'

I ciência de uma ca-usa justa Edwin W. Parsons, de No-
e nobre. va Iorque, diretor-geral daA artilharia de Mallet com "United Church Men", de
sua bravura .indomável con- Ic arou que sua organização

está lançando essa cruzada
porque está convicta de que
"há poder na palavra escri
ta, com especialidade na Pa
lavra de Deus".

Aconteceu .'.
Acy Cabral Teive

Ac-onteceu o 890 aniver
sário da Batalha de' Tuiuti.
Essa data

-

muito enaltece

Dê um BOM ABRIGO ao

seu capital comprando- lotes
no bairro mais futuroso de

Florianópolis.
. ,

>

�

,

A CRONICA OlARIA ---
.

-.
.

>-
Escrita por �ntonio Sbi��a CLUBE DOI'E DE AGO-STONaquela nOIte a reUl1lao

dançante no Clube Doze es- 917 - Gracioso modelinho para mocinha. Em fa
I.enda estampada,. tem a golinha branca e redonda. ;Man
gas curtas e saia bem godê Duas pences formam um lindo
austo, Abotoa todo na blusa e tem um cinto escuro.

SÁBADO - DIA 11 DE JUNHO NOS SALOES DO
CLUBE DOZE

EM BENEFICIO DA' ALTRUISTICA \ E HUlVIANI
TARIA "SOCIEDADE DE AMPARO E VELHICE".

tava vae não vae.

O saudoso Major Lauro
Linhares caçava suas aus

teras barbas suíças, Sacu
dindo com a cabeça. De
quando em vez exaltava-se
Com os rapazes para que
fossem da'fiçar. Faltava po
,'ém a 19o naquela l'eUl1lao

tão cheia de lindas garôtas
e naquele ambiente alegre
3 feerico,.. Por mais for
;;a que a orquestra fizesse,
!lão havia geito de se conse

Juir uma animação 100%
Eu ia saindo de leve já en

teado, quando houve um re

boliço dentro do salão. " A
orquestra, atacou uma mar

'cha VIbrante e todo mundo
aíu a dançar ... Que teria
havido? Fui ver... Era o

nosso Odilon Grijó que che
gara e quando ele chegava
ninguem ficava moêndo pe
los cantos Ele agarrava os

molengas com força, arras
tava-os com energia e pe
gando uma mocinha pelo
braço, soprava os dois num

samba gostoso. .. A reuni
ão criou tim desusado ele
trisamento, os sorrisos aflo
l'aram em todos os semblan
tes e eu voltei pa'ra as dan
ças, que iam sempre num

crescendo louro até que a

madrugada começou a· cres

cer e a claridade de outro dia
a emergir no horizonte ...
Baile que o sempre lembra
do ODILON surgisse, era
baile grosso, com muito mo

vimento e vivo entusias
mo ... Depois de 28 anos ele
voltou mas - efemeramefite,
que rever a gleba amada e

sempre o mesmo animador,
a mesma creatura, enchendo
de vida e alegria o ambien
te em derredor de si .. ,

'

ODILON ainda é assim, ape-
,zar dos anos bem vividos".
apezar dos anos que se pas-

Enigma Recreativo Será s·orteada uma SALA DE JANTAR que estará ex

posta numa das vitrines da CASA HOEPCKE, SEÇÁO
SHELL, a partir do dia sete.

Mesas com direito a um cartão do
200,00

Cal'tãó de Bingo - Cr$ 50,00 - Ingressos
sócios - Cr$' 50.00.

•.-----__.......- • .4,._........'--_ • ....___

; :i&SONIIM66
��9.j:!D' A MÁQUINA 00 4,0 CENTENÁRIO .�

(
,,) �. Com g����!:��a4. _

t-" Ç) Cose para frente e poro traz.', Bordo com perleiçõo
Móvel de 5 gavetas, original • Elegante gabinete

�''(;i;,'""."
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tribuiu, também, decisiva
mente, para-quebrar o âni
mo combativo do valoroso
adversário.
A engenharia de Conrado

Bittencourt combateu e 'mor-

reu gloriosamente pelo pre- vura de um chefe, que em

ço da vitória. 'li resumia o anseio de uma

A cavalaria de Mêna Bar- coletividade.
reto imortalizou-se pelo im- No dia em que prestamos,
peto e tenacidade. Era a for- na figura histórica de Osó
ça estimulante que levava, o do, as homenagens do Exér
adversário ao desbarato e à cito aos camaradas que

I

retirada. morreram heróicamente em

Esse conjunto de armas � Tuiuti, ou que sobreviveram
de homens tinha a galvani- com glória imperecivel, são
zá-Ios a figura impar do palavras da Ordem do Dia'
Marquez de Herval - o lida em todos os quartéis,
grãnde Osório - que foi re- "só devemos ter um pensa
almente o nome tutelar da- menta qüe é o da união em

quela brilhante jornada. torno dos ideais sagrados da
Tuiuti foi uma ação mili- pátria, para que os antepas

tal' das mais notáveis. De- sados aqui revividos possam
monstrou que o sucesso é nos olhar de seus túmulos
resultado do esforço comum gloriosos Com o reconheci
de todas as armas, cgnduzi-Imenta de que seus sacrifi
das pela inteligência e bra- cios não foram em vão",

HORIZONTAIS
1 _ Dançarina de certo baila,do popular. 2 - Fl�

:leão femenina de um. (pI.) - Senhor. 3 - Pedra de mOI

nho. Lavras. 4 - Laço apertado, - (fig) Fisionomia. 5

- Nome comum d�lárias espécies de crnstáceos decá

podes braquiúros, da família dos Portunídeo: - F�rm,a
'arcaica do artigo o. 6 - Palavra tupi-guaral1l que Slgl1l

fica pedra, metal, etc. - Tulha subterrânea. 7 - Carro

de duas rodas, usado em campanhas pOl" bretões e galos.
, VERTICAIS
1 _ Algum, - Nota musical. 2 - Gênero de molus

-

cos cefalópodes fóss�is. 3 - Denomina ção ge�'a.l para. os

anuros pequenos. - Rezas. 4 - Carta �de Jogar: 5 -

Igreja episcopal. 6 - O Inferno ,dos males. - (PSle). O

substrato instintivo da psique. 7 - Da côr do ouro. 8 -

Art. def. masco pI. - Tecido fino como escumilha.
(Solução no pr-óximo domingo)
(Solução do problema anterior)

VERTICAIS
Zulmar - Ror - Aia - Faim - Aral - Os - Id.

HORIZONTAIS
Rua. - Folia - Armar - Oi - Ai - Esmeral,da.

,_�ceitamos Re�;�cled��::jrn;J�::�e Estado

� FABRICANTE: MANOEL AMBROSIO FILHO S. A.
, FÂBRIÇA: Ruo FoustoJo, 1342 �<i

_�� ESCRIT. e LOJA: Ruo 25 de Março, 270.280

�:. Rio de Janeiro: Av. Preso Antonio Carlos, 2i3.a�
�0L rz-

ZE-MUTRETAAVENTURAS
VaI

DO •••

saram ...

Vsnde-se Moveis Dê um BOM ABRIGO á sua

Um quarto de solteiro completo de imbuia, uma saúde, construindo -sua casa!

copa laqueada e um jogo estofado, de praia num local pitôresco
.

- Ver e tratar à Rua São Jorge- s/n�, sôhre- 10ja,SAPS", ,� sa��hre, j

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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a r�xim8 !f 8- ,eira
ESPERt\DA UMA ARRECADAÇÃO

-

SÜBERIOR A DO JOGO ENTRE O FIGUEIRENSE E O VICE-CAMPEÁO GAUCHO
.

"

HOJE EM JOINVILLE, FRENTE AO AMÉRICA O CLUBE DE PELOTAS ,

Terça-feira, à noite, o, ze" 'cio Grêmio Esportivo bes que tomarão parte na

público aficcionado do es-' Brasil, de Pelotas, que en- disputa do Torneio. dos

porte-rei irá ao estádio da�frentará, desta feita, o forte. Clássicos "Nelson Maia Ma-

Praia de Fóra para rever (e \l,,,qUU(TrÚO do Avaí Foot- �chado" I

aplaudir) o poderoso "on- [J::tl(' lulie, um dos dez clu-! . O categor�z.ado conjunto

Estado Esportivo"
•••••••••••S fi.. ••....e Qct iiQiliD••••e�aClcul >,.'V-_ A� -./" ..r�-""A· ••••••tt... ••••••. • .•.•••••••• .• •••.•..••••...•••11••••••

.; � �;_. :":{�;':' ,.
•

-

-",;�'l. ..,. ..a.-,.� I

O
. ·

'.'
,B,.

-

d T i I 'FUTEBOL VARZEANO Iommgo ,O m�clo. o orne o
EMPATARAM LINENSE NO PATROCINADO PELO

dos'� Classlcos ".'�:.'Cõ � F.. X VASCO DA GAMA I ATLÂNTIDA F. C.

,--",'ff�']) i fi N o encontro entre as No dia 22, domingo, teve

C I equipes elo Línense F. C. x início o campeonato patro-

Avaí X Hercílio Luz, América x ar 05 Vasco da Gama, registrou- ciuado pelo Atlântida F. C.

se um empate de 3 tentos. com a realização de um tor-

Renaux, Olimpico X Figueiren e, Pa\;.IQ No primeiro período o n!l'�.�,·ol!noeamtadçiSa.P.uta de uma be-
I marca dor assinalou 2 para .�,�,

_

d
' PI' F

." C 'o Vasco da Gama 1 para o Os clubes que tomaram

san ux a mSirase errOVHUIOX .ax� Linense. parte foram: Internacional

_ d
É nota d ignu de registro o F. C" Ipi ranga F. C" Ta-

aSf OS encontros programa os half Sevéro,
.

que ,es.teve, moia F. C, e Olavo Bilac F.

C f f' d lib '0[" Figueirense, i num grande dia, prmcIPal-1
C.

. , ' , '.ion orrne lCOU e 1 era- I imprco x

I mente depois que seus com- Teve llllClO o 'I01'ne1O no

llo, teremos, domingo próxi- em Dlumenau
IpI' PI' , e panheiros se sentiram a encontro Ipiranga versus

mo a rodada inaugural do aysanr u x amenas, m !,
'I'orn eio cios Clássicos "Nel- I rol usque

. vontade no gramado. Olavo Bilac.

son Maia Machado", inicia-I Ferroviário x Caxias, em
I Também Zé e Nilo estive-I Venceu o Ip iranga pelo

Uva do Departamento de Tubarão I' ram muito bons, na equipe placard de 1 t· nto � O, goal

I' b I 1 F C F '
I elo Linense.· II assiualado por Carlito (con-

'ute o ua .. "

concor-I I t )
rendo os clubes rivais de Tabela de preços

No Vasco da Gama, Gar- ra i. '.
.,' -incl Al 1 ti Na segunda partida de-

CIl1CO CIdades, ou sejam Os preços para os encon- llllC la e (O �s IVeram,
'. .,

.

, F" I' t
- ,

t 111este encontro ótimos O í'ron taram-se Nacional X
Ava

í

e .' iguerrense
OCaIS' ros sao os segum es: ' , .

,.. ,

, ,

I
' . g' I

"

d f' 1 1 b I Ip iranga. Venceu o Nacio-
Paysan dú e Carlos Re- Cadeira - Cr$ 5000 o en o, . e ene en e o

.

o as '"
.

.

, . '
.' ,. se

"

t t n a l por um tento a zero

naux, de Brusque; Améri- Arquibancada - Cr$. .... ns�clOnalS, o a acan e
o' " ,,'

. C,' d J" 'I" 3000 . _

. ,. Carrincha por ser- um ele- goa I assinalado por Haires,
Ul e .1.xJaS, e oinvi e" .

F' 1 t' ti
OHmpico e Palmeir�s de I Meia arquibancada' (me-. mento muito pel'igoso. Au- l�a me� e_ velO a par 1-

,,' , I. . .
I
to' d d' 1 • da fmal dIsputada entre as

Blumenau e Ferrovlarlo e nores, senhoras e mIlItares. I os OIS goa s para o. J '

! J ,.,rcilio Luz, de Tubarão. I não graduados) _ Cr$ ... '1
Vasco da Gama. I eqmpes ,do .

aClOnal e do

DA d t b I J
-

00 Marcaram os tentos para
lnternaclOnal.

e acol' o com a a e a a D, .

. .
. <

No fim d d
-

d
primeil'a rodada. consta dos I

.

