
NOVA IORQUE, 31 (U. P.;
- Representantes de 15 paí
ses Iatíno-amertcanos- oe do

Congo Belga concordaram,
ontem, em criar um Departa
mento Internacional do ca-

fé, destinado a conseguir a

estabilização, do mercado'
mundial. Foi escolhida uma

Comissão Especial, integrada
pelo Brasil, Colombia, Mexi
co e El Salvador, para redi

gir em seguída o projeto de

constituição do Departamen
to Internacional. O projeto
será encaminhado aos gover
nos dos países produtores do
café com o pedido de ser ra

tificado dentro de 60 dias,
depois de recebido. Vão' ser
c nvidados os países da An-í
ca e Asía. para mandar re

presentantes às reuniões do

Comitê, criado, ontem, na

reunião dos produtores do
café, que se realiza aqui.
Participam da conferencia:
BrasÚ, Colombia, Costa Ri
ca, Cuba, Equador, El Sal
vador, Guatemala, Honduras,
Haití, Mexico, Nicaragua, Pa- nião extraordinária, o Banco
namá, Porto Rico, Republica do Estado de São Paulo re-
Dominicana Venezuela c '

.

C B 1
' solveu tomar medídas para a

O�gtO e ga. efetivacão do aumento de

nem,. o secretario da I seu capital anteriormente
conferencia, Claudio Bendi, . I íd d" '11

-
-

d C b t
.

leso vi o e cem mi 10e;"
e .u a; acen uou a impor- para quinhentos milhões de
tancía de que as nações lati- cruzeiros. Dessa maneira o
no-americanas considerem os Banco do Estado de São
países da Africa e Asia l'Jara
a solução dos seus problemas
Acredita-se que o Departa
menta Internacional do café
será criado na base de reco

mendações aprovadas pela
Confederação do café da A
merica Central, Mexico e An

tilhas, que em abril ultimo se

reuniu em San Juan de Por
to Rico. Em tal ocasião, foi
contemplada a organização
de tal departamento para

manutenção de um equilibrio
entre a oferta e procura do
café e a criação de reservas

para poder satisfazer de for-

"-, _ METADE desse eseorchante aumento será devo- ma constante a procura,

tudo 11Gl' um PLANO feito pôr um govêrno que nunca teve mesmo nos anos de más co-

111::1110!l e dele se quer valer para sabotar o govêrno futuro lheitas. Estas reservas se

_,- fine, de antcmãü, sahe sair da !lUa. i&1fluência política. riam criadas mediante a en

tregfl, de quotas pelos países
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SOLUCIONADA ,A CRISE MINISTERIAL
NO CHILEVibrante reunião politica

A postos o P. S� D· oatartnense.
Sub-diretorio de S. Lourenço.

A la�oriosa e ordeira po- Quadros Martins, Francisco próximas eleições, que há

pulação de São Lourenço Libardoni, Otávio Marcon, de confirmar os prestígio
viveu, no dia 21 do corren- Artur Follmann, João P. daquela secção pessedista
te, momentos de intensa vi- ,Rodriguesl Giáêomo Fabro, do mais novo distrito de

bração cívica, quando alí se Abel Rotta, João Poglia,: Chapecó.
realizou a convenção do PSD 'I'ranquilio Baldin, Aquilino O vibrante discurso do

para escolha dos novos mem-
!
Trento, Osório dos Santos, novo presidente foi deliran

bras de seu diretório dlstrí-
'

Primo Verona, Valentim temente aplaudido. Falou,
tal. I Rosso de Carla, Hugo Deu- ainda, o sr. J. C. Quadros

O salão de festas do sr. ner, Helmuth Kloeckner, Martins, para dizer que,
Lara, bem no coração da 'I-Iermenegildo H. Hauber, tendo pertencido a outro

Vila, foi o local escolhido. I Guilherme Murer, José A- partido, da quela data em

Desde as primeiras horas' batti, Alberto Serafim,

An-I
diante ingresava nas

filei-,da noite começou a af'Iuên- I dré Ramos da Rosa, Laude- ras do glorioso PSD, e desta
cía do povo para o .magnifi-I Jino Stefanes, Idolí da Silva maneira desejava também

cp; conclave pessedísta, q.ue I
e Zoel Stefanes. contribuir para a causa do

reuniu as pessoas de maior Assumindo a presidência, povo, autorizando a que se

repre�entação e prestigio .do 10 sr..José Ebl ing, prestigio- fizesse qualquer publicaçã?
gran.de e futuroso distrito so e culto agrimensor ali re- pela imprensa de seu gesto.
de Chapecó, ! s iden te desde os primeiros Finalizando a concorrida
,

A convenção, a princípio, dias de vida de São Louren- reunião, que constituiu for
foi presidida pelo sr.

Arnal-I ço, pronunciou eJoquente midável .demonstração . de
do Mendes que, em hrilhan- oração, dizendo de seu pro- solidariedade ao programa

t: e apl�udid_o disc,u�'$O, eX-I pósito de lutar� ao lado de do PSD, os cOl�vencionais .se
pos a situação pcl ítica da

I
seus companheiros de par- ,demoraram ate fl'lta noite

atualidade, ql}e, por ser de- tido, pela vitória do PSD nas
I
em agradável palestra.

cisiva para os destinos do

Município, não comporta. va- \�fiI��"'\!t���rsJ",.'flf.'Z\;,a••�a"'_"."...J1l-.�.fij"..-.r,pfijM"'iiJ·."".u.,.a�.....__ -..rY"r:JU..��

cilações nem fraquezas, es

tando todo o povo convoca

do para o pleito ele outubro,
que vai traçar novos rumos I

para. a vida do País. IAo encerramento de seu

discurso, que mereceu calo- I RIO, 31' (V. A.) - Doloroso

I
uma empregada. Ao fi!, apre ..

rosas ovações, e como a eleí- i a�idente, o:o1'1'eu, � ta1'd� de x�ma1' o Cal?,o, de n:ar:h,�.
ção deveria processar-se por sábado último, nesta capital, ,re, em velocidade moder ada,

aclamação, deu conhecimen- ! no pátio da residência do John fugiu à vlgílanr-ln d�

to à casa dos nomes escolhi- I capitão da Aeronáutica Co' ama- e, Inadvertidamente,

dos. !lombian::t J ime Carvajnl sem que He pudesse fa? r al-

Neste momento, a grande Mufioz, perdendo a vida o I go para evitar, colocou-sr �'l"

assistência, de pé, aclamou; seu filho de tres .anos de [ trás elo carro. sendo !'olhto�
os novos membros do sub-, idade, John Carvajar Adu- peras rodas do mesmo, F01

diretório do PSD de São
I
delo. O motorista Mário II n- imediata me n t e socorríno,

Lourenco que ficou assim! rique Almei 1ft de nacionali.. mas faleceu no HospH,::tl ôe

constih�icio: Presidente -I '_ .'

Pronto. Socorro. ..sOfl'el.'Er

José El;ling; vice - AI1IÚrio ,dade portuguesfl, qu" serve]a traumatismo no crâneo. Oil i to
_ INCONS'rITUCIONAL é a aumento tie 4li% clt'

l1V"Ol'''l'S " 10 >'1eCI'eta'rio - Lí-I á tempos a Iamiii,a do, capitã') -pais, cÜLlio é lfáh.rttr;--
.
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dia Suttili' 20 dito - Ido ela manobrava o automovel do ran1 desesperados. O rnoto-

no e seus li lerés allfJl'ental: o verldas e--,consig'nações-' 8l'1l

Silva; 1° tesoureiro - Mi-I corpo rliplomático, visancJ.o rista mostrou-<;e igualiuf'nt!3 20%, parR. o Phmo de Obras e para o abôno, pretendem ou-

g'llel IOI'I'S "
�o dl·tO -, Ecl'l est�cl'onaI' e�' _ tImo canto, do abalado. No, Bos'.Dital do
:c, ".. tro aumento de 20%, em forma de taxa! Parece até aneelo-

mundo Lara; orador - Jus- patlO na resldencla, nos fun- Pronto Socorro, o velho p1'o- ta! Acham os COil titllcionalistas palacianos que:para'alll:�
tino Tietbohl; Membros efe- I elos da embaixada. O menino fissional tentou suicidar··se, lar a Constituição, basta um simples disfarce, um infantilissi..

tivos: Júlio Burato, Aldino I John brincava �as_ p.roxil11i, atirando-se às rodas de um'l
a Constituição, basta um simples disfarce, um infantilissi

L. Scheid, Guida Piovezan, daeles com sua ll'mazmha da ambulancia. Foi porém, con- mo engodo: trocar o nome de imposto para o ele taxa..!

Virgilio Dal Zochio, J. C. dois anos, sob a vigila,nci:l de tido por ,nfermeiros. Esse simplório aviso, confessa a chantagem e esclarece a

I demagogia de que está sendo vitima a classe dos servido

I res públicos. Taxas - e qualquer primeiranista de Facul

,dade sabe disso - retribuim serviços pl"estados pelos ór

I gãos públicos. Como, pois, diSfarçar imposto sob a más-
cara de taxa? Paga-la-á quem quiser.

SANTIAGO DO CHILE, 31 destinado a tranquilizar a

(U. P.f - O presidente Car- efervescencia política que
los Ibanez solucionou. esta nos últimos dias irrompeu
noite a crise ministerial chi- no país. No gabinete hoje de

lima; designando um "gabí- signado figuram quatro mi-

nete, de apaziguamento", nistros militares. '

N ótu Ias
" - TEM rasão a nossa contreíra A Gazeta. quando, no

tocante ao pescado, escreve:
"Entretanto, concluir que, gravando o

produto com uma taxa, se está evttando a

alta do preço e protegendo o povo, é qual
quer coisa de alucinante".

Levada, essa afirmativa para o âmbito estadual e apli-
cada ao momentoso caso do abôno, te-Ia-íamos assim:

"Entretanto, concluir que, gravando todos

os generos , de primeira necessidade
,

com

novo aumento de Imposto, se está evitan

do a alta dos preços ec protegendo o fun

cionalismo' é qualqner coisa de' aluei-

nante",

Há, de fato uma diferença. A taxax municipal seria de

5%. E o aumento do imposto _de 40%!

Por incrível que pareça, os colegas que assim doutrl

num, são favoráveis fi um aumento de 40% no imposto sô,

bre vendas e eonsignaçôcs, .que incide diretamente sôbre

os generos de primeira necessidade e sôbre todas as utili

dades das classes menos favorecidas!

E querem êsse aumento justamente quando, entre nós,
se faz sentir a mais aguda' crise da nossa. época.

TRA.GICO ACIDENTE NA EMBAIXl\DA
COLOMBIANA

"
- LEMBRA ainda. a estimada contreíra que muitos

países, durante a guerra, tiveram governos que sempre

respeitaram o alimento do povo, eximindo-o de impostos.
Essa isenção de impostos - escreve tex

tualmente :_ não 'só abrange os generus
de prímelra necessidade, como também as

utílldades das classes menos ravorecídas,

ôesiiiiõ·iiíá3"õ·Míriisirõ·dã··Gü·ê·riâ
..··

8S noticias alarmantes sobre o Maranhão �, o LIDER da U.D.N. na, A,3scmbléia, devia saber disso

RIO, 31 (V. A.) - Os ma· que o ministro da. Gnerr:t I motivos de alarme (mtre fi, quando não aceitou que o pí'imeil'o aumento de 20% no

tutinos divulgaram, ontem, prevenira o presidente da opinião publica, podend9 fi-ll'efCl'idO imposto fôsse aplicado no abôno. Para este, de

República. e o ministro ela' cal' tranquila a popn18<:8.1) do i clal'ou, haveria a taxá de mais 20%. Taxa ilegal, taxa in-

O Justiça sobre o estado de Maranhão. I cobrável, taxa rlcmagog'ica, taxa riuie nillguem pagará,
Com JUareZf grave i��ranquilielade : qua- Não determinei para ,:Que- porque imposto claro; h�lPOS!O evidente, im}losto con!essa-
RIO, 31 (V. A.) - Na Con- 'se rebellao no II/[unmhao, O l� Estado �Ualq:lCr :')1:0\"1c1en- I �o, imposto �e.las pl'�prIa:s fontes de-que nascer. E e co�

venção do PSB, realizada do- general Lott clesautcriz>Jl" Cla excepclOnal". Po]' sen' esse golpe de mgel1lud.ade que o governo pretende emba.tr

mingo último no Rio, notou- ontem, ii tarcle! essa Ve1',s20, turno, di se o sr. Pracl'J Ke)]y, 'a ncessidade do funcionalismlí.
dizendo: ministro ela Justiça: 1••••"•••"•••6<.) .

se a presença ele varias pro- -

ceres da UDN, entre eles () "Não fiz qu:'1lqUt'C c!ecla- "Nãd"il tenho a acrc,�centar DESFILE DO TRIGO E DA- UVA' NO
sr. Wanderley Junior, de, ração sobre o f'stado de gl[l.- às declarações elo ministro'

'

Santa Catarina, que aplau- vidade, intranquilidade e de da Guerra. Não recebi ne· CONr,RESSO EUCARISTICOdiam entusiasmados o ge- quase rebelião. Desto1'cerarn, nhuma informação elirec<l 00 v

neral Juarez Távora. Corre evidentemente, o fs.Los, teil- Maranhão, nem me fOi, feito

que aqueles elementos serão tando dar-lhes um;! al1lplit1l- qualquer pedido de pro'liden ..

"chamados ás falas" pela di- de que, positiva'mente, nüo cia sobre o que ali está ocor ..

reção' nacional udenista. tem. Não há, na realidad2, rendo".

RIO, ai (V. A.) - Foi im

ponente o cortejo elo trigo e

da Ula, promovido pela Co

mibsão Preparatória do Con

gl'esso Eucarístico Interna

cional, ontem nesta capital.
A procissão foi organizada
para receber solenemente a

ofertá ,de farinha de trigo e

de vinho que serão emprega,
dos na celebração elas missas
durante os dias do Congresso
oferecidos pelas dioceses de

Caxias do Sul.
A procissão foi dirigida por

monsenhor LeovilgHdo Fran'
ça e contoU: com a parti,cipa
ção dos congregados das Fi

lhas de MarIa, das .iuventu
des operárias e agranas,
mascul1n$J. e feminina, da o

bra de Adoração Noturna dos
Homens e da Federação das
B\mdeirantes.
Bandeiras brasileiras, pon

tificiais e elas várias naçõei:
que tomarão parte no Con-

Dias fortes
BELO HORIZONTE, 31 (v.

A.) - 414 convencionais do

PSD mineIro lançaram o sr.

José- Francisco Bias Fortes
como cai:ldidato a governadOl'
ele Minas Gerais, na noite de

sábado, em convenção reuni

da na Secretaria de· Saúde

frente ao aeroporto, que fi,
cou literalmente cheia.

Abrindo, o cortejo, desfilou
um carro alegórico simboli,·
zando o trigo e a uva. Era

precedido de grupos de tra
balhadores e dos seus ',.lten

si�ios agricolas, tais como

tratores, arados, discos, cei

fadeiras, enxadas, pics,retas
e pás. Tambem desfilaram

camponeses com seus trajes
típicos da região vinicula' do
Rio Grande do Sul, seguran
do pratos de uvas.

Õ·&
....
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denuncia perseguições
CIDADE, D,9 VATICANO, 16 meses d� p�'isão por dirigir tros dois foram multados por

31 _ (U. P.) _ A emissor;l, uma promlssao um pouco a- batizar crianças que amda

elo Vaticâno acusou, hoje à, I fastada da rota aprovada pe· não haviam sido registradas,

Iugo'slávia comunista ele no - la Policia. Outro sacerdote O ataque da emissora da

vas perseguições aos católi- foi condenado a 15 dias de Santa Sé Sl1l'ge num períodO
COSo Afirmou a emissora qu_ prisão por manifestar a opi- de silencio ela prolongRela

Mijo Skvorac, padre jesuita nião de que não há necessi- clisputrt C0111 a Iugoslávia
de Zagreb, tinha sido con- clade do registro civil, sen- sôbre o tratamento dispen-

denado a dois anos de prisão do religioso o casamento. 01\" saelo aos católicos.
,

por criticas. ao Estado, f:i - t•••�o•••••or···O.�••G.8••••••GI••�O$.Ql�êIU••

;as �o PU!PltO e por ,.cnD� O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E
'a dlscordla entre servlOS e

cr�atI:S��O citou tambem os AS LICENÇAS DE IMPORTAÇAO
segúintes casos: um pároco RIO, 31 (V. A.) - O sub- requerente, por incompeten-
da Catedral Mzriber, Don procürador geral da

, Repú-I cia elo juizo singular para de

ZOlmir, foi processado por blica, sr. Alceu Barbedo, exit- , cielir o feito. Acrescentou ain

dar a primeira comunhão is minando o agravo no man- da o sr. Alceu Barbedo que

crianças. Outro :pároco em dado de segurança do Distri- se a preliminar citada não

San Jurai, na Eslovênia, foi to Federal em que se 'ieitea- merecesse acolhida ainda as

condenado a 6 meses de p1'i- va a concessão de licença sim a reforma da decisão, ca
são por batizar ,um casal de previa solicitada à extinta bia por contrariar a jurispru
origem católica e muçulma- CEXIM, concluiu pela riuli- dência firmada sobi'e o as-

l!a., O p8.dr� Klencic, ,P�,!OCQ dade da sentença de primei- sunto pelo Tribunal Federal
, da Croácia, J-Di condenado a 'ra"instancia; Iavôr'avel 'ao de Rf!êlW�OS.

gresso Eucarístico, eatnndar- e Assistência.
tes e carros alegórico;;, sim- Os trabalhos presididos pe
bolizando o mistério euca- lo sr. Benedito Valadares, tl
rístico, desfilaram diante do I veram início às 20 'horas e

povc. carioca, que Re aglome- se prolongaram até a ma

rou do povo das avenidas

I
drugada quando foi conheci

'Rio Brando, Beira-Mar e da a decisão unânime dos

Praça Ef'llgado·' Filho, errr deiegatio passedistas. ','

ACORDO ENTRE PRODUTORES PARA
CRIACÃO DO DEPARTAMENTO

,

DO CAFF
Segundo declarou Jorge

Rossi, ministro da Fazenda

em Custa Rica, ontem eleito

presidente da conferencia do

caré, o Departamento em

preenderá um programa vi

sando impedir a escassez do

produto. Uma vez garantida
a oferta do café, não serão

possíveis as desastrosas flu

tuações que tanto afetam os

consumidores como produto
res. Rossi frisou que o prin
cipal problema. com que se

derrontam atualmente os

países produtores e a dimi

nuição elo consumo do café,
nos Estados Unidos. Acres-

contou que tambem será mis

são do Departamento fazer

por todos os meios passiveis
aumentar o consumo mun

dial do café.

