
conferencia internacional ca
feeira, Espera-se que as reu

niões continuarão no domin·

go e na 2a, feira, Os paíse:=;
latino-americanos represen

tados e que ão tambem

membros do Escritório Pan

Americano do Café são os

seguintes: Brasil, Colômbia,

Costa Rica, Rep, Dominicana,
I

\
RIO, 30 CV. AJ - O Trl- Paraopeba, Conceição do Rio

r

Equador, Salvador, Guate- bunal Eleitoral de Minas Ge- \ Verde, Conceição das Ala

mala, Honduras, lM'éxico e rais criO'.l mais treze Zonas \ goas, Morada Nova de Minas

Venezuela, Os países que en- Eleitorais naquele Estado, I Coronel Fabriciano, Itaguara

viaram observadores são os

\que
serão instaladas nas co··

\
e São Romão,

'

FUGIRAM PARA SE CASAR OS "gulnt", Haiti, Ni,.,águ', ma"" d' B,la Vai', C.,ma E"a d"i"a fai antam ha-

•

Panamá, Porto Rico e Congo de Cajuru, Itamerim, Mateus mologada pela Tribunal Su- •

DOIS JOVENS BRASIl EtROS
Belga,

Leme, Pa,ms, Guia Lopes, perior Eleitoral.

•

• �

> o I '

�CíleGIi3I!:iI�3fHlí306e�®�flG�._GI)••e'84D•••8.eti_.'."
••••••••••••• .." .

,,'�::�!Sp'�n.'y�'�{.,;,;,� �;,a'�:l���:�ii�m""o,:;��;� Fina I das ele i ções na lnulaterra
do Consulado do Brasil em de sua filha Liliane de j 9 AtI e dec

· d
M","lha, ,h'gou a Ü'aln, an" d, idad', cam R,gI"nl-

e _. epCIOna o

Green, localidade c;;tuada na do Vilar de Carva1hoJ de '27 LONDRES, 30 CU, PJ -

\
Principais ganhos e per-

Escócia, perto da fronteira anos de idade, filho O,) um "Os resultados forarrt decep- Trabalhistas - 12,'105 :130 das:

industrial brasileiro, Os jo- cionantes, Agora, por{'m, já ,Liberais - 723,400

'hYh&_..I"._�_&�......__.......e vens se conheceram numa que temos um govÊ:l'110 cún- Diversos - -295.'j72,

festa de estudantes, em Pc- servadol' com maior.lã refor- A participação el,J)_toral,

NÃO FOI AUTORI- ris, e fugiram p"\:,,,,? 1n- çada, cabe--nos fazer eom q\1e eln to 10 o país, foi em média

ZADA NA ITÁLIA glater�, depois qU8 o 51 Fe- êle cumpra as suas promessas de 77% contra 81% em ��f,O

na disse que Liliane era mU1- eleitorais", e 82,6% em 1951.

A VACINA SALK to jovem para se r:a,,;l.:', Ljlia- Declarou o sr, Clemen1J At- ��'t""":i'-; --"

ROMA, 30 CU, PJ _ As ne e Reginaldo cl'pgal'am se- tlee, chefe do Part:dll '1ra- �_JVV...,..;-.�JV"
�_•...."..,...,.

- ••,_,....-"'" � ....

autoridades sanitárias com- gunda-feira última a Gretna b',;hista na CâmarA. dati Co- [�C,O·AMENTO DA PRODUCA"',O G.OlAN·A
petentes não aútorizaram a G.:-een, mas não pcded,0 r:a· muns,

[,,-.1 .

'

vacinação contra poliomieli- sar-se antes de 16 de junho I ,RE§UVfADO FI"NA. -' GOIANIA, 30 CU, P,) - Nil tamento de parte da rodovia

te na Itália, _ declarou o próximo, pois somente entr.o LONDRES, 30 CU. PJ Mesa Redonda realizada n:1 existente naquele município,

professor Giuseppe Penso, terão independencía necessá- Resultados finais defintivos cidade de Pires do Rio, com com a consequente liberaçãJ

chefe do Laboratório de mi- ria para o matrimónio, elas eleições britânica�, an- o objetivo de traçl\r· \l,m pla- da ponte que existe na Rede

crobiologia do Instituto Su- Entrevistada ontem I�elo te-ontem realizaDas: no rodoviário destinado à li- Mineira de V:iaçãO!i)ecidiU-3e

perior d.e Saúde no trfll1SCur- "Dul.ly Express", Lili' ne de- Conservadores e afins 341 gação dos municípios que tambem a criação de um de-

Ra de uma co�ferência, O clarou:
cad, margeiam a Estrada de Fe· partamento de estradas de

Prófessor Penso, que falA.va "Casar-me-ei com Reginal- Trabalhistas - 277 cad, ro.Goiás, visando sobretudo o l'o�lagem, diretamente subor-

na Academia Méqíca Italia,. do. Am0-o muito, Niug\1f'!11 Liberais - 6 rad, I escoamento dê produção dês-j dinado'
às· prefeituras daque-

na, acrescenotu que a vacina poderá i.mpedir nOS30 casa.' Diversos� - & cad, ses municípios, para os gran- la região, com a finalidade de

do doutO'f Salk "ainda não menta, uem meu paI. Ele diz NUMEROS,1)E SUFRAGIOS: r.es
centros co.nsumid.ores.

do

I
superintender e executar o

'!�'" ,',olufa ,i,rit,gãb qu' '''' mult' 10""', m" Cou,,,,vado,,",, e '''''' pais, .p,ovaHe a "",cução plana apcavado p,la plená'la

para aUl'-tl' não sme, ,13.3jô.182 de um plano 'para o âj'l{üvei,· da Mesa: Redonda, t
'

i';J�)oO'

SALTA, Argentina, 30 (U. praticado conta o busto' dó

PJ _ Umas, 2.000 pessoas as- presidente Peron. O ·DustO 00

sistiram ao ato de d!.sagl'avo presidente Peron, ('(Ijoeado

defronte do sindicato, foi

diante da sede locnl do Parti.. pixado por elementos desco

nhecidos, Falaram vários di

rtgentes sindicais e pe�'onis-
•

tas,

do Peronista Feminino, no

Boulevard Belgrancl'1, cm

protesto contra o atentado

S, PAULO, 30 CV, A,) - Na

reunião semanal la Socieda
.

de Rural Brasileira, o sr, Luís

de Toledo Piza Sobrinho

presidente da entidade, n�
.mícío da sessão, fez um rela

to acêrca dos entendimentos
estabelecidos com o Presi

dente do LB.C, e os repre
sentantes da lavoura careei

ra de Minas, Paraná e São

Paulo, relativamente à situa

ção do café sob os diversos

aspectos do projetado acôrdo
IG••a;<ti�·8G�f$�h)elile••••e

PODE O BRASIL SUBSTITUIR O EGITO
NO MERCADO MUNDIAL DO AlGODAO
RIO, 30 (V A) O Co 17'> '1-

mitê'Econôl "

,--

,.

o mJ.hoes ele Iíbras ester-

d d
' ,

niCO da oomuni- línas contra 116 milhões r1

a e Brttãníca acaba d
.

,

- '_IU

blic ' ,

e pu· rante penado correspondente
ar um relatórío sobre a de 195"

' , .

sítuacão mundíaí do 1 d-
"l:, ou seja, veríücou-se

• ,. c a go '10, um aumento de 49%
no qual conclui que o Bra-

'

s11 poderá substituir o E�nt{l
este ano, como princiPal�ex'� GEADA NO NORTE

'! •••••••••e�s•••••••••••••íl�

, portador desse produto em DO PARANÁ

:
O••••••••O••••M•••••••••••••••••••• I b:'uto, As exportações egip-

·

B I L
I- eras de setembro de 1954 até

JACAREZINHO,30 CV, A.)

iI .1
_

'. B z- T'. E ...
:'

a primeira quinzena de 11,:;;,r-
:- O, sr, Abdon de Araújo,

d
Prefeito Municipal de Jaca-

ço o corrente ano, restrm- rezínho, acaba de receber no-

giram-se em' 26%, sobre o t'
'

•

ICIas de vários munícípíos

• Mestre Barreiros,
•

período correspondente ele " el� Norte do Paraná, as quais

: Em virtude de radical mudanca'
•

_

: "53-54, Acentua a relatório dao conta da extensão das

••
foi posta de' um Iugar para outro' Eaq1h nta redação do seu jornal, muita coisa, ••

em questão que se a ligeira geadas em tôda a zona, Se-

temh d
' acon eceu que um I b t

baixa registrada em dezem-

• 1'0 o ano passado acabasse h' di
.

em 1'€ e, de 21 de se- •
gundo nos informa o Prefei-

: ,} tenho: "O Professor Éarreir�s f�z �nolsas, em lc:ma da minha mesa, Aqui ainda : bro não se agravar, é possí- to de Jacarezinho, a região

• Regist' d'
<, aman la", I

vel que as exportações totais
.

t·

•
er a ata, as pressas, que o. nosso Cabral uuerí

d
mais a íngida é a compreen-

• No dia seguinte já de manhã D
r�l queria fechar a ultima página. •

o Brasil para a safra cor· dida pelos Municípios de

_ O'
" anua, o es Medeiros Ftlho ma uvl

rente ultrapassem as dE'

9 _ seu jornal está errado' O ... :, f
., o me avrsava.: I

' ,<. o gi- Campos Mourão, Paranavaí

,
' rsarreíros az anos a 20 1

to Em H153 54 o B 'I
" I

'

, Outros muitos repetiram-me isso O Ad
o (e setembro!

,. -, rasi JU {Cruzeiro do Oeste e Zena

J Renatol, o Ildefonso, o ,Bona,ssís, o M�chado���aI, o Gustavo, o Eduardo Luz, o I
exportou pouco menos que o que se avizinha de Maringá:

... Va eu. o enaa 'A t

Egito, Em 1953-54, o Brasil já O munícípío de Apucarana

�
• " no, I es a a sua carta lida e relíd I

".

O que você volte, Pedem-me ate'
. .'

a. E os apelos, de todos para
exportou pouco menos que o foi também muito a.tlngido.

t.
,. que o Insulte pam f t'

,

' ' Eg'ito
.

'

.. para as aolU�",
' a uus "a-lo, trazê-to de novo:

.

- mais exatamente, O, maiores estragos toram

! Tenho d ' ' I
93% do total das exportações registrados

' - ,

..
_

hO que voce .está de Iícença-prêmio '
'

' ,

-
nos mUl1lCIplOS

: na redação, nondo-a em testas A st �. t
. e,!Jue, qnalquet día, sucederá aqui

egipcias. Durante o primeiro de Pisa e Ba deí t

•
' ",." na cal' a e .voce a sua p

• trimestre da n f' I

n eiran es, onde

_ E a alma, Ií ontem não faz a

,en!'!" a sua alma. • B 'I
OVa sa Ia, o i os cafezais foram muito atín-

: .'"

' ' c nos. •
rasi vendeu no estrangeiro gídos,

'

•
Periseí em Ir buscá-lo sob vara, Decidi xín '-' I

•••
:_ agora) que doente ando eu que nem SQ' n h' �a lo d� preguiçoso, E concluo, --��--��---

E'
' et a In aval' um bílhete O teít

'

'

ao ,gas Godlnho. Depois dk sua carta êle· mé -

'

, ,Ie� o e recorrer

N'dara que você reuna o esquelcto et ambul� E
edlCo, �ao l,he, re�e,Ital'a nada, Man- t•

tl'aremos de volta a Professora Guiomar
' ,se :�c� reslstIr, talar em não posso, • O U

• n mais brutal da,s ameaças.
'

'
,
os lIquHhflCadorcs e as vitaminas, para I-

.i Peço-lhe, pms, que se entreg·ue por bem D .' , ,
•

•
O"canfio ,ue m..cnsam até d, d"PClt.dO;V:nt,,,,., s�'�_ o golp,' . .,,' - ANUNCIOU d ", Jo,.e Laac'úa, p"o DI""a Ca-

• pOIS. de ler sua c::1.rta, sentenciou'
.

I"a-o. 't
dade, Barle,. os. O Aderbal, dll·· i oca. de, dOllUngo, que o seu p.l'ogl'ama de govc'r'no sera' um

•
.

t
. ,
- .�c Oml!1 o Brtrreiros' O r f

mon t

•
gnn as em tom de ccm:ura: Por ql'e vo'

_. :
.. au ·ez·-me pe1'-

omlO: es radas, A escolha do ilustre deputado está

:0,
por. emana?,

. ce nao publiCa o Barreiros várias ,Tezes ! certa Qném seJ'a s lh'd

.

•
_... h

' .

, ,e co 1 o para substituir o sr, Irineu Dor-

Outorgo-lhe ptocul'ação para a defe;la Se U1-0 ue 't
:

11 allseu obrIgatoriamente terá que se concentrar

• anunciando seu anivcl'sário de qtland
• , " eI ar a cansa, vingo-me ífI

blema dos transportes - o mais descurado
no pro-

• b li
- a em.., Ou então

'

J
• auoe O d'd

n"t", nlt""o,

•
a 10, process:í-Io por abondôno do �". ., vou a ustiça do Tra- • estra'.das capna I, ato tde 195,0, na campauha, tudo faria pela·s

j eleitoral
c:lrgo, J l§tamente às vespuas do I 't

. • I

_ ' H._ -

' .
.

'

' p"o.
. v�.n a- a-m" ao prindpa;,. O 'u, , °

",,�4i)...IIt;,e��@@o : Mande, 00 fi cendo-nO!l.
: �:p:e ��b: .e aI está, Dois trechinhos anedoticos de llara-

'

VEM OPERAR
� !

� .pe "ao e ° ",to abandonada ao, bu 000'" atol,,,,,,.

_
.

_ �., NO BRASIL FAMOSO • e•••••�e.oe"".a••••-._.__._-_.�_.

RUEE � nE '''''UDA RAMOS i. *.- EIS mais um telegrama ao d t d

CARD1IOLOGISTA MUNDIAL EM NOyA
.....

�I��O
......

..,""R""'
...

·�Q
...

e$�U···E���··"tj·iJ".)GiJil.a..,
•••••••, ViCe-lideI' da V,D,N"

., epu'a o Mário Brusa,

,

Deputado Mário Orestes Brusa

RIO" 30 CV, 1\.) _ Pa, l",n )

Rua General BJ'tten t 11

_ " ,.,s ,ób" "O manh"lm,n,.

conr 4

uma série ele exibiçÕeS ci- to t t dls t
Florianópolis

,

e o ra amento das vária, CU e se'
- ..

:�'����a�, C:l�:;�;�a��a��' "nruames ",ueiad" eum, NOVA IORQUE, 30 lU PJ ELEIi:;'S O PR�ID�N..uação do café f"'d;:::� �;�:� :,�::�7���:��a"I,",'.ma dia 27 tmns-

ao Rio o pl'Ofessor Rob�l7f �i��::,stenc�a do canal arte. Dez�sseis representa-nte:; II O SECRET�RIO
TE

E�
A, Conferência iniciou [) mamas liberdade sugerir tenha 1 fnU�Clad� visita vg to-

g,_••_, ..__�__,_
_ 7'- _

_ _

dos pac,,, pmdutm' s cte ,", NOVA IORQÜE ,. ,

,xam, da "tuaçãa dq ca" dia d",e junho afim não fi ."- ug" ma" t"'d,, antas

c,[Ú'Jioiogista do r.fundo , 11 ,t'.á Pl'OÚt1ilJ�l�(b�S'Ôm'f) 6 P'1-:' I. " -r=:="'''' �_,.,.,.,___ .�'
O CU, P.) no l1lJIDdQ_" cto' d' Obra "

cal a:;Slml,o Imposto Plano

I .
•
',' _ t t

,_ f.
' 1

-- -,.-
- - - - ...,.. s..J:e1lJ1l. 1 � ,

�
s_nru a .deDQ1S de SlHl vota

-

o..J:J.±
.

",,,,Idade médi.. , que ê ,,_ ("cinia da soc;,dáde d, Car,. m'PU< au , ",umao ao COli a ''''am "' 11h30m,_ ti, hoJ', U." u,,,,,>os-ln"" ,onU"n-
-. _.

