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Abôno ao protessorado gaúcho
, PROJETO DO LEGIS-LATIVO'

PORTO ALEGRE 2 (v. A.l bem miciara o pagamento I mentos feltos por parte dos O Poder Legislativo não conceder novas vantagens.
_ Co itando com a assina tu- do abono familiar e já esta - seus servidores. pode conceder aumento de \ Assim pensando, redigtmos
ra ela quase totalidade dos va recebendo reclamações O atestado de pobreza elo vencimentos ao magísterlc o incluso projeto dê lei flue
deputados presentes 9. sessão para novas vantagens. Estado, fornecido pela Se- sem a iniciativa governa- temos a honra de apresentar
de ontem, a deputado, Suely Esquece, certamente, J cretaria da Fazenda, não mental. Pode, no entanto a- à consideração deste colerxío
de Oliveira encaminhou à ilustre secretario da Fazenda convence nínguem. O orça- �:'ibuir-Ihe um abon? �omo I Plenário. ,Sua '�p�'ovação re

Mesa o seguinte projeto de que todas as vantagens, até I menta de 1954, acusa um "su- ja o fez com os tuncíonános presentara o m111Imo de jus-
lei: aqui concedidas aos servido- peravít" de 120 milhões de públicos que têm maiores tiça que faremos à Iaboríosr O deputado Alfredo Cherem

Projeto de Lei n ,. res publicos, for�m totalmen I cruzeiros, que pode ser utílí- encargos de família. classe dos professores esta- arrasa os seus detratores

Institue abono de emer- te superadas, pois que o cus- zado na melhoria de venci- Um abono de emergencía, duais sempre tão elogiada e
O 'deputad'o Alfredo Che-

gencia' ao Magistério Pub!i- to ela vida continua em fran- mantos, ora pleiteada ])(:'10 sabemos, não resolverá, em enobrecida, mas nem sem- rem, do PSD, ocupou a trl

co Estadual. ca ascenção com o benepla- magisterio. definitivo, a situação do ma- pre atendida nas suas mo- buna, na hora do expediente,
Art. 1.0 _ E' ínstítuldo um cito dos governantes, O professorado precisa ser gisterio, mas permítírá a destas reivindicações. como primeiro orador Inseri-

abono de emergencia no va- Srs. deputados., atendido nas suas .justas rei- longa espera que deseja o

I
Sala das sessões, em 30' de to, para responder e arrasar

101' de um 111il ci'Uzeil'os .... Enquanto não forem torna- vindicações. Não é possivel Poder Executivo para lhe maio de 1955". as acusações graciósas que

(Cr$ 1.000,00), mensais, ;1 ser das medidas anergtcas e ele - esperarmos até aproximo 8.- ••••••$•••••••••••••••••••••••••••••"..... lhes fizeram os deputados
pago aos membros do mugis- císívas contra os que explo- no para lhe concedermos o Sebastião Neves e Laert R.

tél'io públiCO do Estado 1'a111 o povo, o governo não aumento de vencimentos ele UM CHILENO NA PRESIDENCIA DA Vieira, em outras oportunl-
ParágrafO único - A VU1.,- deve e não pode se surpre- que tanto necessita.. dades. (Seu discurso será pu-

tagem concedida neste arti- ender com os frequentes pe A situação não comporta ORGANIZAÇA-O DO TRABA,LHO blícado
'

oportunamente)
go não se incorporará aos dielos de aumento de venci- demora.

,

vencimentos em qualqu8r )o(je(fae�'itiilS�<iíl4lhll��e�8ç(j••Git.....GG�••$$��••IjGt GENEBRA, 2 (U. P.) - O um agitado debate e de dís- Sociedade Musical Cruseiro
caso e, sobre ela, não moí- sr. Fernando Garcia .Oldiní, cussões nos bastidores a res- O deputada Rui Hulse, da

dirá o cálculo de gratítícacào N o' t u I'a s
exministro das Relações Ex- peito dos Virias candidatos, UDN: 'ocupou a tribuna, em

aelicional. teríores do Chile, foi eleito, caso sem precedentes na hís- seguida, para apresentar pro-
Art. 2.0 _ Servirá de co- por unãnímídade, para a torra da OIT, Tradicional- íéto de lei" considerando de

bertura para a despesa de- presidencia da Organização mente, o posto é preenchido utilidade pública, a Socieda-

conente da aplicação desta, GABA-SE o sr. Governador, na süa Mensagem últi- Internacional do Trabalho. A por meio de acordo unãní- de Musical Cruzeiro, de Orí-
lei, o saldo disponível elo �. �na, da arrecadacão de 195(J _ "a maior alcancada até eleição teve lugar depois de me. ciuma.

xercício deI 1954. .hoje em Santa Catartna, sem --que, para isso, hO�lYesse o
.--..��........__-..__..........K"..,�.............__--... ....__...

Art. 3.0 - Revogadas as 'Govêrno recorrido a qualquer aumento de ímpôsto", Em PROJETO DE LEI

elispo�ições em contra.l'io,. e�;- »timeit'o lugar, a maior renda, em nosso Estado, será MAIS ECONÔM'ICO O deputado Tupí Barreto,
ta lel entram em vigor .'2 sempre a do último exercício. O sucessor do sr, Bornhau- da UDN, ocupou a tribuna,
partir da data ele sua publi .. sen, já no primeiro ano, te-lo-á suplantado, Não há, 110is, 200 quilõmenos por hora çom 8 após, para justificar e apre- ORDE-M DO DIA <?)

cação. ! em orçamentos crescentes, jatar-se de fato comum, que sentar projéto de lei, vísan- Projétos de Leis JUS•.• ��
Sala das Sessões, 30 de : se -em repetindo ano a ano. E!ll segunde lugar, não é I it d I" , dO. dar aos municípios o di- 139/54 - 20/55 .- 23/55 r=:

maio de 1955. verdade que o atual govêrno não lançasse mão de qual- I ros e gazo Ina relto �e .organizarem a Lel �:_, �e 53/�_l!J!;jo�...->
quer numento de impôsro. Ninguém ignora que, em '1952, PARIS, 2 (U. P.) Isto ristícas especia.is per-

ele TransIto: E��a_��I' iiàdor .:_' O deputadO Estlva-
e.. �

j ôb 'I
. - ,. .

d d "J<:l;Ú-�:rre-sen"t':l.uO pejo

I t Pí Iider d PSD ocu-O rmposro �O te veur as e consrgnaçoes t'oí majorá fi e de 'eri3 ser segredo até a mite 4D---.- z,.-
�

\-'
'" �-,- bl"". em le PIres, 1 er o ,

20S:6. Daí O excesso de arrecudacão. Acresce Que esse ím- ab ��-.,,�nrr'. � �........ o_olega áe; .A'5sem. elap'odts pau a tribuna, para solicitar
Desde 11i muito que o Mn-' pôsto, com a elevação contírl_1.Ul· d �

, l\um� ilwer- 10 do corrente. Um fabri- ......"""' ,.
, muito �bjetIVo e que 'n� ,cios' senhores deputadOS pre-

glstério Público veni. � l� {I-�'Hrúttôt'-:füll ,. 11 " ,llnn:O comum e, I ante francês vai l'.presen- OSVALDO ARANHA de_s�e la, ,�ontar com seu 1
I sen� o apôio para um re-

.

te cl�--
-

t
c,

l' 1 "tegral apOlO t
.

vunen � 'cajustamen 0 clade! . .
. �

t de expor- t.al' um aparelho de (OIS u: '

RIO
,. , querimento de sua ,au Orla

• ",.=".,,- _ se 'NIl\IO e 'cesso venflcado no lmpos o I .

que sera SOLIDA d' d d'amento de vota-
ele seus vencimentos, que .

\
,]vIr fi O.

,das e consignacões rendeu mais! gares, de tUrlsmo, ,.;- hi'
'

\ O DiretóriO da UDN de l.ajes pe 111 o a 1

faz mister 'em face as nov!J.s tação, Enquanto.o de ven

'10 o ele eXI;ortacão não pas- '\provávelmente o aVlao pma RIO"" (V A) _ A candt- �

e' propl'iedade do C el. çãQ para a matéria em pau-
,

. )ara l' 23 '11
�

es sôbl'e o orca c ,.
.

" d nundo ara ,"" nao 't t nela vista que algun'l
bases estabelecldas 1 ' . de 1 c m1 10. 'h'" Al'm 'de haver sido sube'ltimado na eco:nomlco o 1 •

t'li datul',a Osvaldo Aranha a Aristilial10 Ramos a, e

salário mínimo, no EstadD. :lOU de 11 m11 oe:'.. e, beneficia da alta dos prê- os franceses que se, u 1 -

'sidencia da República so·
_

dos senhores deputados
.