Cadeira Cativa ou arqui- o Linellse, Lelé, Mário e Zé. a uraçao o

P V d G tempo regulamentar acusou
-'leguin tes encontros: b�mca da social - Cr$ 15,00 a�'a o. asco a. ama
, I G h (2) AI um elevado placard de 6
Avaí x Hercílio Luz, nesta; Geral - Cr$ 15,00 �arrmc a e aIr.

I A d
. , tentos a 2, favoravel ao In-

Capital Meia geral (s8nhoras, me- ,

suas eql;lP<;S áSSlm es-

América x Carlos Renanx, ,n6res e milit!ues não gra- Llvcram constltUldas: tema.cional, que assim 1e-

€,.1 Joinville !duados) _ Cr$ 10,00 LI1TENSE F. C.: Valbo; vaIrtou'LÍe maneira es.peta-
Valdo 'e Orlando; José,

cufar o Torneio inició, ga-

AefeJ'b:U e Sevél'o; Lelé, Ne-
nhando o belissimo troféu.

10, lVbl'io, Zé e Marinho. O quadro campeão assim
R C V 'SCO DA GA alinhou: Joel; lVIaurino e

Em jogo disputado quin-,Olimpico local, pelo escore., �, " h MA:
AlI T T t Wilson; Binho, Alceu e Síl-

ia-feira á noite em B1ume- de 5 x 4. ' I c o lago e o o; Pedro,

I S'
.

S· I Ido; Ledo Ivan, Vanio, Miro
nnll, o Grêmio Esportiv;o I IVll10 e lpO ono; Garrin-

Bl'asil conseguiu colher sua Numeroso publico presen- cha, Eisa, Luiz Alair e Aqui-
e Miguel.

segunda vitoria-em canchas ciou a exibição do categori- leso Os goals para- o Interna-

t
'

�o vencer o znclo, pelotão g'aucho. C MPEO TO VARZEA- donal: Miro 2, Ledo, Vanio,
CH a1'111e11>1eS" .. -- Ivam e Wilson.

FLAMENGO 2 X MAJOR
COSTA 2

"O

G. E. BRASIl5 X OUr�lPICO 4.

EDIFICIO "Frt,'\l Se!' co GRILLO" EM CONDOMINIO
Aj'l1ô,ílo guu, l;.z Cntleo

Florianópolis, Domingo, 29 de Maio de 1955 O ESTADO

vice-campeão ga ucho que, Joinville, onele, hoje, a tur
vem fazendo brilhante cam- de travará combate com o

panha em canchas catarí- América, está preparado
nenses, encontrando-se pre- técnica e físicimente para
sentemente na cidade de, colher mais -uma vitória, A expectativa reinante é

embora se recon heça que
em prélios interestaduais
oficialmente o Ava

í

se deixa
abater.

-norrns. Todos querem ver
srn ação novamente a equí
)e de Joãozinho e Tibirica.
)s que ainda não viram em

ação o categorizado time da
.erra dos pampas, natural:
nente que não irão perder a
ocasião de comparecer ai)
estádio da F. C. F. na noite
de terça-feira próxima, de
vendo os ingressos serem

postos à venda pela manhã e-
.

à tarde daquele dia para
evitar aglomerações nas
biiheterias .

AguaHlemos o choque eu

're Grêmio Esportivo Bra
sil e Ava

í

Futebol Clube;
depois de amanhã, à luz dos
ref'letores da praça esportí
ca da rua Boca iuva !

***

Os gauchos DaS regatas dia 12
. de junho nesta CapUal
Estão marcadas para ho- ta Carm-ina e em homeria

[e, ás 10 horas, na raia dos
I
gem à nossa Marinha de.

,

Navegantes, em Porto Ale- Guerra.

=: se,n�acionilis prova�s I ' ._
el iminatórias que apontarão I Segundo notícías da ca

os representantes do Rio I pitaI gaucha, as elímínató
Gnmde do Sul às regatas de ,rias "serão em out-rtggers a

12 de junho próximo, nesta 2 com timoneiro double
Capital, sob o patrocínio da I scull e out-rigger� a 4 com

Federação Aquática de San- ,patrão. .

NOTICIAS DIVERSAS
RIO, 28 (V.A.) - Como

última e mais triste reper
cussão da luta Gracie x

San tana, o Chefe de Polícia
do Rio acaba de proibir a
luta-livre. Isso porque a lu
ta só havia sido permitida
se fosse disputada em re

cinto fechado e na presen-
.

ça únicamente de autorida
des e jornalistas, o que não
aconteceu porque além de
presenciada pelo público em

geral, foi ainda irradiada
em seus mínimos detalhes
por duas emissoras.

ALBERTO ASCARI, VOLANTE ITALIANO
QUE DUAS VEZES LAUREOU-SE CAM
PEÃO MUNDIAL, ENCONTROU A M0R-

TE AO FAZER UMA CURVA ***

Em Turim defrontaram
se hoje os selecionados da
Itália e da Iugoslávia e em

Atenas o selecionado B da
Itália enfrentará o da Gré-

j;\7.ii'lw.7a._·�tz.'lt·"-�-"��'_í'i&1fia
� ....�,�7,'Jt;!i;�::':�j:;...,...�., ,.���,..- .".......

MONZA', Italia, 27 (U. P.) pista de 6 l,ms: e 300 mts, e
- A morte, finalmente, co- ao passar pela tribuna do
!heu p famoso volante ita- juri, abanou para os amigos,
liano, Alberto Ascari numa Eugenio Castelloti e Luigi
ampla curva, na pista do au- Villoresi. Se!!;undos depois,
todromo local, ontem. Asca-l a Ferrari de 3 mil CC fazia
ri, filho de campeão e por a curva onde se deu o desas- RIO, 28 (V.A.) - Se, an
duas vezes campeão mun- Itre, Testemunhas oGulares tes de embarcar, a· seleção
diill, dirigia o seu carro ,I virarn � carro inclinar-se brasileira e todos os de-

....

F'en:lri vermelho de COl'- I,para a direita ao passar pe- mais' componentes da dele-
ridas, q·uando derrapou e : lá cüi-va. Rodou ainda aI- gação da CBD procurarem

capotou,· durante uma pro-
I
guns metros com as rodas instruir-se no Itamarati a

va. Ascari, que contava ape- !: respeito de como agir e pro
nas 36 anos de idade, há i ela esquercla ligeiramente ceder na Hungria - a sele

poucos dias sofreu um aci-! levantadas e depois ,capotou -tão brasileira poderá ir li
dente quando disputava o 4 vezes, com Ascari ainda Budapeste e lá enfrentar a

"Grand Prix" em Monte Car- : na direção. O seu corpo foi seleção húngal'a.
10, caindo na a.gua, no cais projetado a mais de 10 me- Com essa novidade, o sr.

da cidade. Ascari sofrera I tros fora da pista. O vo- Luiz lVIurgeJ, presidente da
alguns ferimentos e contu- Jante foi encontrado incons- Comissão de Assuntos 111-
oões. Ascari pl:eparava-se ciente pelo seu melhor ami- ternacionais da. CBD, vol-

O encontro há muito es-
para a corrida de Super go, Vi1loresi. Falecia mo- tou, ontem, da reunião que
Corte' Magg'iore, que seI'a'

.
mentos clepol's na. ambu1an- teve (no Itamaratl') com o

pel'tldo pela torcida de am-
.

realizada· no domingo. As- i cia que o éonduzia para o ministro Souza Gomes-
bos os clubes, saiu sem ven- I

._edór.
cad deu ,duas voltas na: hospital desta cidade. das Relações Políticas do

O Flamengo, depois de
Ministério das Relações Ex-
teriores do Brasil.

vencer o pl'imeiro período t��,· Nessa t
.

t L'
pela contagem minima é N EST C

..
.

en reVIS a, UlZ

surpreendido, no segu·ndo . A AP, ITAL DOIS CONHECIDO.S I
Mm'gel foi informado de

. • que o Itamarati não proíbetempo, pelo goal de Cabeça,
TE'CNICOS D' E FUTEBO ( terminantemente a realiza-

··ll,e empata a partida. '

'.

i -
.

.

L
Surgiram mais dois golas.

. . . çfto de jOgOS ·de brasileiros

I na Hungria. Não recomen
Um para cnda equipe, Para
o Flamengo, Walmir aos 38 Deram-nos o prazer de tropol Radio de Mococa da porque não mantém rela.-

minu{os, desempatando a
sua visita, ante-ôntem, os: São Paulo, assim como d� ções diplomáticas com a

l)[trtida e .Jairo novamente esportistas Jansson Piantra' Jabaql1ara, de São Pàulo e Hungria. e não poderá dar

empata aos 41 minutos.
e 'Djair Tavares, técnicos de I do Elite, de Paranaguá. assi'stência diplomática aos

A equipe do Flamengo as-
futebol que ,aqui se encou- O segundo tem treinado brasileiros que lá estive11am.

sim esteve constuida: Pe-
tram a passelO, devendo per- diversas equipes, sendo por-

*' * *

d1'O' Tata e Sílvio' Batista manecer uns poucos dias. tador do diploma da. Escola De Madrid informam que

Bíbi e Toninho Altair Otto' O primeiro foi o orienta- de Educação Física de São parece díficil a, pretencão do

Vt;lmil', Cha'ndóca e Boião: d?l', téénico ?� Atlético Ope- Paulo. Barcelona de fazer co� que

FLUMINENSE 2 X AVAN- ,
rano, de CnclUma, campeão I Agfadecemos a gentileza Vasco da Gama e' Botafogo

U TE 1
Iode 1954 da Liga Atlética Re- da. visita, e formulamos aos

se defrontem no próximo
Saiu vencedor do el1con-

gíão ,Mineira, tendo sido. dois distintos "coachs feliz dia 5 de 'junho, naquela Ca-

tI'O Fluminense x Avante o
tambem pl'eparador do Me- I estada na ilha. pital, visto que os dois clu-

Pl'ilneito pelo apertado esco-
bés cariocas tem outros

1'e de 2 tentos a 1.
compromissos para aquela

. No primeiro período de jô- 41 PAI"SES. JA-' INSCRITOS PARA' OS
.data.

go. a equipe 90 Avante ven-

cia por um tento a zero.
RIO, 28 (V.A.) - "Hélio

O encontrá foi realizado JOGOS OllMPICOS DE 1956
- Gracie e Waldemar Santana

no campb da Praça General
.

. "

....
serão punidos pela Federa-

Osório, com um bom núme-
. MELBOURNE, "27 (U. Iréia, Luxemburgo, Malásia, ção Metropolitana de Pu-

- .

P ) Q t gilismo".
I' orle pessoas presentes. .,

- - uaren a' e um paií- i México, Nova Zelândia, Ni-
No final do prélio o mar- ses já anunciaram a inten- géi<ia, Noruéga, Perú, Fili-

Foram essas as declara-

'..:adol' assinalou 2 para o ção de participar nos Jogos pinas, Polônia, Sarre, Sin- ções dos sr�. Lorival Perei-
Fluminense e 1 para o Olímpicos de 1955 em Mel- gapura, União Sul-Africana

ra (tesourelro-geral). e ltu-
Avante. bourne: Afganistão, Argen- Suíça, Tailândia, Trinidad: i �ens �s'pozel (1.0. tesourei-
Os goals do vencedor fo- tina, Austrália, Áustria, i r�), dJrJ�ent�s da Feder�-

ram assinalados por Peti- Bhamas, Belgica, Birmânia, Turquia, Estados Unidos e ç,ao Meti opolItana de PUgl
aha e Nelson, precisamente! Canadá, Republica Popular Uruguai. A União Soviética l�smo, em face da luta rea

lOS 10 e 40 minutos do se_1éln China, Tchecoslováquia, ainda não comunicou as
hzada ontem, na A. C. M.

'sUl1 do tempo. I Dinamarca, Egito, Finlân- suas intenções. Sessenta e
I

•

"Ambos infringiram o Re-

O goal de honra dos ven- dia, França, Alemanha, Grã- nove países haviam partici- gI�ento Inter�o como as

,õit!r,'l foi marcado por Ga- \BI�eta�ha, Grécia, Holanda, pado dos jogos de Helsin- L�IS In�ernaclOnais, que

�?:.',lllllho aos 20 minutos; Ira En'e, Israel, Itália, Co- !que. .

,nao p�r�llt�m �ue os lutado-

q "do êste o único goal do I """''1-
.'

,

,res proflssl�nals tomem �ar-
nrimeil'o .tempo.

.