ELEVADO PARA 500
MILH6ES O CAPI
TAL DO BANCO DE

S.PAULO
RIO, 31 (V. A.) - Em reu-

Paulo passará a c'ler um dos
maiores estabelecimentos de
Credito do Brasil.

PRÉSO NO CHILE
. UM DIRETOR DE

JORNAL DA

OPOSIÇÃO
-

SANTIAGO DO CHILE, 31

(U. PJ - O sr, Octavio Mar

gari, diretor do vespertino
opcsíclonísta "El Debate",
foi preso ante a noite e le

vado' á cadeia pai: ordem do

procurador da Justiça Mili·

taro Anteriormente, Margan
foi processada duas vezes

por crime de injuria, tendo"
sido punido, mas teve a pe

na suspensa. Segun'clo se in

formou, está incurso, agora,

em dis-positivos de disciplma
membros, UlTI:1 vez, s:ltis{ei
-t-flS as ,exig91lcias dQ merca-,

dã cÕi.1slÍmiClü1'. ,...,

DISTRIBUICÁO DE MIL TRATORES PELO
j

MINISTERIO DA AGRICUlTURk
inscritos por ordem cronoló

gica. Os restantes dúzentos e

quarenta aguardam ainda a

chegaela de arados e gradES
de procedencia alemã, o que
deverá ocorrer dentro eloa

proximos dois meses. Assim,
os interessados em adquirir

RIO, 31 (V. A.) - O mi ..

nisterio da Agricultura, a

través da Comissão Perma
nente de Revenda de Mate

rial, iniciou as vendas de mil

tratores "Fiat", recentemen

te importados por interme

dia ela Fabrica Nacional de

Motores, de acordo ,com o

programa da l1a_ciol1alização
progressiva dessa maquina a

grícola. O preço de vendil.

desse trator, com arado e

grade, é de cento e vinte e SEMINARIO INTER
seis mil e duzentos e cin- AMERICANO DE FE
quanta cruzeiros.

Os interessados ainda não BRE AFTOSA
inscritos devem provar a RIO, 31 (V. A.) - Dois tecni

qualidade de agricultor re- cos brasileiros participarão
gistrado no Serviço de Esta- do Seminario Inter-Ameri

tística da Produção, bem co- cano s'obre Febre ,Aftosa. Os

mo a posse da area que jus- tecnicos são os veterinarios

tifique a compra da maqui- Aluizio Lobato Vale, assisten
na em apreço. A comissão ele te do Ministério ela Agricul
revenda pode entregar desde I tura, e Renato Augusto da

já setecentos e sessenta tra- Silva, chefe da Secção de

tores com seus respectivos I Virus do Instituto de !liolo

implementos, atendendo aos' gi:1 Animal.

•

com mais urgencia as suas

encomendas devem procurar
imediatamente aquele orgão
do Ministério da Agricultura.

o Riso da Cidade

- o sr. e.Sílel'a ganhar dinheh'o aqui?
Se espero! Todo mundo sú fala em

chimbo: da paz.U L
fumar o ca-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o -ESTADO

-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio. I
Preço Cr$ 150.000,00; -------.....-----.....---.......---.-

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

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

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

ta oferta. Negócio- urgente.
-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

ço Cr$ 170.000,00.
-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço ••••....•••
Cr$ 550.00ü,oo.

• -0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

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

-0- .

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

te anexo, Com onibus na. porta. Preço Cr$. 150.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

-0-

Díias casas de material, situadas no' Morro do Ge

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas

c-s 150.000,00. Facilita-se pagamento.
-----:::::---------......;_---;::;�-----------_.,.------
.-'

._� üt<_--

IND�ICADOR PROFISSIONAL
���'Wu.oYSLAVA DR. I. LOBA'l'O

W. MUSSI FILHO
• Doenç•• do aparelho resplntórlo Diplomado pel. I'aeuldatlc Na-

TUBERCULOSB . clonai de Medlcln. da UII.lYwr-
DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPlA IIldade do DrallH

MUSSI DOS PULMOES E:(-fnterno por eencurae iA Ma·
CI I d '1" ternldade-Eecol.

_ ""ÉDICOS _
rurg a o oras

CnWRGIA-'JLíNICÁ Formado pela Facu}�ad!l Nado- (Serviço do Prof. ,Octávio It""

G- '''RAL-PARTOS n,�l d.e Medicina. 1111101,0.gl.ta •
E I t drld&UeSIl Li.m.). C

S .... I to e ellpec.iali-
'] 18loclrtlr&'li�o do HOIPltal N.. %0 n ét.'I'no o erV1ço de Irar-

erviço comp li
a.NBO- reu ltamol lia AO HOllpltal 1. A. P. li. '1' C.

&ado dae DOlliNÇ.A.S D.I I CUTBO de eapedalízaçlo ,ela do Rio de Janeiro
•

RAS, c0!'l mooero01l métodos ••
S. N. T. Ex-interno ii li:x-U.lll. MédicoCdllorldHlldoellPitai III. DR. HENRIQUItl PRI"'COdlagnóstlcos e tratamento. d (,,"'1 li li .. f 'lI

j;;s

SULPOSCOPIA - HIS'l':lRO - tente ii rIU'. o '1'0. 'o
DOIi:NOAS DlI SilNHORAS PARAISO

SALPINGOGRAFIA - IUiU.LO- Gulm.riea (ííti.�. PARTOS _ OPiiRAÇõ:iS lrUiDICO
LIS'UO 0ASAL Cone: Fellp. Schmldl, 18 -

( ..,
.... ..,

F 11801 �onB: AUII João Pinto n. 18, Operações - ))oençaa de Se-
.. Radlote!Apl" pGr onul euia.- one

das 16.00 li 18,00 horas. nhorall - Clínica de Adultol.Eletrocoa"u'laçio - Rlalo. mira Atende em hora mareada.
P 1 h-

.

d d'à• R R II t I i e a man a aten. 1 - Curso de Especialização DO
Vloldll e Infr. Vermelllo.

.

es.: -

?a s eVII an or, riamente no lIolpital d. Hospital doa Servidoi'1I do 111_Consultório: Rua Trajano. n. I, 80 - Fone: 2895
Caridade. tado.

.

l° andar - Edificlo do :Montepio. DR. YLMAR CORRIA Residência: (Serviço do Prot. lIariano d.Horário: Dili 9 t.. 12 li.oru -

RUII: General Bittencourt n. Andrade)
Dr. MUSSl.

D 'ONSCUL_lTKICSAd MÉDOJCA o h
101.' Consultas - Pela maXllli no MADas 16 àa 18 horal - ra. raaC. .L A a. 1 -� 1. O· Telefoue: 2.692. Hospital de Caridade, DR. RIO WEN.

MUSSI A t d d DHAUSEl�TResidência: Avenida Trom- Rua Tiradent" J - '}<'on. 3.U6 .NEumrON
ar e as 16110 Ia em diau- 'I

8
DR l'YoI te no CODliultório li' Rua Nau.. CLiNICA MÉDICA DII ADULTOSp

..o_w_s_kJ'_._'..... DR. JOSÉ TAVAF"ES D'AVlLA Machado 17 ll1sQll.inll •• '1'lr.- Fl CRIANQAS
EMA CIRURGIA GlIiR.-\L

' rlente�. Tel. 2766
•

Consultório - Rua 10io Pin-
DR. JúLIO Dom lRAC Doença. de Senhor•• _ Procto-I Re�ldencla _ rua Pruldont. to, 10 - Tel. M. 769.

VIEIRA MOLE'STIAS NIIRVOSAS .I logia _ Eletricidade Mé4fc. Coutln.ho 44. Consultas: Daa " la • Ilora!.
MENTAnr -_ CLINICA G.RAL Consültõrio: Rua Vitor liei- CLINICÁ Residência: Rua lillteva& lO-M:tDICO DI' Serviço N.clonal d. Dou- ,. le 28 T I f . 1307 de nior, 46. Tel. 2.8U.ESPECIALISTA Ii:ril OLHOS, � çai .Mentail.

e

C
s n'lt D

e t on�: . OLHOS - OUVIDOS NÁJUZ Clinica Geral
OUVIDOS, NARIZ .OGARGAli1:AS Chefe do Ambtllat o,:� Rii'b· día:t��U ai: a. 6 lI.or.. em .

Iii GARGANTA DR. NEY PERRONE . Especialista em moléstias de Senhoras e vias u'.rl·ná.TRA'fAM1iNTO li P:I.AQ..... ne Mentai .',� .
.

. DO
..

Infra-Vermelho - Neb.U..�. - P.iquiatr. do H4.pltlll -
Re9!(.�ncla. Fone, 10421 DR GUERREIRO DA FONS"'C" MUND rias.

UltS• Rua: Blumenau n. 'lI. C'''' "

." A
L '

C' ra-, o� Colônia Sant'Ana DOENOAS do APARELlJO DI- hete do ,�ervlCO de.O'1'O'RI- Formado pela Faculd.de N.cl' ura ndical tias infecções a-gudas e cronicas, do
(Tratamento de alu.ale. H. Convul.otarapia pelo .,l"ro- GI<JSTIVÕ _ ULCERAS DO liS-

NO do Hos�Jtal de FlorlflDópolill .1aol de MeddoiciBnarasl'IUniVli1'lidade aparelho genito-uricário em ambos os "exos.Clperaçio)
. choque 8 eardiazol. Innlin ara- TOMAGO E DUODENO J._1 :iR- Possue a

_

CLINFCA OI APARiI· "

Anrlo'foltiuoBcupia - R�celta i. pia. Malarioterapia. Paieotllrapía. ..

J' LOG' '�", LHOS MAIS MODIDRNOS PARA RIO DJil JANIIIUO

I
Doenças do aparelho Digest.iv<T"e do sistema lile:rvoao.

Oculv; - M01!erno f '"I1U,lit. 'CONSUL'l'AS: merç·.... '1Ui"- GlA-DE tM!-T�1II117IA :8 {.I.I- TRA'l'AMENTO du DOllNN'(,lAS Apel'.feiçoamente na "Caaa d. Horário! 101.<'2 ás 12 e 21{. ás 5.de Ot04lllnoil!rlnsolol ('."ce taa dai Ui 1. 15 Ilora. Silll NiCA AL
.

�""fi da ESPECIALIDADIii Saude São Mii'n.l" "

7�
'.

7:k
ao i1atai.) (manhA) DR. JULIO PAUPll'Z Consultas _:_ J).!Ila muli!.i no Prof. Fernando Paulino ConsultorlO: R. Tlradentes, 12 - 10. Andar - Fone:

Hor'rio da. I â. lá olor.. • RUII AnIta Garlbaldi, .�qUl�� FILHO HOSPITAL. interno por B. "'lOS do B.l'Viço 3246 _
dll. 18 à. 18 hor... de General B\ttencourt.

1
E d'" f rl À TARDE _ da! II lU I de qirurgia • I

Conaultório: - Ru. Viiol.' lã.l- RESIDENCIAl llua BOC.a!(,va. "x i�lterno a:.lU en erU1I .1 no CONSULTOIUO Prof. Pedro d. lIoura Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
relea 22 - Jo'on. 2671. 139 TeI.2901 e �er"lC(l de g-astr.o-enterolOi'11 CONSUL'fORIO _ lh. iOI 1 Estagio por 1 ano na "l[ater- 'lo Espanha) - Fone: 3248.Ru. _- Rua São Jorg:. III _' .__• . -- � d� Santa Casa do RIO de Janeiro

ILHEOS nO 2 I nidade - Rscola"
Fona 2411. DR. ARMANDO VAa (J:'rol. W. BerardlneJl�). - . RE�IDENCIA _ Fllllp. S�h-l

Prof. Otávio Rodrig\1eli Lima
I

RIO DE AS'�lS
Curso

.
<te nellrolol!'l& .(1'rot. 'lt 01. 3 T�J i 5 Interno por 2 "no do Pr Dto

DR. SAMlJ.í!lL FONSECA I' D IAustl'egIlSl}o). ml( n 1 " . 2 6
Socorro

CIRURGUO-DENTI8'I'Á ))0. Servlçoll de Clínica lufa.tU Ex interno do HOllpita! m.tar- . ,.' OPERAÇOElS
Clínica _. Cirurlfia _ P10t... da Aillliíêncla Muu1cipsl • !t'MI. nidllde V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ

I
CLINICA DEi ADUL1' "\

Dentárill "

pItal de Carlei.dt DOENÇAS iN'l'EJlNA8 DE ARAGÃO DOENÇA,S DEl· ,:;EN}W�_\S
Raiol X e Infra-VerveUt.o_ CLiNICA 14&DICA D:i C.üA.N- Coração. Estôma�o, intlltlno,

CIRURGIA TREUMATOLOGlA C�NSUL'I�S:. }l,o Hospl"tal d4t
Consultório e .Beaidlncilil lI.u. {lAS II AnULTOS ligado e viu biiillolll. Rin., ova- •

O t 'd'
'

I Caridade, dlanamante du 8 àli

Fernando .liac}l,,.,(l'o t.
- .lluii. - riol • útero.

"" : ope. 111_. , 10.
.

•

Telefone: 2illi Conlultbrio: Rua Nun.. "Q CQniultório! Vií<fr ..ir.].1 'Jon8ult�rlO. J?ao. l:'mto, ...8. No consultório, 1 Rua Joio

Consultas: dai 6,00 " U,III chado. '1 - Consultai' la. li .. ii. Dlls 15 as 17 du�_rlament.. Pinto ,-r. 16 (l° andar)
e das 14,00 ás 18 horas 18 hor..

.

Das' 16 li 18 hor... �e.tlosBe!Js, Sába�: Di"riamente' das 10 �I 111 II dfo ..

Exclusivamentil com kor. mar- R81i�dência: Rua lIarec1lai G-ai- Residênci�: Rua Bocli\luva iO. es: oCIlJUva. 14 às 16 horse.
lhnm .. , i - i'on.; 1'i81 Fone: i4i8. Fone: - t.7U. RESJDENCIA: - R.... Duart.

, ..........

Shutel, 129 - Florianópolis.

A IMOBllIARtA "MIGUEl DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
VENDE

Uma casa ampla, construida em um terreno d.e
20xI9,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocupada.' Preço

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente..
-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9X:53, �ito
no Estreito, sendo uma ae alvenaria e outra de madeira.

Preço Cr$ 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de '10x65, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.
. Preço Cl'$ 220.000,00.

-0-

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

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

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

Uma casa de material, localizada num terreno de

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

Preço Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construidéainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma Casa a Rua Fernando Machado.
,-

oferta.

c••••

MÊS DE MAIO
INF'ORMAÇOES

\
8 - Domingo - F'armácía Moderna - Rua Joãu Pinto.

UTEIS 14 - Sábado (tarde) - Farmácia santo Antônio _

-0- Rua Felipe Schmidt, 43. '

O leitor encontrará, nesta co- 1"luna, Infcrmaçõea que nee IH..
D - Domingo -- Farmácta Santo Antônio - Rua Fe-

diã riamente e de Imediato r Jipe Schmidt, 43.
.TORNAIS Tel.foll. 19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-O Estado •...... '.' • . . . . • • 3.022
A Gaseta :

•.. , ..•.. , •..• ,. 2.il66
Diário da 'I'arde .•••.•.••• 3,579
A Verdade 2.010
Iinprensa Jficial .....••• 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) .

I( Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar ' .

São Sebastião (Casa de
Saúde) , .

Maternidade Doutor i Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR-
G1<JNTES

.

Corpo de Bombeiro. . •.•

Serviço Luz (Reelame-
çõ es) ' .

Polícia (Sala Comissário
Polícia (Gab. Delegado) .•
COMPANHIAS DH '\
TRANSPORTilS
AÉREO

'I'AC ••••••.•••.••••••• ,.

Cruzeiro do Sul .

Panair ................•.
Varig .

Làlde Aêrea .•••••...•.•

Real , , .•

ScandinavBS ....•...•••••

HO'rtIS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA },'LORESTAL
-

REGIONAL
""'CORr;�" COM O ESTADO D�

SI\N'l'A CATARINA
AVISO

A Delegacii\ Florestal Regional,
no sentidti de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedtr os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atençãe
de todos os. proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência. do cumprimento do CÓdigu Florestal
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, �\ necessária licença da autortdade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal cm
seus artígns 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalid::.des.

REFLORES'l'AMENTO

-o-
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinaa, à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 'I'el, 3022
- ex. Postal' 1311.
Diretor: RUBEN') lo. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. Dl!
AQUINO

RepreBentalltu:
Representações Á. S. L::ril.

Ltda,
Rua Senador Dantal, 40 -- 6°

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio de Jan.IN.
l'tlla 15 de Novembro 2.28 5°

andar sala 6U - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ...••.•..•••••••• *$ 170,00
Semestre .•......... Cr$ 110,00

No Interior
Ano ..••••.•. • ...•. Cr$ 2'l0,OÕ
Semestre •..••..•..... Cr'UO,OO
Anuncio mediante «ontrâto.
Os ortglnals, mesmo não pu

blicados, não serão de olvido•.
A direção não le responaaUliza

p e los conceitos emitidQ. nOI 111'-

t.iiOI aBainado..
-

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies ríerestaís e de ornamentação, para ror
necimento aos agricultores em geral, interessados no retlo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco lio
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

•

Os interessados em assuntos florestais, para a. obten
ção de maleres sclareelmentos e requererem autorização
de Iíeençepara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir�se à:i Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Rspartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em FIOJianópqlis.

Telefônei 2.470 --- Caixa Poatal, 895.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Fforíanôpolls, S. C.