Em fins de 1954, o ilusti.'2 l'eeeita, êsle ú1bm.o tall1bem, se to resta evidente que as zem dele, não custara, :om ��e ontem mais um duro O deputada L�ert Ramos PSD e PTB, estavam ausen-

general Ernesto Dornelles, «os elas mercadoJ'l:l.S, Do .expo� �r Governador indicam efe'ito, senão 400,000 fIan- I��e E"te agora desfechado Vieira, líder da 1JD�,oCUPou tes por circunstâncias esp,;

então governador do Estado cifl'_lS cita�as na Me.nsa1em (�ore� da produção catari- coso Quanto ao l'e�to, CP_jl- gOl 'r;pl'io ex ..ministro ,,;0, a tribuna, ainda, na h,or� ciais, e por essa razão l'e

encaminhou a esta Assem- n estngnaçao que vaI p.e os se

'meros referentes ao ano sumirá qual1do mUlt,o 8 ou �e
o Pda O deputadO '.eo- do expediente, para dlzer queria que a discussão e -vo

bléia a mensflgem necess�- nense, confirmando, asSlm, o.s J�Udecrescimo nesse qua- 10 litros de gasolma l?�r a�e�re�ola na reunião elos que estava na liderança. da tnçao fossem adiadas por 72

. '�tendimento das rel- de 1951, quando houve senslVe
cem quilometras. Esse aVI�o ne 't abalh'�ÜtS UDN na Assembléia LegIsla- horas.,

na ao <l
• dO t' tt d Pair" - parlamentares r ,�) ,

..
-

-do seu d t d Laert R Viei ...

vindicaç�es do professOl a dran�ó 'TOCANTE à situa�ão econômica e .fill�nc�il'a �o f .�'T��t lI�; ae 20� quilome- declarou-se aütorizado a i�- tiVat':oo\:c����::odO Diretó- ra� líde�,u�: �DN, ocu�ou-s;
no-gran ense.

P' ,

'

"0 j\_ . O' m de S. Exá., é de uma lllCrlVe pellU- ala

h' formar que o sr. Osvaldo - par 1 ,
. ecão a- do mesmo assunto, para di-

Entretanto, este lenmc, Estado, fi lensa15e
,t '. ]a Fazenda encheu muita lin- .tros por Ola� .' r ' ha está solidário com. ft rio de LaJes, con: �x.c -

em sua m::üoria, optou pela ria de dados. A �ecl e a-:18 (. ulldário omitindo-se A construçao fO! SImp 1- ran
� lino-Jango, Res- penas do CeI. Anstlhano Ra- zer que a bancada governis-

rejeicão da referida proposta guiça com notÍClUS fe n�teI:s�er�:cofel'eCel: a exames e �icada ao máximo. A arma- chl�pa Ju:�e Le�nel Briz"la mos, razão porque achava �a não daria apôi� '{àquele
'ove�namental (Projeto de quanto aos que l:ea men e

,

e' e

ão. Não a larece a I dura é ele tubos de ferr� �a ou ? " .

a afirmativa de .. êle _ deputado Laert, q:l'3 i'equerimento de adHl,ment,o,

fei n 39H/54) em favor da análises. Nada llfl quanlo a exp�r��s isolados1 Tem-se I soldados,
sendo o revestI- I L1U� r�la eS:ontro que ti, el'!L não havia traído o Cel. ArI,;- porque a UDN tinha interê3�

melh�ria do abono familiar arrecadação de impôsl.o nos mon � ..
s a confr�ntos fo- mento de tel-a fina. O motor I pOIS 0_ e,n rio sr Osvai.elo tiliano - seu tio, como se se que a matéria fosse vota-

Com essa medida não ":8
a impressão que as clfras necessal'1a

é clássico: trata-se de um! com o prop si� conti1�ua propala nesta Capital. O d!l- da quanto antes. Posto o re-

conformou o Magistério. En- ,'am esquecidas. rão focalizados. "Continental", de 65 cava- E>:ranha, que, �ent� por ele, putado Sebastião Neves d·'!, querimento do deputadu Es-

tendeu, e com sobradas ra- OUTROS aspe.ctos. da lV[e�sagem eseCr 2.285.120,00, los-vapor. Esse aparel.ho de fIel .ao pens:� carta que di- \ UDN,
em aparte, disse quI') tivalete Pires, em votação,

zões que não é passiveI con- Os algarismos 111alS cItados, sao os d
t' s�ma Ilha com dois lugares poele facllmen- e��lessado onvencionais do tem conhecimento de que o foi o mesmo rejeitado. O d�-

tinu'ar percebendo veneimen·

\que
teriam sido gastosf aqUI nesta �and�S pastageI�s en- te encontrar abrigo num ngm aos c

ai último Diretório de Lajes, com ex- putado Estivalet Pires, vol-

tos iniciais de CrS 2.100,00 - insemina,ção artificial e melhol'amen o
hangar, e as suas caracte-, PTB. err:..�� :". ••••••..,. tau à tribuna, para dizer que

não tendo sido aprovado o

seu requerimento, a bancada
do PSD, pelas razões já c 0-

nhecidas, ia abandonar o
dos, ,

1 "

A esse tratamento absUl'C10 plenário, para não (ar quo-

e injusto eleve -se aCl'escen���' rum" para a votação, etc. A

�;::3��,:J��::�:':i: "Na-O é mais possível tolerar o apego ao� v!lbosC chavo�e� .' d Bra's .•1 �i:{:::���;�:�oão !:�
de fazerem frente, com Oó,

.� F d
- d A ol'ltaçoes omerCl8lS O a segunda chamada, foi

vencimentos atuais, à av�"'
, I"dente da e er'açao as 55" -

"

'..' '. ,a,.'.\ marcada outra para amanhã
tos que dla nOVO pres F

"\
dl'a') do corrente. A pre,sentelanche de aumen

I volvidos como a rança e c.

l't' liberal Se soubermos 1l1Centlvar as -

a diase verifica ao preço das
. ". ga que uma po 1 lea exterior, matéria vai ser discutida e

utilidades. RIO 2 (V. A.) _ Com :l um poderoso �aliue i����� \Be�gI���ida externa se aCil-timportaria
em car�e�e�to ��:�spar�:n::�an;olítica e- votada na sessão de segun-

Colaborando para a sol�- p1'e;;e�ça de autol'�dadeS, 1'e- trial e um merca o
_ ' 1 gracaS a essa política de divisas para o ex eno .

..' d nada à conti- da-f.eira próxima.
ção dos problemas q�eg:��� presentantes classlStas, co�- mu�to tl�a�� a�1�10�Pê�ao dO� ��c�da. Atingimós um_ clima .

Bastaria relembrar����!:� ��d���ad: neo�so desenvolvi- O-RISO DA CIDADE.. ·

gem a sua classe, un
.' vidados e associados, reall- maIS o erave

d' ocional em que nao se 1SS0, que se uma '

t temos nos próxi-
de professores da c�pital 1111'

zou-se a solenielade de �os- velhos ch�vões q�� �n� a�= ��1er ouvir a voz dos homens clescobr:_iss�,- e desenv01v���� a ��� �incoei�I\OS,' alterado d,e ,....
ciou o movimento que atual-

do sr. Gomes de Almeld_a, cadas atras c,ons, l.ma A ir'J- ele bom senso. Nosso desen- produçao 111terna de pe ro eo,
modo apreciável o volume e

.'

I'."nente ar'tl'cula e galvaniza.o se
d F derac"Q tueles revolUclOnanas. t 'mI'co au- estaria prestandO concurso '"

'

4
na presidencia a e

.. ':' nia trá0'ica do momento a - volvimen o econo. . estl'ma'vel à prosperidade à composição das nossas e,..- ..-Y . ,
magisterio estadual no. ,sentl= A l'al'o- es comerCIaIS <, '"

• nta cada vez maIS o po- 111 .

t
- " o::!> LI

t ,das SSOC "
t 1 é ver os adversános po- me '

.,

- " por açoes .

"
,

� ,....., Ielo de conseguir venclmen o�

do Brasil e da Federação elas l��COS de Vargas levarem [t" der aquiSItiVO das mas��s d : clac�����u� o sr. Rui Gomes Após referir-se a polltlCa K �, ,

compatíveiS com as suas fun-
Camaras de comércio Es-·

costas o seu legado ideológl- faz crescer as necesslca e�

d Almel'da' do café e à queda das. ven- )

ções. ,Esse movimento, o
, '. s _ .

. d matérias primas. omo e· d' produto dIsse o

maior até hoje verificad0, tl'ang�lIa.. funcões I) co superada pela dmamls" e

t'" dóla-'es in '}Habituadbs a exportar .89,,- das esse
O t 'iront no

1 TransmitlU as_ '. '_ mo' nat"lr'a'l da vida. obter, en a.o, ,os ,i _ -. , dlltos primários, es- orador: -
" U 1'0

. "não conta infelizmente, cor.
d de Ol1vel C· 'nstlUçao do fe e pro t nuar a

,

t' sr. ,Carlos Bran ao
.. " O abencerragens dessa erfl dispensavels a ,co

"d " l' amente produtos in- qual devemos COl1 I, '
-

;:��:[��?����:��J.�: ��:��:���;::�:{:����J; �;�k��:l�,�::ir::I�: :�����:?���:�;�l:::��'��� ;�:lif0o:�:��i��t ��� I���:�:';=:tE:t::,:;��
d firmou que na sua ges a. _ ésconhecendo Ipossuir- - come.nta - na a ma. '. externos, como fa-

\mento
da I:?aqu111a UIocr�Central da campanha i)

fI'ep,
tará os mesmos _Ploble ,co, d

nidac\es federadas co- acontecllnentos, bloqueale�1 mercadot

's,.
os

agen"tes
tica,

a"
tuaçao pertu�badOIa

magisterio estadual.
mas "tão brava e sab18,m.e�te ,1UOS J�

.p üio e Distrito F�- o encap1inha�lento de capl- zem e� �e f:ais e a-rticu- da COF�P, COAP�, e ,C�-,
O sr. Alcides Flores Soa-

enfrentados" pelo. admlDl�- :e�a�a:n� a' r-enda anual tais estrange.iros, sob a. a�e- �o�er�:�s'p�íses alfamente .MAPS "na, já pr�9al'la dIstn-.
res, alem de negar o aun:et- t"rado"r" a,n,',

teria!', Dlslse �dep�IS \"IJe"l' 'capita" se, equipara a gaç�o de �el'1go PNara a sOd�- '1���s"tl'ializadosL, .
_ '�ui_ç�o":.' ,

to pretendida pelo magis e-

o sr RU1 Gomes A mel a,
_

< lt ment.e de':1en .. ralilR>, naCional em ,.e" .I, '

1"9, se,,,r;I1ll'pr..eendeu c_o o"
':6 l1aÍs 'conTa -r,gorf.\. CQIÜ de P'11SeS a a

,"

�lf'f:\a�-2,-;;.�e ,

'" --�'

ila Assembléia
Sessão do Dia 10

Lida e aprovada a, ata da
sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram 1l11ClO os

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

cação do CeI. Aristiliano Ra
mos, fez a indicação para
que o deputado Laert tosse
o líder, etc., e que além do
mais o Diretório da UDN de
Laj es não é propriedade do
CeI. Aristiliano Ramos; Foi
aparteado, também, pelos
deputados Osní Régis e Al
fredo onerem, do PSD.