-" "" �- -...._-----

p"la","da ,m ",dlol""" diolag!a, na Santa Casa, ã; d" ullln"
29 ano,". D,pal' elegeu p"';d,nte c sacc","- d' pra,o;'O 'p,,, • acanam;a ,

.

da Infân,la (é anta, d' 1"'- !O hoc", da dia quat". T'- d, "".a da manhã, vi,;o, 'io " "s. J"ge Ray'i, ti, dO' pai'" pwdutoc'cs, O,
' - lJISCURSANI\O na ""cmblê!a, ..se 'llu,"" de-

qui,"" d,,,.W\a<' "ia,",'. o'", "A Impa<tâoaia dO ,1" d"'as "p"saotantas maui- Co,ta Rlaa, e Claudio none-' \mbalh" da Can"'en,ia d,- putado p"''''ou p'."" que náo é po"lval fa." m"m,

em companhia do r:;.;'1.11'giãél "tl'ocardiOgr!:tma 'nós lnctE'l1- festaram a opinião de qUE' di, de Cuba, respeCtiv:nru,H,_ll rerlto durar até segunda-fei,'
lansen Cú1� as futuras �lH:eSaS ele �en�rgi� elétrica, a se-

C.""d Lam , dd ,na aul, t,,",
" p,i,,' p" 1',(m'" dr co i,. ,a,

".. ",.",,.das pela "gnnc da cap"a" m"t." E cam .,

ln,ugmal na próxlma. tecça- OU ..........,., '0., ,,..
,,'o, do H,mi,fé,;o Oei-

jeap" O examp'o já "oou c • "nha"'o d. E""do ;nt,l,o,

f,i,., dia 31, no In.tituta de QUADRILHA'DE LA- dantal poderiam in,m'poc'",'- ,���N.����N_�"_"'�-�- -,..""._..".
•• E aom as op,,,,õ,, da "Mito po' an.edpação d, ",e!t.,

Puericultura, às 21 horas,
_

S
_

S N
'", tambem ao prajetado a-

• ",m 0' cont"t., .utr"" t.d." qn, p.d"'. '" ass'na-

O professor Conl'ad Lan:
DROE PRE A O cardo de estabilização, que JANtO NOMEOU A- COMANDANTE DA

dos in extremis, por este govêl'no, com os sellS cupinchas,

qu, ,mna o ". Rob,rt Zir- RECIFE �f,ta tanta o. pca,o, oumo

e te,ão de '" pago, pelO' fu'\uw,. Pago' ou ",,;ndl'o',

gler veio Rã Brasil a convite. RBCIFE, 30 CU, P.) _ Foi o abasteciIuento do café, P·O'iL IC.IA FEMININA
com as devidas multas,

do professor José Martinho desarticulada, aqui, perigo,· O ministro da Fazenda de '

------------------.:..-----------

da Rocha, diretor do Insti. sa quadrilha de vigaristas, Costa Rica, sr, JOl'ge Ros i,

tuto de puericultura da Uni- cujos nomes são bastante C(l- presidiu a sessào, O sr, Clnu

versidade elo Brasil, farã exi- nhecidos das policias de qua - dia Benedi" de Cuba, que foi

bições cirúrgicas e conferên- se todos os Estados brasilei- secretário das sessões do Es

cias,
1'OS, Entr3 os membros da critório Pan Americano do

quadrilha, ora deticlos, figu- Café servirá tambem de se

ra o indivíduo Garibaldi Dur·· éretário nas reuniões da

:fI.�flI•••�ª!)8,1�@G•••••

I DIRETOR i
I Rubens de !
i Arruda Ramos ,!

.

ti GERENTE =

I Domingos F.. I
I de Aquino :
i

�

....................
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CONDENADA A VALORIZACÃO
ARTIFICIAL DO CAFE;

que a uprovnçãJ
dessa lei prov0coll j't->ações
desfavoráveis nas coletivid,,
des cstrangeiras,

do com demais países produ
tores,

Disse o sr, Toledo Piza So
brinho que os lavradores de

vem confiar na possibilidade
de ser encontrada a fórmul i
ideal para um acôrdo que ve

�ha dividir as obrigações e

responsabilídades, em bases

justas e equânimes, entre os

países participantes do con

vênio, como garantia para
uma futura estabilizacão do
mercado e, prmcípalrnente
como fatal' de restauração eh:
confiança entre os importa
dores, ultimamente alarma

d.? e descrentes, pela contu
sao reinante nos negócios de
café,

Ias

os TEMAS
O professor José Martinho

da Rocha falará, em sua la,

conferência, do dia 31, sôbre

a "Nova classificação dns

cardiopatias congênitas c

suas correlacões anatoUlO
fisiológicas",

'

A segunda palestra, às
.

21

horas do dia 2 de junho, sera
realizada na Sociedade ele

Pediatria, à Av, Rui Barbosa

(Hospital Fernandes Filguei-

•

ADIADA A APLICA

çÃO DA LEI DE NA

TURALIZAÇÃO
BUENOS AIRES, iSO UJ, P.)

_. Um decreto do governo r(�

gulamenta o processo r�'latjvc'

as natur.:tlizações voluntárias
e adi:1, para data incletel'rni
naela a aplicaçfw da recente
lei sôbre a naturai!zação n u

tomitica dos estrangeiros,
residentes na Argentina
Sabe-se

O sr, Plínio Cavalcanti (1'

Albuquerque fez, em seguida
longas considerações eni tô:,
no ela política cafeeira na

c�onal e da nossa p,articipa
gao no acôl'do com os o"utro3
países produtores, Declarou
que, em pi'incípio, ninguériJ.
pode ser contrál'i a acordos
desele que haja identidade d�
intcrêsses, que podem e de
vem ligar os países produto
res de ca.fé,

val Vieira, que alega ser juiZ
de futebol da Federa-ção Me

tropolitana e encontra-se
nesta capití1J em visita a SU:l

, família,
Os perigosos meliantes de

dicavam-se à prática d.)

"conto do bilhete premiado",
com o que surripiaram gran

des importâncias de suas ví-

timas,

S, PAULO, 30 CV, A.) - O \ respectivamente
do policia

governador do Estado desig- ,menta Especial feminino,

nau as sras. RUda Macedo, I Sabe-se que já se ap1'esen

fu:ncionária ela Universidade taram mais de cem candida

de São Paulo, e Euridice

Sil_\tos
aos 51) lugares inicial

va, do Departaménto de E- mente instituidos para a 01'

ducação Fís�ca e Esportes, ganização, que deverá entrar

para as funçoes de com:1J:l- em funcionamento dentro de

dante e sub-com9,ndant�, poucos n eses,
.

.

'

DESCONHECIDOS PIXARAM EM SALTA
UM BUSTO DE PERON

MAIS TREZE ZONAS ELEITORAIS
EM MINAS GERAIS o Riso da Cidade·

Conservadores ga'nharam
20 cadeiras e perdernm 4:;

. Trabalhistas ganhal'am -1 e

perderam 19;
Liberais nem ganhIJ'é ::'lem

perd:l.s,

<l1"?l �

fi

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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RAPIDli"'.Z - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, 510 s...

bastião, Ilha Bela, Ubatubs, sendo nesta. quatro últt

mos apenas pana movimento de passageiros.
As escalulI em S. Sebaiftião, Ilha Beta, Ubatuba RIo

prejudicú:,50 o horário de chegada no RIO (ld4) •

ITINERARIO DO N;N "CARL HOEPCKE"

Havio-Motor «Carlo ESTADOMINISTt:RIO na AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DEL.E:GACIA· t'LORESTAL
REGIONAL

"4,CORDÜ" COM O ES'fADO D:r;

SJ\.�TA CATARINA
AVISO

A »e]egacill Florestal Regional,
no sentídü de coibir, ao máximo pos-

Uma casa ampla, construida em um terreno de sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe

-20x19?50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi- pedir os desastrosos efeitos econômicos e eCQlógicos que

nandada, entregando-se a casa desocupada. Preço ...• acarretam tais práticas, torna público e chama a atençã�

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,

-0-

.

para a exigência do cumprimento do Código Florestal

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito (necr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estatlo.

no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE NfA'fO

Preço Cr$ 300.000,00.
�enhllm propl"ietáriQ de terras 0\1 la\'rador puderá

proceder' queimada ou derrubada de mato sem' solicitar,

com antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidrodes.
REFLORESTAMENTO

FARMACIA DE PLANTA0

ITINERARIO PARA O M�§ DE JUNHO
I D A

A lMOBtUARtA "MIGUEL DAUX" -o-
ADMINISTRAÇÁO

Redação e Oficinall. à rua Con

selheiro Mafra. n. 160 Tel. 3022

_ Cs, Postal' !lill.
Diretor: RUBEN') ;., RAMOS.INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE

VENDE
Gerente: DOMINGOS F. II.

AQUINO
.

Representa:útell :
Representações A. S. Lnn.

Ltda.
Rua Senador Dantaa. 40

-

- fiO

andar.
TeL: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 1)0

andar sala 613 - São Paulo.
Florianópolis
25-5
6-6

·18-6
30-6

Itajaí
27-5
8-6

20-6

-'-0-

ASSINATURAS
N. Capital

Ano ........••..•••• �, 170,00
Semestre Cr$ 110.00

No Interior
Ano ..•.•.••. .••..• Cr$ 2'10.00
Semestre ••..•........ Cr$110,00
Anúncio mediante eontráto.
Os originl\is, mesmo não pu

blicados, não serão de olvídoa.
A di reçâo não se responslll tlísa

llelos conceitos emitidQi nos ar

t\gos aninado•.

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

110 Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço o-s 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-constntida, pintada a

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

te. Preço o-s 95.00Q,00. Estreito.

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6

Santos
2-6
14�6
26-6

13�6

o

Esta ltepartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies florestais e' de ornamentação, para for

necimento aos agricultores em. geral, interessados no refio"

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
MÊS DE MAIO

-0-
tenção de empréstimos para rllflorestamellÍD no Banco do INFORMAÇOES

\
8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua Joãu Pinto.

Uma casa de madeíra ,,,em-co",trulda ainda não 8r.,il, Mm jures de 7% e prazo de 15 anos.
UTElS 14 - Sab,do (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

habitada, locali,ada em um terreno de 10x30, sito em O, mterea,.do, em a,..n"" 110",'a", para a obten- -<>- Rua Felipe Schmidt, 43.
'

Coqueiros. Preço o-s 180.000,00.
ção de maíores sciarecimentos e requererem autorização

\1
O le�tofr eneo_ntrará, nesta .co- 15 - Domingo - Farmác'ia Srmto Antônio - Rua Fe

.
•

.

una, ln ormaçoea que nee Ilta. .
.

-

•

-0-
de hcençepara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imo.)íato:

. lípe scnmídt, 43.

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.. \didgirgse
às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS rrelefone 19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

-0-
te a esta R6partição, sítuada à rua Santos Dumont n", 6

O Estado ...••.• ·······.. 8.022
[ano.

A Gazeta ....•....•••.. ,. 2.666

Uma casa a Rua Fernand. Machado.
em FI.rIa........

• Diár lo da 'I'ard '.579 21 - Sábado (tarde) - Farmácla Noturna - Rua

'., -0-

Telefônel 2.470 -:-- Caixa :Po�tal, 395. \tll��!��:e jii�i�j':::::::: �:��� Trajano.

Uma grande casa com t.""no, em Santo Antônio. Eod..... teleg,.lico, A...Isilva FI.rlanópolis, •. C. HOSPITAlS
22 - Dom\ngo - Farm"ela Noturoa - Rua TraJano.

p"eço Cr$ 150.000,00.
_

-_
_- - Carldade r 28 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

l(pprovted?r)) .......•......
2.114 Conselheiro Mafra.

-

I Ne��ual��m��' : : : : : : :: : : : : ::�:� 29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Oonse-

IMilitar .......•.. ,
, &.11í7 lhelro Mafra.

'

SãQ Sebostião (Casa de

Saúde) ..... .-.......... 1.1fiS

Maternidade Doutor Caro

los Corrêa 1.121

CHAMADOS UR-
GENTES

.

Corpo de Bombeiros ...• 1.811

Serviço Luz (Reclama-
ções) " . . • . . . . . . . • . . . . . 2.404

polícia (Sa la Comissário 2.038

policia (Gab. Delegado).. 2.69•

COMPANHIAS DE
TRANSPORTlilS
AÉREO

'fAC : 1.700

""::...,...__
. ::::::::::::::::.""�-_

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

.._""_
...

_

.._"'�
...

_

..._"'_"' "_"'_"_"" _.;;.. ������ro.•��. �.�l.. :::::::: Ug� Ilparelh'agem modema .e completa para qua'quer. eum,

Varig 2.l2i
racUoló,lco.

Lóide Aére� •.........•. 2.40! Radiogrartaa e- radloscoptafl.
Real ,............. Z.368 Pulmões e coração (taras).
Scandinavaa •.. ' ••.. ,....

2.600

•

HOTÉIS
Estomago - Intestinos e figado (co]ecistografbt).

BAHCOdeC�fl)lTO POPULARm! �t��e�iic
.. :::::::::::::::: �:��� Rins e bexiga (Píelogoafia).

AGR\rOlA
A Metropo] S147 Utero e anexos: Histero-salpingografla com Insufla-

'íJ
" - I La Porta'::::::::::::::: Ú2l ção das trompas para diagnóstico da esterffiihd••

..��i4 ", IV � ;iJ:.._ ..,
Cacique !._!_ ---'___,__,.-ll� �ri --".......,.----"''---''''''''''i'---�-'''''-�-

...

-..0.::;;::..-••0'_._---.......-----+---..,,"'-'"'
E8rRÊiTO" . .. .. .. . • . • . • .. USIl

- . eÜ�a(,dos dj�metr�; da b ta

..

'.. .

lIo;"

,i. d. p",1<> (1tid'��p'"vim.lrlaa)c. para ori�nt&.

l���!?OR PROFISSIONAL IcoDR' �O�:�rSTOS D::�I�'��"��M: �:�e�I�:�:;::rr�ariF
..

�Iohrrê&.
'

w. MUSSl
DR. l. LOBATO DR. WALMOR ZOMER F,::"r:!"" no H."",I...

CANTIÇÁO

I
ESPECIALISTA EM DOE' lu. I - O

.

FILHO GARCIA C
de -'\s8111 e na ":anta

M É D I C O CURSO
NÇAS DE CRIAN

• .. Doenç•• do aparelho r 8 1 tó I DII'
asa do RIO de Janeiro CLÍNICA DE CRIANÇAS

S DE ESPECIALIZA0'AO NO }'I
. - -

ÇAB

DR ANTONIO

.

Tll••RCOLOIi.'" ,. .

O �••, ......",•••• N.-
CLlNICA "'orCA

PEDIAT.,A NEO·NATAL .•.• O DII IANIIIRO

. DIB RADIOGRAFIA l!! RADlOSCOPIA cI.ona. de1lfediclna da. UnlVlof. C t lt�-,\RDIOLOGI�
ADULTOS NASCIDO - ASSIS'fENCIA "'É -;-

mSluRBI0S DO RlIC-1I

MUSSI DOS PULMOSS E' ,d••o 8... 1 I
,'o "'" Ro, "f.. ".,.

D.e.... Interoa, PREMATUROS - TRATA'
,CNIOA ESPEClALlZADA

••

_ ".DlCOS _ Clm,lo '0 T....
..1....';" '�J .00."'" ....� "R".'� T··S 26,.. CORAÇAO - FIOADO - ��ARWt Illl tPET.lT,El - �:r�Ai:�N�'!,AP�';.""C!A IN''';'�

c'�:.."l:'pik�':i;' !:í..d..O:', '".I�o" N.". (S",I.. 'lo" P�ol:"'i1!:,,,. K
,••�: ;;;::.: "..d.., Q�,". • RINS - INTESTINOS PSICOLOGlCOSR�A'\t�'ÁNEC-[AADOLESCEN'l'ES :iNlf:,�Ú1lRBNIOOS'

Serviço completQ e �8pe.cl'all'- Tialocirll
i! I!cln.. 11.lo!oarllt. e dí'laruea Lima)

u- Das 16 às 18 boras Tratame t..
CIA DE MANE'IR

.

- ENFERMIDAD
-

"d, doo DOliNOAS DO 'SlI>/HO-
.. ,_. da H.,"'''I ,,�.,......., do S"ri,.... C'm. R"'dê,d" ••, ";"" ••

o. m."ern••a .

A GERAL
ES DA lN... ·

RAS, oom mod.,.., m'..... •• C
,.. ,m.. "'. d. n..olta' l. P .. Tem,", 2S - 2' d

' • "JFIL'O gg��Eg��lO - FELIPE SCHMID1' as

,",.,6.tl00' • tutom"to. S .N. d" ...",.lluçl, ••lo d. R'. d. J......" •
. T,'. 8.002

.. ", ... 1 - """o1'.rl. - Roa Vic'" OONSULTAS C DAS 2 AS • HORAS:
•

SULPOSCOPIA _ "1"8'1' .....0 _ t' t' dTo ECi�·lnterno e Ilx.all!a- MédicI) do Hospital ti.
._ M' ]l

RESID"NCIA _/ RTEONRA,. MARCAl'A: FON"" 1165·

SAL
u......

en e e l'lIl'll'ta do Prof Ueo CUldade DR HENRIQU"il1
elre es, 22.

'" ENTE SI
..