F) d
te em quaIsquer modahda-

(J ::íl'bitl'o do encontro foi I
" er eu· e I

des d� c�mpetições sem a

J POlj.·U!fll' Charuto com uma I
iiJ'

"". aut?rl�açao da entidade"es-
1tU:lCRO convicente. .

peclalIzada. Podemos adla,n-

\.. eq
.

d ' . N t '. \tar
- continuaram os diri-

". u�pe
..

vence ora. o -ra]eto da rua BocalUva ou no ônibus da Agro- t _ G' ,

�ang'a;' N1Va,ld�- e -Alcides; nômica, um relógio de ouro, 'com pedras, de senhora e.' !���t;: êle
que

_ .r�cIe tera

.:\)'<17are11'0, ,Toe e Galego; AI- pulseira. também de ouro. " ,:
a Ilg1avante �e

mi" Nelso' Am'" I p/" t'f'
-

I tel plocurado o chefe de
.11, - •. n, au, e- '-'.ca. 1 lca-se bem a quem devolvê-lo na Avenid R' pr' ...

tinha e Mirim. Branco, n. '74 _ Nesta.
. __ .... "_-_..

a

.•
10

l esop���a;u��,�a oÍlclahzar

cia.

***
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MOTORES

WISCONSIN
Súper • Resistentes

Resfriad\)1 fi ar

são e conserto.

Para Importações dl-

retas forneceremos

os esc I a rec i men tos

necessários
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. � R'U·O E N'C I A G A P I T A LI Z A ç A O
COMPANl-IIA NACIONAL PMA FAVORECER A ECONOMIA

Capital ii Rese. vos: Cr$ 362.590.4.36,70
Sede: Ruo José Bcnifácio, 278 . Seo Paulo

Participação aos Po,'üldores de Títulos

A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Com·

panhia Nacional para Favorecer a Eco·

nomia, está distribuindo, a partir de

10 de maio, em sua sede social, à rua

José Bonifácio, 278, em S. Paulo e nos

escritórios de suas Sucur.óais e Agên·
cias disseminadas por todo o País, as

quantias a que têm dire:"�o os portado
res de títulos considerados em vigor
entre V de jan�iro e 31 de dezembro

de 1944, conforme estabelece o artigo
9 de suas "Condições Genlis".

A DIRETORIA

INSPETORIA GERAL EM FLORIANÓPOLIS
Proço 15 de Novembro, 9-3 o and'ar

em 1549 o o'overnador geral do Brasil Tomé de

Souza, �1andou para. São Vicente o Ouvidor Ge�

ral Pedro Borges e o Provedor-mór Antônio Car

doso, para regularizarem a administração na

quele ponto de nosso território;
em 1827, o corsário argentino "Vencedor de Itu-

zaigo" (?) foi repelido perto da barra da Vitó
ria pelo brigue-transporte "Uruguai" sob o co

mando do 10 Piloto .J osé de Souza Pico;
em 1828, o Marques de 'I'amandarê (Marques de

Souza), com sua escuna "Bela Maria" aprisionou ,IEMETEMOS A PEDIDO OS FOLHETOS. COM DETAlHES E MAIS INfORMAÇÕES: rtltfone, 34·3008, Caixli Posllil. 7044

o brigue-escuna argentino "Ocho de Febrero";. TOM '1'. WILDI DORIVAL LINO E RUY SOARES

em 1840, em Mir itiba, o Capitão Domiciano José

b
. �

�;l���;·;epeli.lh.um ataque dos insurre�os
do Ma-

�:,Ira' AISs··em I e' I a���mB��:�: ��'l:��:�;O ��:���a�� ���l����i�s �ntre I _

IH�:.. I.;

.

{�
�. �

em 1860, nesta entao CIdade de. Desterro, nasceu
I Documentos relativos ao ca- do corrente, preocupa-me Como se aproximava o

Hercílio Pedro da Luz, que veiu a ser o dína-
caso dé Pirítuba: sobremaneira a reação que término do prazo da trégua,

mico idea lízador da magestosa. ponte met�lica CO 'PIA
.

.rá sentir a Polícia por par- da qual é V.Excia, conhecedor, _
que liga a Ilha de Santa Catarina e o Contínen-

Gab, Of. 74B/SG-MT :,e do povo de Piratuba. sem que houvesse ainda pro-
te e. que tem o seu nome; Em 14 de maitt de 1955 Pesa sôbre a Secretaria de vidências que fossem do meu

em 18G7, o Álmirante e Visconde de In.haúma
I. Senhor DeleO'ado Agricultura, grande parcela ) do conhecimento dos la-

bomb�rdeo_u Cl�rupaití, ocupada pOl' tropas pa-
I Tendo sido r�quisit:1da, p"- .te responsabilidade, pOl'- nadores, fiz através a As�

rngU:llas de 30lano Lopes;
"

! lo Juizado da 4a,.Vam (la �uanto V: Excia, no dia 2 de sembléia um pedidO de in
em 1867, na margem esquerda do, �10 ]\IIlra.n da, Comarca da Capital, atravé'3 .evereiro do ano em cur:;o, formação em 1B de março
no Passo do Jardim, faleceram, v:bm�s de c.o�e- lo ofício n, 485,. desta data. esteve presente em mesa re- corrente, sem que V. Excia,
l'a-mOi'bus, os Coronel Carlo� de MoraIS Camlsao I cuja cópia vae anexa, a. in- donda realizada em Tuba- até a presente data o aten
e o Tenente-col'onel JuvenclO de· Mene�e�, Co-

I tervenção da fôrça policial l'ão, na presença do Exm::>. desse. Desta forma.,. nesta

mandante, e Sub-coman�ante da Expedlç�o. �o; para o cumprimento e re8- .31'. Secretário da Segurança contingência estou desprovi
A:pa, isto .e, ,uma das mUltas Forças Expec�lclOna- ! peito da sentença qu_e 1ixou PÚblicà Dr, Nelson Guima- do de elementos com os quais
riaS Bl'asdelra, Foram eles Os bravos gUlas dos J

a linha demarcatória da In- l'ães, do Senhor Prefeito Mu- possa interferir no sentido de
"Soldados da constancia e elo, valor" que .escre-I d strial Agrícula Revoredo nicipal, Delegado Regio.Q.:J..J ;entar conseguir calma do
veram a retumbante e gloriosa "Retirada da La- L�da" fica V. S, autorizado:i de Policia, dos proprietáriOS !)ovo de Piratuba.
gllna";.

, ,. . , . _ I tomar as providências que da Fazenda Revoredo, Dioni- Si porém, V, Excia, se dig- •
A gra.no:; epopew que os Soldados ue Camls�o se facam necessárias para a sio Freitas e Avelino Silves· lar fornecer-nos elementos
realizai'am, na trajetóri.a fornecida

.

pelo .GUla fiel 'e integral ·observância.. tl'e: :}Ue satisfaçam as atuais exi-
Lopes e que a pena bl'llha�te de Taunay lm?r- I da sentença prolatada. FiÍ'lnou-me o solene com- gências ou mesmo mandar
talizou em sugest.iva narraçao,. sel'v.e-nos nos dias; Cordiais saudações promisso conforme cópia a- iniciar as obras afim de pro-
do presente, como um farol a llllmll1Rl� a estrada O SECRETA'RIO DA SEGU - nexa,·com o qual consegui var aos lavraelores que está
de nossos deveres, que percorremos; queÍ1'am ou RANCA PU'BLICA acalmar os ânimos, o Governo interessado no

não, os párias difamadores dos grandes capítu- I (as�) Dt', Pelágio Parigot Ocorre porém que decorri- assunto, seriam essa, provi-
los de nossa História! ! de Souza dos 24 dias não tomou éssa dências que evitari.am PO!'
Camisão, ao sentir a aproximação da morte, vi- Ao Ilmo. Snr, Dr. Plínio Secre.taria qualquer pl'ovi- certo, piores consequências.
tima do '''coléra-morbus'', pOllde ain.da se lembrar I Moreira, .

;jência, reagiu o senhor Ave- Estando relatada a sen

do dever-militar: - "Salvador (era o seu Orde- DD. Delegado Regional de lino Silvestre e com apoio d::\. tença, só uma situação se

nança) dê-me a espada e o revólver! Façam se-

Ii Policia _ Tubarão Policia passou a expulsar c nos depara, que satisfaça
guir a força, que VOll descançar!" _ COMPROMISSO povo e evacuar o 'gado do tanto ao Govêrno como ao

E descançou, para sempre, o herói, nas páginas. A Secretária da Agricultu- Campo, ocasião em que no- povo: é que essa Secretaria
imortais da História!

ra por intermédio de se\tS vamente interferí conseguin- procure iniciar as obras o

Honremos a memória de tão nobre vitima. do de- 'ór�ãos competentes
.

propõe- do com os proprietários. da quanto antes.
ver-militar! se a solucionar a utilização: Empresa 60 dias de tréguas Sala das Sessões, 25 de
Honremos a memona. do Coronel Camisão! do Campo de uso Comum do ! proporcionando assim tem- maio ele. 1955.
em 1953, equipes especializadas do Exército em- Pirituba, fazendo construir

I
po a que essa Secret�ria ini-

-

;.: _�.polg'aram o Povo de nossa terra com emocio- naquele local, instalações tal'> I ciasse as adotações prome- Olice P
.

Calda}
nante saltos de paraquedas, constituindo nota

que, permitam a criaGão de tidas. ,Deputado 7
de sensação o "cão-piloto", gado, prinCipalmente ao,> �.!'--0-- moradores da região nãopos-.

,

"

30 DE MAIO

""��S��,�': ��!��I�:S�:i1;������:l1� ��:�= I O limo. .aegocio sem C8pilai
A data de hoje recorda-nos que: �!�:�s�e ����ti�����t��l:P��� Pelo' ReelBbolso Postal.
em 1498, pela tel'ceira vez, Chl'istovão Colombo )' de estudos 'nlandados

'

. I OIS ,
.

:Firma idonea, depositaria de renomadas marcas deempI'eencleu Slla. viagem ao Novo Mundo,' l' fetual' apr'esental' o pla-a I e c,. c .

'casimiras, tropicais, lãs e linhos, tradicionalmente conheciem 1640, depois de haverem incendiado planta- no cOlnpleto de fundon!:'..-
da pelo seu grande volume de vendas pelo sistema de RE-,:o-es, ellgellhos, e mesmo aldeias, os hola.ndeses mento do r'eferl'do Calnpo .� .,

EMBOLSO POSTAL, deseja entrar em contacto com pes-.Partiram da Bahia a bordo dos navios dó Almi- Quando de l)Ossiveis e11-
sôas ativas e bem relacionadas, afim de. desenvolver, irrten-rante Lickthardt; chentes, dará esta Secretaria
sa atividade nesse ramo. Cede-se mostruário gratis e pagaem 1645, o Supremo Conselho Holandês, em Re- assistência a todo gado ali
se 15% de comissão e bonificações. Cartas para .(\ CIDADEcife, recebeu comunicação anônima denuncian- localizado. DOS AVIAMENTOS _ Caixa Postal 10,021 (Belenzinho)do os chefes .da insurreição projetada em Per- Tubarão, 2 de fevereiro de
São Paulo.

nambuco, bem Como a Il1archa das tropas de 1955
Henrique Dias e Camarão; (as.) Ántônio VictOl' Peluso
em 1855, em Pôrto Álegre, no Rio Grande do Sul, Júniol'
faleceu o Marechal Bento Manuel Ribeiro, já re- Ao Exmo, Senhor Secretá-
formado. Foi um dos mais famosos e deilOdados rio da Agricultura
comandar.t1:es de Cavalaria, havendo tomado par- Diante dos respeitaveis
te nas campanhas do Sul; "despachos da Justiça que fi-
em 1862, ficou organiza.do o terceiro ga binete .xou a linha démarcatória ela
rl1in isterial presidido pelo Marquês de Olinda.; Industrial Agricola Revoredo
em 1869, o General Câmara (Visconde de Pelo- Ltda., a qual' pelo ofício n.

tas) dedotoll a Divisão paraguaia do Coronel 485, firmado .pelo IvIeretrissi
Manuel Galeano, no combate de Tupiun; mo Juiz da 4a.· Va:ra da Co
em 1887, ]10 Rio ,de Janeiro, faleceu o dr. ,João marca desta Capital e da 01'

Capistrallo Bandeira de Melo, qlJe presidiu as dem do Exmo. Sr. Secretário
Provincias de Alagoas, Paraíba e Minas Gerais, . da Segurança Pública, expe
e foi lente da Faculdade de Direito do Recife e I dida ao Senhor Delegado Re�
membro efetivo 'ao Conselho Naval. gional de Policia de Tuba-

. _ ." Anflré NUo T�dasco .

.

rão, p�lo o.�ício l:l'. 74.8" de 14

II i e[�n O a ![�8ômi8 o ra�i
Estreitando os laços economicos foi destinado um plano de seis p�.nto�

VA YOR,K, Maio - (por cerca de 55 cruzeiros por 1. retirados do 'congelamento'
.