A palavra do líder do PSD -

deputado Estivalet Pires

O deputado Estivalet Pi
res, líder do PSD, ocupou,
também, a tribuna, para di
zer, entre outras coisas, que
o deputado Alfredo Cherem,
continua 3· merecer a con

fiança do Partido, bem como
o respeito e a amizade cre to
ela a., bancada do PSD com
assento na Assembléia. Con
cluindo, seu rápido discurso,
disse, ainda, que os assuntos
de economia interna do PSD
serão resolvidos pelo partido:
e que é preciso que se acabe,
de uma vez por todas, com
essas manifestações malévo
las por parte de -alguns de
putados &ituacionistas.

JUSTIFI ATIVA

•

_ Eu bem que dizia que a

'sta. Lakerdina não des

filaria �omo l\'liss Agro,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Em Lages, no sul do Bra.sll, o melhor!
Desconto eSD�cls.l para os senhores viajantes.

o ESTADO
Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Junho de 1955

�----------------�-----------------------------
�-.

A IMOBllIARtA "'MIGUEt DAUX"

INICIANâ'O AS�SUAS VENDAS OFERECe

MINISTtíÜO D.\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
ItEGIONAL

"<\COitB�" COM o ESTADO

SI\N'l'A CATARINA
AVISO

o ESTADO I Navio-Motor «Carl H,oepcke)l

......... .

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

.cceperação, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies f)inestais e de ornamentação, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda ortentação ---

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

tenção de 'empréstimos para reflorestamento no Banen lio INFORMAÇOES 'I'
S - Domingo - Farmácia Mõtlerna - Rua Joãu Pinto,

Brasil, com juros de '1% e prazo de 15 anos. UTEIS 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

Os interessados em assuntos florestais, para a. obten- -0- Rua Felipe Schmiclt, 43.

ção de maíeres sclarecímentos e requererem aatortzação O leitof encontrará, nesta co- 15 Doming'o FaJ'má(;' S nto Antô i R F
luna, informaçõel que nec .it...

-

. "

-- c .a a, 011 o - ua e-

de lleençapara quetmada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de tme-ítato : hpe Schmldt, 40).

dirigir-s� às Agências Ftnrestaís Municipais ou díretamen- tO��;;J� •....•..••••.•�ele:��;. 19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

te a esta R€partição, situada à rua Santos Dumont nv, 6 A Gazeta ..........•..• ,. 2.666 jano.

em Flol'iané:p�1ill.
-

Diário da 'I'arde ; .. ,...... 3.679 21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Telefôlle, 2.470 --- Caixa Postal, 395. IA Verdade ",':"......... 22:6°18°8 Trajano.
.

.

E dI'r'
. .

Iinprensa Jfwla1 ••.••••• .

n ereço te egra ico: Agnsilva _ Florianõpolis, S. C'IHOSPI';'AIS'
22 - Domingo - Farm<'.cla Noturna - Rua Trajano.

. . .,�_. Csndade: 28 - Sábado (tarde) - Farmácia EEperança - Rua
(Provedor) ,... 2.114 Conselheiro Mafra.

I
(Portaria) .. "........... 2.036
Nerêu Ramos............ ..8il 29 - Domingo - Farmáda Esperança - Rua Canse-

,ilnlitar 1.157 lheiro Mafra.
�

São Sebostião (Casa de
Saúde) ...... _......... 1.11i3

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1.1lli

CR1\MADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiro. .... ..all
Serviço Luz (Reclama-
ções) ,................ 2,404

Polícia (Sala Comissário 2.038

I Policiu (Gab. Delegado).. 2.69•
COMPANHIAS DEI
TRANSPORTjJS
AÉREO

'rAO .............•...• ,. 1.'100
Crn�eiro do Sul ,. 2.600

_----------""'Q------........-.....-�.:ag.WCIiõ'II&'VôIII-., Panai r ...•. � •.•.•.....•• 8.1>5i
�--�_.... :00............ Vatíg. .. .•..... ...•.•••• 2.125

Lóide Aérea .. ,......... 2.40ll
Real ..... '.' . . .. . . . . . . ... í!.868
Scandi navaa ... ' .•.. "... 11.600
lIOTÉIS

-o-
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, 'à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'I'el. 3022
_ Cx, postal' 139,
Diretor: RUBEN'1 s, RAMOS.

A.SSINA'J'OUAS
Na ClipUal

RP....PIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS fl RIO DE JANEIRO

Escalas Intermediárias em Itajaí, Santos, Sio S..

bastíâc, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úHl�

mos apenas palla movImento dQ passageiras,
As escolas �rn S. Seoal4tião, Ilha Bela, Ubatuba 1140

prejudicú:i'ão o horá:-iô de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

A Delegacii:\ Florestal Regiona.l,
no sentidb de coibir, 'ao 'máximo pos-

Uma casa ampla, construída em um terreno ·de sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe

,

20x19,50, localizada no centro da cidade, sendo .parte fi_' pedir 'os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço ..... acarretam tais práticas, torna público e chama a atençãG

.

Cr$ 800.obo,00. Negócio urgente. de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,

-0- para a exigência do cumprtmento do Código Florestal

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito \Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Preço Cr$ 300.000,00.
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderã

preceder queimada ou derrubada de maio sem solicitai',
com antecedência, tI necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal cm

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalldedes.
REFLORESTAl\�;&NTO

·VENDE Gerente: DOMINGOS F. I1:1
AQUINO

Bepresentalltea :
Representaçõel A. S. Lo,r...

Ltda.
Rua Senador Uantaa, (O -- li"

andar.
'I'e l.: 22·5924 -- Rio de Janeiro.
1'Gua rõ de Novembro :':28 6°

andar saia 5U - São Paulo.

ITINERARIO PARA O l\1ÉS DE JUNHO

I D A

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

U�a casa de madeira récem-consttuida,�'pintada a

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

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

Uma casa de material, localizada .num terreno de

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

Preço Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-D-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.

-0-
Ano .. ", " �$ 170,00
Semestre Cr$ 110,00

No Interior
Ano ..•...... • •... , Cr$ 2'10,OÓ
Semestre Cr$ll 0,00
Anúncio mediante -ontráto.
Os or ig inats, mesmo não pu

blicados, não serão de olvidos .

A direção não se reaponsal ítísa
�elos conceitos emitidQI noa íll'

ti&,ol .aaeinados.

Florianópolis
25-5
6-6
18-6
30-6

Itajaí
27-5
3�·6
20-6

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6

Santos
2-6

13-6
25-6

14-6
26-6

fARMACIA DE PLANTA0

-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio.

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 Éscrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Aceí-:

ta oferta. Negócio urgente.
-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrigo. Pre-

ço o-s 170.000,00.

Viagem com segurança
e rapidez .

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)

-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
oferta.

1IIIidiI\..._�.-'

Agência:
.....- "

Kns Deodoro esquina�d&
Rua Tenente Silveira

._-------

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um 10-

f anexo, Com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
'1 nde-se a casa ou o terreno em separado.

I!:.��_/-\ 'Duas casas de materia��ituadas no Morro do Ge-
...."Ido 00 ;o-"Fac�l"·A.t seis peças. Preço das duas .••...
...

•

-.:__ C 1 1 a-se pllg1}= e.ll1>O�
.

l!.021
2.�76
1.147
3.321
1.4411'
�.694
11.871
Ulill

O serv iço 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
-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
c-s 550.000,00.

Florisnópólis - Itajsf - Joinville � Curitiba

INOICACOm PROFI5510I�N:"_'AL� ���1�2 lTX�CANTIÇÃO
llII:O .