PINGOa,..IA _ ••T,".O- G'lmar'" (8'.'.' DOENOAS D' SONHO

• . a PRISCO
ATENDE CHAMADOS A DOMl6II'l},' U' (>01<.....)

�. Radl�{�!�.la :o�S:nLd&1 CII' r.� •• F Gonss: ]'elipe Sehll1ldt, 18 _ PARTOS - OPI:I1RAC��� PARAISO D H30�ARIO: lDr.,U;;-�A;-:N�·:;;T;:O::-:N=;===�...::.�
El t

... one 801 Cana: Rua Joa-o nJ'nto n
M"'DICO

as 1 as 16 horas.
'_w 10 BA'·I"IST'"

e rocoA!!,ulaçio _ R.loi Ultra Ate d h
..-- 111 O

Jlj T

A

V'ol.... In'" V.=,",� R ,.,.m .!' m"..".
. ... 16,00 " "00 ",' ........ - ....."" d. s�

eMane< ConsultÓrio - JUNIOR

Consultório: Rua Trajano. n. 1 80 �'F
- .R�a Bstevlt Junior, �ela manhã atende °d�:: nhoraa - ClínIca de Adulto.. 3.415

CL!.NlCA ESPECiALIZADA n.

" ••d'é _ Edil"" d. ""t••,.:
,"o "" '''�'''' n. Hu,,',,' d CU!" d, E.,.,l,U.."" •

�C"
'

HOJ'árJo: .Das " às 1): horao _ DR. YLMAR COR!iiA l�eBi�����d..
8 ��':f.Jtal doa .Servidor... do ..��. Rsidência: Rua José do· Consulta. da. II is 11 hora•.

DrDa���S�. 18 hnru � Du· ,
CLINfCA MÉDJCA Rua: General Bittencourt A Cferdviço do Prof. Mariano di I Vdãle S

Pereira 126 - Praia' 12�e•. e COIl•• Padre JlírUilin)lo.

!4USSI
. CONSULTAS du 10 IS ho- 10�� .

n. n ra e)
a MIdade - Coqueiros. ADVOG

R"I"..,.. Am'do Trom-
,....

.

"1.10'" '."'. C.�..I"" - P,I. m.."

ADOS

powsky, 84;
Rua Tíl'adent" :; _ F'one 8411í -DR

HQSPltaI de Caridade,
DO DR. MARIO WEN--

DR. JOSlll MEDEIROS
DR. ANTONIO GOlfES DE

NEWTON
À tarde das 1610 h. em di _

VIEIRA
ALMEIDA

DR. JOSÉ TAVAP.:t.:S b'AVlLA � nho consultório á Rua Nn::. ..

DHAUSEN - ADVOGADO -

ADVOGADO

DR, JÚLIO DOm IRACEMA

ue ado 17 :lh!qninll d '1'
CLINICA MÉDICA DII ADUL'''OS e

.
E

.

CIRURGIA G)!;RAL
' dentes. Tel. 2766

.• Ir.. E CRIANÇAS
... Íllltll Pos�al lfiO - Ibjllf

serltório e Reuidência'

VIEIRA MOLE'ST1AS NERVOSAS :I DOlen�u de Senbor3li _ :t>rono.1 Residencia _ rua
Consultório - Rua Joio

Santa Catarina.
Av. Rereilio Luz 11

•

...DlCO'
MENTAIS _. CLlN'CA GORAL .... _ EI.'dcl.........,.. ConU.'o...

huI..... to, 10 - T,I. M. '69.
PI,·

T,',t••" ...�
,

E�PECIALIS'rA EM OLHOS. ça�rM�:rtVal!.Ço. Nlldonill d. DOln- .�

ConsultórIO: RIJa Vitor Mel. CLINICA. Ccn_su.lta�: Dal 4 ii • hores. D L D
OUVIDOS! NARIZ:íil aARG.�N'l'A

eles n. 28 - Telefone: 1807 de .Re8Idencla: Rua lbhv.. l,l,_ r auro a

TRAT;\lllnílN'rO .IÉ OPIi�AOOES
Chefe dQ Ambulat .

-o :, Rli"ie- d.
Consultas: Das 16 hor•• s� OLHOS - OUVIDOS

•• I!_lor, 46. Tel. 2.8111.
II '. ura

InfuaVermeTho _ Neblililla,.tl@ _ ne Mental Jante:. .

il GARGANTA
NAkIZ C

Ültra.So._... Psiquiatra do JiQI-pltal _
ResldenCli\: li'one, 1I.42�. DO

DR. NEY PERRONE· E' .

linica Geral

(Tratamento de .lnl:llllltG caa
Colônia Sant'Ana Rua: BlUmell!lU n. '11. DR. GUERREIRO .DA FONQ�C MUN.D

.

- speclahsta em moléstias de Se h •
.

(lperaçio) Convuliloterapi" peio ;,Ietro- GEDQ9rEIVNoQAS [rO APAIUJLIlO DI- N
Chefe dQ Sel'vico d. 01Ó''''I�

nas.

n Olas e VIas uriná-

An.rlo-retlnollco'lll* _ !hcelta 4é c�oQue e cardiazol. liliuli.ll ara.
� -:::- ULCERAS DO BS. O do HOBJ;;ital de Flori 6 "'I

Formado, pela Faculdade N i�' Cura d' 'I

OcitlOI _ Moderno (
.

"ameRte pIa. Malarioterapia. 1"iIIicotGrapia .TOMAGO E D UODliJNO. ALliilt- P"ossue a CLINICA A:8n po�. 111101 de !dedicina U' .�c
. f:} lca das infecçõe d·

de Oto.lllnulllfluílo!Ol;, (talee
CONSULTAS: "'uçu • QUj,.� GIA-DERM,ATOl_:_OGlA .. CU. LHOS MAIS MODEU�OS PpAARnil- do RI'uil

nWeJ.'1l ade aparelho ge�it -

..•. s agu. as e cronicas, do

no EltdOJ ,tas daa 16 b !li hora. Sllor NICA GiIIRAL TRATAMENTO das DO'
Ao. �IO DlI JAN.iIILRO _' D

O urmarlO e� ambos os sexos.

Hor;.l'Io _dAI" ih li! ..oras •
(manhA) DR. JULIO P'AUPI'l'....

da ESPECJALIDAD1li
IlNNQAS AperfeJi)oamente na "Cau d 1 oe�ç?a do aparelho Digestivo e do s1st

dai 16 à. 1,8 har....
Rua Anita G.'llribaldi. -�QUI' '-_

&,J""
Saude Sã 'U. 1"

ROl'ano I '10lL
•

ema .ervo&c-.

COD.ultórlo: _ Ru. Vi"-- ""ei. de General Bltten�-u-.•
" __ FI-LHO

-

\-,onsllltas - paU. mnM P 1.
o .mli"Ue

'
.. 72 as 12 e 21A ás 5

,
_ _

_".
HOSP'TAL. ,

.u ' •. F"",,•• "oub,. Con I,·· R
-.

:I •

re as 22 _ Fone 26'75.
RESIDENCIAl .aua Bocaitln Ex ln, terno da 20••ntunl..... A TARD'" _ dft• lO

a

interno por II ,'''108 -do S.-rvi�o 0246
au orla: • Tlradentes, 12 - l°. And"lr - Fo e·

Res. _ Rua Sio dor"'. "' ..
_

139 Te1.2901
' ,

e S d
n

.I!J a.. II II de" i)

., .

J:;'
• .... d ,�rvJço e gastro-enterolojfia no CONSULTORIO

-' e arul'gia
-

�;. �;:M1JEL FOiO-TSãi',CA
Dii�ARMANDÕ VALi: (�r,���tw�a�:r��dft�lltrJ·Dlli?O LL����D�oT�RIO - Rua 'Oi I,Estagr:o��o;e�roan�' �ou':�at4ll. 40 EResidhen)cia: R. Lacerda Coutinho: 18 - (C1iácar�1

l" -'" RIO DE ASSIS I �urso .

de neurol,)gi.. (Pro!. REEJIDENCJA _ Feli I
mdad,e - li!scGla"

span a - Fone: 8248.

CIRURGIAO.DENTISTA DOIl Serviço8 de CHuJea lufaa,U A[Etr�ge8tlo).
midt nO 1.13 Tol. 21165

PI Sch- I�{eO:�oO�llov;o2R�dnToigdU06i1 pLrimnato

De�lf::f:
- Cirurala - P&otelCl d. Alilllstêncla M.unicíp.1 II à9l!. nid:d�n{irA do Roapitll� mlltu- --'-�

SoeoT1'o

Ralos X e Infrll.Vervelllo __
pita! de Carld.d. DOEN('

maral. DR ANTúNTO MONir� OPERAÇõES

C I Ó
• R

CLllüCA MÉDICA D.iI c·,;n,,·s C
-

,AS INTERNAS
•. ....u.. CLP,TICA D"'. AD·ULT , R I

J

.
,--.

onsu t rIO I) esidênc II: �u. ÇAB
...........,- oracao Estôm I DE ARAGÃO

!, '"

e IN'''"'
FernaDdq ilachado i.

11 ADUL'l'OS fi ado'" ..
lIrO, ntutlno,

.

DOENÇAS DE ,�'filNEOR \ S
. S auran e I-

Telefone: litZlo!'

- Aluri. - ri�8 , �t:!�1 hlll.nl. Rm., ova-
CIRURGIA TREUMA'fOJ.OGlA C�):NSULTAS: 1110 Hoepit�i dft apo I

Consultas: da. 6,DO ta 11,10 hCd'nault6rlo: Ru. Nun.. .._ CODaultód' f Vitó:r
Ortopedia lCOa.ndade, diariamente du 8 i5

.

e das 14,00 's 18 hora. �8\0. 'I - Contultal ••• 11 l. lll!.
o hinhtl Consultório: J-oílQ Pinto, 18.

Exclusivamente com Jaora mar- Re:r:êneia' Ru..... h I r.
Das 16 à. 18 horll. MDas 16 às lS7<bdiàdfiamente. N? consultório, l Rua J()io

RUA MareChal Deodoro iO. '

ca.. )h
. . a JUarec a \.tui. Residê' R B

e.1l0B ena .. a oa P�nt? !:or. lU (l° andar) Em La

• ,_ erm�, I _ Fonll: I'lSI Fone: Ui'Sla: ua ocaill-va 110. _ges: Bocaiuva 185. DIarIamente daa 10 •• li d
gea, no sul do Brl:l.sll, o Dlelborl

• .ifoDe: _ l:.7H.
14 às 16 horas.

II ,I. Desconto eaper.1al para os senllores v1.ajan"A�.
RESIDENCIA: - R:.a Duam

-

Shutel. 129 - Florlanópoli ••

25�6

-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

10x500' sito a rua 14 de Julho, Estrei�,o. Negócio .ursente.

Preço Cr$ 140.000,00.

-0-

Duas é"asas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos difer,entes, situadas junto a Es

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

ta ofe�·ta� Negócio urgente.

.

Viagem com seguriloça
e rapidez

.so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {(SOL-BRASILEIRO)
Raios,'X

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo

Antônio e--Noturna, situadas as ruas Felipe Schmidt 43 e

Trajano .

A presente tabela não -poderá ser alterada sem prévia

autorização dêste Departamento.-0-

Três magnificas lotes na praia do 'Bom Abrigo: Pre-

ço o-s 170.000,00.
Florianópoli8 -. Itajaf - Joinville � Curitiba

-0-

Quatro lotes no centro da cidade. .Preço

Cr$ 550.000,00.

____ -'li

Bua Deodoro esquina::da
Rua Tenente Silveira

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

.::?Yfff�, . ..<.::;:lI.l�.�

1\gência:-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa-

raná. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Um lote de 10x3.4, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita

oferta.
-0-

Úma casa�situada na Praia do Bom Ábrigo, e um lo

te 'anexo, com on ibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.

Vende-se a casa ou o terreno em separado.

DR. CLARNO G
GALLETTI

.

-: ADVOGADO -

,.gua .

Vitor Ueireln. SOo
1 N.I!l. %.468 - Florian6poll.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

SONETO
Ernesto Xavier de

Respeitável asilo onde a velhice
Busca o conforto na hora da agonia,
Onele encontra agasalho noite e dia
De comções bondosos com meiguice:

. A Cf õnica d,o dia
Souza

Escrita por ANTONIO
SBISSA

Mário Brenet estava agi
tado nas suas divagações ...
De onde em onde sorvia de
moradamente o licor amare
lo escuro ... Um frescôr em-

I briagante vinha do grande
: lago tranquilo e espelhado.
, E_ eu observava com admira-
çao o profundo silêncío do
meu amigo. Quantos enre
dos misteriosos não anda
vam a percorrer o seu cére
bro ? .•

A "terrasse' em que esta
vamos, debruçava-se nas á
guas lampejantes. E a har
monia deslumbradora da na",
tureza, pela noite a dentro
fascinava a minha alma ro�
mantica ...
Um agúda curiosidade inva
diu o meu ser insaciavel de
novida des mundanas. Mário
Brenet viu o que ía em mim
e falou como num sonho: _
- Aquela mulher que

encontrei uma vez, gravou
se no meu intimo. Vejo-a di
vino. E quando estou, como
igcra, isolado da vida, com
as paIpebras serradas, nesta
calma sem fim, sinto-a aca-I'l'inhando o meu rosto, sín-

,

ro a maciez de suas mãos ...
Penso em rete-Ia, num arre
batamento de alegria mas a
visão desaparece e �u fico
aterrado, inerte nas mi
nhas ilusões. Doido que
sou : Nestas noites silencio
sas de estrelas, um arrepio
uave corre pelo meu Corpo I

quando nas minhas retina�
invade a figura daquela mu
lher". Que feliz me senti
ria se pudesse desvendar o

�eu passado e que prazer
�ro/l.l�� ...-U� ...1I._.l ......_. ........ "'" -.:.,��.-..... ....

êles não me fitam.

Quero me aproximar, mas

JS meus membros se paral i
zam , .. Desejo gritar-lhe a

fascinação, mas os meus lá
bios silenciam ... E ela vai

passando, leve com uma plu
ma, branca como a neve, an

dar macio, deixando-me es

tonteado na sua beleza ... E

E se no peito humano não s'urgisse
A idéia santa da filantropia,
Do desvalido então o que seria
Se a má o do Crea dor o não seguisse?

Por solícitos mãos da humanidade
Em seu seio gentil a Caridade

'

Sem distinção é feita com tel'l1ura.

Acalma os ais do pobre e seu gemid
R it á o,
.:sp_el ável abrigo à dôr erguido .. ,

Ja n ao chora, não geme a desventura!. ..

3

Nas festas de aniversário quando a
'

I
" s cna1}ças

,se reúnem, o delicioso Toddy está sempre presente,

porque tôdas as crianças o preferem e sabem que

,Toddy é o '.:limento mais completo, mais gostoso,

,mais perfeito e mais'puIO. Sabem 'que Toddy as

torn� mais fortes, mais confiantes, mais

vigorosas, mais inteligentes.

Toddy é o olimento de con

fiança para tóda a fam;IÍ�.
Toddy é único. Toddy nSó

tem nem pode ter

similares.

UMA LATA DE j'OlH) Y IFM
PUHilfl j'./iNH fH �,g o o é,

T�ddy con!é":, cálcio, fano, fo;;fa�osi pre
temas, clubCíldrato5 e vittimii'léls, cienilfi.
comente âOSQcl .... r �aril rand.u o máximo
de nutrição. E .TOdd)' diz a v",fdad�,

NOVA IORQUE - Em

muitos apartamentos das

grandes cidades, não há lu

gar s iquer para um pequeno
fogão, A solução, quando se

trata de preparar uma re

feição, mesmo ligeira, para
oferecer aos amigos, é uma

un idade elétrica para, cozi

nha, munida de uma gaveta
inferior, para preparar as

sados. E' bem verdade que
tal unidade não é muito am

pla, para se preparar comi
da para muita gente, mas o

problema poderá .ser resol
vido com a ajuda de outros

aparelhos, tais como foga
reiros portáteis, assadoras,
testadoras de sanduiches e,

principalmente, a maravi

Ihosa frigideira elétrica da
General Electric.
Essa frigideira, cuja tem

peratura é graduada à von
tade, de 710 a 2040 C., é, na
verdade, um aparelho indis

pensável para qualquer lar.
Várias de minhas amigas,
que compraram essa 110va

frigideira elétrica da G. E"
af.irmam que não pode ha
ver objeto mais útil, quan
dO'se trata de preparar "co
c'ktail pa.rties" ou outras
festas em casa.