�i�se, tem 81C10 a.plIcado com

NO
Q Brazilian News dollar. Ao mesmo tempo, os em que se encontram e, pos- êxito em certos países euro ..

Joe �o�e", Um plano ele sets Estados Unidos deveriam sivelmente, transferidos para peus. ,

•ServIC -tO lo a fortalecer prover um "amortecedor o Export-Jmpor t Bank. c "6, Finalmente, o Governo
tos des mac

'1 '
,.

epon 'do Brasil e a es- cambial" contra o qual o bra- A êsse respeito, O Sr. Le- e o os circu os comercIaIS,
a e()onom1a

1 cos econômicos si! poderia sacar se, em qual- derer disse que alguns obser- industriais dos· Estrados Um
treitar seus da. Unidos foi quer ano, a receita total da vadores sentem que ínterês- dos devem colaborar como

1 os Esta os
. A , A .

t d
. '. scorr

, m proe- venda do café fôsse inferior a ses brítãnícos e franceses BraSIl ele o as as maneu a:....-
. ido hoje por u - . . ,

,. .' .

.

sUger
neíro

.

e espe- 700 milhões de dólares. representados no Banco In- possíveis no intuito ele me-
. lente engen -

dí
�

nê. mu.
.

'elacões industri- "2 As normas alfandegárias ternacíonnl, 'anulam qual- lhorar as con içoes eco 0-

ciahsta emb! d' 'eOTessar da brasileiras deveriam ser re- quer ação destinada a execu - nucas do mais vasto merca-
, que aca a e! '"

.

hoí
.

t t
.ats

, l-americano on- formadas de acôrdo com o tal' tais projetos por motivos do potenciar 10Je ex�s .en e

Iq\lele pais su

I Abre a crltérío de tarifas 'ad valo- meramente tormalístícos a para os produtos americanos.
fetuou estuc os so '

.'.
. tít 1de e

.
_

do Ministéri'J rem', deixando de lado o an- fim de impedir que o Brasil A falta de uma a I .uc e

OrgalllZaçao , " d -d ídére
d elo Brasil. tíquado sistema de tarifas se torne demasiadamente 11- paulista nessa 01' em e e-

da Fazen a

tori de 2.400 calculadas segundo o peso, gado aos negócios ameríca- ias, avisou o Sr, Lederer, po-
E.n seu rela 01'10

t
. - .r

.

dl lgado J "3, A atual dívida de. quase nos.' derá acarretar res nçoes am-

Pala'lras, hOJedIVU' �'oc o
I �

da maiores ao comércio, e
A M Le erer p '1 um bilhão de dólares com os "5. Estímulo à exportaçao

Senhor ' "

_. 'de en- Estados Unidos, contraída de produtos outros que não o uma mudança de rumos pa
da firma nOValOrtql.llnla l\ilor-j's

A

t'
-

d ra longe dos tnterêsses ame-.
.

pOI' meío de diversos conv"- c.a,ré, median e a cnaçao e •

nharia índus na • '. . �

-. 1'1'ge. e PrnsiJente níos "improvisados", celebra- incentivo sob a forma de cré- ricanos, tanto po 1 lCOS quan-
E van Wormer, - c -

.. I
A'

'

Ih para O Progres- dos em períodos de crise, de- dito cambial. Tal sistema, to económicos.
do canse o ,

, ,

Internacional da Admínís- veriam ser consolidadas, e li-

��ação industrial antigo �O?- quídadas dentro de 15 anos.

eiho Nacional de Adm�ms- "4, Os projetos dependentes

�ração Industrial), �fll'ma de financiamento pelo Banco

que "o café, sozinho, �ao _

po- Internacional deveriam ser

de solucionar. os proolemas
econômicOs do Brasil e suas

relações econômicas com 0.3

Estados Unidos",
. '

. O Sr. Lederei - cuja ürma

mantém filiais no Brasil e no

Chile, Colombia, El Salvador,
. Peru, Uruguai e Venezuela

terminou recentemente

um estudo sôbre a rsorgant-

nização do Mi�is�é�'i� da F�-Izenda do Bra-sll, mlcíado du-

rante a gestão do antigo Mi

nistro Oswaldo Aranha,
_

e

completad� na aclminlstraçan

Eugenio Gudin,
, "O crescimento rápido e

fenomenal do Brasil deter-
I 1Pi�!!ifj�6ím�ml�;WjifM�

minou o aparecimento ne
.

pressões e tensões", assinaln,l
o Senhor Lederer, acentuan".
que "sua economia deve t:�
balhar em um ritmo rrenétí

co a fim' de satisfazer as

crescentes necessidades do i

I

povo brasileiro, Na Europa.
na Asia, nos Estados Unidos,

em tôda parte, os homens

ele negóciOS estão informados,'
dêsse cada vez mais aguçadO
apetite de mercadorias e ser

vicos e elaboram planos parà
ir 'ao encontro das exigên·
cias de uma procura sempre

crescente.
"Os métodos que' o povo

brasileiro utilizará para atin

gir melhores padrões de vida

bem poderão determinar as

relações dos Estados Unido,s
,com o Brasil e com outras

naçJíes sul-americanas no

futuro", diz o Senhor Led0-

res,

Os seis pontos contempla.
dos na sugestão daquele in

dustrial são os seguintes:
"1. O Brasil deve liberar o

preço, do café, e proteger os

produtores de café mediante
o estabelecimento de
cãmbio para o cru:ãeiro
seado num nivel interno

HOJE E AMANHÃ
NO PAS'SADO

29 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:

I
I

. .

,
-

JnferfleX_)---��.--

...

.*41 impõe pela qualidade superior sobeja,m8nte comprovada.
Leve e flexível, incombustível, íermc-lsclcnte .

lndeformcvel e inotacaveL por insetos. e. roedores,
temeu-se o material jde�1 paro a

construção de, forros,
revestimentos "e divisões internos

pela sua 'facilidade de oplicaçõo,

UM PR9DUTO

'ITERNl.DO iBRASIL CIMENTO AMIANTO, S. A.
São Pau.lo • Rio de Jan.iro

Técnico pr ro Teares de
Precisa-se de um, que seja igualmente desenhista e

que entenda perfeitamente de máquinas sistema Zahm e

Saurer; fabrica nos arredores de São Paulo, Dá-se casa.

Ofertas c/referencias e pretenções, para caixà postal 2661
- SÃO PAULO.

-

Bordar'

Posl�alisJas do D.C.T.
1950 vagas Cr$4.990,00

Prepáre�se convenientemente pará êste importante
Concurso, estudat:ldo nas apostilas orgànizadas pelos pro
fessores do

I N. C. A. - PRAIA DE BOTAFOGO, 526 - RIO
Atendemos pelo Reembolso Postal. Coleção completa.

das 5 m�térias: Cr$ 300,,�.�: �o_rte aére(), Cr$ 50,00.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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__ ._ ... __ . _. . .--'- -,- ··---·-�7.:._._....- .. -.. -.-.. ---- • Florianópolis, Domingo, 29· de Maio de 1955 o I:STADP

ro;;-;i�7b!!l"a;"n-â•...M-ro-··'·E-:"S-=-'E:�D·,fT A Li.,'ASSICiaçãó "Irmão Joaquim"
EDITAL DE ELEIÇÃO

De acôrdo com o disposto no artigo 420. dos nossos

Estatutos, faço asaber aos que o presente virem ou dêle
tiverem conhecimento que no dia 4 de junho de 1955, ás
15 horas, em sua séde- social, á Avenida Mauro Ramos
nesta, serão realizadas as eleições para sua Diretoria
no período de 1955/1956.

Florianópolis, 26 de maio de 1955.

Osny Ortiga
Presidente

.JUIZO DE DIREITO DA 5. 55. (ass.) Abelardo . da

COMARCA DE BIGUAÇU Costa Arantes, Juiz de Di
Edital de citação com o pra- reito. SENTENÇA: Vistos,

..••.o.J>-.
. zo de trinta. (30) dias etc. Julgo por sentença a

DOMINGO, 29 DE MAIO (Pentecostes) justificação produzida pelo
Regozijai-vos sempre. (I 'I'ess, 5:16). Ler I ·Tess. 5: O Doutor Abelardo da autor Agerior Francelino da

14-23. Costa Arantes, Juiz de Di- Silveira, para que surta os

Quando eu era criança alguém me impressionou reito da Comarca de Bígua-, seus devidos efeitos. Cite-se
com a firmação de que o versículo "Jesus chorou" era o

çu, Estado de Santa Catarí- por mandado o Dr. Premo
menor versículo da Bíblia. Mais tarde, . consultando o

na, na. forma da lei, etc. tor Público e' os confrontan-

original grego descobri, que no grego o .menor versículo Faz saber aos que o pre- tes do imóvel. Para ciencia ••809"e••••••••••••••••••• ii1�•••••••••Ij••••
é "Regozijai-vos sempre". 'sente' edital virem ou dele dos. interessados incertos,

No entanto, não tem grande importância saber qual conhecimento tiverem, que expeça-se edital na forma do
0- menor versículo da Bíblia, mas pode ser que esta pe- por parte de Ag�nor Fran- art. 455 § IOdo Cod. de
queria informação nos ajude a lembrar a respeito do "re- celmo da Silveira, por seu Proc, Civil. Custas afinal.
gozija.i-voa". ' advogado o Dr. Acácio 'Zél- Big: 23.5.55. (ass.) Abalar-

Quando sentimos o amor de Deus e experimentamos nío da Silva, lhe foi dirigi- do da Costa Arantes, Juiz
o poder do Espírito Santo, ficamos possuídos de '�lm gôzo da a petição do teor se- de· Direito. E para chegar
q ue sobrepuja a todos os demais - gôzo semelhante ao guinte : - Agenor . F'rance- ao conhecimento dos inte

que os discípulos experimentaram no -dia de Pen�ecoste�. lino da Silveira, brasileiro, ressados, passa o presente
O espírito satisfeito tem a fonte do gôzo que pode _sentir casado, lavradot,:.re�};deÍite edítá], com o prazo de 30
em todas os momentos. Podemos até sentir gratidao por e domiciliado em 'Inferninho, dias, que será publicado e

alguns eventos aparentemente desagradáveis' que,�os' neste Município,· q{ié�,endo afixado na forma da lei. Eu,
sobrevêm; sabemos que Deus tem algum bom propôsito promover uma âção de- üeu- Orlando Romão de Faria,
com êles, capião, vem, por seu procu- Escrivão, o fiz datilografar,

"Tôdas as coisas contribuem ·-juntamente para o bem rador e advogado infra as- e subscrevi.
dos que amam a Deus, a saber, daqueles que 'eãó cha- sínado, expor e requerer a Bíguaçu, 24 de maio de
mudos, segundo os seus propósitos." Que nos

.

acerque- V. Exa, como segue: Pos- 1955.
mos cada vez mais de Deus para que recebamos o seu po- sue o Suplicante, no logar (ass.) Abelardo da Costa
der ':! sejamos capazes de regozijar-TIOs sempre. Inferninho, neste Municipio, Arantes -"'-. Juiz de Direito.

\ um terreno de 176m de Confére com o original af i
frente por 50Qm de fundos, xado no lagar de costume.
área de 138.000 metros qua- Orlando Romão de Faria
drados, confrontando ao Escrivão.
norte com terras de her.dei-I'ros de João Lopes, sul com ------.----.
as de Leôncio Souza, frente lIIIi_illlllliliiliEiIiWi
com quem "de direito pelo
travesão "da Peróba, e fun
dos com o Cor-rego do Morce

go. Tem o requerente a pos
se mansa, pacifica, sem opo
sição nem iterrupção e com

o "animus domini" ha mais
de trinta anos, por si e seu

antecessor. Posse que adqui
riu por compra de Teófilo
Gabriel Nàzário e sua mu

lher Inês Carolina. Nazáeio,
sendo que tanto o A. como

seu antecessor sempre plan
taram no referido terreno

que está devidamente de-
.

marcado. Não possuindo ti
tulo sôbre as aludidas ter

ras, quer adquirir. o domí
nio

.

das mesmas, com funda
mento nos-arts. 550 e 552 do

Código Civil e na contormí
dade dos arts. 454 e seguín
tei�do-:Cõlllgo do Processo
-div'!!. Assrro, pede e requer
a V. Exa., se digne ouvir as

testemunhas abaixá arrola

das, e que comparecerão em

Juizo independentemente de

intimação; procedendo-se a

justificação "ab-initio", e,

julgada esta procedente, se

prossiga Ide acõrdo com o

arttgo 455 e seus parágra
fos, sendo após, data venia, Precisa-se na rua Lacer- sunto de comentário ante
julgada procedente a pre- da Coutinho, 13 (Chácara rior devido às reações dos
sente acão de conformidade do Espanha): que nos lêem. Trata-se da
com o a'rtigo 456, do Código Paga�se bem. reforma da Polícia Civil do
Processual como o anterior Rio de Janeiro em que de-
citado, sendo de tudo ciente

V d· claram08 ser humano a que
O Dr. Promotor Público e en e .se demasiado. Serviço não há

certos policiais deixem de
citados os cônjuges dos con- . para todos. Passam às vezes

,

Uma !)rop'rl'edade com Re- cumprir o dever quando ga- d' tfrontantes . do imóvel, caso o . Ia sem er cotp que en-

sidência e Fabrica de mo- nham tão pouco, pois as ne- h t Ocasa;dos sejam, podendo en- cessidades suas e dos seus
c er o empoo u porque

tão o Suplicante adquirir o veis no começo de Capoeiras não tenham mesmo o que
d· d 35 t de fren familiares gritam às vezes f Ih f ltnecessário titulo para a me m o me 1'OS -. azer, ou porque es a e

t 558 d f dos Ver e : maIS alto. ' t' A 1·"transcrição no Registro. e por e un.
_

j �abenl0s
_, Jl1 eresse pe o serVIço ou -

tratar no local com O sr'.. ! �p...
que nao e penas d't

..