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville � Curitiba

•

�

H,ua Deodoro esquina"'da
Rua Tenente Silve.ira""

�\_-"'.�

Agência:

I
BANCO de GRf�ITO POPULAR

�t� AGRíCOLA í
,
I

Rv.o: .r�, 16
/

z I

f'LORIANOPOLIS - Siõ..<:'ólórlnó. ,. <

Lux. ,0•• � ,,;oe; ••

Magestic .

Metropol ...............•
La Porta .

Cacique .

Central .....•...........
Estrela : .

IkdS�kÊiTO"""""""
.

Disque .............•...•

2.114
s.ese
�.811
1.167

1.1118

1.121

1.811

2.404
2.088
2.69'

1.700
2,600
8.6U
2.125

.

2.40!
!.1158
2.600

2.021
2.276
1.147
8.321
1.44�
t.694
l.lI71
I.CIII�

011

Navio-Motor «Carl Hoepcke)l
� �_. :�I!!\� ,.j�ldj

RA.PIDEZ - CONFORTO - SEGur..ANC.�
Víagens entro FLORlANOPOLIS _ RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajai, Santos, Sio S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro 6lti.
mos spenas pall4 movimento da passaS_irol.

As escalas em S. Sebastião, Ilha H.la, Ubatuba n40
prejudic(i;i'ão o horá1'io de chega.da. no RIO (Ida.) ••

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

ITINERARIO PA.RA O MitS DE JUNHO
I D A

Florianópolis
25-5
6-6
18-6
30-6

Itajaí
27-5
8-6
20-6

\

Rio de Janeiro
1-6
13-6

25-6

VOLTA
Santos
2-6
14-6

26-6

FARMACIÂ DE PLANTA0

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

Trajano.
22 - Domingo - FarmG.cia Noturna - Rua Trajano.
28 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
29 - D�mingo - Farmácia Esperança - Rua C�nse.

lheíro Mafra.
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.

Raios X
1'tparelhagem moderna e completa para qua\Quer e:zam.

radiológico.
Radlograllat e radíescepta«,
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistogr�fia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com fnsufla5

�ão das trompas para diagn6stico da esterU;d!!.de.
RadIografias de ossos em X·8ral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orlenta

ção do parto mâdio·pelvimetria).
D1àriamente na Materruclade Dr. Oarlos Corrêa.

MÁRIO DE L_ARMO Dr. Vidal Dulra FilhoCANTIÇAO

I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

.

.

M É D I C O CURSOS DE ESPEClALIZAÇA.O NO RIO llltl JANEIROCLJNICA J.:)_E CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAf... - DISTÚRBIOS DO RlíIClíIM-ADULTOS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TECNICA ESPE'1JALI.ZADA AOS
Doenças Internas PREMATUROS _ TRATAMEN'l'O DA INA.PETF;NCIA lNli'ANTIL(FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA lilNURESB NOCORAÇAO - FIGADO � 'l'URNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTÚ'PJlIOS

RINS - INTESTINOS Pl;lICOLOGICOS DA INl<'ÁNCIA _ ENFERMIDADES lJA INFaNCIA DE MANEIRA GERAL
-

CONSULTORIa _ FELfPE SCHMIDT, i8.
�ONSULTAS _ DAS 2 ÀS 6 HORAS.
....ONSUL'US CI HORA MARr.AI'A.: FONB BUli
RESI�ÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 110 (FONa 1161)ATENDE CHAMADOS A DDMICILIO

'

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MEDICO

Com prática no Hospltal B!o
Francisco de Assis e na Dl1nt. '

Casa do Rio de Janeiro iCLINICA MEDICA
CARDIOLOGIA

Contultório: Rua Vit<>r Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quurtlil a

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Felip. Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Te!. 3.002.
Consultório - Rua VictGr

�eire)l.es, 22.
,

HORARIO:

Tratamento moderno da
SU'ILIS

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório-

3.415
Rsidência: Rua José do

Vale Pereira 126 - Praia
da Saudade -=- Coqueiros.

DR. ANTONIO DA'l'18'1'A
JUNIOU

CLINIC.Á ESPECIA.LJ�nÀ Di
CRIANÇAS

Consultai daI ii 'I 11 horu.
Reil, • Con•. J'adr4 JUrll.ll�ho.

12,

_ADVOOADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
_ ADVOGADO-

Caixa Postal 150 - It:ajal
Santa Catarinll.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

,nl�a Vitor Meireles. 60.
�ON.i!l: 21.468 -'Florianópoli.

DR. ANTONIO GOMES DE
, ALMEIDA

ADVOGADO
Escritório e Residência;
Av. Rereilio J..nz, 11
Tele!one: 1346.

Dr. Laura Daura

.i;j�..

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro ISO.
Em Lages, no sul do Bras1l, o melhor!
Desconto especial pa.ra 0$ senhores Viajantes.

Lavando com Sabão

"iraem ESlJecialidade
da . Ola. TIIZIL INDDSTBIIL-Jolovllle. (marca registrada)

.e(!oDomiza-se tempo. e dinbelro
-------------����------.�----���--�--�-----

I

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ANA MARIA HEUSI SIQUEIRA É MISS SAN'rA
CATARINA

Fülflüdo com Ana Maria, disse-me do contentamento

legri,) que estava pela sua escolha. Ana Maria, não
e a

'C tari di
.

-'.'\'a ser Miss Santa �t arma, isse-me ; VIm sem
espel" c

retensõe.', apenas cooperar COl? o concu.rso : represen-
p

, o Clube Bloco dos XX da mmha querida cidade. Pos-
tal M

'

d 1
"

t
" afirmar que Ana ai-ia L esc e a prrmerra apresen a-

i>�o foi a moçr mais aplaudida e melhor credenciada pa

�íl vencedora 'e representante da beleza Catarinense.
la

Parabens ao júri, que soube escolher uma moça bo

it para bens povo de Itajai, por ter tão grande bele
nl'a,

--0--

A,TIVERSARIOS C
Ao·

d dO.
-'- Um elegante vestido li-

Dr. C;ll'lOS Bastos Gomes
. rOlllCa' li,' a?A so, Com gola alta e botões na I

II UI na frente, Recortes no busto
Tnu scorre, hoje, o aníver- .

e forman do bol sos na saia, I
sano do nosso prezado amí- E lt A t

.

Sbi" sscrt a por n omo issa pespontados, A sai é justa;
"0'0, sr. Dr, Carlos Bastos 00- E t d II du cs ava para o o ran o as mangas quase 3/4 com

mes, advogfldo, residente em .,

T
.

uma Vl1.1'1ne na rua rajano, punhos. Cinto de couro es-
Tijucas. onde lindas bonecas estavam I

I,'Ao ilustre aniversáriante, em exposição ... Nisto uma Cl_Il_'O_. ,

as feli'cl·tac,ôes de "O Estado". J
'

'.

t· b d PROBI TI "rA INSOI U·VE<L·
u " sen,lox'a pal'OU -8111 em, an-' ., .n _..

Sra. Tom 'r. wnai do sua atenção P,ÜIt as .lin- - Mf:<JNORES E ARMA
Vê passar, nesta data, seu das bon ecas ... Sua filhinha DE FOGO!

anivel'.sário natalício a exma. então falou: "Mãe. Eu que-
sra. d. Maria Passerini Wlldi, lo uma boneca." Quelo... (Alvarus de Oliveira)
esposa do sr, dr. Tom. T. Wil- Quelo .. , Sim, mãe" ... os,

"Por ter sido despedido;.

di construtor civil. anos passara 111 céleres ... i pelo en car�'e?a do de obras i
A dama aniversariante Olltem a tarde novamente de um predlO em constru-

,

comprimentos de O ESTADO.
eu olhava numa vitrine

J ção na. Ilha. dó Governador:
Jacinto Avila da. Luz umas bonecas que eu dese� (Rua. Aquilan, 25), o menor:

Transcorre, hoje, o aniver-

ia,va dar a. uma men,ina, mi-
Paulo Alves Pimenta armou

ljsário natalicio, do sr, Jacinto nha. afilhada.,. Outra vez
I ontem uma tocaia contra a

Avila ela Luz, funcionário da
uma. senhóra de cabelos l·qu�l? ,_.seu_ ati�go chefe �e I

Penl:tencl'a' r'ia do Estado. .

11 I I S01",\71 c"' -iJ kf.>rl<l11 do lhe dO'ls \
- gnsa lOS Ia OI! a garotinha 1\"'" :,::1,; ',\ �j"""

-

"

.

O ESTADO cumprimen- <I seu IRc1o... Já moca e "
..tlr?1'Ji[{C!·e 'gan"Ü 'h?!'j ,1lI11 dos

ta-o, cordialmente. la eu ]'econ hec,i a. me;li.J.1.#_;t-_q!11U� o atin,g:iu nô"'t��'ãx;
Decorr'e hOJ'e, o aniversàl'io -

-
-- ,O encaII'egado Valterna eu reconhecl a mel-r'itil'i> '

'

.

do sr. Cap, Augusto Borges .0aqueles anOR passad6�/j�.t.Martins d� Oliveira, dê-22

Nogueira, servindo no 14 B,C.
agOl'a tambem com sua"fl- anos, 'soJtelro e residente.'na'

- Ocorre nesta data o ani- lhinha que dizia". : *1\H\e, '})1'9prÜ\.; ,Çlln:lil. pela qual é

versarlO elo sr, Cristaldo
eu tela aquela bonedÍlN .... l'eSROnsáve,lr Cleu�elltrada no

Araujo, rádio-telegrafista do "Eu quelo, sim masin��;'l... Hospqt�J .;P��lJin9,·:wel:neck
"Carlos Hoepcke" e pesson. Como os anos passa�:' �hn- com �Hrl :Beril.tllenfQ perietran
muito relacionada no meio

to Dens ... E a vida; '�';h,\ti� te no tÓ\'a,:X""'O agÍ"es�pr PN,J,�
social dê ?ossa c·apital. núa correndo, numa :�ormi'- lo Alves Pimenta �oi. pre�.9

.
ADELIA GRAMS. dade imcrivel, e o qué":sê' em flagrante e encamll1hado

Transcorre hoje, maIS um!
passou há vinte anos a nós. á Delegacia de Menores, . ,." Ianiversário da gentil sen�o- parece que foi onte�.... 0.- Eis ,notícia de -um, matu·

rj��a Adélia �rams, funclO- homem vive assim de

recor-, ,tino .fi�lmen.te tr��s��'ita, no Inana deste Jornal. dações e a cada passo lem� s.el� estllO' çle notIcJa�lsta po- Jámais, irei seguir quão vil rotina
Nesta data, lev�mos li 1 bramas de fatos ocolTidos� IIcIa 1. Registro publIco num Seu estandarte, é o- dogma da carnificina,

Adélili, o nosso cordla: abr�= nesta ou naquela época ... :' canto !1� págir:_a, sem gran· , Composta de incredulos pa.gões.. .

_.-

ço, com 08nossos m�lhort::'" E como recordar é reviver' de destaque. Nao vamos des- Religião, é praticar a caridade! I !.í��t:�.,V,e.nde-s''e MoveJ·'svotos de felicidades, o homem passa a vida re�' .cer à procura do dTama que É não ser falso, é ter pura bondade _m. -

lembrando o passado até
ela poss�a.' representar._. Ape-. É ter amor aos outr0s corações. Um quarto. de solteiro completo

-

de imbuia, uma

FAZEM ANOS HOJE
que a morte nos leve para o

nas lem).)l:aI?�s que maIS um copa laqueada e um jogo estofado.
_ Sr. Cid Silva, funcioná- desconhecido... E até lá m�nor se ll1ICIOU. na.senda do �._.__._---=-_------ Ver e tratar à Rua São Jorg.e s/n., sôbre loja SAPS.

rio da DOP; sofremos e nos alegramos cnme. Deu o prImeIro passo ,.

- Jovem Osório Tolentin,)
com os vae-e-vens da sorte' tentando assassinar al- ('1/ ( ') �Nj'-r,1v· r)-., .[j,-;',1J Pa.r·'·,t·'1-·c''J·p·ara.noMachado, estudante. ás vezes tão amiga 'e"iarta guém. Agora das mãos do

.. I� yCII
_ Sr. Mário Alves Guima.. outras vezes dura e cr�iel .. : Juiz. de Menores irá :para o. Lundgren Irmãos Tecidos S. A. (Casil:s Permúnbuc8,- João Teixeira da· Rosa Jr., João José Mend-onça

raes. ' famí:gerado S.A. M. __-Nesta nas), tem o grato prazer de convidar o povo, em geral, es- Senhora. . . Senhora
- Sr. Luiz da Silva.

Prec"'" "li;O do' DI-'a' .es,co-�a} de maladragejn; rotu- pecialmente os moradores do Sub-Dístrito do·Esti.'i:itó, para têm o prazer de participar'o contrato dê casamento
_ Sr. Inamá Pinto, chefe �.,,'. lada 'êbmo reformatório, êle assistirem li solenidaCile de inauguração de süa nova miaÁ, de seus filhos ..

da esta�ão de rádio da Cru-· V '

.

'

'. ./ ·',·â.l)'ur:}rá;l.. ' stias tendências. ·t· C 1 P d D
.

.
_

SI o a rua e. era. emoro, esquina de Arácy Vaz CaUa·' Hedi e Hud
zeiro do Sul. .

. EDUCANDO PARA A . -,. ·:tÚntQ"éú·m os criminosos de elo, no Estreito, no próximo dia 10 de Junho àS 10 l'l6ras. Florianópolis, 20 de Maio de 1955.
_ Sr. Irací Silveira. VIDA· ,

O'. �clÍífs\)s'_�BUpedores; êle fará,
_ Sr, Fernando Gerber Fi- O ex.cesso· de !TIino é se�7"e·Íll-:'Jit·tlmiscuida;de, um es-

lho. '

pre prejUdieial.' --São nume� ti'igi9� � 1j.}írende mai� ainda.
_ Sr. José da Costa Bento. rosos os exemplos· de filhos Qi.Üti).'c[o' yieT parll a rua, já
_ Sra. Blantina Leus mimados que ..nada; c{)ilJ,é�, �e���.rg'·{!iplomado, para pas·

Br.yer. guirum na vid·à. - Fazendo Sal" a,"'i-!â-gir na prática" ..•
-:-"Sra, Ernestina Ribeiro tôdas as vontades e' atenden- Isto é infalível. Agora

de Barros. do a todos os ca.p:richos das 8-1'8., o que mais nos SUl'pre-
,_ Sra, E'lza F'11'Ía Rodri- crianças, os' pais cri�ID per- �nde em. tôda esta tragédia

gues. sonalidad'es fracas, 'incapa- ;do, menor abandonado no

...:_ Sra, Maria B. de Olivei- zes de enfrentar .com deci- Rio e. no Brasil, é a facilida-
1'11., esposa do Dr, Nicolau S. são a luta pela 'V,ida. ' de de c�nseguir armar-se ..

de Oliveira, advogado. Eduque seu f.ilho parar'Não é pi;oibido pela lei o

_ Sta. Helena Spir1cles. a vida, evit�ndo: o e�- (popte d� al:maS?: COJ?o o ga-
_ Sta, Zilda Sartorato. cesSo, de mI/tO.

contn_1
roto (rrao e o pl'lmelrO caso,

-:- Bta. Maria das. Dores bua pa"ra à _formação sa- nem .será o último) conse-

Moura, filha da exma. viúva dia de. gua pe:r�llalida-_ guia .arma e munição? AI-

Mariá Vieira Moura. de. - SNES.. .' g1.1.ém. podel'á respondê-lo?

za.
-0-

AGRADECIMENTO
A Míss Santa Catarina, senhorita Ana Maria Reusi

Siqueira agra dece ao comércio de Florianópolis, os prê
m'ios que lhe foi oferecido, e a "Modas Cliper", pelo
maiô gentilmente cedido, para conquistar o cobiçado ti

tulo da mais bela C:.üarinense, Ana Maria deixou um ca

rin IlOSO uhraço a.o povo de Florianópolis.
-0-

Srguiu ontem jI:1ru a cidade de Curitiba a represen

tsnte da beleza Lajeana, s .nhor ita Marflia Campos que

sem duvida !1presenton-se com muita elegancfa e beleza,

durante as reuniões das festividades Miss Santa Cata-

rina.
-:-0-

Viajou ontem para Caçador a senhorita Leonilda

Binder, representante daquela cidade, no concurso Miss

Santa Cat:uina. Leon ilda, que concorreu a Miss Cinelân

dia e foi classificada em terceiro lugar, em sua terra

não teve sórte, mais podemos afirmar que é realmente

uma men ína bonita ou foi a mais bonita, assim diz o

povo .:
-0-

Carolina Basker "lVIiss Brusque" que se fez acom

panhar de uma elegante comitiva seguiu ontem para. sua

cidade, ficando pnra nós uma grande amizade e simpá
tia. Carolina foi a segunda colocada 110 concurso Míss

'unta Cntai-lnu. É sem dúvida uma bela figura.
-0-

Arlete Gonçalves, representante do Clube 12 de

Agôsto. tem ri'fllmente um restinho bonito. Disse-me Marta

Rocha; a meu ver p um dos rostos mais perfeitos que ví

rm Flori::mópolis, Arlete foi a quarta colocada no con

CUl'SO Miss Santa Cata rína.

lUUima
Implacável, a. sorte assim persiste
Em ter-nos um do outro sempre ausentes,
_ Tito te deixando ver o amor ardente

Que nestes olhos meus tão puro existe!

Alma. minha gentil que me pedis;
Tão cêdo o coração de ti presente,
Guarda-o lá no teu peito eternamente
E nunca a vida mais me seja triste!

Deves de tão cruel fado condoer-te:
A desumana dOI' que me ficou
Da saudade que,sofro por não ver-te!

J, tSN =

c: ENOEJ1E =

,I Al'4ÓtiOLlS=S.C

E pede a Deus - que a vida me dourou

Que tão cêclo me deixe pertencer-te,
Quão cêdo o teu olhar me conquistou!

AGORA, QUE 51.1.

MAiORES' OPORTt.

TERRA CATARINENSE,

VíA= NOS HOJE MESMOj
,

CO A CAIXA POSTAL. 4Bt-

Clube 12 de Agoslo
�����;���2.:·'

:BINGO DANÇANTE

Dia 11 de Junho próximo, às 20 horas, a Sociedade
Amparo a Velhice, 'realizará nos salões do Clube Doze de

Agôsto, gentilmente cedido pela sua digna Diretoria, um

bingo dançante, cujas mesas, com direito à um cartão,
serão vendidas a Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros).