Recentemente, numa festa
oferecida por uma de mi
nhas amigas, a mesma se

utilizou da frigideira elétri
ca para preparar um deli
cioso prato de camarões- e,

antes, apetitosos bolinhos
de queijo, servidos antes da

mesa, com os aperitivos. Eis
a receita desses bolinhos de

ciente, cuidadosa, rápida,
econômica e higienica. Pode

trabalhar 5 dias a titulo de

CSNA) - A pedido da cionalistas na Formosa. experiência, sem pagamento
Madame Chiang Kai-Shek, I A publicação foi feita pe- ou qualquer compromisso,
uma edição especial de la Sociedade Bíblica Ameri- Tratar a Rua Conselheiro

60.000 Novos Testamentos: cana e por outras socieda, Mafra, 6 fone 2358, lo,ia de

foi, publicada em Hong des, bíblicas que trabalham Pereira Ollveira & Cia" com

Kong, China, para distri� I juntas na Casa da Bíblica, a Lavfl.roupa Prima, a ma-

WASmNGTON, 28 (U. PJ qtreijo: buição entre as tropas na- em Hong Kong. quina de lavar mais vendida

-Um tribunal federal, dessa __----.-----��_� �� �� _

capital, ordenou, hoje, ao

Departamento de Estado, que
entregue ao sr, Otto Nathap,
executor testamenteiro dE

Albert Einstein, o passaporte
que pediu. Queixara-se o sr,

Nathan aquele tribunal 1e

que a l'ecusa do Departamen-
to de Estado, de lhe permitir
sair dos Estados Unidos, c

impedia de ir, em julho vin-' -

douro, a Berna, onde se deve
encontrar com vários anti·

gos colegas do grande cien

tista, para discutir, com êle3

quanto à publicação dos tra

Balhos ,de EinsteIn;'

FAZEM ANOS HOJ.I'.i:
.�i'd
'�!iIIt

- Sra. Iolanda 'D'Aláscio

Camisão, esposa do sr. Pery
Camisão, cirrurgião-dentis
ta em Tubarão.

migo, sorvendo o licor ama

relo- escuro, lentamente, en
trou outra vez em logo mu

te Gados da Silveira Car- tismo ... O frescor; emhria-

neiro, Comandante do 10 D. gante que vinha do lago, ba

Naval com séde no Rio de tia-me em cheio sobre o pei
Janeiro e, exma. sra, d. Ma-I to e a ha�'monia da natureza

ria Christina Fleiuss Car- pela noite a dentro, ex

tasiava minha alma roman-neiro.
Pura o ato civil serão pa- tíca ...

- Sr. Pery Desterrreuse
da Silveira, motorista do drinhos do noivo: sr. Artur

Hospital "Nerêu Ramos". Freyesleb,em e sra: Ida. F�-I ESCOLHA NECESSA:RIA
_ Sr. Amaro Coelho, fun- lomeno Sm10ne. Pala, a. 1101,- _

cionário do DCT. va: sr, Oswaldo �ase Hoch,
1 É preciso não confundir

- Srfl,. Hilda Carneiro da

j'
comerciante, ,l:esldente na

os alimentos que nutrem
Cunha Ferro esposa do sr. cidade de HaJal, e, exma. es- realmente com gulodices
R 1: H 'F f 'pôsa d Lêda Mendes Ro- . ,. 1

. d'· , .

':.I .au mo orn erro, arma-.
,

' .

i mutels, ta vez preJu IClalS

cêutico, elI... e' •

! à saúde.
•

- Sra. Angela uarte � �to, CIVil t ra. lutai n.a Aprenda a se alimentar,
Faria, esposa do Sr. Juve- resldencla �s P�lS b

a nOl� só adquirindo substâncias
nal Faria. \18, à Rua uy ar osa_ n

de real valor nutritivo.
Menino Alcides l? 24, às 9 horas da manha.

SNES
Preis filhinho do sr. Paulo O ato relig'ioso, às 9,30

.

Preis Prefeito de Criciuma. horas na Igreja S. Luís. Os .__,---------

_ Snro. Nenê. Prefeito nubentes serão recepciona-
da Silva dos às 10 horas na séde do

Iate Clube, gentilmente cedi

da por sua diretoria.
Após a recepção seguirão

os noivos para o Rio, em

viagem de núpcias.

- menino Edson Flávio
GOdin lVIacedo
-. Tu. Ramos Marques de

Souza, brilhante ,oficial do

Exercito, servindo no 14 BC.

Receberá o Passa
porte o Advogado
de Einstein

-

CASAMENTO
Realiza-se hoje ,o enlace

matrimonial do sr. dr. Di
lerl11ando Brito alto fun
cionário do Ban'co do Brasil
filho do sr. Damasio Umbe�
lino Brito e Libânia Filome
no Brito, com a senhorita
Cléa de Oliveira Mendes
filha de AntÔnio de O. Men�
des e de d, Maria José de
Menezes Mendes.
Servirão de padrinhos

do noivo, no ato religioso,
o sr. dr. Fernando Filomeno
Brito e sra. Maria de Lur
des Brito:

Preceitollo Dia
GRIPE E ASSlST1l:NCIA

MÉDICA
A gripe, ainda quando

branda, exige desde o início

assistência médica. A deso

bediência a êste preceito é,
quase sempre, a causa de

num e r o s a s complicações
que, como a pneumonia, as

bronquites, a tuberculose e

outras são responsáveis pe

la grande mortalidade atri
buida àquela doença.

Aos primeiros sinais de

gripe, procure assistên
cia médica. - SNES.

-----

Graclela Blfzalde

CONV-TE
Lundgren Irmãos Tecidos S, A. (Casas Pern�mbuca

nas), tem o gTato prazer de convidar o povo, em geral, es

pecialmente os moradores do Sub-Distrito do Estreito, para
assistirem a solenidade de inauguração de sua nova filial,
sito à rua CeI. Pedro Demoro, esquina de Aracy Vaz Calla

do, no Estreito, no próximo dia 1° de junho às 10 horas,

�

�jnn11l}s de 'iili�Jo:" I -

1 xícara de queijo ralado. Josefina Mendonza Sierra predomina no vestido: má-

1 xícara de ,farinha de pão, I NOVA IORQUE _ Da ca-.
tizes d: vermelho, �zul, .ver-

1/2 colherinha de sal b
'

t dos nê
. de, aSSlTI1 como COI de I osa, ,

'1 colher inha de molho' in- deç<da a19P50511 ta os pes, a �o- .arnarelo, verde malva e ro-
a e em uma aparen- ! dgl ês .

fI
.

I b d d xo, cores que tem gran. e a-

1Í2 colherinha de mostar- claO exive te
em 01' enat a.

ceítacão para os centros de
s sapa os apresen am ' '.

d t
'

da em 'pó t lt d f' vernuero, uran e as epocas
'.

pon as mm o aguça as, eí-
de calor2 colheres de creme. tio simples. e saltos finos co- I
e clo} 01.

2' ovos. ., O couro de lhama e o de

1 colher de água.
mo agulhas. A linha H esta

veado, em novos acabamen-

3 colheres de manteiga. representada, pelos sapatos tos acetina dos e superficies
fechados atrás, lados aber- .

Misture-se o queijo com t f't ôb
de contextura diferentes, es-

. os e uma 1 a so re os ar- _ ,
,

�

metade da farinha de pão t Ih O I' ti Ií
tao muito em voga este ano,

, e os. s e as lCOS que i- diâ Asal molho inglês mostarda I t d t I para o uso' iarro. pare-
c , , , gam a pon a , o sapa o com bém d h feit
creme e um ovo místuran- t d t âs t f

cem tamoem esen os erros
, , a par e e ras em a orma

b d •

do-se bem. Façam-se bolí- de um H
com ca eças e PI ego, cou-

nhas. Bate-se o outro ovo -

T t
.

t de ca-
1'OS estampados, etc.. As

an o os sapa os dáli t
com a água umedecendo-se d

san a las e os sapa os com-
"

',murça, como os e couros
1 t t bert d

com ele as bolinhas passan- I ' t
� p e amen e co er os e pe-

. : I eves, �p{ese� am-se em co-
nas de avão e faisão cons-

do-as, depois, no resto da, res mais variadas que nUll-.
p

. _

Iarinha de pão I
".. títuem uma 1110Vacao ortgí-

n • ca graças as têcn ícas cna-
o

.' nal e elegante.
Fritam-se as bolinhas em das pela General Dyestuff

manteiga" até que fiquem I Company, que também são - _.�-��-�--

douradas. Enfia-se um pali- .empregadas para, a manufa- Vande .�eto em cada. uma, servindo- tura de couros elétricos ede.. .,
se as bolinhas quentes. As' grande duração, que carac-
bolinhas podem ser conser- terizam os calçados atuais. Uma propriedade com Re-

I sidência e Fabrica de mo-
vadas na frigideira, depois I

As cores acompanham, ge-
de retirada a gordura. ralmente, a tonalidade que

Oferece-se lavadeira efl-

veis no começo de Capoeiras
medindo 35 metros de fren
te por 558 de fundos. Ver e

tratar no local com o 8'1'.

Roberto Russi.

Lavadeira
60.000 NOVOS TESTAMENTOS

AVENTURAS DO ZE-MUTRETAi
1
I �''': tOEMAR

•••

NÃO PODE

ATt.l A R

•
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Florianópolis, Terça-feira, 31 de Maio de 1955
.�,..-=. ...",.,===""""=-_,..,.---�.._� ..--�-

. . I
VOLTA A EXIBfR-SE O GREMIO ESPORTIVO BRASIL, DESTA FEITA ENFRENTANDO O AVAl O POBtlCO DEVE COlA�

Novamente entre nós, o

Ilv"OUd","
d,B�R;��,;,f�,�p,?,,"��!T�m F�I��I�oE��oOpg�;oN01!���'xo-o d' comparecen ao match é o v",-campo.: do vízlnho I,.LavadeiraGrêmio Esportivo

-

Braaíl, d. uHI,
não deve faltar ao nau ,e �oinville, as�im como rá o .alvi-celeste . justíffcar entre o rubro-negro e o al- Estado do Rio Grande do Oferece-se lavadeira ert

da cidade gauchn de Pelo- encontro noturno de ho- na última ter-ça-feira nesta seu titulo de mais g lorioso vi-negro, perdendo um es-
i Sul. Da forma como' estão ciente, cuidadosa, rápida;

tas, exibir-sé-á ..Da noite de I lo. . Capital, deixou boas recor- clube catarinenso em parti- petáculo d.e/técnica e heJe-1 as coisas, com a falta de co- leconômica e �ig'ieni�a. Pode

hoje.. enfrentando o esqua-I O clube' pelqtense, que dações com sua técnica apu- elas interestaduais e rehabi- za, pois tanto o Figueirense, ' Iabornção da maioria dos trabalhar 5 dias a título de

drão do Avaí Futebol Clube; hoje encerra seu giro pelo rada, combatividade e o que Iitar-se dos últim�s ínsuces- no primeiro tempo, como o
!

esportistas, por certo que experiência, sem pagamento

O nosso 'público, que: Estado, tem satisféito plena- é muito importante, educa- sos ?
,

Braail )10 segundo, apresen- I desencorajados ficarão 0il.- ou qualquer compromisso.

aprecie- espetáculos da én- mente onde quer que tenha ção esportiva. A torcida _ avaiana não taram um futebol rico e � resp.=
pela sorte do

I
Tratar a Rua Conselheiro

Dentro de poucas horas, poderá faltar ao encontro digno de ser apreciado até futebol ilheu e não mais te- Mafra, 6 fone 2358, loja de

.il8.é1e6�®8él�@*60@@�e�*fi•••e�Ql0@0e�9@.e��e@ os ilhéus irão apreciar uma de hoje. 'I'odo avaiano cons- pelo expectador mais exi-
I
remos a satisfação de ver Pereira Oliveira & Cía., com

pugna das chamadas de bôa ciente deverá estar na pra- gente. I em ação clubes famosos em a �avaroupa Prin:a, a �a-
IJAVERA' �.!O A'/AI E fl�UE'IRENSE A qualidade, com muitos lan- ça de esportes da rua Bo'" todo o país. quina de lavar mais vendida
-, -

.

-

- li V <

�

U � 'ces emocionantes e inv-esti- caiuva para incentivar' o ti- Deve o público esportivo Portanto, todos ao está- no Brasil.

CA.MPA�!Hr-IA D.OS M'll 50'(105 das perigosas, assim como me à vitória que terá encr- reconhecer o vulto do em- dio da Praia de Fóra, na

I� I - '" uma bôa série de p1.sses me irepercuasão em. todo o preendimento de trazer a noite de hoje, que a pugna
-- -�-�----

curtos e longos que f ígurarn Estado. esta Capital um grande clu- G. E. Brasil x Ava] F .. C.
nos repertórios dos famosos o publico precisa coope- be, como o G. E.I Brasil, que vai agradar em cheio.
clubes. ra r com os responsáveis pe-

O Avaí, que tantas vezes, Ia vinda do clube gaucho a
-

••""e•••�II••••••••••••••••••••••••••••••e••t'
em memoráveis justas in-, Santa Catarina. Por ocasião
teresta.duais, soube se im-, da pugna entre o G. E. Bra
pôr pela sua classe, bravu-

I
sil e o Figueirense, realiza

m e disciplina, irá à liça pa- ,do na última terça-feira, foi
ra lutar Com denodo, têcn i- constatado um prejuízo de
['U e vontade, afim de que' mais de oito mil cruzeiros,
seu adversár-io sinta o peso visto que muita gente dei

\
a.V1�&t1. ,,@'.�@.�*�t#��$�$.6io�if�G30IiO$.íii�.®0.ít3

Urna propriedade cem Re
,'b�""-.-v-.•;.�.�\ ..D_�""",�,,,,��__Wg�"""'IiII��__..;c.._�......��� ... _�._1iZ -SrrrelYci.n -:-e Y-zt_p:rtr;a;::::;ue n10-

veis no começo de Capoeiras
medindo 35 metros de fren
te por 558 de fundos. Ver e

tratar n o local' com Ó ST.

Palmeiras e Portuguesa, puta do Torneio Rio-São: ,Hoberto Russi.
ante-ontem, no Pacaembu, ·P.aulo. O embate foi seIlsa-1 CAóA MISC.LA.NIA dl.trl.clOnaI sob todos os aspectos I

.

['ealizaram a primeira pug- I
e terminou sem vencidos e I bllf.d,ora doa Rádio. ao.A.

na da série decisiva, em dis- vencedores: 2x2, i VItor, Val"Ju • Diu...

./
""

DE JOINVILlE - tDO CORRESPONDENT E) - PARA -O JOG9 DE HOJE fRENJE-AOAMÉ_RICA ACABA DE CHEGAR PELO
AVIÃO DA VARIG A ZAGA TITULAR- DO GREMIO BRASIL 'FORMADA POR OSWALDO E DUARTE. TERÇA FEIRA FRENTE
AO AVAl GREMIO BRASil ATUARA' COM TODOS OS SEUS TITUlARES� CAXIAS RECUSOU DAR REVANCHE.,

"O Espor�ivo'�.
•••e••"illi.OG•••••••w �•••• u�5� �vi" u.,. ".·��Q _�'••e••fíI••••••••••••••••••i•••••••••••" 8�Ut•• tJ••••íifj

Estado
•••••O•••••••••••Q.�.••••••••

Ein dfas da semana passada conseguimos manter

lima agradável palestra com o engenheiro. Celso Ramos

Filho; presidente do Avaí, que nns colocou a par das

attví Iarles do clube alví-celeste, dos seus planos para o

PALMEIRAS 2 X PbRTUGUESA 2

JOÃO CARLOS pARA O BOTAFOGOfuturo, etc.

Interpelado sôbre a nossa campanha para o soer

guímento ao futeb 1 florianopolitano que não póde per

manecer no caminho certo -para o abismo, o distinto es

portista dedarou-uoi} acomp: nhar com, ínterêsse índis

f'areado os nossos art igos que apontam erros e falhas e

i&11 ..�r€m maíer emlwil1iíl dOJ diretores d_!Js clubes pr in

('il;�i;' da Capital a Ütd de '1ue melhor orgai izado o nosso

futebol possa evoluir 111.[,11.<>1', e lado a lado com 015 clu-
o .

bes do interior do J'.Jsru.io, q1i€ trabalham de fato, cuide
mos de no as fórmulas para qne () fI tebol de Santa a

tm-ína ,,8 V{'j" honrado e iijgniflca 10 em. futuras jorna-

RIO, 30 (V.A.) _ Ao con- portanto, o alvi-negro ce

trário do que foi divulgado, l der ainda o centro-médio
informou-Dos o sr. Nélson; Ruarinho. -

, \

Clntra que 'as negociações I João Carlos deverá às
entre o Botafogo e o FIumi- : sinal' contrato com o Bota
riense, para a tr-ansferência

I
fogo por um ano, assim que

de' João Carlos, foram con-
I
retornar da Europa, deven

cretízadas na base de 500 do receber 14 mil cruze-iros
mil ,Gl��lzei�.os feio "passe" IlY�e_nsais, além de gratifica
elo ,Iogador, nRO c\evendo, ÇOtS,

A 12 DE JUNHO O TORNEIO
HEW

�

f -l DrA
c

- - AGO.�A ,�C. B. D.