Dando á presente o valor .

.

.,
Q que !lcre 1 amos maIS am-

.

R b t R
.

.

na Olle!!l. que isto aconte- d hde Cr$ 2.100,00, P. deferi- o er o .USSl. a - porque gan am pouco

mento. Biguaçu, 10 de maio e precisem pensar em outras

de 1955. (ass.) Acácio Zél-
__

..

atividades para sonseguir o

���te�u���::' L�i�la���f��� Ceotro Exourslonlsta
- ... ,."-'��.�._.- ;�!��/i:�t�r:l�:t���ed;o:��

de Souza, Leôncio Souza,

Id I. 1·
vel um expurgo em todas as

Tomé ,Tosé da Rocha. Sela- 'Arno· o, .iRau lnO repartições,l'eduzindo-se o

da com Cr$ 3,50 estadua'is. _. funcionalismo ao estrita-

Despacho: A.· Como requer.
ASSElVIBLÉIA GERAL mente necessário, o f tiflci0-

Designe-se dia e hora para CONVOCAÇÃO nalismo público não. ficaria

d d·
.

d Pelo presente edital, convoco os sócios excursio�is- com apeia .de pr'eg' li I'coso,realisação a au lenCla .
e· SSElVIBLEIA -

justificação, ciente ° Dr. tas- para uma reunião extraordinária da A .. ,de parasita etc .. Mas os que
.

Promotor Público. Big. 10. GERAL, a realizar-se no próximo dia 29 :- dommgo -

frcassem devel:iam ganhar
.

às 9 (nove) horas, afim de tratar da segumte salário compatível com as
ORDEM DO 'DIA

71 funções e a 8ua atividade. A
1 - Apreciação, discussão e aprovação dos

ESTA-, Prefeitura do Distrito Fede-
TUTOS; . ruI pode oferecer melhor e-

2 - Assuntos diversos.
..

.
xemplO: - Repartição mi-

Não havendo número legal n� hora �clma deslgnad�, liol1ária que paga a certos
far-se-á duas prorrogações de qUll1ze n;mutos ca�a, paIa funcionários previlegiadQs
obtenção do número exigível! o que apos se reUl1lra com de 30 a 60 mil cruzeiros
qualquer número. mensais, possui também os

LOCAL: - Rua Conselheiro Mafra, 10 - 10 andar.
seus "barnabés" que não

Florianópolis, 25 de maio de 1.955. chegam a tirar nem o salá-
Pedro Dittrich Júnior rio mínimo. Ora senhores
(Secretário Geral) viver com menos de 2.000

�..-"'--

'ORAÇÃO .

Nosso Pai, confessamos nossa falta por fugir :e- resis

tir ao gôzo celeste que tu prodigamente nos ofereces li

todo o tempo. Traze-nos mais junto a ti .para que pos
samos regozijar-nos sempre na fé que nos deste. Em no

me de Cristo, Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Que demos testemunho de Cristo perante o mundo
pelo gôzo revelado em nossas vidas. .

Maxey Jarman, industrial (Ténnessee)
x x

SEGUNDA·FEIRA, 30 DE MAIO
.

O Senhor teu Deus está no meio de ti, pederoso te
------------

salvará. (Sofonias 3: 17). Ler Salmos 93 ·ou Rom.

16:25-27.
.

A gente fica às vêzes abismada com o poder e fôrça
de algumas afirmações contidas na Palavra. de Deus.

Quando a clara luz do texto mencionado acima brilha sê

bre o coração receptivo, é corno se, de repente, despontas
se um ráío da própria glória, tal o seu signifícado.

Qualquer que compreende isto terá no seu interior

o infalível poder de Deus. A fôrça operante do Senhor

Deus, por si, habilita ao mortal' encarar a vida com cal

ma, com bravura, com dêstemor. Pode-se marchar para a

frente certo de que não há derrota que atinja ao justo,
não haverá desarranjos no maquinário naquela usina ge-

"ratriz central. / J

Ouvimos a afirmacão: "íl:le salva, íl:le' se regozijará
- contigo, com grande gÔzo; EI,e repous,ffl'á i�m Seu- amer,

alegrar-se-á em ti, como cântico de ,júbil�."
-

Que mais

pode o coração desejar? Estas palavras não foram ditas

somente aos antigos habitantes de Jerusalém, da distan

te Sião. São proferidas para todos que buscam o Senhor
em busca de Iôrças interiores; para todos que desejam
que Deus opere poderosamente em suas vidas. Que todos
abramos de par em par, as portas de nosso coração para
esta maravilhosa operação de graça.

ORAÇÃO
Pai Celestial, toma posse de n0880 ser ínterior. So

mos fracos e inúteis sem ti. Estabelece em nós o teu po
der para que sejamos obreiros mais eficientes na tua

. seara. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO ,.PARA O DIA
Todós os_ que· deposit�m em Ti sua confiança, rego

zijal'-se-ão. Salmos· 5�lL
Gl'iÍce NoU Crowell, poetisa (Texas)

JOQUEI CLUBE' O·E SANTA CATARINA
A Diretoria dÓ:,.r:; 'C. S. C., tem o prazer de comuni

car que, ,dando iníc-io as.suas atividades. turfís.ticas �este
ano, fará realizar corridas todos os dommgos, a partIr de

12 de junho próximo
Outrossim, leeva ao conhecimento dos senhores Pro

Outrossim, leva ao conhecimento dos senhores Pro

tas as inscrições de animais, para os três páreos que fa

rá realizar, com as seguintes cotaçõt:s:
10 lugar - Cr$ 3.000,00
20 lugar - Cr$ 600,00
As inscrições deverãe ser feitas na sede do Jóquei

Clube à rua Fernando Machado, 3, às 2a, 3a e 5a feiras,
das 19· às 21 horas

Florianópolis, 23 de maio de 1955.
,.

A DlRETORL"-

lxpresso�FlorianópDlis LIda.
� Transporte de ca'rgas em geral entre

flORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.
COM VIAGENS DlR2',f�S E PERMA�EN'.fES J!:M :�ARBOS PBOPBIOS

J'ILlAL: 8J.0 PAULO
MATRIZ: FLORIANÓPOLIS

Escritório:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito: �
Rua Conselheiro Mafra n. la!;

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postlll, 435

End. Telegrá.f-lco;
Sandrade e Transpolis

-0-

Visconde do Rio Branco

(i12/í1)
Avenida do Estado ·1668n6.

Telefone: 37-80-91
Telelone IDO

Endereço Telegritlco
Santldra e Transpolia

...i';'-

São Paulo - Capital - SP.
.

Endereço. Telegrá.fico �

Sandl'ade e Transpolb
·-0-,

tAlência nc" Rio de laneiro e em Be.lo BorJunt. �OUl tráfe,o mlituo aU
- São Paulo (10m .. 'Emp�iIa> &\,_ 'l'UlJ,l_9PO!�" �a. G�alJ 81A.)

Dr. E. Moennich
Círurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Uperações da bõca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes Inclúsos Tratamento atual da Piorréia,

por operação fiem dôr
Pesquízas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof, Badan) - tratamento eficiente rápido e com

.

teste bateriológico e contrõle radíodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODON'T1A - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clíníca.

Rua Nerêu Ramos, D. 38 - Fone 2.834
FLORIANOPOL1S - Pela manhã somente

DESENHISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES

SITA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO

FECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. INFORMAÇõES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁ
INSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA
çÃO COM ·A ESCOLA.

TERÇA
QUINTA

. SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO
\

\

ATENÇAO JOVENS CONVOCADOS
PARA A la. REGIÃO MILITAR-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

.RESERVAS:

·f

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

Estreito" dos jovens convocados para prestarem, o Ser
viço Militar, na la. Região Militar, na Capital Federal".

(a.) 'JOSlt MIRANDA BARCIA
Major Chefe da l6a. C.R.l\f.

Cons. Mafra, 6

-,...-__._

V.cnde-se
Cão da raça collíe com

dois anos de idade amestra

do ver e tratar a rua Bo
caiuva 210. ce. Focalizamos a Polícia deSOLUÇÁO HÃ ...

As repartições públicas
tem todas elas funcionários

cuja ação depende nossa se

gurança, pois esta está sob
uma administração segura e

que deseja melhorar e rea

lizar obra digna .

COZINHEIRA Outra vez voltamos a as-

cruzeiros mensais no Rio,
será-possível?

t a·.gradec·lmento· e MI·ssa··�� f��i�������d��O:;l�l�:i�S�O�
.

.
há repartição onde se tra-
balha de fato.e nos Correios

Marh do Nascimento Mafra, Rubens Mafra e Famí- e Telégrafos.' O funcionário

lia Valdir Mafra Otávio Vieira e Família, Florisvaldo registrou um filho em 19

Di;1iz 'e Família, �eel11 encarecidamente agradecer_ a to- cartórios civís e com a pro

dos aqueles que enviaram telegramas à Fa;mília de, fIo_I va �f!cial recebia. o. salário
res e grinal,das para, e acompanharam o fel'etro do, seu famlha bem multIplIcado.
estremoso e querído espôso, pai, sogl'p e avô, LIDIO SE- A culpa não é só dos fun

VERINO MAFRA, vindo a convidar para a missa de 70 cionários, do pobre "barna

dia, que se fará realizar na Capelinha São Bom Jesus dos b�" paraíbano, mas do go

Aflito·s, q,uaría ..JeJr{l".lo dej}lnhol,.. pelo o que, antecipa- vemo que pa?a muito mal

damente agradecem. aoS seus servrdoreg·.

CINE SÃO JOS·É
As 10hs.

MATINADA
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço Unico - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 - 7 - 9hs.
Finalmente Hoje

O argumento d:ste filme
apaixonante e poderosa

nente convincente.
Libertad LAMARQUE

iuben ROJO em:

A LOUCA
No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00..
Censura até 14 anos .

As 2 - 4,30 - 7 - 9hs.
CINEMASCOPE

Marlyn MONROE =- Betty
::JLABE - Lauren BACAL
em:

COMO AGARRAR UM
MILIONA'RIO

I'echnícolor de Luxo em Ci

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

As 2h8 .

1°) Paisagens Do Brasil.
Nac.
20) LAGRIMAS AMAR

iAS --. Com: Betty Davis

3°) MARUJO DE SUA
M:AJESTADE - Com: Jef
:rey Hunter

Preços : 9,00 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 811s,
Libertad LAMARQUE

Iubem ROJO em:

A LOUCA
No Programa:
Reporter Na Tela Nac,

Preços: 9,00 - 4,50
Imp. até 14 anos,

As ·2hs.
MARUJO DE SUA

lVIAJESTADE
VINGANÇA DOS ELE

FANTES - Cinecolor .

.. 0 MISTERIOSO Dr. SA
TAN 9/10 Eps.
Preços: 7,01r - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 7,30hs.
Jhonny Sheffield em.:
y'INGANÇA DOS EL�

FANTES - Cinecolor·
Jeffrey HUNTER em:

MARUJO nE SUA
MAJESTADE

Preços: 7,00 - 3,50
-

Imp. até 14 anos.
'

As 2hs.
Espetacular Matinada
Shorts Desenhos

C_omedÍas
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

As 4,30 - 7 __:_ 9hs.
Errol FLYNN ..:__ Anthony

Steel em:

MINHA ESPADA
MINHA. LEI

. Technicolor
N o Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

As 2hs.
VINGANÇA DOS ELE·

FANTES
.