Como principal prêmio, a Sociedade oferecerá uma

linda mobilia de sala de jantar, que oportunamente será
exposta nas vitrines da casa Hoep ke, a Rua Conselheiro
Mafra, secção Aotochel.

�

;�r;'-·�*:';t·..-·,���:�{::,<,��,����,._ ,;$;�:,_ .. :, ,:"

GUIA DO FAZENDEIRO
I �'l>;;'"w;':i'�;-�"'","'''''''''+_��''�� '�'�""�""""cr��,C_M�','lilI;€.w,"t·�� .'J ����

_ _;�'--:?' �� ""'�·�'�liI·*���!;'�..P';
Izidro Artígas mais elevada e pode se dar

a morte. Se o animal resis-
NOVA IOR.QUE - Quan- te, Chega à terceira fase, em

do uma rez de uma tonelada que pedem se salvar, com

de peso apanha um resfria-' um tratamento adequado.
do, o caso não deve ser en- A primeira fase é fi ma is
carado levianamente pelo importante, do ponto de vis
criador. ta econômico, para o' cria-
o dr. Gail E. Hawley, ve- dor, pois, durante a mesma,

terin ário da "fazenda das a enfermidade se encontra
maravilhas" - Instituto de em seu período mais conta

Pesquisas Agrícolas da Pfi.- gioso. Além disso, as maio
zer - salienta, a propósito, l'S!S perdas de peso ocorrem

que a fase do "resfriado co- nessa fase.
mum" é o princípio de uma Para combater essa ame

enfermidade muito espalha- aça, o dr. Ra.wley criou um

da e muito prejudicial, a tipo especial de tratamento,
chamada "febre do trans- que tem dado excelentes re

porte", que é, na realidade, sultac1os, em milhares de re

uma das muitas enfermida- zes infectadas. O tratamen
des que podem ser classifi- to consiste na utilização da
cadas como o completo da forragem com o objetivo de
pneumonia, pois os princi- lançar o antibiótico terra
pais órgãos afetados são o micina à circulação sanguí
coração, os pulmões e os in- nea dos animais, em con

testin os". centrações suficientemente
O nome da doença pro- elevadas para deter a evo

vêm do fato da mesma ata-llllçãO da moléstia.
cal' o gado que é conduzido

.

A maior parte dos aDI

das fazendas pal'a.os mata- mais enfermos continua co

douras. Como é fácil com-' mendo, ainda que seja ape·
preender, a moléstia se pro- nas uma pequena parte da,
paga, em .tais coudições, forragem, diàl"iamente. Ob
.;om, grande rapidez. servando a quantidade exa-

A "febre do tl'!J,nsporte" ta de alimento ,consumida
- explicou o dr. Rawley -

I
pelo animal e ajuntando-se

tem três fases. A primeira a êsse alimento a terrami
.é a do .r�sfriado c.omulY), .du- ,cina, numa concentracão a

rante a qUfl·l .

os animais dequada, pode-se co�bater
perdem O apetite, tornam.se a. moléstia eficiente - con

febris � mostram-se apáti- cluiu o médico' do Instituto
coso Na segunda fase, a tem,

I

de Pesquisas Agrícolas da
peratura torna-se ainda: I;'fizer.

.
.

................�••.,••1j.8.G�.e89•••,O'1 �•••••

NOH OJ E
l° DE JULHO

A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE:

em 1.513, Jeronimo de Albuquerque expulsou os

franceses do Maranhão;
- em 1.565, Estácio de Sá, no Arraial de São Sebas

i ião, repeliu um forte ataque dos franceses;
em 1.817, nasceu no Rio de Janeiro o Visconde
de Santa Izabel, Luiz da Cunha Feijó;
em 1,822, os Procuradores das Províncias, foram
comvocados por decreto do Principe-regente;
orn 1.822, o Presidente Gervásio Pires Ferreira,
d:l Junta Provisória de Pernambuco, foi forçado,
por um" sublevação em Recife, a reconhecer' a

autoiidade do Pi-lncipe D. Pedro, como Regen te :

em 1.8tEl, os pnrugua ios foram desalojados elos
desffladciros <1P f.;?1picní pelas tropas brn si leh-as
do General Juáo 1\'L111oel Menna Barreto;
em 1.928, foi fundado no Rio de Janeiro o "Lu x

-Jm'nal''',' especía.líaado m recortes de jornais
que 8.0 enviados' aos seus Inumeros assinãittes.

André Nilo Tadasco

Libelo às Divindades
Laércio Cardoso

Perante o pedestal das Divindades
Em ton'l estl'énuo, la.nço as potestades,
Meu brado contra ttll anacronismo ...
Oh! vos que sois os iconistas doestadores
Que ostentnis as tradiçõés com explendores,
Contidas n'este impüro "Romanismo",

Perdeu-seHipócritas! que estais a. estender emulacão
Levando multidões a. .crer, na enfeildação,
Tira na da perversidade ...
Vos, que dizeis representantes de um Deus veloso
Se o coxo estende a mão, não vês; quão .vergonhoso
É proclamardes do a.ltar "amai a humanidade" i

No trajeto da ru.a Bocaiuva 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,
.

AVENTURA$: ,DO ZE�MUTRETA •••

/ .

;'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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J NO SETOR DO BASQUETE
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ta Machado que ora defende possibilidade de sagrar-se

a
,� " as côres do clube da colí- campeão juvenil de 1955?

asslcos e son ala.. c a o rJ.�. na�) ���eC�;�o:X�::�a�o. ;:�;:���i:§}}:=�::�!t�r
���.i1':ít;i': .�� 2) Data de nascimento? 6) A seu ver quais as re-

Art. 1° - A Federação Catarinense de Futebol rea- DISPOSIÇõES GERAIS R) 29 de setembro de velações deste ano?
lizará anualmente o torneio dos clássicos "Nelson Maia Art. 24° - O Clube cujo quadro se recusar a tomar 1939.
Machado". parte na partida, ou negar-se a prossegui-la, ou não com- 3) Quais os clubes em que

Art. 20 - Tomarão parte neste torneio' no ano de, parecer ao local designado pela Federação, até 30 mínu- voce atuou e o que atua?
1955 os clubes: Avai Futebol Clube e Figueirense Fute- tos após a hora marcada para o inicio do encontro, será R) Defendo e sempre de-
boI Clube da Capital, Caxias Futebol Clube e América considerado vencido, perdendo os pontos em favor do fendi o .Lira Tenis Clube.
Futebol Clube de Joinvllle, Clube Atlético Carlos Renaux adversário e indenizará a Federação ou Ligas das despe- 4) Quais os titulas por
e Clube Esportivo Paysandu de Brusque, Grêmio Espor- zas realizadas e da receita provável, taxada pela Federa- você conquistado?
tivo Olímpico e Palmeiras Esporte Clube de, .Blumenau, ção ou Ligas, que seria arrecadada na partida, e será aín- R) Campeão Infantil em
Hercilio Luz Futebol Clube e Esporte Clube Ferroviário da responsabilizada pelos danos causados decorrentes 1953, Vice-Campeão do Tar
de Tubarão: de seu não comparecimento ao local do jôgo. neio 1l11ClO de Juvenis em

Art. 250 - Somente o êr ro de direito que ocasione 1954, Vice-Campeão Juvenil
prejuizo real ao quadro vencido não tocando a alteração em 1954 e Campeão do Tor
do ,escore, tempo útil de jôgo e constituição efetiva da
equipe dará motivo à anulação de uma partida.

§ único - Não será anulado um jôgo por êrro de
direito, se a anulação beneficiar o infrator.

Art. 260 - Somente em casos extraordinários e em

DO TORNEIO

NA VARZEA
Pelo Campeonato V:ú:;:ea

no Infantfl, defrontaram-se,
sábado último, as equipes do

flamengo x Avante e Flumi
nense x Internacional. N:1

primeira partida o Flamengo
goleou o Avante pelo expres
sivo escore de 6 a 2. Marca-

'

ram para os vencedores Al

tair (2), 'I'ravassos, Valmir,'
Chandoea e Bibe de penaltv,
enquanto que para os venci-

,

dos marcaram Maia e Valter. '

A equipe vencedora fQI.·- i
mou com Pedro, Tatá e Sil-

I

vio; Batista, Bibe e Antoni- ,

nho; Chandoca, Otto, Altair,
'

Valmir e Tl'avassos.
Na. segunda. partida. de

frontaram-se as aguerrídas
equipes do Fluminense e do

I'Internacional, vencendo c;
primeiro pelo escore de 3 x L]
Para o Fluminense marca-

'I
ram Pretinha, Amaral e Nel-

,

sono O tento Ú.' honra dos
veneldcs f"i -:ssina lado por i
Moritz. O Fluminense for- i
mou eom M::CZ1, ,",lcidI"S f'

I'Nivaldo; Na;úü't"!Ú, Joi e:

Wilson; Boião, Nelson, pl'eti-l;M·· h
1

nha, Mangona. e lrlD o. ;
Escreveu: Otto Valéri.o :

Art. 30 - O torneio será disputado em época a ser

fixada pela Federação, constando 5 jogos por rodada,
sendo disputado um jõgo em cada cidade.

§ único - O torneio será disputado em um só turno.
Art. 40 - Os jogos e- datas serão realizados de acor

dó com a tabela elaborada pela Federaçâo.
DA DIREÇÃO DO '{'ORNEIO

Art. 5° - Os jogos serão dirígídos Feios
tes das Ligas por delegação.

'

Art. 6{) - O Delegado escolherá seus auxiliares, bem
como porteiros e bilheteiros

Art. 7° - Os Árbitros e seus auxiliares perceberão
a remuneração que for fixada pelas instruções que serão
baixadas.

Art. 8° - Os Árbitros, sempre que possíveis serão
neutros designados pela F. C. F., na falta deste pelo
delegado. •

Art. 9° - Os auxiliares de árbitros serão designa
dos pela Liga Local.

R) Walter (Lira) Edson
(Caravana do Ar) Filomeno
(Clube Doze).
7) Qual a sua opinião pa

ra a formação da seleção da
capital?
R) A seleção da cidade

que faria seria sincera e

sem clubismo ou seja: Al-
varo, Rui, Osvaldo, 'I'oníco 3!J!��m
e Aríel,
8) Qual a sua opinião pa

ra que o nosso basquete pro
grida?
R) Devemos ter mais in

tercâmbios com outros clu
bes e acabar com o clubis
mo que ora predomina na

FAC.

Lauro Soncini, o jovem 9) Qual o adversário mais

extrema que se revelou no dificil para o Lira?

time da Associação Despor-' I R) O Clube Doze de Asos
tiva Colegial e que no ano to.

passado defendeu as cores

do Clube Atlético Catarínen
se, vê passar, hoje sua data
natalícia.

absoluta fôrça maior, será transferida a realização de
Preslden- uma par-tida, competindo à Fe lertrção ou Ligas tomar

tal medida.

LAURO FAZ ANOS
HOJE

Art. 27° - Quando uma partida não se realizar, em

virtude de transferência, anulação ou não poder ser

prosseguida, em caso de mau tempo ou por motivo de f'ôr-
1;3. maior, será pela Federação ou Ligas fixada a data e

hora para sua realização ou continuação que, tanto quan
to possível, deverá ser den tro de setenta e duas horas.

Art. 28° - Compete a Entidade local prever o po
liciamento dos campos de jogos, requisitando das autorl
dades tôdas as medidas de garantias necessárias à me

lhor atuação dos jogadores disputantes e, providencial'
sõbre o acatamento e respeito as decisões do juiz e seus

auxiliares.
Art. 290 - O sorteio do campo para a realização dos

clássicos será feita na sede da Federação ou Ligas, 27
horas antes da realização da partida.

Art. 300 - Os casos não previstos no presente regu
lamento, serão resolvidos pelo poder competente da Fe-
deração ou Ligas.

'

Aprovado o presente regulamento e111'8 de maio
1955

Osní Melo
Presidente da F. C. F.

DERROTA E VITORIA DO G, Ea BRASIL
EM JOINVILlE

Brilhou intensamente o Caxias, go�
leando os qauchos por 6 x 2

o Grêmio Esportivo Bra- ------------�----------�----------------�----------------------�------

sil, extreando sexta-feira em

Joinville, após duas belas
vitórias sôbre o Figueiren
se, nesta Capital, e Olímpi
co, em Blumenau, foi ,ven
cido pela classe e fibra do
time campeão catarinense
do Caxias F. C., pela ex

travagante contagem de ô x

2, o que surpreendeu a mui
ta gente. Todavia, já ..do
mingo enfrentando o Améri
ca, o vice-campeão gaucho
conseguiu a rehabllitação,
derrotando os americanos

pelo escore de 3x2.

DOS JOGOS
Art. 100 - Serão considerados vencedores os clu

bes que obtiverem maior número de pontos contados na

forma do artigo 12.
,

§ único - Em caso de empate no número de pontos
entre dois clubes )10 final do torneio, será decidido o tí
tulo em melhor de três partidas, havendo mais de dois
vencedores fína.liatas, haverá um super torneio.

Art. 110 - Os clube tem inteira liberdade na organi
zação de seus quadros de um a: outro jÔgO, inclusive nos

casos de anulação.
Art. 120 - A contagem dos. pontos para os jogos

,§,crá observada na seguinte base : jô'go ganho dois pon
tos, jôgo empate um ponto e jôgo perdido zero ponto.

Art. 13° - Nos casos em que. as côrês -dos uniformes
se prestem a estabelecer confusões o quadro local deverá
mudar de camisa.

Art. 14 - Só poderão disputar o presente torneio os

atletas que estejam vinculados aos clubes, devidamente
registrados na Federação, permitindo-se a inclusão de
atletas cujo registro e Inscriçõés tenha dado entrada na

Federação ou Liga 48 horas- antes do jôgo.
Art. 15° - Em cada jôgo será permitido três subs

tituições érn cada quadro e mais um goleiro.
DO TRANSPORTE E ESTADIA DAS DELEGAÇõES

Art. 16° - Fica estipulada as seguintes taxas de
ajuda de custo e transporte:

Florianópolis à Brusque Cr$ 5.000,00.
Florianópolis à Blumenau .,.... Cr$ 6.000,00
Florianópolis à JoinviJle Cr$ 8:000,00
Florianópolis à Tubarão Cr$ 9.000,00
Brusque à Blumenau Cr$ 3.000,00
Brusque a Joinvílle Cr$ 7.000,00
Brusque à Tubarão Cr$ 11.000,00
Blumenau à Joinvile Cr$ 6.000,00
Blumenau à Tubarão Cr$ 13.000,00
Jninvile à Tubarão Cr$ 15.000,00
Art. 17° - As delegações cuidarão de seus aloja-

mentos como melhor lhe convier, cabendo a Federação e
as Ligas darem a assistência necessária.

Art. 18.0 - As delegações que não chegarem ao lo
cal de seus jegOS em tempo de disputaram os mesmos,
nas datas fixadas na tabela, serão consideradas vencidas
por desistência e pam que não fiquem sujeitas ás demais
penas previstas neste regulamento, deverão comprovar'
os motivos que ocasionaram a .sua falta, afim de serem
api-ecíadas pela Federação.

DAS PENALIDADES
. Art. 19°' - Haverá para os clubes, atletas, juizes,

auxiliares e pessoas direta e indiretamente vinculadas à
Federação ou Ligas, que cometerem faltas no transcur
so dos jogos do torneio, as penalidades constantes do Có
digo Brasileiro de Futebol.

§ único - Essas penalidades serão aplicadas pelo
Tribunal de Justiça Desportiva e confirmadas com a lei,
resalvando os clássicos que serão julgados pela JDD
local.

Art. 20° - A pena de expulsão de campo não isenta o

jogador de outras penalidades, dada ã gravidade da in-
fração.'

-

Art. 210 - As Ligas filiadas serão responsaveis pe
lo pagamento das multas que forem impostas aos seus

atletas, juizes, auxiliares, diretores e associados dos
clubes filiados a essa.

DA PARTE FINANCEIRA
Art. 22° - Apurada a renda líquida de cada jôgO,

. depois de deduzidas as despesas constante do Borderoux,
será feita a seguinte divisão: 10% -para a Federação ou

Ligas da renda líquida: 90% divido entre os clubes dis-
putantes.

.

§ único - Quando houver deficit será coberto pe
los Clubes disputantes.

DOS PRJl:MIOS
Ari. 230 - Será instituido um troféu denominado

"NELSON MAIA MACHADO", que ficará de posse o
clube que sagrar-se campeão 3 anos consecutivas ou, 5
alternados, doado peja Federação e LIgas.

,
!

.r·'':'-�·l

10) Voce achou certa a

decisão do Conselho Técni
co da FAC, na questão dos
atletas Tonico e Zé Luis?

R) Absolutamente; como

alegou o Conselho Técnico
de que o Lira não havia da
do entrada do atestado mé
dico dos referidos atletas,
acho errado essa alegação,
pois, a meu ver um atestado
médico de qualquer atleta
reza que o mesmo está apto
ou não para disputar qual
quer modalidade esportiva,
e não para decidir que ele

dispute por êste ou aquele
clube.

Seus amigos que o são em

grande número por certo
não perderão a ocasião de
abraçá-lo e esta folha 1'e

gistrando o acontecimento
envia-lhe cumprimentos com

votos de felicidades.

HAMBURGO, 31 (U.P.) Muito obrigado Machado,
- A Alemanha derrotou sá- pela sua colaboração.
bado a Irlanda por dois a E para voce juntamente
um, numa partida de fute- Com seu clube os nossos

boi jogada nesta cidade pe- sinceros votos de felicida-

I rante 55.000 pessoas. No

I
des no transcorrer do atual

piímeíro tempo, venciam os campeonato.
n lemães por 1-0� Nelson Alves

.,

Ó ESTADO

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Richard CONTE - Spe
phen MCNALLY - Sherley
WINTERS em:

FURIA DE PAIXõES
No Programa :

Preços: 10,00 - 5,00.
Cine Noticiaria. Nac.
Imp. até 5 anos.

[fi •••
As 5 - 8hs.

Libertad LAMARQUE
Ruben ROJO - Alma DE
LIA FUEN'rES em:

A LOUCA
No Programa:
Cine Reporter. Nac.