[\.
(. -

..,:. .•..+,L. �.9� _-4.c,.i,;}·":fL
ne,'elOlHHI� o el1gettlt.�irll C"lgn Ramos F !.Ilto ql e j.

lfilClOU l.:LI:na calT.lpanha ..p.").'t'�.'_ ai....:n.cnf.o dO' 9._"l.o.:o.c:-L..-� .....,,'I....�.;..,,�inl �lo

cbue, tClu10 em nnt1C1S Sem::tIl3" cnnseg lido mais de uma .

A

l' jogo Corinthians x Am 'rica,centena de n.ovos sócios, ., que veio eleva!.' em mais de
no Pucaembu, serã inaugu

qW1tl'O l:1H cruzeiros o pnnlnto {hs mensalidndes.
, 1';'].(10, a 18 de junho, o Tor- Di:mte daquelas in for-D1:sse-uos mais o Ci'lsilülO que dentro em breve ini-

- neio Hexagonal da C. B. ·D. mações, e tendo em vistadará a rnuiOl' campanha riu vida do querido clube "azzul'- -

Depois de haver obtido a os jogos Benfica x Penarol,ra" e para isto pediu o nosso a'poiô. Traia·se da cam·
aprovação do Corinthians e marcado pam a noite de 22pa,uha dos mil sócios, a qU::ll se Tealizàda com êxito, via, j' PI._o, c o a melras, durante a es- e Paliai'o] x América, mar-rá de encontro. às uspü'açõ -8 do clube mai:· glorioso de

. tRda em São Paulo;' quarta- cada ])al'u' 29, ambos em./ Sànta CataIina. E' sablrl'o que fOl'am através de campa- feira última, os srs. José AI- quarb-feira, ficarão os dinhag de tamanho vulto qHe conseguiram os maÍore§ clu-
ves de Morais e Luís Mur- tigente.'l cebedenses na exbes do 11aís, no iI ido de suas existências, assentarem
gel apresentaram a tabela pectativa do Maracanã, e aobasefl flúlid,ts para um fuhu'o l'cpleto de lom·os. do certame, ontem à noite, mesmo tempo visando o esHá cerca de um mi?§ t'stive em Curitiba e pude obser-

/ t�m meio à Assf-mbléia Ge- tádio do Vasco 'da Gan1a,vaI' que .a organiza�ão do§ clubes é a meihor pOitmivel. 1'al da F. M. F., quando os para o cRso de não ficarTodog já dispõem de traças egportiv&s, sendo que a do 1"c mgentes do Flamengo e concluida a rel)aração dasBritânia está para ser inaugurada. São estádios que são 1 A
,. _

(O menca deram também instalações -do Estádio.verdadeiros monumen.to§, destacando-se de todos o do -

ii sua aproyacfto. A TABELAFerroviário, produto do labor COl1stante de um punhado ILUMIN
�.

. .

. AÇAO DO' MARA- E' a seguinte, a tabela 01'-d.e denodados e§jlortistc s. O Coritiba Futebol Clube, cam- CA-, NA, O PROBLEMA Ilunizada para o TorneI'opeão pi:nmaense, ao que apuramos conta com cêrca de �

. O principal problema que Hexagonal:cinco mil associados, sendo o majs bem org'anizado clu-
be do Paraná. AI �m de e§tádios

.

de foot.ball, pomm�m
a. C. B. D. enfrenta agora, JUNHO - 18 _ Corin-

ginásios tlcGtinadoB à pratica do \'olei, basquete, box,
prende-se à iluminação do thians' x América (S. Pau-

.
. Estádio do Maracanã que lo),' 19 _ BenfI'ca x FIa-judô, patinação, D.e todos se sobi'essai o do Clube Atlé-

se encolltra, como se sabe mengo (Rio) " 19 _ PenaroItico Panmaense que é sem favor um dos mais belo§ do d
'

efeituosa. Ontem, o pre- x Palmeiras (São Paulo);país,
. sidente da Confederacão 22 - Corinthians x PaI-O futebol catarÍueusc atravessa, talvez, a fase mais • ,

. sr. Silvio Pacheco, esteve meiras (S. Paulo) " 22 _

negra de sua vida, A desorganização, a política depri- em contacto com a Adminis- Flamengo x América (Rio) ",lil.êrite, a iné-pcia tem campeado nos clubes da capital, t. ração da A. D, E. IV!., e, 26 _:_ Flamengo x Corin-IJrcjudicnndo a u:m b m punha.$o de idealistas e atlet,as,
. ::llém da questão do convê- thians (local a seI·. sOI·tea-muito§] dos quais seI tiram e ainda sentem e lamentam

\_ (lia a ser estabelecido entre do) " 29 -- Benfica x Pal-este estado de coüJas que tanto infelicita o ii.osso_ fute-
a.s dllRS entidades� foi ven- meims (São Pau.lo); 29 _hoI.

Já falamos da necessidade de aumentar em cada
tIlada a da iluminação. In- Penara I x América (Rio).
formaram os dirigentes da I JULHO _ 2 - Flamen-• cluhe o número le associados, .escolhendo os mais inte·

ligente§ e Cllpazes para figurarem nas funcões mais im-
A. D. E. M. depender ape- go x Palmeiras (Rio); 3 -

portantes de' §ua§ diretorias,
•

n�s de ordem do prefeito a Benfica x América . (Rio) ;

Organizado, o nosso futebol encontrará sem grandes v�nda, por a,vi.ão, d-o mate-13 - Penarol x Corinthians

dificuldades I) rumo certo, <lual seja o do progresso, fa- l;l�l n:cessan�, :m tem�o (São Pa.ulo); 9 _ América

zendo lüm que todos se §intam honrados e dignificados
utIl para, a conclu�ao dos re- x PalmeIras (local a ser sor

com os êxitos obtidos frutos de um trabalho titânico I p301:08. Some�te �ll1do o m�- teado); .10 _ Penarol x
'. . tenal por VIa aerea _ fn- Flamengo (RI'O)' 10 BGostamo9 de ver com;) o maIOral do Avaí encara as /.

• ,
_ en-

."
saram _- podera o eq f' C' th' (S- Pcoisas. Está há pouco tempo à frente do espinhoso cargo I

. mpa- Ica x orm Ians ao au-
.,

'}
,

h
mento ser - reparado em lo)

� Ja ,1J1 la ('om_ carm. {} os assuntos que urgem solução i
.

; .

·lmeduita. Para levar a bom termo sua missão, conta CeI. I
, . .

'

sinho com. bons auxiliares, entre eles se destacando o IlI""�'f��'�?''''JV'V''
",,�'.J'VV" - �J""""".!"d'.b "'';'

ex-cra�k Saul� Oliveil'�, a�ora .se,cretário geral do clube, não póde � não deve ficar alheio aos movimentos que di-
em cUJa -funçao tf'm Iilido mfahgavel. I,zem respeIto do soerguimento do "association" barriga-

'l'AMB:J!:lVl O FIGUEIRENSE I verde.Pouco depollil de despedirmo.nos do engenheiro Cel- Como os leitores estão vendo, a campanha desta fo-
.90 Ramos Filho, encontramos na 1 ederação Catarinense 'lha, vi.?l.lndo colocar o foot·ball ilhéu no seu verdadeiro
de FutelJoI o lH'E5idente do Figueirense,

.

sr. Humberto lugm_', está tendo a devida repercussão. .

Machado que lá se encont ava cuidando do registro do Dois clubes, aliás os fundadores do futebol catad-
110VO defensor do alvi.uegro, Carlinhos. (ner.CJe já se manifestaram através as declaracões de seus

. ralamos-lhe sôbl'e a nossa campanha e o simpático 'dinâmicos primeiros mandatários que são. o� S1's. Celso
�r??el' �o "Furacão Negro" teve palavras elogiosas à )Hamó§ Filho e, Humberto Machado. Acreditamos que os
Hlew, thzel.1do que 81', de campanhas dessa natureza que ;wnsamentos deles coincidem (-mo os dos clubes Paula
o no so fiftebol estava PU::d8alldo. Faz pouco qne as- ! 'R',:'l!i}f> c'.' Ut�, l (>i�.;·:::i1i, Tanu 'u!:tré e Rocaiuva, que
sumiu. a presidência do queddo clube.e vem dispendendo i ;lUi8lh·,n (kudttn; €i;!, (',mdiçõc<1 de levarem a cabo qual-
05 ma�,ore§_ e§!m'�og no �cntido_ de fazer do.Figueirense 1,·l\ler ei.,]pl'eei, C,lmento. .lVIexam-8e, pois, senh�ll'es j:}iri-
lU, chtbe ren,mellte g'r.ftlide dentro do BraSIl. Conta o ' genteg, . .

Fif'neirense, revelou-nos, com cêrca de trezentos sócios. I Nn;;'lo Ltf Ü ;':, to ,],,, mel:! 1 dlJ que 'nunca, neces91ta,O in

..

t

..
�.,r}ª.s

.. s.
e

.... '?,a.�.l.n.v.
a .�ir..e.�._.o.r..

ia

e.l�l.eleva.l' aqUele... .n
..

úme

...

l'o

..

I c�nj ilg�r �i§Í[)i:ÇÜ';, .afim fie ati�lgír o geu verdadeiro obje-I�,!,!-""....o;;" ..�:;.!i'l�I est.� n�s og ta�(I�s e pa!.'a que a campanha que. tn'o, qll8 e o j'd:Olfi"t'!§f§!O 'esportlvl) de Santa Catarina e do
. emp�efl.l.t�(-�, ue:,;§,: ,�E�:nHil, .ãk�née o (fês-ej�d j �uceg·I'RJ'al2ffl;" "'.'_ ..

'

. IJjil.! 'p- .la &1(.: 'JIICWS, s.&helLdo. que o FIg teIrellSe I ' _PEDRO J:'AULO ,MACHADO
: "
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O ESTADO

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6

Vende-se
Cão da raça colíie com

dois anos de idade amestra
do ver e tratar a rua Bo
cn iuva 210.

COZINHEIRA
'Precisa-se na rua Lacer

da Coutinho, 13 (Chácara
do Espanha). '

Paga-se bem,
,

-------------'

Vende·se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'o ESTADO

Mio -ú ica rro

a dos VII[ORES ES.SENCIDIS,!

.. '.#
,."

DiASA 80 seu CIJJ
�.;:

.s-

GASOLINA ATLANTIC contém
* ASA (ATlANTIC SUPER ADITIVO}> 'A'RA�UMA COMBUSTÃO LIMPA
\, 6.485

Um prodigio da arquitetura ,,1
.

A mais bela emissora de televisão da" Ale'manha.
� \ ."

STU'r'I'GART - Na me- segundo e uma pressão de um sistema elástico e de rá renunciar a dispositivos poder-se-á êonfiar nos técní-
trópole do sudoeste da Ale- 170 toneladas a oscilação I compensação, Não se deve I de segurança, Pensa-se Cm cos sobremaneira interessa
manha, Stuttgart, está em da torre será de,·. cêrca ele 30 II esquecer que os caILOS de Iluzes ,especiais ele vácuo, d?s.em que as en.li�sões .

de
.

_
, _, _ NEM OITO NEM OlTEN-; que atropela, conslderando-

construção uma torre ex- a 35 cm. Uma Instalação ele agua tem de suportar' uma mas falta -saber se as suas, rádio e -de televísão sejam I·
, ,

êntí dí "1
' I TA", loc-ulpudo;nãohayeILdo·ue-

cepcional, auten lCO pro 1- ar condl�lonac o -, gar�nte I carga
muito considerável, descargas não. ,perturbarão. impecáveis, ,

, O -assunto tem sido por nhurn atenuante.' Ora, sabe-
g io da engenharia e da ar- uma temperatura agnldavel,' de cerca de 30 atmosferas, as emissões. No entanto,! Ernst Vermehren

-'d nós debatido nesta tribuna, 3e o atropelamento é prove-quitectura. As suas medi as durante todo o ano. No in-
I' pois a mais de cem metros

pois isso exultamos quando niente de uma série de er
transmitem uma idéia do teria!' .da "c_esta" a pressão I'

de altura, na cesta, a 'pres-I vimos a notícia de que exis- ros, da parte do motorista,
arrojo dos seus construto- de ar é levemente mais ele- são da água tem de ser su-

• _ ,

A "1
-

J .•• te projeto em andamento na da parte mecânica do carro,
res: um fundamento em for- vada do que no exterior, de ficiente para a extinção de, ssoclaçao rmao oaqulmI

Câmara Federal, dispondo da parte do estado de con-
ma de pé, de 7,50 m de pro- maneira que minca haverá incêndios, tanto mais que
fundida.de, um tubo de ci- corrente - de ar. os bombeiros não poderão

sõbré as penalidades aos serva ção das ruas e da par-

I d
motoristas que atropelam. te do pedreste que não é

mento armado de 36 me-
.,

Acima dos quatro an .a,
-

'I valer
a esta coluna gig�n- EDITAL DE ELEI·ÇA-O, 't"

E o que é mais interessan- fiscalizado; nem tão pouco
tros até ao "cesto' com qua- res há urna pla aforrna pai a

I
tesca com as suas escada" e De acôrdo com o disposto no artigo 420 dos 110S8>OS te _ dentro do nosso ponto orientado na confusão do

tro andares e duas plata- 300 pessoas 'e, por cima de- as suas mangueiras. Monta- Estatutos, faço asaber aos que o presente virem ou dêle de vista: _ Punição maior tráfego.
formas de 22 metros de al- la, uma segun(�a para 130 ram-se na. base bombas po- tiverem conhecimento que no dia 4 de junho de 1955, ás para os que não socorrem a Os motoristas -apresentam
tum: encima desta estrutu- pê;;soas que fica 152,40 m tentes que asseguram o 15 horas, em sua séde social, á Avenida Mauro Ramos vítima. razões que+são realmente
ra sólida em reticulado em' acima do solo e 6,35,40m a- transporte da água até à al-

11 sta serão realizadas as eleições para sua Diretoria A lei atual promove a fu- dignas de serem estudadas.
aço de 52 metros de altura- cima do nível, do mar, 'Das tura requerida. neo per'l'odo de 1955/'1-956._, ga do culpado, fugindo do A lei deve ter atenuantes e
como suporte das antenas, plataformas ve-se o Monte

I
O peso de 3,000 toneladas Plorianópolís ·26 de maio de 1955

I d 'S' S
'

1
.,. flagrante, Sucede que mui- "s causas dos acidentes po-A altura teta . a torre sera antis, na uiça, a 250 cm. inclui todas as instalações. Osny Ortiga, A

P
'" tas vítimas poderiam ser dem ser amenizadas com es-

de 217,50 metros, ou seja de distancia. 01' cima das Junto à torre uma série de Presidente
um terço mais do que a tor- plataformas há uma casa de edifícios abrigará as oficí-

salvas e não o são por que tas cinco providências de-

re da catedral de UIm que máquinas do elevador e, por nas técnicas, Pretende-se
ficam abandonadas pois as monstradas pelos motorís-

mede- "apenas" 161 metros último, o ancoramento do instalar duas emissoras de
••••••s••••••••(j.�•••G•••••••••••e••••:jja;j••il penas' do flagrante são se- tas; la, - exame -de veícu-

e deve ser a igreja mais al- mastro da antena, cuja pon- ondas ultra-curtas que uti- PAA EMPREGA AEROMO'ÇAS NISEI EM SUAS verás.' A nova: lei dentro' da: los; 2a, - fiscalização posí-
, evolução, dentro dos' pr íncí - tíva do tráfego ; 3a edu

ta do mundo. ta acusa uma oscilação de lizarão a antena que, além VIAGENS PARA TóQUIO . lo' c, ,'-:--
-

Pl'O"- humanitártos, ser'a' mais caca-o dos pedestres' 4a
O fundamento é constitui- um metro e meio quando o da televisão; irradiará qua- �, • -,.