O MISTERIOSO Dr.
SATAN

FAMILIA DO BARULHO
Preços: 7,00 - 3,5'0.
Censura até 10 anos.

As 8hs.
SHORTS COMEDIAS

- 'DESENHOS
Jhonny SHEFFIELD em:

VINGANÇA DOS
ELEFANTES

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.

.

Tmp. até.H

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GALERIA DAS ,VITIMAS:DOS RAI9S' X
O Instituto de Poentgenologia do Hos

pital de São Jorge em Hamburgo
celebrou o seu 50° aniversário

Hamburgo
- Quando o dor, cujo nome está consí

'dica Dr. A,lbers-Schoem 1 gnado nós. anais da mediei-
me .

I O 'lt' d
.

berg inaugurou, na prima- na. seu u Imo esejo es-

vera de 1905, a secção de 1'0- ,prime claramente a-i enver-

tgenologia do Hospital de gadura moral deste homem,

�1�O Jorge em Hamburgo não! pois determinou no seu tes

. aginou, com certeza, qual tarnento que se procedesse a

Imojeccão esse instituto vi- um estudo completo do seu

�: a ter em todo o mundo. cadáver e que se publicasse
gainstituto está desde 1921 o.relatório numa revista mé-

b a direção do Prof. Dr. dica.

�olthusen que dispoem da Diante do Instituto Rcen-

parelhagem mais moderna tgeüológico do Hospita1 de
a

conta com a co1aboração São Jorje erigiu-se um mo

de uma dúzia de medicas e númento modesto em que se

de assistentes têcnicos. Diá- inscreveram os nomes de

riamente fazem-se neste 160 médicos físicos, quimí

instituto, em média, 300 ra- cos, engenheiros, asslsten

diografias, adotando-s.e pr�- tes, e enfermeiras que de

cessas altamente racional i- rarn a sua vida pelo pro

zados pelos quais se redu�iu gresso da ciência e para

a um mínimo o trabalho e- bem da humanidade. A

fectivo. Um aparelho de al- maioría deles deu provas da

ta potência permite fazer maior heroicidade, pois po

trinta radiografías em 5 se- diam calcular exactamente

gundos. . .a data provável da sua mor

. Os grandes êxitos alcan- te.

cados neste instituto na lu- Entre os mártires figura
ta éontra a morte não te- o "Pai" da construção de a

riam sido possíveis sem o parelhos de raios X, H.C.

sacrifício heroico da vida Müller, que veio para Ham

de Albers Schoenherg que I burgo como simples oficial

se pôs inteiramente ao servi-
.

de vidraria, sem um centa

co da humanidade. O gran-
I
vo no bolso, e que fundou

de médico descobriu um ,e- uma indústria de renome

feito até então desconhecido! mundial. H. C. Müller 80-
- ' I .

dos raios X, observando que 'I f'reu Cl�CO ope.rações nas

as sementes se desenvolvem suas maos, cUJO trabalho

mais rápidamente em terra
I
restituiu a saúde e a alegria

tratada prêviamente Com a milhares de pessoas.

raios. X. Albers-Schoen?�rg I
O engenheiro chefe He

foi .o primeiro catedratIco bel' observou.. em 1931 com

de roentge,11ologia, nomeado lo maior sangue frio como

, já em 1919. lhe operaram primeiro to-

Mo entanto, Albers-Scho- dos os dedos da mão direi

enberg não colheu os frutos ta, e, em seguida, a mão es

do seu trabalho. Contava guerda. Finalmente um can

apenas 43 anos quando se era na cavidade axilar, pôs
formou um tumor cancero- termo à sua existência.

so no dedo médio da mão di- No mesmo ano o . Prof.

reíta, corisequência da defi- Holzknecht faleceu por mo

ciência dos meios de protec- tivos semelhantes. Ao lado
cão contra raios X. Albers- dos médicos e dos técnicos

SChoenberg pediu a um co- alemães, à frente dos quais
lega que procedesse à am- se deve - colocai; Albers

putação e continuou a tra- Schoenbei:g,,_estão.-üs--inves
balhár" -iltcansávelniehte. tigadói'e'g -dé� Ol!'ti��s--n-;ç-õês,'
Q'uando em 1920 aparece- tais, como os' radíólogos
ram feridas semelhantes em, franceses Bergoniê Demeiii

várias outras partes do cor- troux e Vaíllant, o austríá

po \, o grande médico reco- co Dohan e o suêco Sjogren,
nheceu que não havia salva- um dos colaboradores do

ção. Encarou a morte com

I'
Prof. Roentgen, cuja desce

calma 'e continuou a traba- berta dos raios X, em 1895,
lhar, Os- ultimes meses da -inaugurou uma nova fase
aua.iexistência foram um' da medicina e da investiga
martírio. O ano de 1921 ar-I cão cientif ica."
rebateu o grande investiga- , Georg Kronenbitter

c•
r,'

MUllas OIS, ..tIORES COMPANHIAS DE TR��S'OinE

DO MUNDO SÓ US,IM PRODUTOS

Aproveite
lubrifique
clclrnente

a experiência dessas companhias.
o seu carro com o óleo feito aspa
ppra êle - o melhor 61eo _que existe:

•

HAV,OLINE
Oleo PREMIUM da z

o
;::,
o
:2
o
to!
Q.

'r ..

--T E X A C O

TiXAS COMPA·NY (SOUTH AMERICA) L TD-. 40 ANOS A SERViÇO DO B,RASIL

..

. '.'>�.'

• .'

•

�rs!,P!Fh'��,�.�!!!it,��l�aL !Ç!�oÔ.�J�� fundou m!,;I��,���������i�-�� �1}:���� ����;gl���������i:;p,� �:::: !
Krupp em Essen participa

I

minérios de baixo teor. Este em Essen uma fábrica de toda]' com mais de 200 1'0- tiveram um êxito sem pre- alidade para � reino da sua I

que_ em 1954 realizou tran-! projec.to ��sim. como o, de 1 aço de fundição que o seu mances e 30 milhões de cedentes. .T'rata-se de his-
.

fantasia que, mais tarde, I

saçoes num valor total de 1 ,uma fundição ligada a este filho desenvolveu a ponto, exemplares, traduzidos pa- tórias relativamente sim- f veio a ser a fonte do seu I

bilião de mareos, dizendo conjunto deverá ser executado I de ser a maior ernprêsa do ra -quase todas as línguas, é ples; ás vezes ultra-român-f êxito incomparável. Casou I
metade respeito .iI produção I ainda este ano. Krupp for- gênero, do mundo. Em 1902 sem dúvida, Hedwig Cour- ticas, em que se 10UVa.�1 �om o pintor ?ourths e de.u I
em instalações industriais necerá ainda uma usina si- trabalhavam na Krupp .... ths-Mahler, As obras desta sempre os bons e' se casti- a luz duas filhas que hoje
próprias e outra metade i1s derúrgica à Espanha e ou-" 42.000 pessoas . cifra esta autora que, segundo as suas gam os maus e que termi- � admin�stram a herança de I

sactívidades comerciais, Pe- tra à Grécia, instalações ql!e, graças aos progressos próprias palavras, escreveu nam quase sempre com um sua mae e escrevem roman

la nrímeíra vez depois da portuárias ao Chile, à Bir- técnicos subiu, ..até ao fim "para os humildes, que tra- casamento feliz. ces. Hedwig Courths-Mah

guerra, a firma trabalhou mânia e ao Iraque, assim co- da Primeira Guerra Mun- balham ao suor do seu ros-
,

Durante ,toda a sua vida, Iler. trabalhava, na sua pri
com lucros efectivos. Indí- ma instalações para a ex- dial, para mais de 120.000. to", conduzindo-os para um Hedwig Courths-Malher foi meira fase, 14 a 16 horas

ca-se que as exportações tracção de óleos .vegetais Em 1930 a firma Krupp mundo da fantasia que nun- atacada pelos críticos'e não [por dia, escrevendo um 1'0- i

perfizeram 17,5% do total' destinadas ao Sudão, ao Pa- dispunha de uma dúzia
"

de 1 d deve haver autora que te- ,mance depois do outro que I,
d

)l'ou-se o gran . e truste. Um '

ias transacções. quístão e ao Irão. Breve- aciarias e laminadoras uma t das t I -

ti nha sido alvo de tanta sá- os editores e os jornais lhe í
Entre os grandes projec- mente vai ser reconstrui da dúzia de alt'os fornos � cin- �rço '.�s dll1: a.�çoes t tira Mas por outro lado as arrancavam das mãos. Den- I

tos em exec.uç{lo no ultra-, em Salzgitter,a grande ins-II co minas assim como de t!s- 111a�� SI ates, rUIcfas. Pde a cifr�,s d;s suas edicões 'au- tro de alguns anos a·menina
," .' '

.

I
-

K R
.

'
. guen a, um el co OI es- ' �

mal, Ja termmados ou alll- ,ta açao rupp- enn CUJO taleiras importantes. Antes tdI' ]' dO' mentavam de ano para ano. pobre e sem granCle forma-

da

n.a
fase ,de planeamento, I valor ascende a 27 milhões I de comecar o rearmamento mdou

a, o petos a la os. 1-
Tanto eruditos como os

se. uso
ção liter4ria tornou"se mi-

. . P'
'
.' enaram es es que se sepa-

cumpre citar um COl1Jlll1tO de marcos. ensa-se amda da Alemanha a capacidade 1
A

d .colegas um pouco altivos os lionária. Depois da Primei-

sid .', ,.' I d' , t ,t ,'.
'

.
rassem (a empresa a pro u- '

G 1\/f d' 1
•

f
, ellllglCo na n la, com em 1e omar es e ano a pro- da fIrma Krupp era de 2 ml- -' d a'

-

1 E' res tentaram desvendar o se- ra uerra J.VJ.un la, a lU la-

uma capacidade de milhão', ducão de motores Diesel lhões de toneladas de ferro
çao ,e �

1vao e c.e �çod gredo do seu êxito Hedwig cção roubou-lhe toda' a sua

de toneladas de aço por ano iKr�pp. A separação do car- em bruto 23 milhões de to- rovav�C que maIS. ar e. a
Courths-Mahler c�ntinuou fortuna. Hedwig Courths- TOSSIU ?

(em cooperação com a DE-
I
vão da siderúrgia imposta', nela das de 'aço em bruto 7 tlrn:a, I.·�tPP dCO�Slga �'el11- em 'p�'il11eiro lugar quanto. Mahler não desanimou e

�

•

MAGl k I I ]'d' . '-
' �egla1 paI e as empresas ., .

si 'A rupp desenvo veu
I pe os � la' os, representa mIlhoes de toneladas de car-

que antigamente possUia, aos resultados editoriais. contlJwu a escrever até os Não deixe que as Bron-

multaneamente os planos para a fIrma Krupp um pre- . vão, 2,5 milhões de' tonela- t. t' b '.
.

1 HOJ'e em dia numa época milhões se acumularem de quit�s, ou.Rouquidões amea-

para a t
-

d \... 1 l' I A f' b
. I ,!ln o maIS que a o r a sOCla c,

f
� , , cons ruçao _e uma .1UlZO mca cu ave, s a n-rdas de coque.

-

d " b 'a d. tão pobre de ilusões as
novo no seu co re.

cem sua saúde! Ao primei-
Cidade industrial de 100.000 'I cas Krupp tem de comprar I Depois. da Segunda Guer-

a emPldesa1, 50aOOI nge nat a companhia� cinematog'rÚi -

habit .

t N P
.

t-
'

t d"
menos e . ,aposen a- -

-

E t d 1'0 acesso de tosse, tome "Sa-

t' ,ano es. o aqUls �o es-
i
o aço �ne. an e� pro UZiam ra Mundial, em que Krupp dos.

. cas compraram os direitos n re as uas guerras

lia pr�vlsta a_ construçao de jnas prop�'Ja� �sm�s., I forneceu cerca de 10% do O novo programa de pro- de reprodução de obras de mundiais colheu os maiores tosin", o antisético das vias

ma ll1stalacao Kvupp-Renn' Em prmClplOS ao seculo armamento alemão desmem-I d -

b a I t' '. COlll'ths 1\/fahler' e ate' mesmo êxitos. Os seus livros come- respiratorias. "Satosin" eli-
, ., uçao a r nge ocomo lvas, ,

' -J.U
- .