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

As 8,30hs.
Richard CONTE - Sher

ley WINTERS - Stephen
MCNALLY em:

FURIA DE PAIXõES
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 a}}os�

liI-I;§l
As 8hs.

HOJE
Espetáculo de Palco

ACADEMIA 'DE ACORDE
ON SANTA CECILIA DES
FILE DE ACORDEONS
Grandioso festival que

será levado na noite de ho-
je 1° de junho as 20 horas.
No Cine Roxy,
Sobre a Direção do Prof.

ALDO MACIEL.
Entrudas a venda na Aca

demia de Acordeons a Pra
ça:..15.de "Novembr.o na 10.

As 8hs.
Daniel GELIN Sim-

mane SIMOI S em:

O PRAZER
No programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços : 3,50 - 2,00.
Imp. até 18 unos.

As 8hs.
Mark STEVENS - Peggy

DOWN em:

DIVINA INTUIÇÃO
No programa:

Paisagens do Brasil. Nac.
Preços : 7,00 - 3,50.
Imp, até 14 anos.

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

�x
SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
.

PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, G"

Lavadeira .�
"';J

Oferece-se 1 avadeira efi
ciente, cuidadosa, -rápída,
econômica e hígteníca. Pode
trabalhar 5 dias a titulo de
experlêncía, sem pagamento
ou qualquer compromisso.
Tratar a Rua Conselheiro

Mafra, 6 fone 2358, loja de
Pereira Oliveira & Cia" com
a Lavaroupa Prima, a ma

de lavar mais vendida

','

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:AWncastro�com .. Hiro�ito
TOQUIO, 30 (U. P.) - O, o imperador Hírohíjo maní- desenpenhar na melhora da

� "

sr. Alencàstro Guimarães, restou muito interesse pelo economia do Brasil, consoíí-��.'..." ""';":ili·:-"'�"�llj""""'''''''''''''>oI'",o:·'t15jilôi''Ii:a_.
cador, segundo uma justiça distrlbuitiva, a única justiça, ministro brasileiro do traba- desenvolvimento econômico dando os seus vínculos com
verdadeiramente distributiva, observável nestes tempos lho, que atualmente se en- do Brasil e interrogou o seu essepais. '

BUENOS AIRES - (APLA) Os compêndios de de nivelamento socia-l. Portanto, aquêle senhor, rebelde contra nesta capital à tren - interlocutor a respeito da RESPOSTAS
Mas maneiras do século passado davam às [ovens COl�- ou simplesmente inobservante das regras antigas, era um te de uma delegação de doze situação dos 400.ÓOO

japOnê-!"
Precisa-se em fonte auto

·

lhos dêste gênero: "Não exagerar ao obsequiar os pro- homem que ia com os tempos e ia - do lado da parede, pessoas, manteve hoje ele ses que vívem no Brasil. O rizada que o sr. Alencastros�'ios cabelos" (Matilde Searo) e recomendavam às
'

se- segundo o modernismo do século. manhã um encontro de meia imperador interrogou partl- Guimarães' louvou junto aoP
it ão Talar se não eram interpeladas. Era um A maior parte dos costumes insensatos e ínjustífícá- hora com o imperador Hiro- cular!:ne�te' ao ·sr. Ãlencastro 'hmp'el'ador o civismo e o es-nhon as 111.10 ..

., f' b o I
.

convite disfarçado a ficarem caladas, porque o falar pas- veis se repetem e se proJOn�am �al'a azer sa. er ao pr�-I hito, que' o recebeu -no Palá- Ouírnarães a respeito cio �ito' de iniciativa dos cida-
sava por ser um ato imodesto. Os diálogos permitidos I ximo que êsses costumes n ao sao desconhec�dos. Os 11- cio Imperial., "

do
-

r á Ii i d o creseímento "dâos japoneses residentes no

eram dêste jaez:
.

vros que os ensinam e os recomendam me fazem pensar O sr. Alencastro Guima-' da produção .petrolírera bra- Brasil.
- A senhorita gosta de Florença? naquelas gramát.icas para o estudo da língua, que tra-, rães estava em companhia I síleíra e do reforço. da indús- A delegação brasileira ínl-
E a cândida criatura, sem levantar os olhos do bor- zem nas primeiras páginas os nomes de instrumentos que do encarregado de negócio; tria siderúrgica. 0- i!npera-, dará hoje a sua "tournée"

dado e rubor-izando-se ligeiramente, respondia:. já

nãO,
se usam hoje: o apara-penas, o maldito e i.nevitá- do Brasil, sr. Bastos Tigre. I dor. .examínou igual_�ente aos centros industriais nípô-

- Nunca estive em Florença, mas tenho ouvido di- vel "canif" das gramáticas francesas, o obsessionante PERGUNTAS' com o ministro brasileiro o nícos com uma visita a Kyus-
zer que é uma -gran de e formosa cidade. "cortaplumas" das gramáticas espanholas, que servia No transcurso do encontro papel que o Jàpão poderia "hu..

_ E em Veneza esteve? para cortar as penas, quando se escrevia com pena de ,,': _- _

- Nunca estive em Veneza, mas todos dizem que é ganso e pertence, agora, ao museu de arrtiguidades, como A BOLIVIA SE TRANS- (·,JL',U" 8;�7,' DO"'Z'� D� �GOS'TOtodo o instrumental para tecer das avós de nossas bisa- FORMOU -NYM . C�N-�ROuma cidade interessante.
I ROVI 'RIO INTERNAE se o zrosseiro senhor/se permitia uma frase como vós, as "espevitadeiras" as "smoccolatoie", as 'j-nouchet-, FER A,_.".".-

,

"

de núncias"
.

tes", que pendiam das lâmpadas de azeite e das quais não CIONAL"eu a visitarei durante sua viagem e nupcias , corn,a
o perigo de não ser mais recebido nr:quela Casa. O Ul11- ficaram vestígios em nossos tempos de raios infraverme

verso de uma senhorita eram a mamas, a professor� de lhos e de luz difusa.
.

b ga Examinaremos cada um dêsses casos em nossasinglês, o canário) as flôres e as crran ças, com a o rr -

,

d d
.

h
.

a .próximas conversas.ção de ignorar e 011 -e V111 am as crran ç _S.
No dia anterior ao casamento, a mamae a preparava

LIMA _ Com a recente
para o sensacional acontecimento, que, apesar de todos

inauguração da Estrada de
os preparativos teóricos, terminava quase semp�e co�

SANGUEN'DL. Ferro Brasil-Bolívia, fica-·
um éhoque psíquico, origem e causa constante e mcura-

rarn unidos os sistemas fer-vel dos ruinosos mal-entendidos familiares. Hoje, as mo-

roviários do Perú e do Chi-ç'as frequentam as universidades,. as matemida.des, as TONICO DOS CONVALESCENTES le com os do Brasil, atravésenfeTmarias, os institutos de puerlcultura e danam essa

TONICO DOS DESNUTRIDOS da Bolívia, que se conver-educação a suas mães se fôsse necessário.
teu, assim, num verdadeiroE, apesar disso, os livros de boas maneiras que con-

centro ferroviário da Amê-tinuam a ser publicados repisam as velhas fórmu�as .rlo tônicos: Fósforos, Calcio Ar- rica do Sul.
quase todos os setores; ensina-se ainda .em, que angu.o seniato e Vanadato de sódio. _A Bolívia, depois de ter de Corumbá a Santa Cruz,
do cartão de visita se faz a dobra para indicar o senti-

OS FALIDOS DEPAUPE- perdido seu litoral num con- importante centro agrícola
mento experimentado por não ter encontrado a pessoa

R AD O S, ESGOTADOS, flito. internacional no ano
e pecuarista boliviano o

que se ia visitar e qual é o ângulo que se dobra para in-
........".

MÃES QUE CRIAM, MA- de 1879, ficou '.presa entre a ponto central da zona petro-
dica r que se parte da cidade para passar um mês. no] ctam- '=' � GROS CRIANÇAS RAQUl- cordilheira dos Andes e as

lífera. Depois de quinze a- DACCA, 30 (U. p,! __ Um
po. Contêm as tabelas dos períodos de luto e melO. u o e I ,';' TICAS berã t 'f'

-

..

tal nos, essa ferrovia foi termí- dos mais famosos diamantesI �':;»1 =� -

,rece erao. a oni ica- planícies da regIão orien ,a.,l'eccmendam a página - escruPl,llosf\ment� em dia como

J.'
n n �� �.. çao geral do orgamslU,o, com o

I mdea!?sl.lgada das rotas marítí- nada e, de Santa Cruz, o sis-
os registros de pagamentos de um comerciante - que

/Á _ �'.'
..

tema de transporte' se pro-
contem os santos e aniversários de parentes, vizinhos e!

� !1 ��U'JI��'
. . longa até Cochabamba, por

conhecidos. Um capítulo importante é ocupado pelas car- �'�••l�·(I· '[J ·1 . :. �: : I. 'iA,> .: ob�e�g:eL::;m.�:��� :a.l!��Vb� meio de uma rodovia de 500
tas: como sé começa, como se prepara o assunto, como • .'.

_

_ Km., que também foi CÓlT-.. , '.
.

. . ." ceano Pacífico, mediante as '

Se Sft,i do assunto e como se termina. Em outras palavras, cluida recentemente e-' cujàI ferrovias de La Paz, a Afri-como se preenche oito páginas densas e ilegíveis para
ca, no d;ile" e La Paz a Mol- construção ficou em 25 mi-

dizer "devolvo-te o livro" ou, então, "faleceu a mulher
I . 'lendo, no Perú, por via la- lhõé's de dólares, tendo sido

. do cunhado do meu tio". I

R'" I REB· 'XADO A PRINCIPE custre, através do Titicaca. feita Com o emprego da mais
Frequentemente, fazem-me esta pergunta: "existe UM t

: AI
'

moderna maquinária, do ti-Mais tarde, foi construida aum gala.nteio moderno?" E eu respondo, inv��ià:elme11- 'i�if:;. ferrovia para a Argentina, po Worthington, a.ssim co-
te, "não"; e ainda que existisse, não o aconse ana, por-

coln's Camera Man", de 'com a qual conseguiu áma mo dos últimos adlantamen-
que entre a' última rec,OTnendação escrita por s]eu autor NRovo Yt°rlc (Gtlobe. Pres�) RoO Meredith. Resta saber porta de acesso para o A- tos da técnica.
e minha resposta se past'lou muito tempo - pe o. m(;nos -. ec:,.n emel: 'e, um �:;1O , .

'
. Da Cochabamba, partem

seis meses - para ql1e o livro não tenha envelhecldo. Os
I
fOl, aqUI, rebaIxado a pllm- se o Pr;nclpe ,de G�l�s fez tlântico.

ferrovias para Oruro e La COZINHEIRA
livros' de boas maneiras envelhec,em mais depressa do cipe, esdarecelldo-se, dessa, outra VIagem a Amenca, ou Ape�a�' das pos�ibilidades Paz, onde se faz a .ligação I Precisa-se na rua Lacer-o • " f' l' t' " hi I se Brady tirou seu<outro re- da BoltvIa no que s.e refe.re., ,.

.- .,'que os figurinos de modas e os horanos das estraaa.s üe .���1�_a' ,.unf tml: ef�lo na

s-I t: t � Inglát;rra" ..�

":.à minerrr-ç'ão s�r�rrÍ conside- com. o Chlle e o Peru, :�s- I
da Coutinho, 13 (Chácaraf ,. "=1&,,,,,,, "- " ,. .. i.0Ila a o ogIa la. la o n "o

, '.- , "

) pechvamente para Hacla e ,do Espanha).
erro.·
,'. , . .

'. " O "S d· r T' ",de raveJS por outro lado essa _

"
.Um tra.tado de boas maneiras deve ser necessana: . O emgama sUlglU-no de-. ,un a) lmes

, ,•. o

"

• ," '" lVlollendo, no PaCIfICO. 1 Paga-se bem.
t 'd" ta "eg Jk-, as' I'ela' ço-es entre um confor-, correr do verão passado, Londres, tratando do assun- mdustna ple.1udlCoU a agn-men e 1 l.O <, pala I lmi <' � ,

,. P" lt·
.

d' to' dmista. e todos os demais conformistas e, por con seguinte, com a descoberta, em ceIe i-
I
to, observou q�le. o . n�cIP.e cu ul'a, e as_ lU us � �as ,e

, -

d
.

t l'
A 'a,' d nlodernl'�mo da veloci 1'0 do Estado de Nova York de Gales, ao VIajar lllcogl1l- transfOImaçao, acanetandoe a negacao a lU e 1genCl., ,o ::;, _..., '.' ,

'

. A •

d ---d 1·' l'f' ão é a negacão da personalidade ele 44 negativos do grande to, naquela epoco, usava o um reglme economlCO mono-a e, c a slmp 1 lcaç , '.
-

.

I, '.' I d "L'd R f e
" produtorNossos g&lanteios, nós é que os devemos fazer. Tôda 'ifotog'l'afo'norte-amencamo, ,none e OI, en r w.' o

•

•

pessôa inteligente está a ntorizada a legislar nesta maté-jlVIatthew Bradt.. PosteriOl:-' um dos seus. tItulos real.s lIa.. �5 ou 30 anos: �.lC,?U
·

d'
-

d deixe guiar pelo bom senso' mente os 11egaüvos que tI-I menos conhecldos. Tal exph- detelmmada, com plecIsao,na, com a con Iça0 e que se .' .

_, -'" : ,I eacão se revelou desneces- a existência de grandes de-e a preocupacão de \ ')mpreender, mterpl'etar e aphcal a nham letIatos, ate agora, o'. • , • , de· .. -

-

. inéditos do Presidente I sana, quando, ]lOUCOS dias POSltOS petrohferos l1as ex-slgl1lfICacao das cOIsas. .,
" I· ;1-.1' t ,. t f ·t· 1

•.

dQ
,

1
. A

d' d b as manei Grant dos g'el'lel'ais Cus,ter malS tarde, o Bly 10 ecano- ensas e eI elS p ameies, auem escrevesse lO,lC um compen' 10 e o -

-

< , " , I ' 'B I'
, ..-

t
.

"1 d d d cel' a det"lhes l1em sub teer Logan HmlOck e' She- Real escreveu uma calta a- o IVla, na zona compleen-ras, nao ena neceSSll fl . e e es ,,. -"

dIa' d'd t f t' dd'
. -

b
' 1'" ridan e de outras personali- presentando escu pas I, a en re as ron elr�s olVlsoes; astana que (Jssesge: -

A
.

f d B'l P
.

A' e t'"Leitora intetig'ente, obs�l'va os costumes da socie- dades, foram adquirid�s pe- nsco
A
e. In orman o que raSl, aragl��I.e Ig l� l-

,

_dade oe repudia tudo' o que te paréça estúpido tudo o que la Divisão Ansco da Gene- tanto el.e, �omo o professor n.a, de ol1d� Sll,IglU, a nec.es-

"8 >, ,

t.-os outros faze, lU e para o que não encontras explicação, ral Aniline & Film COl'pora- norte-amencano, h��am se �Ida�ed dde lIgaI aqtuelabzon.a epresan ·açao para' • A'

t' � . h' enganado e que o elegan- as CI a, es e por os raSI-
.

"tudo o que te parece antIquado e em dlsSOnanela com os ,1On, a me",ma Compan la 'l'd d P' I'· d AtI" 't' t t D· f -j F d
,.

I
'

., .
.

'. ,.

'f ". f' , B' d te" era na rea 1 a e o 1'111- elros o an ICO, an o O IQ ri o e erAnossos tempos, recllstas, pratico, antlretonco e antI 01- que Olnecela a la,.Y o ma-. '" ' .

'a 1 ' Tod- tse, � . Umalista. Deixa-te guiar por uma sinceridade cortês, não terial, em meados do século CIpe Alt?UI: Duq�e de Con- tPalf'fco ocaI os p Ud o bP
-

Aceita-se de tecidos de qualquer especie.. -

'

't- 'd
. naught Hmao maIS moca do .1'0 1 eros no merca o ra-fazer - SImplesmente porque os ou ros fazem - o que e

I
passa o.

.

'

'VI (1 '1', . t' Cartas para Luiz Xavier Cardoso.mais comum. Tem independência de julgamento, expres- Quando os jornais do país Rel Eduardo ,I, da ng a- Sl ena, COntl� pala, expor a,-
Rua Paula Frei1ias, 61 _ apto, 704.

.

� .

.

� f' ,
, I f'

.

f· d d terra. lo para ou lOS palses.sa-te com palavras propr.la�, nao. em�re:u.es 'olmu �s,
I
ol�,m l.n o

Idm a, os, af sen- Dessa forma da noite pa-j-
Em 194Ó, 'foi iniciada /a COPACABANA - DISTRITO FEDERALrebela-te contra a esc-cu.vldao das cenmOl1las COl1VenClO- saClOnalS o paIS oram

. .

'
-

d f
.

. . tAd f" f' ,Jd d
.

1 ra o dta o reI se trarnsfor- construcao, e uma errOVIa _nalS e dos ntos; transcreve em um caderno ,o as as Ia- 111 oIm,. os a sensaClOna '
, .

r d· 'd d b" '1'

"RELO'GIO DI 'G O
ses vazias de sentido é todos os gestos vazios de conteudo 'descoberta, as fotografias \ mou em-prmClpe. Igan o a CI a e lasI eIra.

, 'OLO IC'q�e o�s�rvas na sociedade e apl�ca te:l sen.ti�o crítico,! foram publicadas .p_ro�usa-I .. ,

, _,
... .

I
\ '�.