• V" 01 'Duj "'Ih
O·R. WALMOR' oG01t.I1:IR

Com �I'ática no Hospital Sio M É D I C O I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CIRI D

Zo\ iJII.Ilo FranCISco de A8ati e na "llnt CURSOS DE ESP
ANÇAS

.GARCIA Casa do Rio de Janeiro
II CLÍNICA DE CRIANÇAS ECIALIZAÇÁO NO RIO DE JANEIRO

CLINICA MÉD
PEDIATRIA NEO-NATAL D

Diplomado !;leia ".culda•• Na.
ICA ADULTOS NASCIDO - ASSISTI1'N ,- ,}STtJRBIOS DO RlIC:IlM·

clollal de Mediclua d. UJli .."'t. Cont�lt��!?I��:>���or Doenças Internas l'REMA'l'UROS - TRAiltENrECNlvA ESPECIALIZADA AOS'

,.. I t
aJdade do Brasil reles, 22 TeI. 2675.

lIei-
r:01">AÇA-O _ FICADO �

\ FALTA DE APETITE) - TRl�A fIE·�NrTNoAPEDT:e.:NCIA INFANTIL

r.X- U arno por concurso da Ma- H-.[\,
- 'l'URNA EM CRI.' ".TÇAS E

•

-

A lilNURESli NO·

ternid dEI
. orários: Segundas, Quurtlll e R

" , ,ADOLES(jENTES

(Serviço do P�ot aÕc:'vio 20-
Sexta feiras:.

INS - INTESTINOS PSICOLóGICOR DA INFANCIA ENFERMI
- DISTÚRBIOS

drliuea Lima)
Das 16 às 18 horas Tratamento morlerno da ..

CIA DE MA.NEIRA GERAL
. DADES DA lNli'.i.N.

Ex.futarno do Serviço de Clrnr. .Rdesid�nc.ja: Rua :r'�lip. Seh. SIFILIS gg��gLL''I�?RSIO - F'ELIPE SCHM1DT, 18

arla 40 HOflpital I. A. P... T C
lI1'l t, 23 - 2° anda.r apt 1

,,' - DAS 2 AS 6 HORAS
'

do Rio de Janeiro
•

• Te!. 3.002.
I'

- Consultório - nua Victür CONSULL\S Cf HORA MARCAD4' 'FONIà -

Hédl d H l\'I' JI 22
RESIDf:NCIA - TENE:NTE SILV

. U60

co o o11pital 4. DR HEN
eue es, • ATJ:o;NDE CHAMADOS A DOMIC�LEIIoRA, 1IU (ll'ONll,i16§)

Caridade •• RIQUE PRISCO 1:IORARIO.· )iZ"ANwoororu���i;;7�:::::-��-_._----DOENCAS DJi SENHORAS PARAISO I
� PARTOS _ OPliRACOlilS

-

Das 13 às 16 horas.
DR. ANTONIO BA1'!8'fA DR eLA

.

Coni: Rua João }'into n. 16,
MJ!iJ)lCO T I f C JUNIOr>

" RNO G .

d
. Operaçõea - Doenr.aI! de Se-

e e oue: ousultório - lo GALLETTl
as 16,UO à. 18,00 heras nhoras _ Ciínlt>a de A'dlJltol. 3.415 I

CI,!.N ICA ESPECJALl�ADA Dlt
Pela manliã atende dià2 C

CRIA.N A
- ADVOGADO -

riame t H' 1 u�ao de E8peciali�açéo n'o' R 'd�
.

ç S ,Rn.!I Vitor 'Uel't'°lel. "O.

. Carid:d!. no oaplta de HospItal doa Servidorea do II _

SI enCJa: Rua José do I
Consultas da.I 9 b 11 hOTa.. .

lU � "

DR YLMAR CORRe ..

·

Residência:
• tado. »IVale Pereira 126 _ Praia' 12,Rei. II C ..nl. ,?adre Jilijfualin.bo.

,'ONJlJ: %.468 - Florianópolb

.RIA R G
. (S'lrviço do Prof. Mariano d d

CLíNiCA MÉD1CA
ua: eneral Bittencourt D. Andrade)

� a Saudade - Coqueiros. ADVOGADOS
CONSUL�L'AS dai 10 -- U Iio. 10�elefone: 2,692: Co�sult!ls - Pela manhtl D DR JOSÊ MEDEIROS

DR. ANTONIO GOMES DE

ru. HOspItal de Caridade,
° DR. MARIO WEN-

. .i ALMEIDA
Rua 1'lradente � - Fone 1�16 DR NE--WT··--O-N

- A tarde das 1liBO ha (im dÍlm- DHAUSEN
VIEIRA

DR. JOSE TAVA ":>"lroQ ,
�

. .

te no consultório IÍ. �ua Nane. .

. - ADVOGADO -

ADVOGADO

�.a.oII DAVILA Machado 17 .ill8QllIillll de '!'Irll'
CLiNICA MtDICA DIl ADULTOS ('aix!I Postal 160 _ ltijal

Escritório e Residência:

. DR. JúLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GJI:RAL
. dentes. Tel. 2766

E CRIANÇAS Santa Catarina. .

1\'7, Hercilio Luz, 111

VIEIRA MOLE'STIAS NliRVOSAS II Doençilll de Senhorali _ procto-I Residencia - rua Pre�id.nt.
Consultório - Rua João })ill' ;;:-:-

__

-=-:- ...:1':..:e�!e:.:f::.o.:n:a:.:_:2:3::':8.:_ _

U''"'DICO
MENTAIS - CLINICA G�n. T logia - Eletricidade Mélitea Coutin11O 44.

to, 10 - Tel. M, 769. D L DJll.1Ii �

....� Clt" R CLINI
Consultas: ·Das , li • IlOn3 r cu

ESPECIALISTA KM OLHOS,
Dr Sel'viço Nacional d. DOlo- � lons!] 20S1')0: ua Vitor lIel· CA .Re8idência: Rua lillltllVtI I"'� • .' ro aura

OOVIDOS, NARIZ li GARGANTA' çaa Alentai.. e es n. . - Telefone: 1307. de mor, 45. Tel. 2.8l�.
..

TRATAliUINTO • OPJlltAQi)iiS
Chefe dI! Ambu·lat o:, liiJrl;;. .Consultaa: Du 16 hora. Im

OLHOS - OUVIDOS NÁ.ltIZ ,----_ CJinjca Geral

Intra-Vermelho _ NebtiU••�"8 .....ne Mental dIante. 11 GARGAN1'A DR NEY" PERRONE

1
E'

.

.

. Ultra-So..'
- Psiquiatra do B<>JPltal _

Resiclêncía: Fone, 1.421 DO
.. speclalista em moléstias de Senhoras e vias l�l'inã·

(Tratamento . 4e alu..'"; lIe.
Colônia Sant'Ana Rua: Blumeuau n. 71. DR. GUERREIRO DA. FÓNSECÁ MUND rias.

Clper,çlo) Convuboterllpia pelo �l.tro- DOENÇAS Ifo APARELHO DI- Chefe dQ Serviço de OTOIU- Formado pela Faculdade Naci' Cura d' I l' -

AD&,lo-retlnollcopla _ i1�ceJta •• choque e cárdiuol. In.uliu era- .�ES'fIVO - ULCERAS DO 'iS- NO do Hos:r;ítal de ll'lorianópoÜ. tlaol de Madicina UniV6í'1idade Ih
n. Ica

. (�s. mfecçoes agudas e. cronicas, do

Ocnlol _ Modera0 f ·,ame.t. pia. Malarioterapia·. Paieotuapia. rOl\f.A�O E DUODENO, AI,aR- Possue a CLINICA QI APAR1I. do Brasil apare o geIllto-Ul'marlO em ambos os sexos.

de OtO-&hl0iati.Il,01o.. (allfc. CONSUL'I'AS: merç... Qui"� G1A-DIl:RM:t\TOLOGIA li CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA RIO Di! JAN:lIRO

I
Doenças do upar 11 D" t'

.

•0 Eatallo)
tal daa 16 àlI 16 )loral aab, NICA GJilUL

. ITRATAMENTO
das DOiaNNOAS Aperfeiçoamellte na "Cua dfi H

_. ,e 10 1ges IVO e do 81st�ma lU�rvOIl(JI.

Horário dai • la lí doral .,(man1l1) . .' DR. JULIO PAUPI1'Z
da ESPECIALIDADli

.

Saude São Mi&,u!ll"
OrarlO! 10Yz as 12 e 2711 ás 5.

dai 111 1. 18 1I.0rl..
Rua. Anita GarlbaJdl" "iQIlI_.. FILHO'

Consultas - pela mank' 110
r

Prof. ll'ernando Paulino Consultório: R, Tiradentes 12 - 1° And F'

COUlultórlo: _ Rua Vlwr íilll- de General DiUeueours. .' IHqSPITAL. nterno por a ""lOS do SlrviçQ 3?46 _
,. ar - one.

relu 22 _ FOnl 11671. RESIDilNClA.1 .Ia.. Boeald,•• l' Ex l!lterno da :to· anfarnlula A TARDE - du • aa I de Cirurgia
� I

.. ne». _ naa SIo Jor'8 III _ 139 Te1.2901
.

.

\e.
Senlço de "1I�tro-enterolo,,la no CONSULTORIO Prof. Pedro d••oura 13 :_ (Chá

Fone Ull, R
.

.

. da Santa Casa do Ri'o de Jall.eiro ,. CONSULTORIO
- lha .01' Estagio por 1 ano na ".ater-

cara

D • ARMANDO 'VALI- (Prol. W. Ber.ardineIU). ILREOS nO 2 I nidade - Escola"

DR. SAMUEL FONSlICA RIO DE ASSIS I
Curso

.

de n�urolori. (Prof. .REE:IDENCJA - F.Up. sebO'
Prof. Ottvio Rodrigues Lima

CIRIJRGIAO DEN"'IS'IA D S
. .