,

DR I N G l E· T T'O L d·
caminhões, máquinas de todá 'Hollywood começa a interes- çlHan,! a espalhar-se por to- , mina a tosse, da novas for-

a

" I ·ava. eira
q e�P?cie, peças for�adas es- 'f\ar-se pelo caso;. :.OdOS os

do o ml�n�o.. Transferiu. a I ças- e vigor. Procure nas

! peclals e um sem numero de I anos ha novas edlçoes das sua resldenCla de Berlutll
f '

' . . "

DIa-írDóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e
I

artigos menores cuja lista suas obras. Já se firmaram para as margens do Ter-
aImaCIas e drog�l'las Sa-

C Of 1 d' f' I g-ernsee um la!l'o ídílico na tosin", que combate as bron.
Afecções de Adultos e rianças. erece-se uva eIra e 1" vai até às pl'óteses dentáda. contratos importantes ,com -" -

�ediatria _ Ortopedia _ TMumatologia _ Tisiologia ciente, cuidadosa, rápid.a; A mais importante partici- casa .editoriais dévários paí- Baviera, onde ·hoje há o quites, as tosses e as con·

,'Ginecologia _ Obstetricia _ Urologia __ Endocrinologia. econômica e higieníca. Pode pação é a na Weser A. G., !, ses europeus, do Canadá'- "Museu e Secretariado seqUências dos resfriados.
, t bIh' Courths-Mahlei"'. Em 1948

CuraIs de emagrecimento e engordfí.. Ta a ar 5 día� a titulo de e,m- Bremen, um dus maiores dos Estados Unidos. e do

d lhi expe"
.

t
escreveu o seu último livro

, ,I Doenças a ve ce. nenCla, sem, paga,men o estaleiros alemães que no' Brasil..

.

_
.'

. i Al.TA CIRURGIA - ou qualquer compromisso. ano passado construiu 22 I, Hed'wig Corths-Mahler e faleceu com a pléna cons- I

CJ.RUROIA rLASTICA: Estética e ReDaradora.. Tratar a Rua Conselheiro unida,des com 240.000 tone- atravessou na sua vida to-
ciência de ter dado com os

:

Consultórlo:� Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar. Mafra, 6 fone 2358, loja de ladas. Depois de alguns a- das as vicissitudes e viveu seus "contos de fadas para I
Pereira Oliveira & Cia" corn nos de reveses, Krupp re- horas felizes. Nasceu em 1

adultos" horas de prazer a :

a Lavaroupa Prima, a ma- cuperou a sua fama tnun- 867 como filha natural de
milhões t! milhões de Ieito-

quina de lavar mais vendida di�l. uma jovem sem 'meios e foi
reB,

no BrasiL., Herbert Pflüger criada na família de um ,

j ffelefone 22-27
I

Horário: nM 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhãte aos Sábados atenderá sômente com hora

TERÇA
. C�UJNTA

SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6

Sig'rid v. Voss

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Milhares de pedidos de hospedagem No Lelislativo
para O Congr-esso fucar-Istllico Deputado Olke Caldas

Seguiu ontem para Passo

Encenamento do prazo para ção eficiente nos atos do, Paróquias. e os Es'tabeleci- Fundo, no Río Grande do

as solicitações do interior _ Congresso e, sobretudo, asse- mentos de Ensino. Sul, sua terra natal, o depu-
Florianópolis, Domingo, 29 de 1955

Interesse no estrangeiro gurar-lhe as frutos espírítu- Visita, a Praça do Congresso
tado Ohce Caldas, que na-

��""IíI��lI1lãfl��imi_iiiilj Apelo de Dom Jaime Câma- ais que o grande certame de- Dom Jaime de Barros oã- quela cidade serrana repre-

L
· ra: todos os e,sforços nos dois ve produzir para correspon- mara esteve recentemente sentará a Assembléia Legís-

Oca IS últimos meses - Solidarie- der a sua finalidade. em visita à enseada de San-
latíva no Congresso Nacional

-

dade dos trabalhadores de A celebração do mes de ta Luzia, local do Congresso,
de Tl'iticu:<!;ores, cuja insta

todo o país no dia 31 _ Ade- Maria' e as "páscoas" coletí- observando as obras, que já lação se verificou ontem.

são de numeresos sindicatos vas nos ensejarão excelentes estão bastante adíantadas,
e organizações trabalhistas oportunidades para mais um Sua Eminencia ficou muito

com _ Quase cem mil inscrições impulso nessa preparação es- bem impressionado com os
b d lrit 1

� Seguiram ontem para Oa--Adiantadas as o ras a pm ua . E nao haveremos de trabalhos, tendo recebido do
O notnhas, via Curitiba, os

praça do Congresso - s ea- perde-las, Antes, iremos a- secretário da Viação da Pre deputados João CoJodel e
tólicos do interior poderão a proveítá-Ias, para insistir na feitura uma explicação sobre

.

d d Paulo Preís, que juntamentecompanhar as atíví a, es instrução religiosa, na in- todos os detalhes da obra:
_ com o deputado Benedito T.

preparatórias através do tensificação da vida eucarís- pavimentação, construção do
't Carvalho Júxíor, que seguerádio iea e na formação Iíturgíca, encanamento.
que agora se tornam premen- por via rodoviária, constitui-

Noticiário l'adiofônjco rão a Comissão de investiga-RIa, maio - (Serviço Es- te exígencía até de nossos .

t d
.

ter: doOs OUvlU es o in 'enol' ção elas irregularidades na
pecial da Agencia Nacional) brios naturais". '

d
�

h as

Cpais po erao acompan ar distribuição de trigo naquele d d_ A Comissão de Hospeda- t" d on ecora O Oatividades prepara crias o Município. .

gem do XXXVI Congresso Solidariedade dos traba- Congresso pelas seguintes e-
Eucarístico Internacional lbadores missaras e nos seguintes ho- Carteiras para Deputados Ministro da Suéc,"'avem aumentando, cada dia A's 15 horas do dia 31 de rários: 7.00 _;_ Rádio Mayrink
que passa, a sua tarefa: já maio, todos os trabalhadores Veiga; 10.00 - Rádio

Nacio-I Foi apresentado pela Mesa em nosso pa!lsxxx estão recebendo, em média. do país, principalmente os 1 1750 R' l' Gna ; .
- a� I� uan�- da Assembléia, um projeto

' .

NA CAMARA MUNICIPAL por dia, 70 cartas com pedi- do Rio de Janeiro, suspende- bara: 18.00 - RadIO Contá- de Resolucão instituindo a RIO, 28 (V. A.) - O pre-
dos .de hospedagem e de in- rão, por cinco rninutosco seu t 1 1830 Rádí Ta· sidente da República as 1nen a ; .

- a 10 -

Carteira de Ielentidade Le-
• s -

Requerimento apresentado formações. trabalho, em solidariedade maio; 19.05 - Rádio Jornal gíslativa para os deputados no,: decreto, ?a pasta das Re-
pelo vereador sr. Waldemar Até agora, já foram efetí- ao Congresso Eucarístico ln- dp Brasil; 19.30 - Voz do (tipo verde) e para os run- laçoes Extel'l�res, conferindo

Vieira vados 6 mil pedidos de hos- ternacional. Brasil; 20.0'0 - Rádio Vem,
cioná.rios (tipo carmín).

I
a Ordem Nacíonal 90 Cruzei-

_
pedagem, afora milhares de Serão cinco minutos de Cruz; 21.00 _ Rádio Globo; _

1'0 do Sul, no grau ele Grã-
Senhor Presidente: outros que se tem dirigido concentração e prece a Je- 22.30 _ Rádio Tupi; 24.00 P I

-

d Cruz, ao sr. Knut R. Thy-
O serviço de iluminação diretamente aos hotéis e a sus Cristo, pedindo-lhe que _ .Rádio Mayrink Veiga. romu gacao ,a berg, enviado extraordinário

pública no Saco dos Limões estabelecimentos religiosos e o marco de uma nova era de '. e ministro plenipotenciária
foi. atendido pelo atual go- leigos. justiça, paz, amor, concretí-

C I I lei para Revisão da Suécia no Brasil.
vêrno, e com isso foi concre- Encerramento zada na solução dos proble- O una popu artizada das mais justas e ína- A Comissão de Hospedagem mas que tão duramente atín- da Censílíulcãn

- -

diáveis aspirações do povo está, comunicando que o pra- gem todos os dias as medes- Ainda quem nos escreve é

'D dda localidade. zo paraencerramento dos pe- tas famílias dos trabalhado- o sr. J. Prudente: BUENOS AIRES, 28 (U.P.) esigna O para
Faltam, entretanto, duas didos de hospedagem está res. Sr. Diretor. - O presidente Perón acaba

vias públicas, que ainda não marcado para 31 de maio. Apelo de adesão Agradeço-lhe a acolhida ele promulgar a lei, recente, chefia r o escritório
possuem o referido melhora- Serão colocados, nos locais Este foi o sentido do ape- que eleu a minha cartinha mente aprovada pela Câma-
mento. máís próximos da praça do lo que Dom José Távora, Bis- de outro dia. Publicando-a, ra e o Senado, prevendo uma

em ParisSão duas ruas com nume- Congresso, os signatários dos po-Auxíltar do Rio de Janei- o seu jornal deu notável e- revisão da Constituição, vi

rosas habitações e cujos mo- pedidos, pela sua ordem de 1'0, fez perante numerosos lí- xemplo de independência. De sande estabelecer a separa-
radares necessitam da pro- chegada. deres operáríos, em reunião fato, O ESTADO, com abri- ção da Igreja e do Estado.

vidência, visto que' sem ela realizada no palácio São Joa- gar a minha despretensiosa Promulgou Igualmente uma

muito dificil se torna o trân- Atividades no Exterior quimo missiva, em cujo bõjo havia lei que l!nula as anteriores,
sito à noite. O "grupo de ação" do Mi- Imediatamente, deram sua uma crítica construtiva, mos- pelas quais as instituições
Nestas. condições, solicito nistério das Relações Exte- adesão completa e entustástí- trou que está à altura do pa- religiosas estavam isentas do

que, ouvido o Plenário, seja ríores trouxe dezenas de ins- ca a este movimento de alta pel reservado à imprensa. pagamento de taxas e ímpos
dirigido um apêlo ao sr. Go- críções do estrangeiro, numa significação, as seguintes eu- Digo isso porque aqui em 110S· -tos,
vernador do Estado, no sen- demonstração do interêsse tídades: sa terra, quando um jornal
tido de extender às duas ruas não só de brasileiros como de Associação Profissional dos passa a apoiar um partido ou

em apreço, o benefício da estrangeiros pelo conclave Portuários, a União dos Por- uma pessoa, podem os dois
iluminação pública, com que eucarístico. tuárlos do Brasil, Oooperatí- fazer os maiores absurdos e

ficará atendido mais um le- Tambem no interior do va Portuária de Consumo, êsse jornal não lhe falta com

gitírno anseio dos referidos país é enorme o ínterêsse. Sindicato dos Carregadores o seu aplauso e a sua solida
moradores. I

Em Mariana, Estado de Mi- de Bagagem do Porto do Rio ríedade. O ESTADO divulgou,
S. S., em 25 de maio de nas, está sendo ensaiado um de Janeiro, Sindicato dos fazendo-se exceção, meus co·

1955. côro de IOO' vozes, que se exi- Conferentes de Cargas'e Des- mentários. Com isso me julgo
(as.) Waldemar Vieira. birá no Rio em julho. D. cargas, Gremio Recreativo autorizado a prossegui-los.

xxx Helvécio Gomes' de Oliveira, dos Funcionários do Porto, Hoje, sábado, ouvi pela Mer-
FESTIVIDADE DO ESPIRITO bispo de Mariana, ofereceu Sindicato dos Estivadores, cada e trapiches novas reg

SANTO EM RIBEUtÁO DA ao Congresso, além' de uma Sindicato dos Despachantes trições à Prefeitura. Os a-

ILHA _ doação em dinhpiro, uma co� Aduaneiros, Sindicato dos plausos todos eram para o
, Programa leção de pedras preciosas Trabalhadores da Estiva, Fe- ! dr. Aderbal R. da Silva, cuja

Ontem, sábado,- às 20 ho- (águas marinhas, topázios) e deração Nacional dos Despa-I i�terferência, no caso da

ras, houve novena e às 21 ho- um broche de crisólidas, de chantes Aduaneiros, Federa- tainha, mereceu palmas de
ras, queima de fogos, após mais de 200 anos, pertencen- ção dos Círculos Operários, udenistas tão uelenistas, que
havendo barraquinhas. tes a 'tradicional família mi- Federações Masculina e Fe- � até craca udenista já têm.
,Às 22 horas saiu o Santo neira. As ofertas do bispado minina da Juventude Operá- 'Alguns, tímidamente, mUi.'