'

nao dIgO em zombar destas C?lSaS IgnommlOsamente, l1_le.nte e �uma �elas, nao Ide:r:- : \

,. ,_".n .Pj( I,. .,. .•
. .mas para. não as adotar e rep�tIr. O que _te causa .enf.ado ,

tJflcada" traz la apenas o ,h- :A
·

-', "1
-

J .•• O relog'lo blO�OglCO m�lca, sendo ll1convel1lente que senas usanças sociais - repudia, para: �ao- contl'lbUlres tulo_;, 'Um. elegante d� ssocla çao rma'o oaqull. as fas,elO de
_ ma.�Ol· capacl�a- espere com o almoço.tambfm pam a sua difusão e manutençao. 11860 . Postenormente, o dl-

. de. Conclusoes mteress��es I Pelas ,14 horas, o cansaçoNão quero dizer,
com isto que se useu; sa,patos

bran- r:tor d,� "Youngstwn Vi.n-I do Congresso �e _Medlcma

"começa
a p�edomi?ar, sen-cos com o fraque, nem que se use uma boma com o smo- (hcator, do Estado de OhlO, ! EDITAL DE ELEIÇÃO Int.erna em.Wlesbaden do aconselhavel n,ao atacarcking; nem que, q�lando eonvidado para. um almoço por recebeu uma carta, de um De acôrdo com o dis,posto no artigo 42° dos nossos· tarefas difíceis e de maioruma família de milionários, se faça preceft�r a visita por professor, observando que Estatutos, fa;ço asaber aos que o presente virem ou dêle WIESBADEN - Cada importância. Entre as 17 euma dúzia. de ovos, em vez de um ramo de flores, para o retrato não identificado tiverem conhecimento que no diá 4 de junho de 1955, ás pessoa tem as suas horas de às 21 horas situa-se a faseaplicar o sentido prático que indica como fator de maior parecia ser de Eduardo, 15 horas, em suá séd� aocial, á Avenida Mauro Ramos maior capacidade física e de mais intensa actividadeutilidade os ovos e não as orquídeas. A primeira regra Principe ede Gales, que foi, nesta, serão realizadas as eleições para sua Diretoria intelectual e os seus "pontos intelectual. Este período é odo manual de boas maneiras 1955 é o resp-eito às opiniões depois, Eduardo VII da in- no periodo de 1955/1956. mortos", expôs o profess.or mais favorável ao trabalhoe às susceptibilidades hereditárias dos demais. 1VJ:as a se" glaterra. Florianópolis, 26 de maio de 1955. Dr. JOl�es perante 2.000 es- intelectual sob todos os seUl!gunda regra do meu manual aconselha eliminar, sem fa- Recebendo tal informa- Osny Ortiga peCialistas reunidos no Con- aspectos. E' el!_rioso que agZer sangrar, nem escandalizar nem diminuir ninguém as mação, � Divisão Ansro es-, .Presidente gresso de Medicina Interna 18 horas representam umvendas e os papiros dos preconceitos antigos e os melil1- mês, em 1860, quando eon- na bela cidade de Wiesba,- ponto ,crítico, sendo fre-dT�s injustificados, ,tava 19 anos. Brady tirou, den.. O professor Jores, da. quentes as doi'es de dente.Conhecí uma dama da velha aristo.cracia, que, para então, Uln retrato seu e êsse universidade de Hamburgo, Pelas 20 horas, a aciivi-difamar um burguês, professor da universidade, contava para verificar se tratava, ATENÇÃO JOVENS CONVOCÀBOS chegou,a conclusões interes-. dade mental começa a dimi-que caminhando pela Via Veneto, em Roma, aquele ,Ío- realmente, de' EduardoVII,. santes "nas suas !nvestiga- nuir e entre as 22 e 23 ho-Vem senhor ia do lado da parrde para lhe ceder a direita e a resposta de Sir Oven foi 'PA,RA Ala...REGIA

....

O Mll,ITAR ções' do ritmo vital, poden- !'aS o cérebro c�qmeça a pedire não sabia o ignorante que é a senhora que ·deve ir'do ,lfirmativa.
.

' do falar-�e hoje de um "re:- descanso. Nl'l,g'reuniões e nalado da parede. Três ou quatro séculos de preconceitos Desse modo, à fotografia "Faço saber ter sido, alteradiLde 30 de Maio' pàra 2 'lógió biológico'�.
.

·vida c·aseira 'observa-se nes-.pesavam sôbre os seus ombros aristocráticos, enquanto leTia' pa1ls-a'do à história co- de Junho de 1955, a data de apresentaçi!o ao 14-6 B. C,. - Às quatro horas da ma- se período crítico o pontoera o sentido realista que guiava os passos do jovem eu- mo o retrato daquele sobe- Estreito. dos jov.ens convocados para prestarem o Ser- drugada � actividade 'física morto que muitas vezes ori ..genheiro, A senhora pensava, com seus nimotôs antepas- ran,o britânico, se não fosse viço Militar, na la. Região Militar, na Capital Federal" •. e mental atinge o seu míni· gina a debandada. Obser-sados, que se devia ceder" às senhoras a part� mais alta retrato, mais juveÍnil, apa-" (a.) JOSÉ MIRANDA BARCIA
'

mo. Duas horas mais tal'dE.. vou-se em empresas indus-da rua - "le haut du pavé". Isto era verdade quando as creveu a, Sir Owen Mors- -Major Chefe da 16a. C.R.M. as seis, a temp.eratura do 01'- ,triais que a frequência del'uas das cidades, nos tempos do Cardear Richelieu, eh\m receu no livro "Mr. Lin-·' ganismo, está nõ seu ponto' acidentes é maior por voltatorrentes de resíduos no meia dos quais corria um peque- head, bibliotecário do Cas- mais baixo_. O' médico acou- das 23 horas .
.

no regato e é por isso que a parte mais elevada da rua,- tela de Windsor, pedindo
"

Y selhà que por volta dessa O "horário biológico va-nos dois lados da. calçada, era a menos entravada, a mais um redator ria'· Associated OPERA'RIO A VQCSA DISPOSJ.rAO hora se est�ja bem agasa- ria ligeiramente de indiví-praticável. As ruas das nossas cidades suprimiram aque- Press; que levantou uma dú-
' J � '. lhado para

-

evitar resfria- duo para indivíduo. Em to-le inconveniente e são tão amplas que não se sabe nem vida, que expôs da seguinte CONSERTA-SE FOGõES ECONõMICOS. SERVIÇO dos. 'Às nove horas, o orga- do caso, cada qual devia ob-I�nde. termina nem onde começa a calçada e quando f�z m�neira: _

-

_.

RAPIDO
_

E GARAN'l'mO. ATENDE-SE CHAMADO 1\ nis�o está na sua �ase d,e sel'var-se a si próprio e obe-, OJn tempo é tão bom para o homem como para sua deh-I Sabe-se que o entao Pnn- DOMICILIO. maIS, elevada capaCIdade fI- decer, na medida do possí-Cada acompanhante e, ,quando chove, chove igualmente, cipe de Gales vistou os Es-l Operário: VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio" sica.,·Ao meio 'dia, as secre- vel, às ordens do seu orga-cOJno dizem as -Sagradas Escrituras sôbre o justo e, o pe- tados Unidos, durante um (Beco), no ESTREITO. ções iástriças são intensas, nismo. GeOlX ,!írtlliel19i�teJ.',,,,,,""""_"'"

Por PITIGRILLI

Cesar Atahualpa
Correspondente espe
cial da Globe Press,

SABADOT - DIA 11 DE JUNHO NOS SALõES DO
_

CLUBE DOZE
'

EM, BENEFICIO DA ALTRUISTICA E HUMANI
TARIA "SOCIEDADE - DE AMPARO E VELHICE".
Será sorteada uma SALA DE JANTAR que estará ex

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

.

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

)

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

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

•

FOI VENDIDO O FA
MOSO DIAMANTE
"RIO DE LUZ"

do mundo, e "Darya E, Noor"
Crio de luz), que .perr.eneeu
aos xás da Pérsia há quatro
centos anos, acaba de, ser

posto à venda em Dacca, pe
la família muçulmana que o

possui. O soberano "síkh"
Ranjit síngti, possuidor do
famoso "KchinoOl;", também
esteve de posse do "Darya E.
"lool''' durante um certo tem
po,

físfOF-ts-Propaganda
Vendemos para revendedores estabelecidos carteira,
fósforos para colecionadores.
PRADO IMPORTADORA S, A.

Largo de São Francisco n. 26
RTO DE JANEIRO.

..

sala 1.114

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópol:i�, Quarta-feira, 1° de Junho de 1!)55
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fTAC.-Transporte!f Aéreos \

Cajarinense S. A.Com a Bihlla na Mão

,DESENHISTAS

-
.

«No t.euacutos ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
P CONVOCAÇÃO

QUARTA-FEIRA, 1 DE JULHO
d�o convidados os senhores acionistas desta socieda

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

séde social, à rua Felipe Schmidt n? 14, nesta Cidade de

Florianópolis, no dia 15 de junho 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.
20 Eleição do conselho fiscal e seus suplentes.
30 Assuntos de interesse social.

�

Florianópolis, 25 de maio de 1955
João David Ferreira Lima

Diretor Presidente

Oferec:am êles sacrifícios de louvor e cantam' seus

feitos em �ântico§ de alegria! (Salmos 107-22). Ler Rom.
8:22-28.

A serviço da Ca usa de Cristo uma senhora rica fêz

uma longa viagem. Foi necessário deixar seu lar com to
do o confôrto e seus amigo\mais queridos e ir por mui"

tas-cidades, algumas bem pequenas Com hoteis sem con

f'ôrto algum.
Perguntei-lhe que tal ia a viagem.
"A gente tem sempre motivo para regozijar-se" res

pondeu ela.
Somente quando alguém pode regozijar-se em face

da adversidade é a sua fé realmente firme. É fácil ser

feliz quando tudo corre bem, mas ter confiança, ser grato
e até alegrar-se em horas amargas fiança, ser grato e até
e até alegrar-s€ em horas amargas e escuras, isto é, de-
monstrar verdadeiro cr-iatian ismo.

_

,

' .

E' fácil ser grato por bênçãos pessoais, mas' estas
não podem ser realmente gozadas em tôda a sua plenitu
de, até que se aprenda a ser grato quando as bênções pa
recem ausentes. Com alegria no conhecimento de' que
Deus é bom, pode-se confiar de que, por fe e obras, po
dern-se afastar as nuvens do caminho, e trazer à luz a

manifestação dá graça de Deus.

A ESCOLA DE ESCRlTA E FAZENDA NECES
SITA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO

FECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSlNÓ. TNFORMACõES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE (;289. AOS· DESENHISTAS .JÁ
INSCRITOS SOL1CITA-SE ENTREM EM COMUNICA
çÃO COM A ESCOLA.ORAÇÃO

Círurg. :.._ Dent,

Expresso.Florianópolis LIda.
J
Transportede cargas em geral entre

.flORIANOPOLlS, CURITIBA E SÃO PAULO,

MAiIRIZ: FLORIANóPOUS
EscritórIo:

Rua. Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1:1�

�

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435 ,

End .. Telegráfico:
SamlJ:ade e Transpolis

-0-

COM VIAGENS DutE'rA� � PERMA l'IiENTES EM CARROS PRÚPIUOS

FILIA�: CURITIBA Fll.IAl,: 8AO PAULO

(Agência n ... Rio de laneiro e em Belo Horizonte cota tráfego mutuo at6
Sio Paulo com a Emprêsa de Transportes à1inas Gerais S/A.)

Visconde do RIo Branco

(Qj2/3G)
Avenída do Estado 1666;'76

Tele!one: 37-30-91
Telelone 1230

Endereço Telegrát1c:l
Sant1dra e Transpolis

�

São Paulo - Capital - BP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

Comunicado
I A Campanha Nacional de atendidas pelo próprio pes

IAperfeiçoamento de Pessoal qursa dor ou pela instituição
Pai, nós te damos graças porque impões ao homem o

de Nível Superior, (CAPES), a que estiver ligado.
.

I . .

d
dever de ser feliz. E' fácil ser f'elíz até' nas provações, I comunica aos interessa os Para as inscrições os

perseguições e infelicidades quando cremos que tu as CONSELHOS PARA O LAR que está recebendo inscri- candidatos deverão se dir i-

proporcionas para gôzo de teus filhos e filhas. Concede.
.

.

- ções para três bôlsas de es- gir, por carta, ao Servico de

nos a presença de teu lamor por Jesus Cristo, nosso Se- ?ONSELHOS PARA ° LAR I pidez, assim como a resis- tudos para pesquisadcres, Bôlsas de Estudo da
-

CA-

nhor, Amém. \O tência das tintas, está asse-
nacionais ou estrangeiros, PES, (Av. Mal. Câmara, 160

��� , Graeiela ,Ellzalde gurada, graças aos preces- que desejem fazer estudos e _ 8° andar _ Tel.: 32-5312,
PENSAMENTO PARA O DIÀ

�c�,.:...-�· '_ \ NOVA IORQUE _ Não sos empregados pela Gene- pesquisas no campo das cí- Caixa Postal 5185 _ Rio de

"O�it� há quem não goste de ral Dyestuf{ Company, pro-j
êucias sociais, no Estado de .Jnnciro � DF), juntando os

Quando alguém é feliz é sinal de que está vivendo e titna, 'mudança, na arru- dutora de tintas de alta Pernambuco. seguintes documentos:

agindo em linha com os propósitos de Deus. mação da' casa. Um dos qualidade.
-

I Estas bôlsas foram ofere- a) Formulário para bôl-

EDWARD J. MEEMAN, EDITOL (Tennessee) conômica e praticamente, es- A opinião de um decora- cidas à CAPES pelo Instí- sas de estudos, da CAPES,
se desejo, mudando-se as co- dor famoso, como Rothberg, tnto Joaquim Nabuco, do com fotografia;
res. Afirma ele ser possível me deixa à vontade para fa-

·ft\�C.1 T E
lVIEC, instituição dedicada b) três cartas de reco-

uma transformação comple- .zer algumas sugestões, no
a pesquisas SOCIaIS, que mcn dação, assinadas por

E
· ta com a mudança de côr que se refere a mudancas tem séde à Av. 17 de Agôs- prof'essôres ou pessoas liga-

nS I na • se das paredes, forro, dos mó- de cêr, para efeitos de de- to, n. 2187 _ Recife _ Per- das à especialidade do Can-

veis e tapetes, sem haver coração. A côr de café e o Age
A

o·CI-a
' nambuco. didato;

Aulas de bordado à mão. Combinar à rua Feliciano necessidade de se acresceu- beíge, por exemplo, dão no-
_

.

São as seguintes as con- c) histórico escolar do

Nunes Pires _ 12. tal' um só movei novo. va vida a um aposento, de
dições das bôlsas: curso superior do, caridida-

Rotherg lamenta que mui- quando aplicadas a almofa- a) as bôlsas terão a du- to;
___,,__,-___

ta gente tenha a tendência das, cortinas, etc. O verde

Pu bll·cl·dade
ração de 6 meses, sendo d) curr iculum vitae;

de usar cinzento ou beije vito é muito apropriada pa-
uma a começar no segundo e) plano de estudos a

O E' M
·

h
nas paredes, com receio de ra dar mais vida a uma sa- semestre do ano corrente e ser executado durante 'os

f. .' Denn IC usar côres mais vivas. Para la ou quarto, combinando- ,
..... �1ItaIt .. duas no próximo ano de seis meses de duracão da

êle, a côr é o fator funda- se com tonalidades neutras.
-

�u. 1956; bôlsa, 'elaborado com os

mental a decoração; móveis, Quando se conservou, du- ..... ........ b) hospedagem gratuita, possíveis detalhes.

estilos, distribuição, etc.' rante muito tempo, uma de- sem refeiçã-o, em apartá- A CAPES fornecerá aos

são secundários. São ínú- coração em que predomina-
- -- menta mobiliado e especial- interessados impressos ne-

meros - diz ela _ os re- vam os tecidos lisos, é a- V
mente preparado no edifício cessârfos à instrução das

(com vários e recentes cursos de especialização) cursos de que se pode lan- conselhável o emprêgo de en e D!e do Instituto; I candídutm-as.. .

tJ.�eraçõe:! da b�ca, gengivas e maxilares e extraç.·õ�8 d��íA! ça r mão o p.ara embelezar 'tecidos estampados, 'com de- .c) auxílio mensal de ...
'

As inscrições para a bôl-
d t 1- T t t t al d p.

. Uma propriedade com Re- C � 4 "'00 (ceis - en es me usos ra amen o a u a torreia, uma casa PQr meio do colo. senhas variados. O tamanho l"IP .a .oo quatro mil e I sa do 2° semestre do corren-
_ dA'

. sídêneía e Fabrica de mo- .
.

por operaçao sem 01' rido, desde as· molduras dos dos' desenhos deve variar, quinhentos cruzeiros) des- te ano serão recebidas nesta
P

.

t t d f- de
í

f
- .

d veis no começo de Capoeiras . Iesquizas e ra amento 08 ocos e In ecçao na raiz o quadros até um buque de de acôrdo com o tamanho tin ados à alimentação; Campanha, à Av. Marechal
d t I é d "B D N' (

. > medindo 35 metros de fren- .
. I

en e, pe o m to o . A A •
- curso com o prõprío flôr. E êle próprio põe em do aposento. Naturalmente, ,(I) transPOl.'te den. tro da

I'
Câmara, 1GO

-.
8° andar, C.

t 1) f Bd) t f" t 'á'd te por 558 de fundos. Ver e, bau 01' 1'0. a an - t1'a amento e lClen e r ',n o e com prática os seus conselhos, a côi' dos desenhos deve ter arca Ul' Una do' RecIfe; Postal 5185, Rio de Janeiro,
t b

.

1-
'.

t -1 d' d- t' tratar no local com o S1.\ )tes e aterIa oglCO � con 1'0. e ra 10 on ICO em sua casa, onde o próprio alguma relação com a côr e transporte do Recife íDF., até o dia 15 de J'unho
D

. Roberto Russi. 1entaduras: .Magnetizadas e sem abóbada palatma, quarto de dormir é pintado que predomine no aposento. /lO ocal da pesquisa se esta. próximo e para as duas a

quando anatomicamente indicadas. de verde 'abaéate e côr de Quando aos. motivos d.às for :'ealizada fÓl'a daquela II serem, concedidas no ano

Pontes: móveis e fixas d'amásc'o.' desenhos, sua variedade é "Vende se
Capital; "vindouro, até 30 de novem-

R.-\DIODONTIA - DIATERMIA - FlSIO'I'ERAP1A 'A limpide:t das côres:é in- pràticamente infinita: vai
-

f) em caso de acidente bro.