"
� Austl'�ge8110). nlldt nO 113 Tl:il. 2166 Interno por li �no do Pr nia

. - '1' OI
. ervl_çoí de Cllnlca 11I1!.aÚI Ex lllterilo do fIo.pita! mat _

Socono

Clínica - Ciruraia - Pt""'•. 4,& Àllliill�encia Municipal a. K$!!- lIidade V. Amaral.
U

DR. ANT-O-N-T,_-O-M�'-O-'it,-TIZ- OPERAÇOES
Dentária . ....

, .

plulde �.rld.cl. . DOENÇAS INTERNÁS
- n CLINICA DFi ADUVf ...

RIIJolJ X • lufra-VencUle CLINICA )!IIiDICA DII ClI.ü.N- Coração, li:Btõma,o, hit..Clno DE ARAGAO DOENÇAS DEl ,jENHOR \8

Consultório e ReaídlllC!1líl IlDa' C.AS.. :I ADUL'l'OS t�aado • VI'a. bl·lia·.�a. Dinl, ova-'
- CONSULTAS ..

F d 11 d..
."

.... • CIRURGIA TREuuA'l'OLOG" : ,..,õ Hospital d.
ernan (I .cALa o ••

- Aluaria _ rio, A ""tero..
.w .LA

C 'd d d'

T 1 tu .. E C I
• OI OrtoPQdl',

ar! a e, lariamlltlte du 8 à.

e e onel ....l!. onlu tório: Rua NUlltI ••- Conaultório' Vlwr
� 10

Consultá.: da. 11,00 61' 11,'" chado, 'I __ COOlultal .�. 1" .. _ "i.
. •..lr"I... Consultório: João Pinto, 18. N'

• ..... Dili 16 às 17 dlArl·am"nt�.
o consultório, à Roa Jolío

e das 1�.,OO á. lS. boral
'.,. 18 bor.. . Da. 16 "I. la li"ora..

U W P' t 16 (l° d

E
• o Mellos aos Sábado.

ln.O '-r. an ar)

JCc)uslvamente co� kora mlr- n..';dência: �UI lIarecha'i Uui· Residência:' Rua BoclJu\'a 10. Res: Bocaiuva lSit.
Dí ..riamente daa 10 &1 12 e dli.,

..... L Ihtrmio:, I - j'�n.: 1781 . Fone: an8. F'one: __ t.7U.
14 às 16 horlli.
RESIDENClA: - n�.a Duam

....__��� � � ._ � . �

Sh
__ut_e_l,__12_9_._--�._F_lo_r_ia_n_6�p_o_li_I. _:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::;���������:: �

Lux '" ....•.. , .••...•..•

Mages tic � � ..•..•.
'

..• - ...

Metropol •.••...••..•... ,

La Porta , ,

Cacique • t ••••••••••••••

Central , .

Estl'c::1a , .. , .

Ideal , ....•••..••.•

ESTREITO
Disque , ...•....

Piparelhagem moderna e completa para qua\quer e:z:ama

radiológico.,
Radiografias e radíoscopías,
Pulmões e coração (tórax),
Estomago - intestinos e fígado (IlGlecistogJr�fia),
Rins e bexiga (Pleloguarta) ,

Utero e anexos: lli.stel'o-salpingogrâfia' com Insufla

ção dali trompas para ràiagnli."t!co da �l!teriLd!l,de.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos díametres da bacia para orie�tl1-

çji.o do par.tu (Rádío-pelvlmetría).
Dlàrlamente na MaternIdade Dr. Carlos Corrêa.011

DR. I. LOBATO
FILHO

• Doença. do 'aparelho relJP'ratórlo

DR ANTONIO DIS I TUBERCULOS1iI
. ,RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA

MUSSI , D6s PULMOES
_ MIi:DICOS - Cirurgia do' '!'oras

CI_RURGIA-'JLINIC.l Formado pels li'aculdade Nac[o·
GERAL-PARTOS 'nal de Medicina. Tlllololrlata e

Serviço completo e eI'Ilecia.1i. Tísloclrurl:ião do HOlpltal 1II..
Eado das DOENÇAS DlII aIlNHO- I ,

rêu, Ramoa
RAS, com modernoi militodo. d. Curso de eflpeclaUnçio ile••
diagnósticos e tratamento. '. S;· N. 1'. Ex-Interno _ IIx-.a.la·
SULPOSCOPIA -- HISTl1ltQ - tente de (.'1rar&'1a do Prof U,o
SALJ:>INGOGRAJ:t'IA ....,. JUI'l'�O- Gnimariea (:aie).

.

LISMO BASAL' Cons: Felipe Sehmldt,'8-
. . Radlote:!'aplll por ou1ll•• cartas. Fone 1801

Etetrocolliuiaçio - aalo. Ultra Atende em hora marcada.
ViolEta e Infra VermelJao. Res.: -- Rua .Iateve. Juniol'

. Consultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2396
'

1° andar - Ediftcio do Kontepio.
Horário: Dal 9 �. 12 horal -

Dr. :&IUSBI.
Das 16 b 18 boraa - Du.

MUSSI
Residênclal Âvenid. Trom

powsk1, 81t.

DRA,WLADYSLAVA
W. MUSSI

Restaurante Rapoli
'RUA Marechal Deodoro 50.

.

Lavando com Sabão

�iraem ES1Jecialidade
da CJa.1'.IIIL IIDUSTRIIL-Jolnlllle. (marca registrada)

:e�oDomizá·se tempo_ e dinheiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Junho de 1955 3

Eslá ' sendo elaborado o plano
do Departamento Mundial do:Calé
.NOVA IORQUE, 1 (U. P,i xaram os trabalhos da Co

_, A Comissão mundial dos missão terminaram no do

países produtores do café mingo. Os membros da Co

começou, hoje, a redigir a rmssao de redação da Cons-

"PEQUENOS TRUQUE'S
organização do Departamen- títuícão são: México _ Er-

I • acostumado, desde a mais
-

DA l\!i-EZINIJA- OC P
to Internacional do Café que nesta ·Fernandez Hurtado ;

A'. Cl U A- tenra idade, a tomar vi ta-
DA (III)" minas diretamente de um

os delegados propuseram nas suplente, Juan Martinez,

P
reuniões do fim de semana. Salvador' Ag stín Alf I'O'

ara tornar sua vida - e conta-gotas. Ela aplicou ês-
_ u a,

d b bê
Decidiu-se formar a nova. suplente, Jorge Sal Castella-

a o seu e e - mais sim- te mesmo método para do-
I

Junta com o fim de fomen- nos, Brasil _ Alkindar Jun-

p es e amena, os pequenos sal' os outros remédios e

truques que você foi desen- nos disse que isto resolveu
tal' o consumo do café. Quan- queira; suplente, Horacio

I d d
do o projeto de constituição Cintra Leite; Colombia

vo ven. o no ocorrer do o problema de uma vez' por
'

for aprovado, será enviado' Manuel 'MeJ'I'a' pl t

tempo são a única, solução. tôdas, O bebê abre seu bi-
,'su en e

Você não encantará essas quinho tão automática e en-
aos governos dos países pro- Andres Uribe.

I
dutores com a recomendação

s�gest?e� e truques em l�- t�lsiàsticame�te como um de ser aprovado dentro de

vros s.ob.re ped,latrla_ ou. ?Sl- I' fIlhote. de pássaro que vai
I'

um período de 60 dias, A Co-
co agia infantil. Sao Ideias receber uma minhoquinha ... missão, integrada pelos re-

que mãeztnhas ocupadas ti- e toma o remédio sem o me presentantes do México, Sal-
veram, nascidas da

neces-I
nor protesto.

id d
vador, Brasil e Oolombía,

SI a e, e usad�s. diàriarnen- Todo bebê empreendedor, permanecerá em sessão con-

te com o maxímo suces- quando chega a uma certa, ELIMINAC
..
ÃO DA

tinua até que se conclua sua -

soo idade, tem o-impulso irreais- SEGREGAÇA-O
P

elaboração. As reuniões ple-
01' exemplo ,as primeiras tível de competir com a ma-

refeições de alimentos pas- mãe pela posse da colher ?árias da conferencia que n- RACIAL NAS
sados na peneira são umas que ela está tentando :

en- "SALA GETULIO ESCOLAS
horinhas bem aflitivas para fiar-lhe na boquinha. O re-

qualquer mãe. Será que o sultado final desta batalha VARGaS" NO IANQUES
bebê. vai comer a papinha é comida por todos os can- MUSEU HIS-' WASHINGTON, 1 (U. P.)

nova? Será que lhe vai fa- tos, ânimos exaltados e tem-
- Sem: fixar data precisa, a

zer algum mal? Terá êle po perdido. A melhor solu-
TORICO Suprema Corte ordenou a

alergias contra alguns dos ção, de acôrdo com uma cor-
RIO, 1 (V, A.) _ O quarto suspensão ele toda e qualquer

a!imentos? Na grande maio- respondente, é bem simples.
do Palácio do Catete on- segregação racial nas escolas

na dos casos: es�a ansieda- Essa jovem mamãe arranjou �e .sucun:biU o sr. Getú_lio públi�a� dos. Estados. l!ni.dos.
d: se comumca aquele ser- uma colherinha de matéria vargas el� .uma das atraçoes

I
A decisão fo� por .unammlda

zinho sensível e delicado, e plástica para o bebê brincar
dos que vísítavam a casa do de. O acórdão afirma que as

aí �. teimosia e a rebelião enquanto ela o alimenta: �ov:rno. Agora, �or .detern1i- es�olas pu�licas devem C�l11-
serao certas. Uma mãezinha Isto não só resulta 'em as- naç�Q do sr

'.
Cafe FIlho, e�se ,pnl', o mais depressa possível

ne,rvosa, compreendendo o soalho mais limpo díspoai-
ambiente vai ser transferido o que foi resolvido no ano

.