-

do por dois cones truncados vento soprar com violência. tro -emissões simultânea- Os passageiros dos Clippers da Pan American World justa.
,

punição severa dos motorls-

de cimento armado, ÔCOS, No seu conjunto, a torre mente, Airways que se destinam ao Extremo Odente encontra- I Acontece porem, que no tas culpados e 5a. - con-

Os dois cones assentam nu- é uma. espécie de "teimoso". Não se interrompeu a rão, agora, caras novas em suas viagens para Tóquio _ projeto há e�cessos, Oito ou 3ervaç�0 das pistas".
ma placa de cimento arma- O fundamento é l'elativa-I construção da torre duran- as das bonitas aeromoças de descendência japonesa. I

oitenta. E for cond�nado pe-, A lei é das mais in teres-

, do reforçada no meio e nas mente pesado, pois totaliza te o inverno. Os operários e A Divisão Pacífico-Alasca da PAA, que faz a linha I �� c�ass� dos motortstas pro- santes e das mais urgentes,

beiras, cujo diâmetro é de 3,000. soneladae sôbre as técnicos altamente especia- do Oriente, acaba de contratar os serviços de vinte ta- i lS�IO�alS, que nomearam principalmente por terrni-

27 metros. Encima, no pon- quais descansam mais 3,000 lizados dispõem de larga jlentosas "Nisei", todas com fluente domínio da língua
cmissao p�ra, no �enad_o, nar com a fuga ao flagrante.

to de contacto dos dois co- toneladas de ferra. A torre I experiência na construção Ijaponesa, embora nascidas nos &tados Unidos. antepor-se a �ua aprovaçao Mas é mister que o Senado

nes o fundamento termina propriamente dita pesa com de chaminés e de torres. Pa- A admissão de areomoças de descendência japonesa. com a redação em ,qu� se atenda às considerações dos

Com uma placa de cimento todas as suas cargas úteis ra os proteger contra os a bordo dos Clippers foi decidida em face do constante acha, pOIS condenara ll,lte- motoristas profissionais .

armado ,de 1 metro de espes- apenás 3,000 toneladas. O I ventos gélidos envolveu-se aumento do número de passageiros entre o Japão e os gralmente todo motorista Nem oito'nem oitenta! .

sura, Neste ponto começa a conjunto assenta numa ca- a ponta da torre em tela. Estados Unidos, o qual faz/com que a. PAA também a u-
'"

� torr_e pi40priamente dita que mada de lias que pode 811- Isolaram-se as folhas da co- mentasse o nÚmero de seus vôós diários entre a capital
----.:..� --_.,

tem na sua base um diâme- portar normalmente uma fragem' com, lã de vidro e a� nipônica e as cidades da costa acidentaI dos Estados Uni
tro� de 10,80 metros que vai carga de 3,6 kg. por centí- queceu:se a vatlor a arga- dos,
diminuindo até ser de 5,rO metro quadrado, cifra esta massa antes de proceder ao' A maioria dos passageiros, segundo ficou constata-
'rne.tro� no ponto que se co- que a torre de televisão eRchimento. do, não fala outra língua, senão a Japonesa. Daí surgiu
locou a "cesta". A e�pessu- nunca atingirá. Renunciou- CÚrllo' sempre, a constru- a decisão de empregar as "Nisei" em cada uma das via-
ra das_paredes é, na base de se, por isso, a asselftar o ção saiu mais cara do que gens da PAA destinadas ao Japão.
80 cm e, no fim da haste, de fundamento e num sisteqla se' prev}ra nos éálculos. Fa- A primeira turma de sete aeromoças acaba de rece

apena,g 19 cm.A 136 metros hidráulico, como se prevera lá-se de uns dois milhões de bel' seus diplomas e já entrou em serviço. A segunda tur
de altura está agora em anterior-mente par.a o caso marGOS e, soma feita, a torre ma está sendo organizada, As seis restantes, de um tot�l
construção ,a "cesta" com de ser necessário compensar nâo deve ficar por menos de de VInte, serão recrutadas no Havaí e em alguns Estados
um diâmetro inferior de uma inclinação semelliante 3,5 milhões No entanto ven. norte-a.mericanos.

12,30 e superior de 15 me- ao ,do seu "colega" -em Pisa. ceram-s� to:das as dificulda- Para a maior pa:rte das aeromoças, a terra de seus

tros. J Calculou-se que, com o tem- 'des de financiamento. Sur- ancestrais era desconhecida. A ch�gada da primeira ae

.

- No, andar inferior da po, o solo cederá uns três giu entretanto o problema romoça "NiseiH a--Tóquio foi acolhida com grande publi-
"ce$ta-" será, instalada a e- centírq.etros. Tomaram-se to- dos dis'positiv'os de seguran- cidade pela imprensa local. Tratava-se de Katherine

missorà de televisão. O se- das as providên.c.ias para, ça para a aviaç.ão que aliás I Shiroma,
nascida no Havaí, e cujos p�is emigraram do

gundo andar contém a co- observar Gonstantemente a se limita a aviões' particula- .Tapão em 1918.

zinha é as suas dependên- tO�'i'e, pelo método tl'igono- res e a avi�e� forçados a a-I �� aeron:o?as "Nisei" tem que pr:enc��e: os mesmos

cias, 'enquanto que o tercei- metl'lCo. No caso de haver a terrar em �len? campo. Por (eqUlSÜ�S eXlgld?s de outras moças" Isto, �, ,de 2_1 a 27
1'0 e qU,f1rto' COl'lstituem o mínima inclinação ainda ha- el:q.l1U11to dlspoe-se de uma

I�nos
de Idade, doIS Hl:OS de estudo umversItano, nao usar

restaurante com 108 e 112 verá a possibilidade de a sena de luzes . vermelhas. oculos e serem soltell'as.

luga,rés respectivamente. Os compensar na construção da 'Houye quem propusesse que A- inicia.tiva dá PAA nêsse setor atraiu as atenções
quatro, andarés terão um "cesta". s.e pintasse

a torre às riscas "dOS
círculos ni?o-americanos tant? na cos:a __oci�ental

revistimento de metal ligei- E' possível que a torre di- brancas e vermelhas, suges- dos Estados Umdos Como no Hawal, os quaIS nao somen

r� com janelas, emelhantes minua no decorrer de três tão esta que não mereceu o te a consideraram como bastante prática como também
às da cabin'e' de um avião. anos de uns seis centíme- apoio dos peritos' por ser [url!a demonstração de democracia.
O p�ssoaI da e,mi'ssO'l:;a e os tros o que acarreta certas muito cara e pouéo estética, As novas aeromoças mostraram-se bastante entusi-

, f!9spede.s não, ,s,entirã(i,: s� deSllantag.en ,,;na· instalação pois - ,lembraria, a meia de ,asma das ,com 'suas atividades. Tôdas _eh1l querem v'iajà-l�
quer que a uma velocidade da canalização. Os enge-' uma menina existencialista.

I
e dizem que gostam do trabalho

, ,
.

dg, vento de 47 metros pO!', nheiros adaptaram, por isso No 'entanto, não se pode- proporciona-lhes cont

..

. ATENÇÃO JOVENS CONVOCADOS
PARA A la; REGfÃO MILITAR

{!i ".

�._._"
....

�l: _iI'<t- ." ..rr"�
.' ..

'''''

"Faço saber ter sido alterada de 30 de Maio para
-

2
de Junho de 1955, a data de apresentação ao 14'0 B. ,C. -
Estreito, do§ jovens convocados para prestarem o Ser
viço Militar, na la. Região Militar, na Capital Federal".

-(a.) JOSÉ MIRANDA BARCIA
Major Chefe da 16a. C.R:M.

BllLY GRAHAN NA SUECIA
·.7H;",�

(SNA) - Uma "cópia" I pregadores, um cantor � um

sueca: do "team" evangeifs- dirigente de côro.,
tico de Billy Graham foi 01'-'1 A equipe evangelizadora
mado t!omo um resultado utiliza-se das técnicas de
direto da. visita do conheci-, monsti'adas por Billy Gra-
do evangelista americano a

Estocolmo no último verão.
A organização, que rece

beu U' patrocínio da Socieda
'de Sll eêa de' Negó(;']an es

Cristãos, conta com a coope
ração de' três conhecidos
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Noticias diversas
I
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EXêl""iSIONt�IA ·'ARNQ.bQº _RAI1LlIJ01
=WE{:)ICIQNÁRIO-

rúNDADO EM i6-9�54

CATARINENSE 1
-

,
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•

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOClEDAOE, fERAÇ

MAIOR'ES OPORTUNIDADES OE CONHECER A

TERRA CATARlfIIENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA= NOS HOJÊ MESi\,iO� TEU IJdME E: fNOE'fif

ço A CAIXA POSTAL. 489- fl.ORIANÓPOLlS-S.C.

Cõm a Biblia '.na Mão
(,No tenaculo»
31 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:

- em 1.539, os selvicolas rschassaram a expedição
de Fernando Souto;

- em 1.576, chegou a Bahia o terceiro bispo do Bra-

sil;

ANDRÉ NILO TADASCO

de M. Ruiz Elízegui, pintura no Brasil sem sacrt-
da Globe Press . fício".

xxx

Vão ser ampliados neste a

no oa trabalhos de desenvol
vimento da produção do ma

te, destacando-se a constru

ção de "barbaquás" coletivos
nas zonas apropriadas e a

criação de campos de semen

tes para a distribuição de
mudas aos lavradores.

xxx

O Instituto Nacional

o presidente da Comissão
da Indústria Pesada já ini
ciou entendimento com in
dustriais de São Paulo e do
Rio de Janeiro no sentido de

iniciar a fabricação de son

das petrolíferas nacionais.
Os entendimentos, segundo
se informa, estão sendo co

roados de êxito. A Comissão
da Indústria Pesada deseja
levar avante essa realiza

Çí'IO, que representa conside
nível economia de divisas.

,Novi�a�es mé�icas
Sanf'ord.Lowe palha da no mundo. Oalcu

h-se em milhões o número
DA CLOBE PRESS de trucomados, sendo co-

Entre os preparados que murn especialmente no Orí
mais esperança oferecem no ente Médio.
tratamento do câncer encon- É justamente do Oriente
tra-se os dos grupos conhe- Médio que nos vem uma boa
cido como mostardas de ai- noLícia.
trcg ên io. Infelizmente, ês- Dois médicos Iuguslavos
ses compostos são muito tó- daquela região anunciam te
xicos para o organismo, rem obtido êxito notavel

:

pois, como seu nome indica, no tratamento da tracoma
são parentes próximos do com o antibiótico' terrarní
mortífero gás de mostarda. ciua, Empregada, sob a for-
P rocurarido modificar a to- ma de pomada, em 80. pa
xida de do produto e.ra o mes- cientes, 39 dos quais tarn
mo tempo conservar seu po- bém '

receberam tratamento
der, de retardar o desenvol- com sulf'atiazol, a terramici
vimento dos tumores mal ig- na produziu a cura em 37
nos, farmaologístas da Uni- ('liSOS e melhoras acentua
versidade de Tóquio, com- das nos 43 casos restantes.
bínaram várias mostardas, De que maneira o núcleo
de nitrogênio com amíno-á- da célula viva controla as

cidos, obtendo resultados at.ividades de toda a célula?
cons idern dos

.

razcàvelrnente Talvez seja encontrada uma

satisfatórios. Desses com- explicação para o caso nas

postos, o que apresenta lâminas de ovos de rãs de
maiores vantagens é o cha- um milionésimo de polega
ma do N-bis (beta-cloroetil) da (25 milimícrons) de espes
alanina, que, ao mesmo tem- sura, Estudadas essas lâmí
po que é menos tóxico e ir- nas em microscópio eletróni
rita menos a epiderme que co, verificou-se que existiam'
os demais, tem uma ação fios diminutos entre' o nú
mais seletiva sôbre as célu- cleo e o protoplasma do res-

las cancerosas. to da célula.
A t.racoma, enfermidade

I

A descoberta foi feita pe
provocada por um vírus, 'lo Professor Arthur W. Pol
que ataca a vista e provoca líster, que a comunicou, em

a cegueira, a menos que se- 'recante reunião da Aca.de
ja 'devidamente tratada, es-

'

mia Nacional de Ciência de_
tá, infelizmente, muito es- Nova York.

do Perdeu-se
No trajeto da rua Bocaluva ou no ônibus da Agro

nômica, um relógio de ouro, com' pedras, de senhora e

pulseira também de ouro.

Gratifica-se bem-a quem devolvê-lo na Avenida Rio
Branco, n. 74 - Nesta.

Mate vem de assinar acor

dos com
_ os governos dos

Estados produtores, possibi
litando a maior eficiência
na fiscalização o fomento da

pultura em apreço. Segundo
dados oficiais, as exporta
ções �ara a Argentina, Uru
guai e Chile elevaram-se de
39.000 toneladas "em 1953
para 49.000 em 1954.

xxx

Comentando certas defi
ciências na iluminação do
Rio, um jornal comenta que
há 40 anos, em 1915, a Ins
petoria General da Ilumina
ção do D. F. realizava os

primeiros testes com lâmpa
das incandescentes Edison
Mazda General Electric, a

fim de substituir as de arco

voltaico, então muito apre
ciadas.

Ofnem as
CINE SAO JOSÉ Fatos em Revista. Nac.

Preços: 9,00 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Técnico:Pt fO Teares de Bordar
Precisa-se de um, que seja igualmente desenhista e

que entenda perfeitamente ele máquinas sistema Zahm e

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

Ofertas c/rererencías e pretenções, para caixa postal 2661
- SÃO PAULO.

.... JlCII1àaI ""'_;HA.I.•••J., -: FOtas..� GU c.1IJl'� !
"1*� r"'C'&IU,f'jIí:)5�a&.Y ,�-:=��

.

Participação
João Teixeira da Rosa Jr'l João José Mendonça

S�h�a . S�h�a
têm o prazer de participar o contrato de casamento

de seus filhos

I

- em 1.606, com a retirada dos colonos, termina o

peequeno estabeleS:nento fundado por Charles Leigh na

embocadura do Oiapeck;
- em 1.767, o Coronel Manuel Jorge Gomes de Se

pulveda, que nesta época tinha o nome de José Marcelino
de F'igueiredo, avançou sobre São José do Norte, tornan
do-se senhor das posições que os hespanhóís ocupavam
no lOio Grande do Sul;

- em 1.780, ainda com o nomee de José 'Marcelino
de Figueiredo, o General Sepulveda entregou o Governo

xxx
da Capitania do Rio Grande do ,S.Ul ao seu sucessor Ge- O compositor Hekel 'I'a-
neru l Veiga Cabral; vares ficou estarrecido com

- em 1834, as primeiras horas deste dia, aos gritos o desconto do fisco inglês
de "Mata bicudo", foram assassinados em Cuiabá os re-

na remessa de seus direitos
sidentes portugueses e brasilelros adotivos; ,

autorais por gravações fei- h;iiili,.__�,ji.iíí-;rt_··ilI-mr,IIm'''__ .-�.<",' ._ .. _. __-o- em 1879, 'em Pernambuco, . faleceu o poeta ala- tas na Inglaterra. "Parecia J�._�-��goano Inácio de Barro.s Acioli de Vas�oncelos; . que o Império Britânico era
- e� 1.882, fOI �ntl'egue a ':iscondessa ..

do �1O meu parceiro na composição. As 8hs.
Branco, somente para fins de usufruir os respectivos JU- I

de minhas músicas". SEGREDO DA CONFISSAO
ros, a importância de 63 :036$600, em 40 apólices da divi- xxx Versa sobre a história
da pública, a entrega foi feita pela Redação do Jornal do Osvaldo 'I'eixeira.r diretor imortal de Giovanni de Me-
Comércio, do Rio. da Escola Nacional de Be- edui, grande Cardeal que vi-

- em 1953, na histórica e centenária cidade 'de La- las Artes, lamenta os preços veu em Roma. Um fiíme E

guna, foi solenemente inaugurado o Monumento da Gló- astronômicos atingidos pe- gipciano.
ria, escultura do sr.' Alfredo Staege e engenhâria- do dr. las tintas. "Pelos preços a- Direção de Yussef Balk
Colombo Machado Sales. tuais - declarou :-- só o Welbe.

Aga Khan pode dedicar-se à No, Programa:

co e comprovaram -8 com-

bustão do gaz que provinha san HAYWARD em: Bud ABBOTT e Lou COS-

do fundo da terra. O DESTINO ME PERSEGUE TELLO em:

No Programa: PLANETA MARTE
Bándeírantes na 'I'elaj.Nae. No programa:

Preços: 1,50'- 2,00 - 3,50 Paisagens do Brasil. Nac.
Imp. até 5 anos. Preços: 9;00 - 4,50.

Imp. até 14 anos.

As 3 - 8hs.
Atendendo a ínumeros pedi
dos:

O argumento deste filme
é apaixonante e poderosa
mente convincente.
Líberta d LAMARQUE

Ruben ROJO em:

ALOUCA
No Programa :

Cine Repórter. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos,

IJI+I;Q
As 8,15hs.

Sessão das Moças
Charlton HESTON - Su

san HAYWARD em:

O DESTINO ME PEltSEGUE
No programa:
Bandeirantes na Tela. Nac,

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp, até 14 anos.

Hedi e Huri
Florianópolis, 20 de .Maic de 1955.