Atende só em hora previamente marcada dispen_sável, na opinião de desde aql1edut,os romahos e Cão da raça collie com ou enf('l'Jllidade o Instituto I Rio' de Janeiro, 18 de

CHnica.:' Rothberg e dos demais de- mosáicos tibeteanos,'

pas-l
dois anos de idade amestra- não uRsUlnirá qualquer res-

I
maio de 1955.

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - FQne 2.�34 coradores. Felizmente _ a- sando por taboleiros de xa- do \ler e tratar a rua Bo- ponsabilidade, devendo as, Anísio S. Teixeira _ Se-

FLORIANóPOLIS -'Pela -manhã somente crescentam êles _ essa lim- ,drez. , .1 caiuva 210.' despesas decorrentes 'serem 'cretário Geral.

ECONOMIA absoluta
,

Grande CONFORTO

.' CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA
'".;...> --� ••• .;o.�' .':d'-- '��'"

• ..<..'(bv..__.
•

. J,,, "��;�5ti�.._,.
'li

"

;, "".,.. 'i ..

,

AQUECEDOR ELI:TRICO CENTRAL

-
-;, ., J Capacidadel�

• ," � I 00 � 'I.DOÓ cli:Jros

AQUECEDOR

ELÉTRICO
�, I

��!4,
�IMERSÃO e CHU�EIRO

":"-".&ii-,--_

Capaçidadt;! 30 LlTRo,S
,

,. Construido in,ti;nramente d�
çobre. i

• Aqu�çímento· ultra rápido.
I

e 'Játo abundante na temp�·
, , r<ltura de?ejada.

I

. L'. ':�I • 'C'oristrução sólida, sendo a ca.jx� interna' de COBRE e·
�., I; �'�revestjda de '11aleria'l altamente" ISOLANTE (lã de vidro)�

,e 'Resistência 'do ,tipo tubular, ,iriteiramen.te blindada.

..
,.

Conirole automático de temperatura poc U,RMOSTATO.
.

que propore;iona grande ECONOM.IA.

:J 'I?(ii�oI .

GARANT� O :QU� FASRI�"
'.,_

" "' '_ - -,' :;:r.

:'; .,':/�:� fi· ..... i;.'J.�' ��.:��,.....�,*,l>i��� i�-"""':'

,
.

o MISTURADOR DÁKO; de' r�,>�.. � I :. (

lQgem instantenea. permite ,Q
meior é.c61� d. gradllQçõés' d8.
TEMPERATURA.

'; , '4,'!-:4 ;."

\

n. 7

DR. I N G L E T T O
IJlagnóstico�'l'rato. Clínico e Cirúrg'ico das Doenç_Rs e

Afecções de Adultos e Crianças .

Pediatria - Ortopedia - 'I'raurnatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetrieia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emag'l'cc-imento e engord",
Uoenças da velhice.
AL'l;A CIRURGIA

CIRURGIA PLASTlCA: Estética e Reoaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6...;... 10 andar. '

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

FONU:� un Wl&aP..,,,tut }
rÓU(;M....4,P80SC;1iI1lU '"",,,,,"� -

Técnico pr ta Teares' de Bordar
Precisa-se de um, que seja igualmente desenhista e

que entenda perfeitamente de máquinas sistema Zahm e

.

,Saurer; fabrica nos arredores de São Paulo. Dá-se casa.
Ofertas c/referencias e pretenções, para caixa postal 26tH
� SÃO PAULO.

..... .

,COQUEIROSPRAIA ClUBE-
.

ASSEMBLÉIA GERAL
Convoc.acão

De conformidade com a cl�Cisão da Assembléia Ge

ral de 10 '90 cOlTtmte mês e de acôrdo com o art. 34 dos

Estatutos, convoco os S1'S. sócios proprietários do C.P.�·
para, em Assembléia Geral, a realizar-se no próximo dJa

9 de junho, quinta-feira, às 19,30 hOl'as, em sua sede SO

dal, decidir'em sôbre' a· proposta de fusão, oriunàa do

Clube 12 de Agôsto, proposta já estudada e a;provada
pelo Conselho Deliberativo do C. P. C. em sessão -de 2 �
ineemo mê's, tendei em vista o que preceitua o art. 39'

dos Estatutos.
Florianópolis, 25 de maio de 1955.
Joã'o Eloi lVlellde§ _' Pte. do C. 'D� �. No exercíciO

/dá Presidência.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópulis, Quarta-feil'a, 10 de .Junho de 1955

Dental Santa Apolonia
"'""){ .

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.? 20
FLORIANóPOLIS

ESPBCIAI IZAn,\ EM ARTIGOS DENTARIOS

Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES "EVONI te-

mos para pronta entrega
Aceitamos encomendas de PLACAS E"'lvIALTADAS

para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos 08 senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO

AÉREO e POSTAL

•

Com i5�e valoi" V. S.
db,.i...i uml> aadQ qUI!
Ih2 ..enderà jur'o corn
pen5�or' e

$-�.IIl:s;s§§����••-:-�,:;:: levol.,.,i põl"õ su� residên-
I, eió. um lirx:!o e úi'ii prasente:

um BELÍSSIMO eOFREde tlÇO aROMADO.

APt"OCUi",; hOje o NOVO

NCO GRICOL,A
� t/'laj.....;w., 16

....____ I'I.ORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA .!!1!_�

COQUEIROS PRAIA CLUBE
ASSEMBLÉIA GERAL

Convocação
De conformidade com a decisão da Assembléia Ge-

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

atutos, convoco os srs. SÓCiOR proprietários do C.P.C.

p a,em Assembléia Geral, a realizar-se no 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 Agôsto, proposta já estudada e aprovada
pe\o 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.

t.0rianÓPolis,
25 de maio de 1955.

J ão Eloi Mendes - Pte, do C. D. - No exercício
da P esidência.

tasa "Enreka"
Rádios, 'I'ransformadores, Amplificadores, Motores

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

Bombas Elétricas Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz é Força

Instalador licenciado pela D.O.P. � Técnico forma
do na Europa

PROPldETARIO: OTOl\1AR GEORGES BOEHM
Religtro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, '1657

Estreito - Plortanõpolís _. Estado de Santa
Catarfna - Brasil ,

• ..1!} VEND'A À. VISTA E A LONGO PRAZO
.--- .....__ .__�-,

DESENHISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES

�ITA DOS SERVICOS DE DESENHISTAS PARA CO

TECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS "MURAIS DES

oINADOS A ENSINO. INFORMAçõES NA ESCOLA

I
D PELO TELEFONE 6289. AOS 'DESENHISTAS JA
�SCRI'I'0S SOLICITA-SI'} ENTREM EM COMUNICA-

�A. ,

1�C.-rraDSpOrje&-A-é-r-eo-s
Cajarinense S. '4.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

s- .

1a CONVOCAÇ-:'-O. '

.

de
ao convldados os senhores acionistas desta socieda-

pal'aaas bléí I dinâ I' aséd sem ela gera 01' mana, a rea izar-se em su

Floe.so�ial, à rua Felipe Schmidt na 14, nesta Cidade de

pal':l�nopolis, no dia 15 de junho de 1955, às 15,00 horas
ehberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA
\le lula Leitura, discussão e aprovação do balanço, conta

selhoC;?S e perdas, relatôrío da diretoria e parecer do con-

20 Isca.l, _relativo ao exercício de 1954.
.

30 Elelçao do conselho fiscal e seus suplentes. '

iFI �SSllntos. de interesse social.
Ol'lanópolis, 25 de maio de 1955

João David Ferreira Lima,
Diretor Pres iden te

citados os cônjuges dos con-

�7s����t::j��, i;��:�do.c:�� JOQUEI CLUBE -DE SANTA CATARINA
tão o Suplicante adquirir o

necessário titulo para a A D', o' d J C S C .

t
. -

R' t
,netona o . . .' -", tem o prazer de comunl-

Tanscrlpao no cegis 1'0.
r car que, 'dando início as suas atividades turf'Istícas deste

dDanCd�$ a presentep °dvfal?r ano, fará realizar corridas todos os domingos, a partir de
e 1. 2:100,00., . e e1.1- 12 de junho próximo

mento� Biguaçu, 10,d7 ma,lO Outrossim, Ieava ao conhecimento dos senhores Pro-
d� 19db5·S�lass.) Acácio Zél- Outrossim, leva ao conhecimento dos senhores Pro-
1110 alva. Relação das t

. . -

d'
..

t
�-- ,

f'as as rsscrtçoes e ammais, para os res páreos que a-testemunhas: Luiz Porfir_io, Ira rea izar, com as seguintes cotações:de Souza, Leôncio. Souza, 1 ° lugar _ Cr$ 3.000,00
. 'I'omé José da Rocha. Sela- 20 lugar _ Cr$ 600,00da com Cr$ 3,50 estaduais.
Despacho: A.' Como requer.

As inscrições deverão ser feitas na sede do Jóquei
Clube à rua Fernando Machado, 3, às 2a, 3a e 5a feiras', '

Designe-se dia e hora para das 19 às 21 horas
real ísação da audiencia· de
justificação, ciente o Dr.
Promotor Público. Big. 10.

ECITA�

o Doutor Abelardo {Ia
Costa Arantes, Juiz de Di
reito da Comarca de Bigua
çu, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o pre

sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de Agenor Fran
celino da Silveira, por seu

advogado o Dr. Acácio Zél
n io da Silva, lhe foi dirigi
da a petição do teor se

guinte: - Agenor France
lino da Silveira, brasileiro,
casada, lavrador, residente
e domiciliado em Inferninho,
neste Município, querendo
promover uma ação de usu

capião, vem, por seu procu
rador e advogado infra as

sinado, expor e requerer a

V. Exa, como segue: Pos
sue o Suplicante, no logar
Inferninho, neste Municipio,
um terreno de 176m de
frente por 500m de fundos,
área de 88.000 metros qua
drados, confrontando ao

norte com terras de herdei-
ros de João Lopes, sul com

as de Leôncio Souza, frente I�"'�I']
com quem de direito pelo
travesão da Peróba, e fun
dos com o Correge do Morce
go. Tem o requerente a pos
se mansa, pacifica, sem opo
sição nem�iterrupção e com

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

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

lher Inês Carolina Nazár io,
sendo que tanto o. A. como
seu antecessor sempre plan
taram no referido terreno

que está devidamente de
marcado. Não possuindo ti
tulo sôbre as aludidas ter
ras, quer adquirir o domí
nio das mesmas, com funda
mento nos arts. 550 e 552 do
Código Civil e na conformi
dade dos arts. 454 e seguin
tes do Código do Processo
Civil. Assim, pede e requer
a V. Exa.ise digne .nuvir.as
testemunhas abaixo arrola
das, e que comparecerão em

Juizo independentemente de,
intimação, procedendo-se a

justificação "ab-initio", 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

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação com o pra-
zo de trin"ta (30) dias

5. 55. (ass.) Abelardo da
Costa Arantes, Juiz de Di
reito. SENTENÇA: Vistos,
etc. Julgo por sentença a

justificação produzida pelo

Iautor Agenor Francelino da
Silveira, para que .surta os

seus devidos efeitos. Cite-se
por mandado o Dr. Promo
tor Público e os confrontan
tes do imóvel. Para ciencía
dos interessados incertos,
expeça-se edital na forma do
art. 455 § lado Cod. de
Proc. Civil. Custas afinal.
Big. 23.5.55. (ass.) Abelar
do da Costa Arantes, Juiz
de Direito. E para chegar
ao conhecimento dos in te
ressa dos, passa o presente
edital, com o prazo de 30

dias, que será publicado e ti

afixado na forma da lei. Eu,
I

orlando Romão de Faria,
Escrivão, o fiz datilografar,
e subscreví.
Biguaçu, 24 de maio de

1955.

(ass.) Abelardo. da Costa'
Arantes - J uiz de Direito.
Confére com o original afi
xado no lagar de costume.
Orlando Romão de Faria

Escrivão.

t AgradeCimento \ e Missa
I Dr. E. Moennich

-�'�'i'i1t ,� r"

t-r:'i':$�t;t:_·� --\.�
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes ínclúsos Tratamento atual da Píorrêía,

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

teste bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas· e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADTO.DONrIA_=- DIATERMIA � FISIOTERAPIA
A tende só em hora previamente marcada
Cinica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

Maria do Nascimento. Mafra, Rubens Mafra e Famí
lia, Valdir Mafra, Otávio Vieira e Família, Florisvaldo
Diniz e Família, veem encarecidamente 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 e avô, LIDIO SE
VERINO MAFRA, vindo a convidar para a 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.

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

Diagnóstico-Trato. Clinico e Cirúrgico das Doença� e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Twumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetrteía - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagreclmeuto e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA CIIWRGIA •

CIRURGIA PLASTlCA: Estétlca e ReDaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n, 6 - 1° anda r.

IN G l E IT O

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�Florianópolis LIda.
•

J Transporte de cargas em geral entre
FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SAO PAULO.

MATRIZ: FLORiANOPOLIS

COM VIAGENS nffitTA:s Ê "ERMA .NENT�S EM CARROS PROPRIOS

FILIAL: SAO PAULO
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo Visconde do Rio Branco
Deposítu: (932/36)

Rua Conselheiro Marra. n. la!;
Fones: 2534 - 2.535
Oaíxa Postl!tl, 435

End. TelegráfiCO:
Sandrade e Transpol!s

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91 HO'llSf $

lIe 2vS à 22 H.R
,-- -_----;--- - - ._j

Telerone 1230

Endereço Telegráf!c:)
Santidra e Transpol1s

São Paulo - Capital - 8P.
,

Endereço TelegrlÍfico:
Sandrade e TranspolÚi

-o-
Distribuidor

C, RAMOS S/A(agência Dl.I RJo de lanelro e em BeJo HQl"�onte com trátego mtit.UO até
8io Paulo com a Emprêsa de Transportes MiDas Gerais SIA.)

-_--

__ . .•._.4__�_._·_' � �-...__"._���--.-----.--.----

Comerl!io
Hua João
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO
TRABALHO

SEGUE, HOJE, O SR. casa I Augusto Barbosa Carneiro,
LES EDGAR 1\10RITZ,

-

DE- chefe; delegado, sr. Charles

LEGADO DAS QI..ASSES Edgar Moritz; conselheiros

PRODUTORAS DE SANTA técnicos - Alfredo Teixeir:l

CATARINA Valadão, Lyndolfo de Azeve

do Pequeno, e Antônio De

visate; acessares - srs. Fer

jnando· Augusto Buarque
Franco Neto, Aristides Lar

gura e Luis Carlos Ortilio;
representante do Govêrno -

Luis Augusto do Rego +Mon
teiro e representante da Con

federação dos Trabalhado

res, sr. �uvenal Campos. _

O sr. Charles E. Moritz se

gue, hoje, pela PANArR, a

fim de, no Rio, integrar-se fi.

Delegação do Brasil, da qual
é delegado.

Dlstiguindo as classes pro

dutoras de Santa Catarina, o
Presidente da República de

signou o sr. Charles Edgar
Moritz, como- delegado, ínte

grante da Delegação Brasi

leira à 38a. Sessão da Con

ferência Internacional do

Trabalho, a realizar-se em

Genebra, a 3 de junho cor

rente.
A DeJegação do Brasil ii

quêle conclave, está integra
da dos srs. embaixador Julio

Florianópolis,
.

Quarta-feira, l° de Junho de 1955

Na Assembléia

Comunícaçâo da Presídencía encerrado.
��_.-.. Sessão do dia 30

o deputado Sebastião Ne- rem, do FSD, requereu que MISS SAN'I'A CATARINA

ves, da DDN, em explicações a Mesa fornecesse cópia do

pessoais, ocupou a tribuna, discurso do deputado Sebas- Foi prestada uma ('lignifi·
após, para dizer inicialmente tião Neves, antes pronuncia- cativa homenagem a MISS

que ia dar resposta ao ais- do. SANTA CATARINA, a linda

curso do deputado Olice Cal- e escultural senhOi'inha MA-

rIas, do PTB, na sessão an- Determinando normas RIA SIQUEIRA, representan-
terior. Entre outras conside- te do "BLOCO DOS XX" de

rações, e depois de atacar se- O deputada Estanislau Ro- Itajaí, ao qual daqui enviá-
véramente, o PTB e o PSD, manowski, do PTB, ocupou a I mos as nossas congratulações
descambou para os ataques tribuna, em seguida, .]Jara a aristocratica sociedade da

pessoais, tendo citado nom!- justificar e apresentar Pro- terra de LAURO MULLER ...

nalmente 'alguns Ideputados jéto de Lei, determinando A homenagem teve lugar
e entre êles o deputadO Al- normas pelas qúais as Enti- nos e,scritórios da TAC, ql!an
fredo Cherem, do PSD, tá- dades são declaradas de uti- do a ela foi oferecida UMA

chando-o de traídor, inaugu- lidade pública. PASSAGEM A ESPANHA,
mndo assim, nova

mOdalida-1
prêmiO pela ,sua vitória ... A

de nos debates da Assem- Leitura de oficio oferta foi feita pelo nosso

bléia Legislativa de Santa ilustre Desembargador FLA-

Catarina, importada não sei \ O deputado Laert. R. Viei- VIO TAVARES, em nome do

de onde... ra, líder da UDN, leu da CLUBE DO PENHASCO e te-

Foi aparteado, constante- t;ibuna, o ofício do Sindica- ve a presença
.

de muitas

mente, pelos deputadOS Esti- to dos Trab. nas Ind. Gráfi- pessoas, jornalistas, cronis

vale:t Pires, Ântonio Alme!- cas de Florianópolis, solici- tas, etc. Este ato foi irradia

da, Alfredo Cherem, Ivo Sil- tando sejam I!s seus filiados do pela . "NOSSA RADIO

veira e Olice Caldas. incluídos nQll'ól dos que rece- GUARUJA", a mais populat'
berão o Abôno de Emergên- emissôl'a local, na palavra do

não menos popular e fluênte
dr. DIB CHEREM catada pe
lo telefone no STUDIO DA RIO, 31 (V. A.) - A CO-I flagrante desrespeito) à lei,
RADIO GUARUJA' pelo nos·· missão Executiva de Defesa foi tomada dois dias apó,3
so particular amigo e reda- da BOl·i'acha distribuiu on-I haver a Comissão Executiva
tal' deste diário ACY CA-· tem à imprensa a seguinte I de Defesa da Borracha re

BR,AL TEIVE, sob o alto pa- nota: "Conforme já é do co;; solvido manter os preços que
trocínio da CIA, ANTARTI.. nhrcimento· publico, as fabri· vinham vigorando até o dia
CA. ... caf: de pneumaticos e cama·, 24 deste. A Comissão.Ext'cu
Imaginpm os leitores a ras de ar com execção d:l (tiva de Defesa da Bl)rracha

"BIG" festa ·que haverá em Companhia Brasileira de P.t- vem de tomar providencias
ITAJAI, quando :?l j.ossa ANA tefatos de Borracha - (pneu.'>

I
energicas n.o sentido de

MARIA ali chegar ... A MIS8 "Brasil"), em data de 26 (,O 'manter sua resolução, "in
SANTA CATARINA as nos- corrente, aumentaram em I ciusive solicitando a coIabo

sa,.s sip,çeras ,e efusiv,as feH: ,7,�% ,os Pl.'�ç_ll,s de seus {lL'0- ração da COFAP para. faZêr

pel,{t sua.. retumbâ:Ai"" utos.
. .

cümrlrü' á observáncià 'dos
ailás tall'íbem nos- Tal medida, que, constitui. preços vigentes".