' SI
par "S I G túlí V d d

perrgo, resolveu o problema ções mais serenas mas o b _I
ala a a a e U 10 ar- passa o, quan o a segrega-

cantando enquant,o dava ao bê .também começ� a apl'el�- gas", do Museu Histórico, ção foi considerada íncons

seu nenê de 4 meses as prí- der ràpidamente como ma- .

Para tratar da transferen- títucíonal.

meíras colheradas de ce- nejar a colher e em b
era esteve ontem no Catete ----�----

.

. . , reve, , Adreais. O sucesso foi absolu- o problema da hora de co- o. professor Gustavo Barroso, emar,
t�. Sua própria preocupa- mel' estará resolvido satis-

diretor do �u�eu, acompa-

çao com as canções de ninar, fatàriamente para ambos.
nhado de te�n:cos que estu- ·dia tt

fez com que se esquecesse Se você achar úteis êstes
daram a posiçao dos móveis

I
.

e tornaram as nece
" RIO, 1'0 (V. A.) - A cari-

e o nervosrsmo e o bebê fi- pequenos conselhos, porque ,_! ssarias a-
didatura do sr. Adernar de

cou encantado ao ouvir a não 110S envia alguns de sua n.otaçoes para a tr,'ansferen-
d

Barros será lançada pela
voz s_uave e carinhosa da própria experiência, que c�a os ,me,smos, amda sem

doa ma convenção do dia 11. Essa a

m�mae e comeu tôda a co- possam ajudar outras mães? iI.
lcaoo.

informação que dão com to-
mlda sem oferecer a míni- Suas idéias serão publicadas C'''· d d·

da a segurança os deputa-
ma resistêncià. nas próximas colunas sôbre 'rOnlCa D 18 dos pessepistas.
Fazer Com que o bebê en- o assunto, e voc� terá a sa- Outro candidato paulista,

gula remédios - seJ'am"g"os- tisfaça-,o de tel' - quem sa- Escrl'ta A t
.

Sb'
,

_

' por n OnIO ISSa o 'sr. Aura Moura Andrade,
tosos ou amargos - apre- be � ajudado uma outra e lida por. . . será apresentado também, o

senta 'problemas que desa- 'mulher que esteja enfren- O homem de óculos es- mas acredita-se que, dada a

fiam os. pais mais decidídós. tando situação semelhante à euros era um jogador inve- falta de ressonância do no

Uma jovem mãe, confronta- sua. Envie' suas sugestões terado ... Nem bem as lu- me do senador, se tratará
da com esta tarefa, lembl'ou-', I)ara Sinhá Carn:eü�o, Caixa zes do- GlulYe eram a'celldi-Itão sàmente de uma mano-

se que seu bebê -estava Postal 3925, .são �a�lo, ' das,' lá estavn ele a' espera. brá para dai; cotiel'tUl'a ao
-

dos outros vi.ciados como' governador Jânio Qua.dl'os,
ele ... E perdw sempre na I qlle não pretende se pronun
voragem do pano verde ... I ciar sôbre candidaturas.
Quando o alvorecer se apro- ,I ( ,

ximava, a jogatina tin ha o
'

M
·

Iseu fim e o homem infeliz aIs UIJl
derretia-se em lágrimas, S. PAULO, 10 (V. A.) -

:'),bundan.tes, ta� era o seu Teve desfecho inesperado a

g�'ande mfol'tUl1lo... E as- convenção extraordinária do
sim ,de -quéda em quéda a Diretório Regional do PTN
fortuna daquele homem de- realizada ontem à noite'
sa�areceu ... E na última tendo terminado às 4 hora�
?ol�ada, co:n0 das. vezes an- de hoje, por convocação do
(el'lores,

'

la/ se fOI a última deputado Emilio Carlos,
moed� e o homem desgraça-

; presidente nacional do par
do saIU do Clube, chorando; tido. Ao fim de_ prolongados
amargamente. .. Pela ma- debates resolveu o Diretó
nhã do d,ia seguinte, o ho: I rio lan�ar a candidatura do
mem de oculos escuros fOI jMoura Andrade à presidên
encontra,do morto dentro de ,cia da República e solicitar

3�U quarto de hotel ... E as- à direção central a retira

SIm: no. Clube da jogatina, 1 da .do apoio dado à candida

extl�gu.lram-se para sempre, tUl'a do sr. Juscelino Kubi-
as lagnmas abundantes do tschek. -

homem infeliz, que se dei-I ..�al atitude decorre ,do fa

X?U prender pelas tenta-
I tó._de não se -ter o sr. Emilio

çoes do pano verde, como
I
Carlos conformado com a

tantos e tantos milhões de: falta de apoio do' PSD à sua

seres humanos neste mundo
I
candidatura para prefeito

de Deus .. , I desta capital.

•

e��(iil.i;•••fiíiil.(.t••ail.Q.819*. ••••••.•'UiU�."tH�••(i••&.ill.G•••�.fl9{i.j)�••tíJ."

�achado)' e...
' I

ACONTECIMENTOS SOCIAIS I
,

. .

�u�@••••e••�®��*�••I•••••' .i
Durante as festividades do concurso Miss Santa Ca

tarina, estiveram presentes as elegantes reuniões o Sr.

Dr. Nelson Vieira do Amaral, e a senhora Romeu Vieira,

figuras de destaque da sociedade . Lajearia. A senhora

Vieira do Amaral e a senhora Romeu Vieira, são' das dez

mais elegantes da cidade de Lajes.
-x-

Pela companhia Transportes Aéreos Catarinense,
viajou quarta-feira para a capital da República, as ele

g'untes senhoras Eliete B. Viegas e Maria Conceicão Bar-

bosa Guilherme.
•

Zury

Primeiro -amor
J. P. ZY'f'KUEWISZ

Ao me lembrar de ti - visão primeira -

,Eu sinto um quer que seja de "pesar!
Sinto pulsar a minha vida inteira

'Na suprema ventura de te amar!

Não te posso esquecer ... a luz fagueira
Que sôbre mim pairou do teu olhar,
Deixou esta mírih'alma prisioneira
Da mágoa, do martírio e do penar!

E embora sem te ver um só momento,
Eu vivo a contemplar o teu semblante
Na profunda mudez do sofrimento!

Mas, oh! destino atróz, amargurado!
'Como é cruel, tristonho e delirante
Morrer de amor sem ver meu ente amado! ...

ANIVERSÁRIOS

Siqueira Belo

Anivel'sal"ia-se, nesta da

ta, o n osso prezado patricio,
sr. Manoel de Siqueira' Be
lo, tabelião em Caçador,
onde é prestigioso procer
do Partido Social Democrã
tico.
Na última legistatura, o

sr. Siqueira Belo, como d'e
puta do, teve destaca da atua

ção, firmando-se como um

dos mais operosos e brilhan
tes representantes do povo.
Às significativas provas

de aprêço e estima de que
�erá hoje alvo, nesta Capi
tal, onde se acha presente
mente. juntamos os nossos

cordiais cumprimentos.
xxx

Srta. Maria Leonor Fialho

Ocorre nesta data, o ani
versário natalício da senho
rita Maria Leonor Fialho,
funcionária da Prefeitura

Municipal e filha do sr.

Jessé Fialho, funcionário da
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, e de sua

exma. espôsa sra. d. Batis
tina Teixeira Fiallw.
A aniversariante que é

muito estimada em nossos

meios sociais, por certo se

rá muito cumprimentada
por suas amiguinhas.
À aniversariante, os cum

primentos de "O ESTADO".

Srta. Marussia Ramos

Faz anos hoje, a sEmhori
ta Maru"S'Sia Ramos, dileta
filha do sr. dr. Alvaro Ra
irios. l\[arussia que é fino
ornamento da nossa socie
dade, conta Com vasto cir
culo de amizade.
Por tão grande data, Ma

russia recepcionará em sua

residência, suas inúmeras
amiguinhas.
À aniversariante os cum

prime�tos de "O ESTADO".

Vva. sra. Olga K. Sullivan

A data de hoje assinala
mais um aniversano da
e:xma. sra. d. Olga K. Sulli
van, viúva do saudos
Pr,of. Milton Sulliv
"O ESTADO"

. 8nta-a respeitos�

Transcorre nesta data, impressionar à assistência.

mais um aniversário do sr.
As candidatas de Itajaí

Luiz Boftellx Piazza. (Bloco dos 20) e de Brus-

O aniversariante que é
funcionário do Sel'viço de
Luz e Fôrça de F�orian6po
lis, sendo muito relacionado

por certo receberá muitas
homenagens, às quais os de
'O ESTADO" se associam.

Viajantes
Acha-se entre nós, em

companhia de sua exma. Uma caneta de cor esver

�sposa D. Henriqueta Blflyer deada sem tampa, grava

e de seu gentilissimo filho, do o nome Iara Odila N0-

f) nosso prezado conterraneo cetL Uma caixa com óculos,
;1'. Silvio Bleyer, Secretário de aro tartaruga. Quem
Ia Prefeitura de Callppos achar, obséquio entregar
Novos e prestigioso procer na rua Felfpe Schmidt nO

pessedista. 71.

Sra. Oscar Cardoso

que.
Minutos após o desfile, a Pedimos aos nossos distintos. leitores, o obséquio de

Comissão Julgadora deu pr�encher o coupon, abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
início a contagem dos votos, dlm de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro
em número de 45. (3 vota- bocial.