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

Nunes Pires - 12.
------------------------------------------------- .----------------�--

ClUB� DOZ� Dr AGOSTO
SABADO - DIA 11 DE JUNHO NOS SALõES DO

CLUBE DOZE
EM BENEFICIO DA ALTRUISTICA E HUMANI

TARJA "SOCIEDADE .DE AMPARO E VELHICE".
Será sorteada uma SALA DE JANTAR que estará ex

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

.

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

Cartão de Bingo - Cr$ 5:0,00 - Ingressos para não-
sócios - Cr$ 50.00. .

.

I -

t . I - •

AO MONTE DAS BEATITUDES
Foi inaugurada uma estrada

(SNA) - Alberto Gori, tando uma fita' simbólica
Patriarca de Jerusalém com as côres de Israel e da

inaugurou oficialmente uma Itália.
nova estrada que conduz O patriarca agradeceu ao

tanto ao Monte das Beatitu- govêrno de Israel e aos Es

des, onde Jesus entregou o
I
tados Unid.os, q�e coopera

célebre Sermão da Monta- ram no rinancíamento do

nha como à Capernaum, on-
t projeto.

de êle viveu por algum tem-I
O dr. Peretz Bernstein,

po.
"

. rael, reiterou o desejo do

Durante uma colorida ce-. Govêrno de cooperar com as

rimônla o sr. Gori inaugu-I igrejas. Enfatizou a impor-
1'0U o u'so da estrada, e.or- tância do turismo religioso.

Vende-se Moveis
Um quarto de solt"eiro compfeto 'de imbuia, uma

copa laqueada e um jogo estofado. .

.

Ver e tratar à Rua São JOl'ge s/n., sôbre lOJa SAPS.

OPERARIO A VOSSA DISPOSiÇÃO
CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANUJ)O. ATENDE-SE CHAMADO A

WJLlO. _
.

_ ...

o.D�rád9:: ..y�J,.,DElVIAR POSSAS Ruà "3 de Ma�o"
.

,E§.liii�I'1;O.
'7'�···,_i.;. ""

i'r ., 1/tlk� O Que

.",� ( .. r I M�� 8.4. Cf;mé'iuio e Agênvias
,

RUI Joio Piritol 'Fpoli'... iOStlliCatarina

xxx

Operários que trabalha
vam numas obras em Mon
tes Claros foram surpreen
didos pelo forte cheiro de
petróleo que emanava de
uma rocha que estavam per
furando, verificando que a

mesma estava humedecida
por um líquido que recendia
a gasolina. Por curiosidade,
um deles riscou um fósforo
verificando-se então peque
na explosão. Os operários,
aprofundaram mais o bura-

(.li••1
As 5 - 8hs.

Sessão das Moças
Charlton HESTON - Su- As 8hs.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

f
I

Sessão das Moças
John KENT Michael

RODGHAVE em:

NUNCA TE AMEI
No programa:
Bandeírantes na Tela, Nac.

Preços: 1,00 _. 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

•

(

_ .•.,. • <',,"
'. �--=-

'�\;.f;,�.��, �;;��

),�, "_. �,:��J;h����
AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
hQri;tQl\tQj e "trtiçal.

., J; -- -'�.

"

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

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

.AQueCEDOR

ELÉTRICO

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (fá de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• ' Controle automático de temperatura po( TJRfy\OSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.
./ �

FABRICA

11P«{,�4,
.I�ERSÃO e

/

'Capacidade 30 LITROS

• Construido' inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

.• Játc abundante na tempe·
ratura de?ejada.

�'
o MiStURADOR DÁKO, de ,,,�.,

'-
.:', :. c" 1agem -instantanea, permite a

maior ·

••c;ala· di, Ijrgdl,lações de

TEMPéRATUR....' .

�� J'.!.

.

�
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n:_B-L.� ..

�h DE DIREITQ DA 5. 55. (ass.) Ab!1âÚ:ia
COMARCA DE BIGUAÇU Costa Arantes, Juiz de Di

Edital de citação com o pra- reito. SENTENÇA: Vistos,
zo de trinta (30) dias etc.' Julgo por sentença a

justificação produzida pelo

IO Doutor Abelardo da autor Agenor Francelino da

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

reito da Comarca de Bigua seus devidos efeitos. Cite-se

çu, Estado de San�a Catarí- por manda/do o Dr. Premo

na, na forma da lei, etc. bor Público e os conf'rontan-
Faz saber aos que o pre- ces do imóvel. Para ciencia

sente edital virem, ou dele dos interessados incertos,
conhecimento tiverem, que expeça-se edital na forma do

por parte de Agenor Fran- art. 455 § lado Cod. de
celino da Silveira, por seu Proc. Civil. Custas afinal.

advogado o Dr. Acácio Zél- Big. 23.5.55. (as s.) Abelar

nio da Silva, lhe foi dirigl- do da Costa Arantes, Juiz
Ida a petição 'do teor se-, de Direito. E para chegar
guinte: - Agenor France- 10 conhecimento dos inte
lino da Silveira, brasileiro, ressados, passa o presente
ca.sado, lavrador, residente edital, com o prazo de 30
e domiciliado em Inferninho, dias, que será publicado e "

neste Município, querendo afixado na forma da lei. Eu,
promover uma ação de usu- Orlando Romão de Faria,
capião, vem, por seu procu- Escrivão, o fiz datilografar,
rwdor e advogado infra as-' e subscrevi.
sinado, expor e requerer a Bíguaçu, 24 ide maio de
V. Exa, como segue: Pos- 1955.
sue o Suplicante, no Iogar (ass.) Abelardo da Costa
Inferninho, neste Municipio, Arantes - Juiz de Direito.'
um terreno de 176m de Conf'ére com o original afí
frente por 500m de fundos, xado no, logar de costume.

área de 88.000, metros qua- Orlando Romão de Faria
drados, confrontando ao Escrivão.
norte com terras de herdei
ros de João Lopes, sul com
as de Leôncio Souza, frente
com quem de direito pelo IIM�JW.
travesão da Peróba, e fun
dos com o Corrego do Morce

go. 'I'errr o requerente a pos
se mansa, pacifica, sem opo

sição nem iterrupção e com

o "animus domíni" ha mais
de' trin ta anos, por si e seu

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

lher Inês Carolina Nazário,
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 adquífir- o domi
nio das mesmas, com funda
mento nos arts. 550 e 552 do
Código Civil e na conformi
dade dos arts. 464 e seguin-
tes do Código do Processo
Civil. Assim, pede e requer
a V. Exa., se digne ouvir as

testemunhas abaixo arrola
das, e que comparecerão em

Juizo independentemente de

intimação, procedendo-se a

justificação "ab-ín itio", e,

julgada esta procedente, se

prossiga <de acôrdo com o

artigo 455 e seus parágra
fos, sendo após., data venia,
julgada procedente a pre-

,

sente ação de conformidade
com o artigo 456, do Código
Processual como o anterior
citado, sendo de tudo ciente
o Dr. Promotor Público e e � _

�.,

A N S�PÓ�,.�'�
t Agradecimento e Missa, Dr. E. Moennich

Cirurg, - Dent.
(com vários e recentes cursos de especialização)

Uperações da bõca, gengivas e maxllares e extrações difí
ceis - dentes ínclúsos Tratamento atual da Piorréia,

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

teste bateríolózico e contrõle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

,

quando anatomícamente indicadas.
, . P��1!es: ,-m�X,e.is- e fixas

_'.'

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTER�PIA
Atende só em hora previamente marcada
Cíínícar
Rua Nerêu Ramos, n.,38 - Fone 2.884
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

Maria do Nascimento Mafra, Rubens Mafra e Famí
lia, Valdir, Mafra, Otávio Vieira e Família, Florisvaldo
Din iz e Família" veem en carecidamente agradecer a to
dos aqueles que enviaram telegramas à Família de, flo
res -e grinaldas para, e acompanharam o féretro do, seu

estremoso e querido espôso, pai, sogro é avô, LIDIO SE
VERINO MAFRA, vindo a convidar para- Iit missa de 70
dia, que se fará realizar na Capelinha São Bom Jesus dos
Aflitos, quarta-feira, 10 de junho, pelo o que, antecipa
damente agradecem,

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

DR. INGlETTO
Diarçnóstico-'I'rato. Clinico e Cirúrgico das Doenças "

Afecções, de Adultos e Crianças.
Pediatria -- Ortopedia - i'l'Faumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetricía - Urologia - Endocrinologia.

,

Curas de emagreetmento. e tm"ordo�
Doenças da velhice.
AL'!'A CIllU1LGIA

CrRUROIA PLASTICA: Estética e ReElaradora;.
Consultório: Rua Fernando' Machado, n. 6 - 1° andar,

citados os cônjuges dos con-,

�:�����te:ej:�, i:a�:�dOc:�� JOQUEI CLUBE DE SANTA CATARINA

. �::::�;�t���::m:.:o: Iea���;::�;T:�:�:����::;
Dando á presente o valo.r I ano, fará realizar corridas todos os domingos, a partir de
de Cr$ 2.100,00, P. defer.l- i12 de junho próximo
mento. Biguaçu, la de maio Outrossim leêva ao conhecimento dos senhores, Pro-
de 1955. (ass.) Acácio Zél- Outrossim: leva ao conhecimento dos senhores Pro-

nio, da Silva. R.elação ��s tas as inscrições de animais, para os três páreos que fa
testemunhas: Luiz Porfírio rá realizar, com as 'Seguintes cotações:
de Souza, Leôncio Souza, 1° lugar - Cr$ 3.000,60
Tomé José da Rocha. Sela- 20 lugar - Cr$ 600,00
da com Cr$ 3,50 estaduais. As inscrições deverão ser feitas na sede do Jóquei
Despacho: A. Como requer. Clube à rua Fernando Machado, 3, às 2a, 3a e 5a feiras,
Designe-se dia e hora para das 19 às 21 horas
realisação da "audlencia de

justificação, ciente o Dr.
Promotor Público. Big. 10.

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente' com hora

Florianópolis, 23 de maio de 1955.
A DIRETORIA

Expresso�FlorianópoUs LIda.
_, transporte 'de cargas em geral entre

FlORIANÚPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO.
€0:&1 VIAGENS DfRt'I'AS E P'i!:R'MA NE:N'TES EM CARROS FRÓPRI�S'

nLIA.... : CURITIBA FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANÓPOLI$
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. l:n

Fones: 2534 - 2.535
. Caixa Postill, 435
End. Tele�r{\ilco:

Bandrade e iTranspolls
-o.;....

Viscon.de do, Rio' iBrancc

(Q32186)
Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-30-901
Telefone 12-30

'

São Paulo - Capital - BP.
'Endereço '!'elegráfico:
,8andrade e TranspolÚl

-0-

Endereço Telegrátic;:I
6alltidra e Transpollil

-'-.)-
Distribuidor' '-

C, RAM'OS SIA
(Agência n", Rio de .laneiro e em Belo HorI�onte com tráfego mtítuo ati

8io Paulo com a Bmpriaa de 'l'i'ansportea Minas Gerala SIA.) -

Comercio - Transportts
"Rua João Pinto,' 9 Fpoli;.

asa "Enreka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, -Motores

Wlétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétrícas.. Motores parã Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e 'Força

Instalador licenciado pela D.O.P: - 'I'êcníco forma
do na Europa

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Relistro: Inscrtção 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

E8tl'eÍto - Florianópolis � Esta-do de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO
'---_,,_ - ._-� ---

Dental Santa'Apolonia
')K /

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: 'I'iradentes, .n.? 20

FLORIANóPOLIS

ESPECIAUZADA EM ARTIGOS DEN'I'ÁRIOS
Estoque permanente de todos e quaísquer artigos

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES �TEVONI ·te�
mos para pronta entrega

Aceitamos' encomendas de PLACAS EdMALTADAS
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior pelo
AÉREO e POSTAL

os senhores Dentistas e

. Serviço de REEMBOLSO

..

'COQUEIROS PRAIA CLUBE
ASSEMBLÉIA GERAL

Convocação
De conformidade com a decisão da Assembléia Ge

ral de 10 do corrente mês e de acôrdo -com o art. 34 dos

Estatutos, couszoco os srs, sócios proprietários do C.P.C.

para, em Assembléia Geral, a realizar-se nó próximo dia
9 de junho, quinta-feira, às 19,30 horas, em sua sede so

cial; decidirem sôbre a proposta de fusão, oriunda do

Clube 12 de Agõsto, proposta já estudada e aprovada
pelo Conselho Deliberativo do C. P. C. em sessão de 2 do
mesmo mês, tendo em vista o que preceitua o art. 39-H
dos Estatutos.

Florianópolis, 25 de maio de 1955.
'

João Eloi Mendes - Pte, do C. 'D. :_ No exercício
ela Presidência.

IAC.-Transporte!; Aéreos
Cajarinense s. A�
ASSEMBLÉIA,GERAL ORDINARIA

1 a- CONVOCAÇÃO
.
São convidados os senhores acionistas desta socieda

de para- a assembléia geral ordinária, a realizar-se em sua

séde social, à rua Felipe Schmidt na 14, nesta Cidade de
Florianópolis, no dia 15 de jun-ho de 1955, às 15,00 horas
para deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA
10 Leitura, discussão e aprovação do balanço, conta

de lucros e perdas, relatório da diretoria e parecer do con

selho fiscal, relativo ao exercício de 1954.
2° Eleição do conselho fiscal e seus suplentes;
30 Assuntos de interesse social.
Florianópolis, 25 de maio de 1955

João David Ferreira Lima
Diretor Presidente

DESENHISTAS
, A ESCOLA DE ESCRrTA E FAZEN'DA NECES

SITA DOS SERVIG0S DE DESENI-ífsTAS PARt�· CO
FECÇ!O DE CARTAZES E QUA'I;lROS MURAIS D�,:,
TINADUS A ENSINO., INFORMACõES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS' DESENHISTAS JA
INSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM OOMUNICA
QkO. GOM,A ESCOLA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Concurso M·iss.Santa Catarina

O·
.excepcional certame' que empolgou a cidade

Na FA� domi��o. ás 10,30 \ .

E 1.0 luga� entrou "na Em 7.0 lugar, a senho::mha MARIA SIQUEIRA e IvIISB não se podia sair de onde Fülaram:1.0 microfone o cl.id!ssimos pela .grande mul-

da manha, teve 1111C",0 a outra pista a senhorínha TEREZI- MARIA CAMPOS, da cidade BRUSQLJE... estava... dr. AD1�RBAL RAMOS DA tidào que lotou íntegralmen-
parte do formidável certa- NUA FIALHO, que recebeu de Lajes. Novamente outro desfile, A orquestra argentina de SILVA e diversas autoridades te a Praça 15 e ruas em

mên da escolha da MISS "fartos aplausos, sendo filma- Em 8.0 lugar, a senhorinha ja com MARTA ROCHA, CHARLEY e seu quarteto es- que se achavam ali no meio derredor ...

SANTA CATARINA... da em todos os seus .gésto:, JUÇA' CABRAL, represen- tambem com grande trabalho pecial, movimentaram as daquela imensa multidão. .. Foi um espetáculo coroado
Em primeiro lugar CAR- e movimentos.. . tante do FIGUEIRENSE, A para o cinegrafistas e foto- danças... O salão se achava rica - de pleno êxito ...

LOS E SEU REGIONAL, en- Em 2.0 lugar veiu a senho- GAZETA e CLUBE MARTI- graThs... Em dado momento come- mente ornamentado e a fina

cantou a ássistêncía calcula- rinha IARA SANTOS, repre- NELLI. O locutor dando curso ao çaram a entrar as MISS sob flôr de nossa sociedade ali Parabéns aos organizado-
da em umas tres mil pes- sentante do CLUBE 21 de Em 9.0 lugar a senhorinha microfone à sua exuberante farta aclamação da imensa estava em trajes de passeio... res do grande certamen, um
soas. . . Julho de Itajaí. RENATE OTTEE, da cídade verve, fez uma comparaçâo a,,>sjstênciu...

.