}\ntes de deixar a tribuna,
leu telegrama _00 sr, Etelvi-

'O deputado Alfredo Che- no Lins, candidato da UDN

rem, do PSD, ocupou a tri- e PSD dissidente, à Presiden

buna, lQgo depois, para res- cia da República, agradecen
ponder aos ataques do depu- do as manifestações da As

t.aelo Sebastião' Neves, dâ U. sembléia Legislativa de San

D. N. Em rápido mas con- ta Catarina, pela ocasião da
tundente e vibrante discurso, escolha do seu nome em

o deputádo Cherem fulminai\. Convenção realizada na Ca

as assertivas gritantemente pital Federal. .

infuJ1dada,� do deputada Se- ORDEM DO DIA

bastião Neves. Frisou, entre Discussão e votação dos pro
(lutl'as cfli.'Ja�.,qu aquêle re,- jétos, nu. 115y ,- 5/55 ..,...... ',"

.. pl'esentante üd'enistas só tem 23/55 -. e 52/ 55 - Foram

'upad . a tl'ib: ultima- todo.'3 aprovados.

Sessão do dia 27
Lida e aprovada a ata da

sessão anterior e lído o ex

pediente tiveram início 03

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

putado Braz Alves.
Relatório do Prefelto
O deputado Tupi Barreto,

ela UDN, ocupou a tribuna,
na hora do expediente, para
ler o relatório apresentado
à Câmara Municipal de Jo

inville, pelo atual Prefeito.

Noticias invertidas

O deputado João Colodel,
líder do FTB, em seguida,
ocupou a tribuna, para fa

zei' criticas ao cronista do

jornal "A Gazeta", por ter

invertido as noticias referen

tes ao Projeto de Lei, conce-

II dendo auxílio às vítimas do

tufão que assolou localidades
nos municípios de Canoínhas
e Papanduva.

A Presidência designou os

deputada João Colodel, Pau
lo Preis e Benedito T. de

Carvalho, para comporem [l

Comissão de Inquérito que

irá-apurar as irregularidades
com relação a conhecida ma

nobra de compras fictícias
do chamado trigo-papel.

ORDEM DO DIA

�'
Díseussão e votação dos pá
receres urso 3/55 - 4/55 -

e 5/55 - Foram todos apro
vades.

Q,uem tem telhado de vidro

não joga íledra no do visinho

A resposta do deputado
Alfredo Chel'em

mente, para fazer demagogia,
fazendo como há pouco, ata

ques grosseiros e sem funda
mento aos partidos que fa

zem oposição ao govêrno e

aos deputados que integram
êsses mesmos partidos. Con

cluiu, dizendo que o deputa
do Sebastião Neves, devia,
primeiro, responder as acu

sações graves que lhe pesam,
feitas pela imprensa, há tem

pos, e depois viesse tentar in

terpretar, quixotescamente,
os discursos e as atitudes .;�e

_outros deputados. Em aparte,
o deputada Orlando Bertoll,
do PSD, ãdíantou que por
ocasião da eleição da Mesa

da Assembléia, o deputado
Alfredo Cherem explicou em

longo discurso, a sua atitude
e não sotrêra, na época, ne
nhum aparte da bancada .s�-_
tuacíonísta que aceitou, as
sim, as suas razões. Não ha

via, assim, no entender do

aparteante, motivo para que
se voltasse a um assunto já

Lida e aprovada a ata da

sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram início os

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

putado Braz Alves.

Deelaração de bens - Como

os' adquiriu

O deputado Sebastião Ne

ves, da UDN, ocupou a tribu

na, na hora do expediente,
para ler a relação dos seus

bens, e dizendo como os ad
quiriu.

'.">
Cópia do discurso

O deputado Alfredo Che-

cia.

Ainda o Concurso
Miss Santa Catarina

O SENSACIONAL E EMPOL- sa vitória por que era a nos- de portoalegrense terá opor-

GANTE DESFIl...E sa candidata, conjuntamente tunídade de prestar a sua

com MISS BRUSQDE, que homenagem- à representante
Quando MARTA ROCHt\ tirou o segundo lugar. . . eatarlnense, tão merecida-

surgiu no alto do carro ale- mente eleita em data de on-

gorico, toda gente ficou ma- VIAGEM DE MISS SANTA tem.

ravilhada, tal a beleza da CATARiNA A' POR'rO Segue· anexo o programa
linda baiana, a graça, o en- ALEGRE por nós pré-estabelecido,
canto, o garbo e sobretudo fi podendo o mesmo sofrer al-
sua imensa e irradiante A convite do Centro Aca- guma alteração, ficando por-
simpatia, a simplicidade em dêrníco "Visconde de Mauá", tanto, a critério dessa Co

seu traje, tudo enfim... da Faculdade de Ciências missão, encarecendo a ne-

A crônica compara-a a Políticas e Econômicas da cessídade de ser respeitada RI

um 'anjo que caiu do céu e Pontificia Universidade oa- data acima referida, pelos
veiu alegrar o coração amar- tólica do Rio Grande do Sul, seguintes motivos:

gurado da gente catarínen- seguira para a cidade de De 10 a 30 de junho
se. .. Mas a parte pitoresca Porto Alegre 6a. reíra pró- Exames parciais nas diversas

foi que a nossa querida MAR- xírna, a nossa linda e escul- Faculdades das Universída

TINHA apareceu cercada ele tural senhorinha ANA MA- eles Federal e catõlíca.
diabos-cavalarianos... Um RIA SIQUEIRA, MISS SAN- Dia 1° a 31 de julho - Fé-

anjo cercado de diabos, não TA CATARINA, conforme () rias escolares.
estava certo. Mas para nó" ofício que abaixo transcreve- Finalizando, quero escla-

achavamos que estava tudo mos: recer que a idéia do convite
muito de acôrdo. Não é ela Porto Alegre, 30 de maio que. ora formulo foi expon
além de anjo, um diabinho de 1955 tânea e surgiu no meio da

.de linda, de sedura, de exta- MD. Comissão Organizadora classe acadêmica, tendo em

siante? do CONCURSO "MISS SAN- vista que o CONCURSO MISS
Muitos rapazes ficaram a,- TA CATARINA" SANTA CATARINA roí

:

um

paixonadíssimos com a fig�- Flol'ianópolis:::- se. dos mais empolgantes dos
ra da mais linda do Brasil, Prezados Senhores realizados no corrente ano,
mas a MARTA pelo lado, Inicialmente quero me em todo o Brasil, sendo re-

sentimental, é verdadeira- congratular com essa MD almente um atestado elo
mente uma ROCHA e pelo Comissão pelo sucesso que �uente de sucesso SOcial, de

que dizem seu coração por alcançou o empolgante CON - projeção em todo o País.

enquanto está fechado e imo CURSO "MISS SANTA

CA-I
Sem mais, contando com

penetravel, até que um dia TARIN.A", p�trocinado pela um� :resposta pr�nta e satís

surja o seu príncipe encan- DD. Diretoria do Clube do ratóría dessa multo culta Co-

tado... Penhasco, dessa Capital. mtssao, antecipadamente a-

.
Sabemos que após o gran- Prazeirosamente venho a gradeço em nome dos uníver-

de baile do CLUBE DOZE, a presença dessa Comissão 01'- sitários do Rio Grande do

nossa MARTINHA foi fazer 'ganízadora formular um C011- Sul, aproveitando a oportu
uma visita ao SABINOS vite oficial, em nome d03 nídade para apresentar o;;;

BAR, onde em companhia universitários gaúchos, por meus cumprimentos e cor

BAR, onde em companhia intermédio do Centro Acadê- díaís

de uma grande comitiva de mico que tenho a honra de Saudações Universitárias

amigos, ela dançou e se di- presidir, à distinta Senhori- João José da Silva Jr.

vertiu até altas horas da noí- ta ANA MARIA DEUSI SI- Presidente do Centro AC:l-

te, já que no ClUBE DOZE, QUEIRA, MISS SANITA CA- dêmico "Visconde de Mauá'
não podia mais permanecer TARINA, para visitar a. Oa- da Faculdade de

-

Ciências
em vista da: aglomeração que .pítal do Estado do Rio oran- Políticas e Econômicas, da
se formou dentro do salão, de do Sul, no próximo dia 4 Pontifícia Universidade Ca
onde não havia- geito dos que de junho, quando a sacieda- tólica do R.o Grande do Sul.
ali estavam deixar o recinto

para a realização do certa

men, que aliás foi feito mui

to imperfeitamente quanto
ao desfile das MISS, em

consequência da multidão
extasiada com a cintilante
MARTA ROCHA ...
A' sarda do salão foi pre

ciso um cordão de guardas
de transito, com cordas, para
proteje-la e formar uma pe

quena ala para a mais linda

sair dali e assim mesmo sabe

lá Deus como saiu. . . As

mãos 'Se extendiam para el-a.

e todos queriam ao menos'
tocá-la tal qual uma Deusa

maravilhosa ...
MARTA HOCHA acostuma

da a estes espetáculos ape
nas sorria, com aquele seu

sorriso que vale milhões e

que arrasta atrás de si, tarn
bem milhões de rans ...

Florianópolis afinal ren

deu suas homenagens a que
rida baíantnha e lá se foi ela

encantar outras plugas do

Nóticias Locais
Já chegaram os 74 grandes

caixões com as lindas e ri
cas poltronas "CIMO", que
serão instaladas no CINE
RITZ ...

não conseguimos nenhuma
notícia .. -,' Aliás notámos
quanto a propalação de no ..

ticias que não deixam de ser

alarmantes para a população,
mas por outro laclo esta mes

ma população si não deve ser

alarmada, ao, menos 'deve es

tar ele alerta porque o TA·.
RADO até este momento an

da solto e de quando em vez

êle faz a sua criminosa vi
sita ...

Assim no dia 14 do fluên
te, o elegante CINE RITZ
cerrará suas portas logo após
seu compromisso com o l·c
FESTIVAL DE CINEMASCO-

Brasil ...

PE que será realizado nesta

Capital ...
Durante o tempo necessá

rio serão instaladas as pol
tronas "CIMO" havendo uma A ARGENTINA NÃO
retumbante "reentrée" na DESVALORIZARÁvida social do elegante cine-

ma, com uma noitada de ele- O PESO
gâncla e um grande e espe- BUENOS AIRES, 31 (D.
eíal lançamento. . .

P.) - O Mi'nistédo eh PJ-
O C:):NE RITZ com os an- zenda emitiu um comunica

terrores melhoramentos e de (lo, em que desmente as no

agora, entra com todos 1'8- tidas de que pretende des
quisitos na cadeia ele moder- valorizar o peso. Em· sua in
nos cinemas no Est,ado... formação, acentuou que o

Aguardemos a festiva u- dolar no mercado livre 'está
bertura. . .

sendo cotado a 14 pesos, de-
REALIZAÇõES MUNI- vencia ser desvirtuada toda p

CIPAIS .. , qualquer informação de que
Continuam as obras mll- o governo planejou uma al

nicipais estando em prosse· teração. O governo reafír
guimento as obras das ruas mau, nessa oportunidade, sua
Uruguay e Largo Olivio Amo-- decisão de tudo fazer pari
rim ... Aliás em toda parte manter a atual situação, "por
a �ente vê um operário tra- I entender que ela consulta ')s

balhando. . . Em todas as Interesses da Argentina.
ruas há vest_igio de traba-
lhos ... - Os operários da FALENCIA DO BAN
Prefeitur� não páram e as CO "'INANCIAL DO

. obras prosseguem num ritmo
li

acelerado para cumprir o COMERCIO
nosso ilustre 'Prefeito o foi RIO, 31 (V. A.) - Está na

por si prometido.. . fase final a intervenção do

.A cidade vae para frente e I
Banco do Brasil no Banco

irá até o fim, quer queiram Financial do Comercio, se

ou não os que maldizem do I diado à rua. da Alfandega,
que os outros fazem para a 84. Até o fim desta semana, o
felicidades da colet.ividade. .. ministro da Fazenda, rece-

berá o relatório do interven-

ILEGAL O NOVO AUMENTO NO PREÇO
DOS PNEUMATICOS

MOVIMENTO POLICIAL . tal', devendo ser decretada a

Na DelegaCia de Policia falencia do estabelecimento.

NOTA OFICIAL DA D. O. P. S.
NOTA DO GABü\l'BTE DO f'írrnas comerciais, e, consi

derando que, pelo serviço de

visiw'ncia permanente que
vem esta Delegacia. manten-

O Cel, Tr 19i1io Antônto de do, em tojos os recantos da

Melo, Delegado da Ordem Capital, nada digno de re

Politica e Social, conrírman- gístro constatou, até a' pre
do a Nota expedida, há dias sente data, leva ao conheci

passados á Imprensa falada manto do povo, em geral,
e escrita da Capital, tendo que, á bem da tranquilidade
em vista a ímprocedencía das da população, que vive ultí

mumeras queixas c comuní- mamente em completo de

cações, feitas e esta DOPS, sassocego que, daqui por de

ultimamente, com referência ante, "chamará a responsa
á existência, nesta cidade, de bilídade todo aquele que vier
"tarados" (como õ§ denomí-

'

a insistir na propagação de
nau o povo) assaltantes às [I fatos que carecem de verda

residências particulares e de":

osr, DEtEGADO DA O. P. f:

SOCIAL

LEGISLATIVO EM FOCO
NãO DORME DE TOUCA

O, Deputado Estaníslau Ro

manowskí, do P'I'B, pouco
fala, mas age como poucos.
Trabalha em silêncio.
Na. sessão de ontem apre

sentou um bem elaborado
Projeto de Lei, regulando o

critério ele..UTILIDADE PU

BLICA, no que toca a vanta
gens para as sociedades cí-

Até ontem, o Sr. Governa- vis, desportivas, recreativas,
dor não havia pago êsse a- filantrópicas e cooperativas.
bono. Agora, como culpar ó E' um parlamentar díscre
Legislativo pelo suposto abo- to, ponderado e conhecedor
no que o Sr.. Governador I

dos problemas de organiza-
quer dar? ção e produção.

ABONO AOS FUNCIO-

NARIOS

Em 1952, a Assembléia VO°

tou, por' sua própria iniciati

va, a Lei 665, de 14 de ja
neiro, concedehdo um abono

de Cr$ 600,00 aos funcioná
rios do Estado.

---=�-==�=---=-.----------------------

ACôRDO

Está assínado. O Tim não queria cair no anzol.
Nadou para lá, nadou para cá e nem te Iígn para a

isca apetitosa, que lhe ofereci desde o primeiro dia.
Precisamente a 20 de inato, daqui, lhe lembrava,
quanto aos nomes próprios, a lei do costume. Creio que
aludi mesmo a ela, usando o têrmo consuetudínárto. O
tempo correu. Dormi de caniço. Dei linha. O Tim, cui
dando-me desprevenido, tentou dar-me um banho.
Fisgou o anzol e zarpou. Ei-Io aqui, nas minhas mãos:

"Os nomes próprios personatívos poderão
manter em sua. assinatura a forma con

suetudinária" .

Assim é que Q, nosso prezadissímo dr. Oascaes
no fundo um bom gozador - embora sabendo que
o ditongo ae desapareceu rara dar lugar ao ditongo ai,
mantem na sua assinatura a rorma consuetudínárra
Cascaes.

Pela mesma r.izâo Nerêu mantem na sua assina
tura a forma consuetudinária Nerêu.

E acabou-se a hístórta. 1;; como mais não disseram
nem lhes fosse perguntado, lavrei o presente têrmo de

acôrdo, que depois de Hdo e achado conforme ...

OUTRO ACôRDO

-- Nessa outra história de taxa de pescado, já mete
mos a colher. Taxas e impostos não podem decorrer de

apelos ou de indicações do Legislativo ao Executivo.

Devem, necessariamente, ser definidos em Lei. F: só
em virtude de Lei podem ser cobra cios, no quantum
especificado. O Prefeito errou. Não lhe defendemos o

ato, aliás Insustentável juridicamente. O mais lacôni
co dos mandatos de segurança evidenciará nossa afir
mativa. Confessado isso, respondam de lá: o· sr. Bor

nhausen, nos 8tlUS clamorosos erros, algum dia toi aler
tado pela sua imprensa?

,

Até hoje não li uma só palavra escrita, cio lado de

lá, que discordasse de S. Exa. Nós, no entanto, já o

aplaudimos. Podemos, pois, declarar que seguimos o

princípiO: nem oposição sistemática, nem apôio incon
dicional!

DESACÕRDO

Quem não tem razão, ameaça com a ignorância,
Ontem era um cano de ferro para rachar o crânio do

parceiro de hoje. Agora sào dois ailvoga(los, que vão
diretos ao assunto. Quem é inocente, apresenta a.s pro
vas e lava seu nonie ou, como seguramente advertiu o

deputado Wanderley Junior, cala a boca por falta de

condições morais. Inaceitável é que os homens de bem,

que construiram um patrimônio moral com o nome; se

sujeitem aos insultos e as injurias dos escapas à justi
ça.

E contra os rábulas diretos, há remédio especifica.
O CeI. Renato Tavarês, o chai'adil'ta e eu sabemos qual
seja.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