�ões de 15). Nome

E, por 19 votos, foi eleita Rua 0 •••••••••••••••••••••••••••••

'

•••••••••••••••••

�iss Santa ?atal'ina, a can-, Mãe ; .

dldata de 11 umero 3, da ci-, Pai I

dade de Itajaí, srta. Ana Data ����i��I;t�'"''''''''''''''
.

Maria Siqueira H-eusi. IEstado civil
.- .. ,

..

Em segundo lugar, classi- Emprego ou C�I:��":-::::::::::::::::::::::::::::::::
ficou-se a representante de Cargo do Pai (mãe)
Brusque, &l'ta. Carolina Ba-I

, . , .

cks, com 7 votos.
O 3° Iugar coube a srta.

Alvina Moellmanl1, com 6
votos.
Estava findo o Concurso.
A vitoriosa era abraçada

por pessoas amig'as e aplau
dida pelo grand� público.
Marta Rocha fez a entre-

ga da faixa à vencedora.
O Clube do Penhasco

marcára um tento belíssimo,
na vida social de Santa Ca
tarina.

Ocorre, hoje, o aniversá
rio natalício da exma, sra,

d. Olga de Freitas Cardoso,
esposa do sr, Oscar Cardo

so, figura de destaque no

alto comércio local.
À ilustre dama, aniversa

riante, serão tributadas
muitas homenagens, pelo
3eu vasto circulo de amiza-
1es, às quais os de "O ES
TADO" se associam respei
tosam en te.

Sr. Luiz Boiteux Piazza

FAZEM ANOS HOJE:

- Odilon Vieira
- srta. Maria Vieira, fi-

lha do sr. João Vieira.
- Srta. Dilza-Délia, Fi

lha do sr. Delgídio Dutra
Filho comerciante.
- srta. Helena Maria

Marllso, filha' da viuva sra.

Juhir Maruso
- Sr. Pery do Guarany

Camisão, dentista nésta ca

pital.
- Sr. Gilmar Gil.
- Ari Lehmkuhl, filho do

31'. Oswaldo Lehmkuhl, fun
o;iónário da firma Carlos
Hoepck S.A. Comércio e In
dústria
- Srta. Maria de Lourdes

Boabaid, filha do sr. Feris
Boabaid, comerciante.
- srta. Maria Moreira

filha do sr. João Moreira.
'

- sr-:-Ireus Machado.

Aconleceu .1.
Acy Cabral Teive

Aconteceu a eleição de
Miss Santa Catarina.

Os salões do Clube 12 de

Agôsto apanharam uma

multidão calculada em mais
ele mil pessoas, todas ansio

sas por conhecerem o resul
tado final do Concurso pro
movido pelo Clube do Pe
nhasco.
A presença de Marta Ro

cha contribuiu, decisiva
mente, para aumentar a

cur-iosidade e o brilho da
noitada inesquecível para a

sociedade florianópolitana.
O desfile das 13 candida

tas ao título, foi porém re

.ardado em mais de 40 mi

iutos, devido a invasão do
salão de danças por' parte
de uma centena de moços,
associados do clube.
Foi necessário a esta al

tura, a intervenção da Guar
ela Civil de Florianópolis
que, auxiliada por vários
membros da diretoria do

Clube, passou cordões de
isolamento em volta de toda
;[ pista, não conseguindo
ainda assim, apesar de to
.Ios os seus esforços, eva

-uar completamente o salão,
.al era o número d pessoas
:tlí presentes.
Nêsse ambiente de agita

-ão e i�1tensa expectativa,
loi que .teve início o desfile
,I. 3 das candidatas, em tra

ie de gala.
Notou-se então que uma.

las COl1CUl'rentes havia de
,3istido da competição:

A de número 4, Célia Al
Ies dos Santos, da cidade

:1e Tubarão.
'Duas moças voltaram a

Dê um BOM ABRIGO

sua s�úde, construindo SU;t I
casa. de praia num local pi ..
tôresco e salubre.

Quem achou?

CLUBE DOZE DE AGOSTO r�VENTURAS
SABADO - DIA 11 DE JUNHO NOS SALõES DO �,� � Idemar

CLUBE DOZE .1
_...---�"--�-_..,......

EM BENEFICIO DA ALTRUISTICA E HUMANI
TARIA "SOCIEDADE DE AMPARO E VELHICE"
Será sorteada· uma SALA DE JANTAR que estará ex�
posta n uma das vitrines da CA,SA HOEPCKE, SECA0

'SHELL, a partir do dia sete.
•

Mesas com direito a um cartão do bi:llgo - Cr$
200,00

.

sr. Cartão de 'Bingo - Cr$ 50,00 - Ingressos para nã'o
'. sócios _ Cr$ 50.00.

pri� ,I Todos ao esplendido BINGO DANÇANTE benefi-

_ I' cente na noite de 11 de Junho, com início às 20,80 horas.'

Dê um BOM ABRIGO ao

seu capital comprando lotes
no 'baírro mais futuroso de

Florianópolis.

DO

, -

GRANDE SOIRÉE COM 'INICIO ÀS 22 HORAS.
Resel"Va de mesas com o sr. LIDIO.

.

'

..............................................

HOJE NO PASSADO
3 DE JUNHO'

A data de hoje recorda-nos que:
em 1621, a nova Companhia das Indias Ociden

tais obtiveram o privilégio o govêrno de suas con

quistas na América e na Africa, dada por carta-pa
tente dos Estados Gerais das Provincias Unidade da
Holanda;
-'-- em 1820, o General Curado, depo,is de 'venc�r Ar
tig�s .e pacificar a Banda Oriental, despediu-se do
ExercIto que comandára durante quatro anos;
- em 1823, travou-se na Bahia a última ação da
guerra da Independência, na Bahia, sendo o exército
do General Madeira ven_ci.do pelo libertador de José

�oa:qu�11 de Lima e Silva, custando-nos 49 mortos e

fendas; ,
.

-

� .

em 1870, .em pál'is, faleceu o Vit;conde de Inha
�Irlm, FranclscÇ) de Sales Torres Homem nascido
no Rio ,de Janeiro em 29 de janeiro de 1812. Forma
do em medicina e direito, foi, uma das glórias da tri-
buna parlamentar e da imprensa do Brasil'

'

� eTn 1881, no Rio de Janeiro, faleceu o dr. Agos
tm ho Marques Pel',digão Malheiro nascido em Cam
panha da Princeza, Minas Gerais, em 5 de junho de
1824. .

'

PERDEU-SE·
- P_erdeu-se no trajéto dos Correios à Praça Getulio
Vargas, uma pasta contendo livros comerciais e docu
mentos que só interessam a quem perdeu.

Gratifica-se a quem entregar na Caixa Postal nO 239,

CLUBE R. 6 DE JANEIRO ".'It

-- Sábado dia 11 -,-

André Nno Tadasco

DO ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



INICIA-SE DOMINGO· P'RQXIMO O TORNEIO DOS CLÁSSICOS "NELSON MAIA MACHADO", COM OS SEGUINTES JO
GOS: AVAl X HERCIUO lUZ,.NESTA CAPITAL; AMÉRICA X CARLOS RENAUX, EM JOINVILLE; ÔllMPICd X FIGUEI
RENSEv EM BlUMENAU; PAYSANDU' X PALMEIRAS, EM BRUSQUE\.' E FERROVIARIO X CAXIAS, EM TUBARÃO.

Estado Esportivo"............."8.88 " _11 ••�••jiu,p���w,.,.. uHwol'''''..�� fii._•••Q.8••H••a•••••••••••••••••••••••OO.O iJ.8Q)�llJCl••G

I J ,UNIVERSAL X PAlMEIRINHAS
Temos ocupado- estas co- não podendo conseguir seu VALDEMAR SANTANA' No encontro Universal x

I
O Universal sai-se feliz

Iunas relatando quasi sem- intento, procurou irrita-lo .
'.' ,- Palmerínhas, saiu com su- num de seus ataques, quan-

pre o desenrolar de um soltando palavras anti-es- prema cia no marcador a do Alípio de fora da área,
rnatch. Hoje entretanto não portivas, ofendendo-o moral- equipe do Universal. In um tiro forte desempata a

vamos analizar propr íamen- mente. Foi quando, depois RIO, 1 (V. A.) -·-A

me-I greseão
frontal de tudo a- Depois de empate de 2 partida.

te os pormenores .do jogo de muito importunado e ir- dícina esportiva condenou quilo que já se escreveu ou tentos no primeiro tempo, O jovem goleiro Hamil

realízado no sabado a tarde r itado revidou algumas pa-
o "vale .tudo", quando na estudou em matéria de me- termina a pugna por 5x3 tau do Palmerínhas contun

no Pantanal entre as equipes lavras ao citado jogador, quarta-feira no Ginásio do dicina aplicada ao esporte. pró Universal. de-se, aos 30 minutos, sain

do Áustria local e JOC, da- nascendo dai a oportunída- Maracanã, Waldemar san-I Disse o dr. Suntamaria que Os goals da primeira fase do do gramado para não

queJa localidade. Assim, an- de pana se atracar em luta tana,. ·desferindo violento. todas essas lutas deve mes- toram conquistados por: ma.is voltar.

tes de passar à crítica que corporal o "crack" do Aus- .ponta-pé no rosto de Hélio Ita,l' piesas a um regulamen- João aos 15 minutos para o Ans 44 minutos Zézinho

leval'emos ao conhecimento ti-la. Porém, este intento Gracie, liquidava de forma to, para terem o controle da Pa lrnerinhas, aos 20 minu- marca o último goal da par

de nossos prezados leitores, foi lavrado pelos proprios dramática a luta que ali ti- medicina. Após outras con- tos, Beta assinalou o se- Lida para o Universal.

falemos um pouco do jogo. jogadores, voltando a situa- nlJa lüg,ar.· E poucos foram sidcrações em torno dessas gundo goal em prol do Pal- Em seguida termina a

A equipe aurí-negra da <:a-, ção ao normal. Mas numa os que observaram a rápida competições, disse o dr. San- marinhas. partida.
pital nos primeiros minutos excelente jogada do player troca de olhares entre os tamarta : "Uma competição O Universal reage e con- O árbitro do encontro foi

de luta conseguiu aorir a que vinha abafando, apos árbitros laterais e uma pes- daquela natureza exigia que segue diminuir a diferença, o Sr. Aloíso Barreto, com

con tngem através do -pon- driblar a sua própria som- soa q,ue-s� encontrava en- se fixasse um tempo para com nm goal de Ká aos 24 fraco desempenho.
tslro improvisado Schmidt. bra, como se di� na giria, tre os assistentes. Essa pes- sua' duração e sua divisão e min utos. Os dois quadros assim es-

.