Assim o encerramento -do espetáculo inédito que de-

Alcíoné, Daniel Pinheiro e Em 3.0 lugar desfilou a se- de BLUMENAU. sobre o que se diz: "que ver A comissão julgadora esta- concurso MISS SANTA CA- ram á nossa terra ... E com

outros cantaram varias pá- nhorlnha ANA MARIA UEU- Em 10.0 lugar a senhorinha Napoles e depois morrer: mo- vn à postos... Começou:l TARINA teve um decorrer saudades a nossa gente viu

ginas musicais... SI SIQUEIRA, representante LEONILDA BINDER, de Oa- dificando para: "VER MAR- votação e apuração que foi todo-brtlhantíssímo, que em- chegar o término da grande
Após este show que foi do "BLOCO DOS XX" de çador. TA ROCHA E DEPOiS MOR- irradiada ao microfone pelo polgou todo a cidade... festa que durante três dias

hradíado pelo-locutor da Rá- Itajaí. Em 11.0 lugar a senhorinha RER"... dr. DIB ClIEREM, da equipe A's 15 horas houve o des- movimentou toda gente e

dío Guarujá, começou, o des- Em� 4.0 lugar senhorinha IMACULADA GASPAR, do MARTA ROCHA falou ao da RA'DIO GUARUJA'. . . file dos carros alegóricos com, prendeu a atenção do povo
file em maiô das Miss... ZE'LIA ALVES DOS SAN- Grêmio dos Comerciários, microfone agradecendo a' Depois de apurados os vo- as MISS, aliás quatro lin-I não só desta Capital, como

r<'oi um momento índíscrí- TOS, de Tubarão. desta Capital. retumbante acolhida do ge- tos, foi proclamada vencedo- dos carros, que foram aplau- .
de todo Estado.

tivel a entrada das Miss no Em 5.0 lugar a senhorinha Em 12�0 lugar a senhorinha neroso o povo desta Capital D ra a linda senhorinha ANA
enorme estádio, .. Uma ova- WALQUIRIA LUZ, de Cres - CAROLINA B A R K E S de despedindo-se com uni gran- MARIA HEUS! SIQUEIRA,
ção formidável se ouviu en- ciuma. Brusque. de abraço... brilhante representante do
tão.. . Em 6.0 lugar a senhorinha Após o desfile, as MISS O espetaculo na FAC foi "BLOCO DOS XX" da cidade
Cerca de vinte cinegrafis- ARLETE GONÇALVES, re- formaram em fila e se· dei- realmente grandioso e ines- de Itajaí. ..

tas e fotografos estavam à presentante do CLUBE DO- xaram filmar e fotografar quecíve!... O entusiasmo foi índíscri

,postos, filmando as MISS ZE DE AGOSTO, desta Ca- de todos os ângulos possí- Esteve presente o nosso tive!... Em 2.0 lugar veíu a

de todos os ãngnlos.: . pltal. veis. . . E quando estavam Prefeito, dr. Osmar Cunha. senhorinha CAROLINA BAR-

assim, entrou a gloriosa bala- KES, de Brusque ... Em 3.0
ninha MARTA ROCHA que GRANDE E ENTUSIASTICA a senhorinha ALVINA MO-
foi delirantemente aclamada, "SOIRE'E" ELLMANN ...
dando um passeio completo A's 23 horas teve início a Com MARTA HOCHA pre-
em derredor da pista... A formidavel soírêe no CLUBE sente, foi coroada a vence

assístêncía aclamou a linda DOZE... clara. .. Infelizmente pouco
MISS BRASIL com Indíscri- Para falar a verdade não pudemos vêr de onde esta-
tivel entusiasmo. . . cnbía mais nínguem dentro vamos, tal a aglomeração,
As aclamações ás MIS8 do veterano. .. I que invadiu a pista. Marta Ro

de nosso Estado, se dístan- A custo a gente se Iocomo- CHA se despediu dos presen-
cíaram logo para MISS ANA via e houve momentos que te e se retirou a seguir ...

------------------------------------------�-*----------------------
Florianópolis._ Terça-feira. 31 de Maio de 1955
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Na manhã de ontem en- O fato deu-se quando uma

CURSO DE EXPANSAO CULTURAL ;;c�:o:o��o���::ci�f!.�:�� �e��:��.� ��t�� �j�O:f��I:�:��l�
A Enciclopédia em Imaruí e Criciúma ��\.��U���I�A��� ��s��� ��. " outras pessoas de ea-

Na Casa Paroquial, do ílus- rífico Santa Catarina; Woi- GO, n. 36, naquela madru- Uma senhóra ele estatura
tre vigário, o padre Dr. tta- mil' Wasnieski;' da óomn. gada, quando a cidade ainda regular e forte lutou brava
mar Luís da Costa, de vasto Carb. s .. Marcos; engenheiro se achava empolgada pela mente ·com o tarado, C01'

renome pelo Estado e autor geólogo Dr. Vitor Dequech: presença das Míss e o grrm- tando-o todo com uma faca
de obras que muito têm ele- José Portela, da Carb. União de certamen que decorria e quando procurou outra ar-

'\rado a cidade de Imarui, Ltda.; Elías Dal Bó, da DaI brilhantíssimo. ma, uma machadinha, que
realizou-se a reunião para o Bó � .Ltda.; comerciante S-i- Infelizmente os nomes das estava noutro local, o bandí- PROCURAM CON-
Almirante Carneiro expôr os tonius Nuerberg, ctncínato moradoras da citada resí- do escapou-se... TROLAR A BOM-
objetivos de sua visita e pro- Naspolini, sifvio Burígo, Her- dência não pudemos saber Assim novamente o tarado
vídencíar a. organização da minino Delavi; vereador Jo- porque as mesmas estiveram continúa agindo, apesar do) BA DE HIDRO-
corriissào da Enciclopédia no ão Zanette; Agenor �araco, na Delegacia de Policia cê- fórte policiamento que se GÊNIO
município. agente da. Caixa Econômica'; do pela manhã solicitando f1,S estende por toda cidade. . . LONDRES, 30 (1.1. P.J - A
Tudo correu magnifica- Hercílio Amarante, secretá- armas para se defenderem, A citada senhora declarou rádio de Moscou revelou ho-

mente, com o maior interes- rio da Prefeitura; Augusto mas ali foi-lhes declarado que se tivesse um resolver ti- je, pela primeira vez, que os

se, ínclusíve na troca de per- Firmino, tesoureiro da Pra- que só na Ordem Social é nha liquidado com o incrível cientistas soviéticos estão
guntas e respostas após a ex- feitura; professoras Maria de que poderiam atende-las... tarado, mas as armas de que d t 1 f Ipl'oc�r�n o con rotar a orç.aposição. Decidiu-se que a co- Lourdes e Marra Lídia oar- E desta ida .na Delegacia de dispunha em sua residência, rormídável da bomba de 111-
rmssao seria composta de neíro, Adernar Costa e se·- Policia não foi anotado a onde só moram mulheres, drogênío, a fim de empregar
pequeno número de pessoas e nhora, contador José Oae- ocorrência, motivo porque não foi suficiente para en- sua energia no desênvclvt-
foram escolhidas as seguín- tano Sobrinho, etc. não conseguímos os nomes frentar o bandido, que mere- menta industrial e em outros
tes: das citadas senhoras. ce o maior corretivo quando usos pacificos._
Prefeito Epitácio Bitten·· x x x fôr agarrado... "Se a bomba de hidrogênio

court, padre Itamar Luís da O inteligente advogado e Fttt<m.lPililiIfí-..a Sugeriamos a polícia pro- puder ser domesticada, -- je-
Costa, Inspetor Escolar e ve- jornalista, Dr. Arandú Fon- videncias a respeito deste Cfl- clarou a emissora - () 110-
re!.ldbr Apolônio Westmp. Di- t�s: atualmen.t<n� Gabinete 'Vasco Gundlam so, já agora com novos deta- mem poderá viajar :'is mais
retora do Grupo.Escolar pro- CIVIl da Presldencla da Re-!

_ lhes, como a. identificação I
distantes estrêlas e os navias

fessora Maria Estelita Barre- pública, além da contribui-I. por parte da CItada senhor(1. do espaço se converterão
to, industrial Pedro Bitten- ção pessoal de que se encar-.

No HospItal de C�ridade, que lutou contra. o tarado. .. numa realidade".
t I ot .). G 1 do d certo" as

onde se achava recolhIdo, fa-
cour , vere:tc 01' UeI 10 on- regou U Jor . ;�n o "', -

.

çalves e o agente de Estatís- pectos ela colonização em
leceu mesperadamente on�

tica Gustavo de Oliveira. Santa Catarina, ofertou / a tem pela manhã, o sr. Vasc')

Muitas outras pessoas esti- EnCiclopédia diversas obras Gondim, zeloso fiscal elo Go

veram presentes comei os ve- valiosas e contribuiu para a
vêrno do Estado junto à

Ireadores Benjamin Bez e aquisicão ou empréstimo de Compa�h.ia Telefôn�c�.
Raul Justino, o coletor fec1e- várias·outras de grande inte- ,

A n?tICla correu raplda pe·· '

A respeito da cobrança da
ral Thiago ele Matos, escrivão rêsse. A regular biblioteca já

la cldade, consternando-a Úlxa ele 10% sobre apreça
Valmor Correa, os professo- existente sôbre assúntos ca- p.rofundamente. E' que o ex-

do peixe ·nas bancas do Mer
res Pedro Lopes Vi.eira e Ita- tarinenses e imprescindível, tm�o gozava" na Capital, do

cada Público, o Gabinete do
mar Canhola, as professoras ficou aumentada dos seguin-

mais va�to CIrculo de amiza- Prefeito esclarece:
. des. Antigo representante co- . .

Irmã Maria, Larice Calclas, tos trabalhos entre os maIS. .

I d 1 d
- Essa prOVIdenCIa foi

Malba Baneto, Roldith Ri- importantes: mel;I� 'd
e eg�d� a A�cesp J

objeto de uma deliberação
beiro, etc. Exposição histórico-,jurídi- �? s a o, o SI. ascod -on- unânime da Câmara Munici-

)gu:llmente com grande as- co por parte do Estado de
lln cercou-se sempre o me-

paI, que nesse sentido dil'i-
.

t· ·t d d Santa Catarl·n-". sobre q·uest<>o lhor e ma.is alto coriceito. ,.

SI'; enela, em nOl e e 0- � � glU apelO ao Executivo, su-
profissional.

wingo, no salão do Olimpico de limites com o Estado do gerindo mais que obtives;;e
Basquete Club, se efetuou a Paraná, pelo Conselheiro Militou na política, sendo da COAP a liberação do pes-

um dos fundadores do Par-
reunião. da EnCiclopédia em Manoel da Silva Mafra; caelo, sob condição de cobrar-

tido Liberal. Velho campaCl'iciúma. Coleção· das Leis do Estado
-

se àquela taxa única para a
nheiro do sr. Nerêu Ramos

. Foram idênticos os carac- de Santa Catarina de 1897; filiara-se ao Partido Soco i Prefeitura.

tel'Ísticos e os oferecimentos Corografia de Santa Qata- Ia
Como se vê, os ataques BUENOS AIRES, 30 (U. P.)

Democrático, a que serviu tde colaboração, inclusive de rina, por Vieim da Rosa feitos ao Executivo Munici·, - O presiden e Peron acaba

t 1
.

Santa Catar'l·na nas Belas-
com dedicação e entusiasmo. 1

-

f] t·' pIO lo· r' a leI· l'ecentepessoas ex ran las ao mUnJ- pa naO tem une amen o, ue
. mu �a .-

Deixa viuva, filhos e ne- I
A

cípio. A Comissão, organiza- Artes, pelo Almirante Henri-
tos. tanto mais que aquela medi- mente aprovac a pela Camar:t

da !posteriormente, ficou que Boiteux
O

da foi prontamente aceita e o Senado, prevendo uma
-. . sepultamento dos seus . -

d C t·t·
- .

compoilta do ex-prefeito, de- Açao originaria do muniCl- pelo maior vendedor do pes- reVIsao a ons I Ulçao, VI-
. restos mortais efetuar-se-á d t b 1putado Paulo Preiss, do ve- pio de São Josê, por Fulvio cada nesta Capital, tendo o san o es a e ecer a separa- -.

d I hoje, às 10 horas, saindo o -

dI· d E t dreador Oswaldo Hulse, do Dr. A c uci; Prefeito posteriormente con-
-

çao a greJa e o s·a 0.,

I feretro do Hospital de Cad- PI· I tJosé Pimentel, padre Esta- A Costa Catarinense, pe,o cordado. que fôsse reduzida romu gou Igua men e uma

nislau Cizeski e professora Dr. José Artur Boiteux; de.
para 5% a taxa sôbre o pei- lei qúe anula as anteriores,

Jucema Povoas Carneiro. Sambaquis de Imbituba e
m

xe vendido, desde que o pre- pelas quais as instituições
Preferiu assim Criciúma uma Laguna, P lo Dr. SUvio Fxois ,

lü E R
ço não fosse superior a ..

1'
religiosa,; estavam ise�tas do

comissio ele pequeno número de lllJreu; O TEUPO Cr$ 15,00 O quilo. pagamento de taxa� e unpos-

de pessoas, aliás todas com ilha de Santa Catarina e a � O objetivo do Prefeito Mu- LOS._
-

.

grande espírito de coopera- invasão esps..nhola de D. Pe- Previsão do tempo até às

çu.o e muito animadas pelo dro Ceballos,_ pelo General 14 horas do dia 31.

trabalho a realizar. Na reu- José Vieira ela Rosa; Tempo - Inslável, suje)..'
ni�o tornaram parte nos de- A Provincia ele Santa Ca- to a chuvas, nOY.QetI''o.-·...- REUNIRAM SE AS FISCAIS DA COFAP
batf>)",-,rê� /:lU in etP"SSárarn tarlha em 1797, do relatório I .Te�p�.r�t'ifã - Em decli-

..
. .. =.

.

�

-

-

---

_, tre-ló a.sl-:Lmto muitas figmas de J·oão A:berto de Mir§!Jlda.....)l ffi.'-- RIO, 30 (V. A.) - Em reu -

I
1)1'10 prCí;iclen�e da entidade

de Criciúma, e el tre outras Ribeiro dirigiú-:; �.3"·€6hde ue Vo·ntos - Do quadrante niii.o de ontem, na sede da rqntrolarlol':1 dos preços, to-

Dr. Ruy lIulse, gerente ctR"" Rezende; Sul, frescos. Associação das Donas de Ca- maram uma série de medidas

Comp. Bras. Carbonifem de Desejo mostrar-vos a mi- 1'emperaturas -- Extre- 8a, sob a presidência de n. tendentes a tornar cada vez

I\.l'anluguá, ep�lfaciô. r ario n:h8. [éira na tal, pelo GeTlersl mas M oh ·e111: lYIáxiri1á 19 6, Yayá snVeirã,
-

a.s fLscô:is cl:=. mais eficiBnte a ü�6ão que!da' ,��, do Fri� José Vieira da ROsa. IVIínic1?la 14,'8.
. )

I COii'AP, bá ),lOUGO nomeadas llles foi atribuída". w.

Que todos se precavenham
em suas residências, porque
o monstro contínúa agindo
até que Deus queíra . ..

Amanhã voltaremos com

novos detalhes que não foi

possível conseguir no mo

menta ...

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
nicipal foi evitar a alta des
cabida do preço do pesca-dO,
protegendo o povo contra
possíveis especulações de al
guns açambarcadores.
Florianópolis, 28 de maio

de 1955.

PROMULGAÇÃO DA
LEI PARA REVISÃO
DA CONSTITUIÇÃO

Tudo, na vida, pode ser resumido a um perrnanen
te concurso da beleza.

x x

x

Ainda na semana passada eu, que gosto de ova,
mas não gosto de tainha, corapret duas, sélecíonadas
pela beleza. Paguei os ágios das ovas. Uma ova, qUI)
elas tinham ova!

x x

x

Os políticos, nos pleitos, tem os seus concursos de

beleza.
x x

x

A presença do sr. Apolonío Sales no Senado náo

prova em contrário!
x x

x

No concurso, Apolônio entrou com a beleza do no

me! Dos deuses, Apolo foi o prtmeíro entre os 10 mais!
x x

x

O ceguinho queda ver Marta Rocha. Honestamen
te. Pelo tato!

x x

x

A 3 de outubro o Brasil escolherá Mister oatête.
Os candidatos em desfile, até ngora, não. entusiasmam
os jurados. Todos têm centenas de polegados para
mais ou para menos.

x x

x

Os candidatos, em maiô, exibem suas qualidades
morais!

x x

x

O Juscelino vestido· impressiona. Em maiô é cheio
de manchas e placas!

x x

x

O Juarez tem cara patibular. De calção melhora
muito.

x x

x

O Plínio Salgado é uma figurinha exótica.
x x

x

O Aderoar não respeita as regras do concurso. Quer
entrar no desfile com atitudes de Luz deI Fuego!

x x

x

O Etelvina tem peito. Mas também tem espelha em

casa. Parece que quer fugir ao desfile!
.

x x

x

Enquanto isso o Drasil se deS!iênhasca!
x x

x

Marta Rocha devia. vir a.ntes ou depois ...
x x

•
x

Da minha coleção de quadl"inhas, destaco esta, nãó
pela oportunidade, mas pela graça. E' de um poeta e

boêmio ga.úcho, Pedro Velho, e retrata o castigo que
um indiscreto recebeu por meter o olho num buraco
de fechadura do quarto, onele se vestia a ptima:

"Ida foi vista despida
Pelo seu primo Fernando.

- Bem feito! murmuraVa Ida _:

Quem manda andar espiando!"
x x·

x
.<

- •

Ida não· et:;,- miss!
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