em Procissão luminosa para de Mariana foram oferecidas ria Católica, Casa ela Em-; muravam que o dr. Osmar
'a casa do Imperador onde se- para a custória do altar-mo- pregada Doméstica, Liga Ca- Cunl a, seni dinheiro, nada
rá abrilhantada pela Banda numento. tólica Jesus Maria José e Li- poderá fazer. E' claro. Mas é
Musical Nossa Senhora dá Em ,São Paulo, já se. inau- ga Católica de Operários. preciso que cada qual messa

Lapa. gurou a campanha de ins- A oração o passo pelo tamanho da
Hoje às dez horas haverá crições. A solenidade foi pl'e- Eis a oração que os traba- perna. Veja, meu caro Dire-

missa, a após, queima de fo- sidida por D. Carlos Carmelo lhadores de todo o país, no tor, que nem mesmo os pro
gos, com barraquinhas que de Vasconcelos Mota. Já es- seu silêncio, às 15 horas do vérbios estão hoje garanti
será também abrilhantada tão trabalhando, na capital dia 31, rezarão: dos. O voto secreto acabou
pela mesma Banda de Mú- paulista, 1.400 colaboradores "Senhor Jesus, Salvador do com eles. O af�aire Jânio
sica. integrantes de 120 "grupo� mundo, fazé1 que o Congres- Quadros está aí. Com as suas

Haverá ônibus a partir des- de ação". so Eucarístico marque defini- vassouras, todas novas, co-

ta Capital às 8 horas. Todos os esforços tivamente, para a classe 0- meçou varrendo bem. Inespe-
"Estamos a dois meses do perária, uma esperança nova radamente quís var'rer muito

nosso Congresso Eucarística de Justiça, Paz e Amor e se acabou! O nosso Prefei
Internacional, e urge pormos em medidas que resolvam to está muíto fixo no seu as
a serviço de Cristo Eucarís- humana e cristâmente' os falto. O interior olha isso

I
tico todos os esforços de que nossos problemas de todos os com ares perigosos, porque
somos capazes" - declarou dias". não' está sendo atendido. O
D. Jaime de Barros Camara Quase cem mil inscrições Estreito faz outro tanto. Em
cardeal arcebispo do Rio d�

_ Prossegúe intensamente no 'Portugal, no tempo de El-Rei,
Janeiro, em circular à sua Rio, a batalha das inscrições por causa de uma tainha al
Arquidiocese. ao Congresso, que já se a- guem foi... e não voltou. E
"Temos ainda muito o' que proxima 1e 100 mil. Dos di- tratava-se de um pastel, poiS

realizar na formação cristíi versos em que foi dividida a a referência era à rainha.
e especificamente eucarístic<;t campanha, os que maior nú- Peixe perigoso, sr. Diretor.
de nosso povo, a fim de pre- mero de inscrições apresen- voltarei a escrever-lhe, se

pará-lo para uma participa- taram até o dia 4 foram as esta merecer agasalho",

fsSéiiiõMTnlSiiüTaTãzeõd8m
-

qDe DAo
-

será relormadó o sistema cambiai
RIO, 28 (V. �.) - Os lide- ,ontem, pessoalmente ao mi- Comércio; Pedro Cerqueira

res industriais, do comércio nistro da Fazenda, sr. José Leite, da Confederação Rural
e da lavoura manifestaram, Maria Whitaker, o propósito Brasileira; Rui Gomes AI-

Estudantes Chl"le�
,

das classes 'produtoras de 0- meida, recém eleito presiden-
.

Cotaca-o do' 'Do' Ia r
ferecer aos órgãos do gover- 'te da Associação Comercial

P .

no, e especialmente do Mi- do Rio de Janeiro e demaIs
1a.'PARTE nos e eruanos' nistério da Fazenda, a mais diretores de federações.

1 Banda. ,de clarins.
e da l"b franca colaboração para o O ministro José Maria

2 Banda de música. num comicio I ra exito de qualquer medida que Whitaker assegurou aos-nde-
3 _ Cavalaria (Guarda de .., RIO, 28 (V. AJ - Os ban- se venha tomar ao interesse I res produtores que não será

honra). SANTIAGO, 28 CtT. P.) - cos par�i;-ulare3 vendiam on- do desenvolvimento da pro- refàrmado o sistema cam-
4 _ Automóvel com IvIart.a .os onze estudantes peruanos t:m � elo.lar, no mercado de

I dução nacional.

I bia!. De qualquer medida que
Rocha. cbega,dos' ontem a- Arica, e camblo hvre de Cr$ 81,00 a venha a ser tomada neste

5 _ Automóvel com repre-' hoje à tarde a Santiago, a- Cr$ 81,30 e compravam de' Destacaram-se entte os sentido seri precedida de
sentantes. companhados pelo presidente Cr$ 79,00 a Cr$ 79,30. A libra lideres os srs, Augllsto Viana, ' cuidadoso' estudo e da audt-

6 _ Carro Alegórico com da Federação de Estudantes l'egulçm para saques de .... presidente da Confederação ência das entidades de clas-
"Misses". do Chile, foram acolhidos no Cr$ 226,00 a Cr$ 227,00 e pa- Nacional da Indústria, João ses que representam a 'pro-

_ Automóvel com a Di.- aeroporto por numerosos es- ra compra de Cr$ 218,00 9. Vasconcelos, presidente da dução" - acentuou o sr. Jo-
do Granadeiros. iud nfes:'- q$ 219,00, Confederação Nacional do, sé Mada ,whit11,k€1l

--

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

Chegaram, via-aérea, pro
cedentes de Pôrto Alegre, es··

pecialmente para assistii: o

"Concurso Miss Santa Cata
rina", o sr. José Apalone e

sra., chefe de publicidade do RIO 28 (V A) O, ..
- pre-

"Correio do Povo", a cronÍs- sidente da República conce
ta social Lígia, daquele jor- deu exoneração ao sr. Pru
nal, o dr. Bottola e sra., dire- p:.�nte de Morais, [neto ,datal' do jornal "11. Hora" e o presidência do Conselho·Na
sr. Bordine, fot�grafo daque- danaI -ao sérviço Social da
le órgão da imprensa gaú- Indústria, (SESI), em virtu
cha.

. .

ele da nomeação deste pan=t
Aguarda-se amda a mda o cargo de diretor executivo

de repórteres e cinegrafistas da SUMOC. Para substituir o
cariocas, a fim de fazerem a sr. Prudente de Morais neto
c?bertura d,� grande aconte-I foi nomeado o sr. Elvídl;
clmento SOCIal. . Martins Maia.

Noticias
AS "MISS" CHEGARAM E

DESLUMBRARAM!

A cidade desde quinta-fei
ra está repleta de misses do

interior do Estado, que vie

ram para o concurso "Miss

Santa Catarina", organizadO
pelo Clube do Penhasco. São,
realmente, beldades, que me

recem ser admiradas com de

susada atenção. Tem, em

verdade, requisitos para um

certame dessa natureza. De

ante do Juri e para o público
exibirão a beleza de que são

dotadas, na disputa do título
máximo da beleza barriga
verde.
A nota mais atraente do

concurso será, sem dúvida, a

presença de Marta Rocha, a

bahianinha loura, segunda
mais bela do Universo, cujas
duas polegadas a menos fo

ram objeto de comentários
sérios. e pitorescos da parte
da imprensa brasileira. Afi
nal, quando _ regressou ao

Rio, Marta Rocha desmentiu
a história das polegadas a

menos. Todavia, como uma

lenda, permaneceu. Agora,
veremos Marta Rocha em

carne e osso, exibindo a sua

plástica, beleza, e outrosatrí
'butos de sua pessôa,

O Clube do Penhasco la

vrou, indiscutivelmente, um
grande tento tomando a si o

encargo de promover um cer

tame tão atraente, que' teve
início quinta-feira com um

concorrido coquetel no Praíá
Clube e ontem uma sensacio
nal "Soirée" no Lira Ten'ts
Clube, onde as belezas cata
rínenses desfilaram ...
Florianópolis será repre

sentada no certame por cin
co candidatas, a saber: srtas,
Tereza Fialho, pelo Clube do
Penhasco; Alvina Moellmann,
pelo semanário "A Verdade";
Juçá Cabral, pelo Figueiren
se Futeból Clube, Clube Náu
tico Francisco MartÍl1elli e

matutino "A Gazeta"; Arle
te Gonçalves, pelo Clube Do
ze de Agõsto e Imaculada
Conceição, pelo comércio da
cidade.
A Comissão' Jul-gadora se

rá composta. das seguintes
pessoas, em número de 15:
Senhor Luís Fiuza Lima;

doutor Osmar Cunha; dou
tor Heriberto Hülse; doutm'
João David Ferreira Lima;
desembargador Severino Ni
coÍnedes Alves Pedrosa; se

nhor Mozart Régis (Pituca);
-

senhor Martinho de Haro;
doutor Ivo Se11; senhor Do
ralécio Soares; doutor Ciro
Marques Nunes; senhora dr.
João Eduardo Moritz; senho
ra dr .Aujor Luz; senhora dr.
Thiers Fleming; senhora de.
Fúlvio Luiz Vieira e senho
ritá Norma Mussi.

xxx

Programa do prestito das
Misses a realizar-se hGje, às

15 boras
.

2a. PARTE
8 - Escpla de Samba Em

baixada "Copa Lord".
9 - Carro Alegórico

"Misses".
10 - Automóvel com Dire

toria do Tenente do Diabo,
11 - Carro Aletiórico com

"Misses".
12 - Automóvel com re-

presentantes.
13 - Carro Alegórrco com

"Misses".
Daqui enviámos as sauda

ções do cronista desta Seção
às belezas catarinenses que
enchem de graças e esplen
dor à nossa querida terra.

Novo Presidente
de Conselho do

,

SESI

Comissão do 'l'rigo

Agenda de Leis

O deputado Leopoldo ou,
vo Erig apresentou interes_
sante projeto de ,Resolução,
para que a Assembléia se in
cumba de proceder o levan_
tamento de toda a legislaçãa
em vigor, a partir da Oons,
tituição, e publique-a em
uma brochura que será dís
tríbuída aos membros

-

do�
três Poderes, aos Prefeitos e'
aos Vereadores, tão logo es

teja pronta, incluindo tam,
bém, por proposta do depu
tado Estanislau Romanowskl
o Regimento de Custas.
Foi muito aplaudido êsse

projeto, bem como o da ini
ciativa da Mesa.

RIO, 28 (V. A.) - O mi
nistro-interino do Trabalha
designou o sr. José César
Borba para chefiar o Escr!
tório Comercial elo Brasil em
Paris, em substituição ao sr.
Cassiano Ricardo, exonerado
a pedido.

POIS SIM

Jsso de o sim valer não e de o não valer sim, denun
ciado pela p'restigiosa confreira A Gazeta como 'prin
cípio do P.S.D. catarinense, não colhe nem procede.

Se é teoria politica, é nova. Quem a pôs em práti
ca, ao que se sabe, foi o bravo General Juare? Távora,
candidato do P.D.C. ao Catete. Na sua. boca o sim va
leu não, como o Brasil inteiro sabe.

Quanto ao P.S.D. catarinense vem assumindo a

posição decorrente dos seus compromissos. Pois não'!

FáCIL

Eis uma charada: "Quem é que, numa peniten
ciária, devendo estar lá dentro, conseguiu mandá
la (sic) de fora?" Fácil a resposta: se aquela afir
mação "devendo estar lá. dentro" tenha o sentido
completo com o acréscimo de como diretor, esse al
guem phderá ser até o rabiscador destas linhas. Se,
todavia, aquela 'frase signifique que o diretor devia sel'

colega do charadista, outra serª a resposta, que aque
le diretor pobre entrou para o cargo e dele mais po
bre saiu ainda. Até os bonus de guerra teve que·ven·
der. Pode, ho,te, entrar livremente em qualquer De
legacia, seja Fiscal, seja de Polícia, aqui, em Curiti
ba ou em qualquer outra capital ou cidade. Nunca
recebeu por verbas secretas. Escreve o seu nome com

todas as letras. Preso, só esteve uma vez, por moti
vos políticos, durante 5 horas. Não inveja o conceito
dos que melhor o tenham, pois tem o seu, à mesma
altura.

Venha, agora, a biografia do outro cha:!<!,dista.
Polícia, a postos!

PLACARD

O mano Thym, ontem, garantiu que ,empatou a

partida. Se há igualdade no marcador, o juiz está
roubando! Isso de mudar Tal para TeU e contar goal,
não pode te,r partido do apito do dr. Cascaes. Piiiiii!
Cascaes e não Cascais. Se esse não vale, vai este:
Tintim e não Tim-Tim. Piiiii! E por aqui já o tempo
está esgotado. O mano está-se irritando e ameaca
jogo bruto etc. e tell...

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