Porém, o péssimo estado do inclusive o individuo que o soa. era o dr.,Oscar Santa- rounds, Ela foi por demais Os do Universal, busca- tiveram formados:

gramado; pois sua: dimen- vinha perseguindo
' foi al- maría, cujos préstimos ha- violeuta : e fugiu completa- vam o empate e o conseguem UNIVERSAL F. C.: Car

são é em parte uma baixa- cança do pelo salto �le um as- viam sido solicitado :{l1om,e�- mente aos princípios de'edu- aos 35 minutos, por Zézinho. linhos; Oswaldo e Nadinha;
da, alem de ter grandes ele- sistente (que dizem ser ir- tos antes pelos mesmos JUl- cação física. O "vale tudo" Termina o primeiro tem- Ceceu, Ká e Rosinha; Acío-

vações e buracos, prejudica- mão do- tal jogador) caindo zes, Tonto, em estado semi- é um sistema que não deve po com 2x2 no marcador. li, Alípio, Zézinho, Nilo e

va os movimentos dos com- pesadamente ao 'solo' tendo' inconsciente, ali estava o ser permitido pelas nossas No segundo tempo, o Pal- alter.

ponentes do clube dirigido então seu rosto recehildo campeão Hélio Cracie. autoridades". Terminando mertn.has esforçava-se pelo Palmerínhas F. C.: Ha-

por Linhares, que assim ti- varies tapas com a ajuda de . disse o nosso entrevistado: desempate e o consegue por miltom (depois Gonzaga)
veram um "handicap" difi- outros assistentes. Com um Nessa oportunidade, o dr. "O jíu-jitsu como arma de Bntistinha. Natalino e Mesio; Nelson:
cil de ser contornado. Os corre-corre de todos os la- Santarnaria disse ao juiz que defeza e ataque foi feito em Alípio, depois de uma con- Gonzaga e João, Edson, Bí
contrarias habituados com dos o sururu foi terminando naquele momento a luta prática, pi-ícipalmente por fusão na área do Palmerí- bi, Jóca, Beta e Batístínha.

estas irregularidades leva- aos poucos, podendo então devia ser dada como finda. Hélio Gracie, que apesar, de nhas, empata novamente. Escrveu P. Apóstolo.
vam a melhor pois constan- ter con tinu idade para logo Falando sõbre a luta, o dr. aeus 42 anos, conseguiu
temente viam-se beneficia- em seguida ouvir-se o apito Santamaria adiantou 'que aguentar os 26 anos de Wal

dos pelos piques da "re- do Arbitro que terminava a encarou a luta por dois dema r Santana, após uma

donda" que enganando os refrega, sem . que o placard prismas: médico e esportis- .f una de 4 horas. Sob êsse

v i s i t a ntes proporcionava sofr-esse alteração. Foi um La. _Como médico especiali- prisma, salvou-se alguma

chanche para marcarem; aspetaculo -deveras. lamenta- zado em medicina esportiva, coi-sa daquele terrível e

IQtl'a confirmar estas de- ve] proporcionando pelos fa- entende que a luta, ou me- despr-oposibàl combate, que

clarações os do J.O.C. ven- natícos assistentes, que ven- íhor, a briga entre ,Hélio e ao meu ver não deve-e nem

ceram o primeiro período do seu clube
.

esmagado Waldemar, foi uma trans- pode .ser repetido".
pela contagem de 2x1. Toda- ,quando tinha tudo para ven

via o Austr.ia ataqandn ago-I cer, telltarana,·-e eonse.gaü-t
��III!I!!"-:::�10r da grande bai- ram machucar o citado mé

xa da e acostumado mais dia, pensando que isso tra

ao gramado, foi contornando �l'ia beneficios ao seu con

a dlfícil situacão à base de I junto. Daqui lançamos um

bolas em proftndidades, ti- i apêlo à todos os clubes de

rando assim partido da de- nossa Varzea para não acei

dela" no que foi bem apro- tarem jogO com àquele clu- 'rtdlilll.f�;;,�i.u���'i';
veitado pelos atacantes. be pois seus torcedores na Foram bem sucedidos no colheu honroso empate de

Com o Austria dando um maioria são indignos de 3xterior, domingo último, os 3 x 3 e no IVIexico o São Pa u

verdadeiro show de futebol presenciarem. Imag'Ínem se clubes brasileiros.
.

lo com o América' local sem
a peleja foi ga.nhando o seu o pl'élio fosse em disputa de O Fluminense, que sába- abertura do escore.

termino com o marcador a� um campeonato onde ao do vellcara o Gualatassaray
sinalando Austria 4 x J. O. vencedor caberia a conquis- por 2xO, domingo colheu Hoje o Botafogo jogará
C. 2. Todavia, quando pare- ta do titulo e consequente- (lOVa e' sensacional vitória, em Paris frente a um com

cia que o jogo teria seu ter- mente de um troféu? Pre- .1baterido uma seleção turca billado formado por jogado
mino normal eis que alguns sumimos que ninguem sai- por 4x1; Na Austria, a Por- J res dos clubes Racing e

assistentes invadiram o I da com vida. Que nossos tugueza carioca superou por Reims; o Vasco efrentará o

campo, atirando-se um, sô- clubes joguem com aquele 2x1 ao.Wacker; o Vasco go- Celta, em La COl'Ulla, e o

bl'e o corpo do jovem Al- conjunto, mas fora de seus leou o La Coruna por 6x1; Fluminense bater-se-á com

tau, hoje numa tarde de ga- dominios. E lamentavel na r- o Botafogo, em Valência, o Florentina, na Itália.

la que deixou boquiabertos 1'a1' fatos como este, porem é

aos presentes pela exibi- preciso para que seus torce

cão de' futebol, atingindo-o dores saibam perder, pois
;0 rosto. Isto porque, tim 110 esporte, o que vale é

elemento do clube do Pan- competir. Outros detalhes:

tunal, vinha querendo aCer- campo do Pantanal, 1 tempo
tal' em cheio o corpo do Juventude Operaria Catoli

grande valor que voltamos ca 2 x Austria 1. Final

a repetir, dava verdadeira Austria 4 x J. O. C. 2. Gols
aula de futebol, para pode- de Schmidt; Rumay, Rumay,
rem ver assim o Austria e Gilson pela ordem. O qua

enfraquecido, podendo aspi- dro vencedor formou com

rar melhor resultado. Entre- Lenaide, (Nilo) Luiz e Zan

tanto, o player local dono zibar Siridaris Careca e

de invejavel educação es- Altair, Rumay, Gilson Mau

poriiva se desvencilha dos dUo e Nilo (Lenaide).
golpes aplicados pelo indi
viduo apontado que assim

"O
VENCEU COM CATEGORIA O AUSTRIA

M. Borges

TABELA DO TORNEIO INTERNA-

CtONAL DA C, B. D.
x

RIO, 2 V. A.) - Regres-, lo);
Flamengo x América

sando de São Paulo, o es- (Rio); 26 - Flamengo x

portísta José Alves de Mo- Corintians (?); Benfica x

rais; presidente do Cons�ho Penarol (Rio); 29 - Ben_
Técnico da CBD falou à im- fica x 'Palmeiras (São Pau.:

prensa, ocasião em que deu lo); Penara!. x América
a conhecer aos jornalistas, (Rio).
a tabela dos jogos do torneio JULHO: 2 - Flamengo x

internacional de futebol, a Palmeiras (Rio). 3 - Ben

ter inicio em junho corrente. fica x América (Rio); Pe

São os seguintes os embates, narol x Corintias (São Pau

bem como suas datas: 10). 9 - América x Palmei
r!l.8 ('?). 10 - Penaral x

Flamengo (Rio); Benfica x

Corintians (São Pauló).
OBS.: - O local dos jo

gos América x Palmeiras e

Flamen'go x Corintian� será
indicado' pór sottelo�

,

AINDA A lUTA (BRIGA) GRACIE X

POSSAS _: Rua "3 de Maio"

Vende-se Moveis
Um quarto de solteiro completo de imbuia, uma

copa laqueada e um jogo estofado.
Ver e tratar à Rua São Jorge s /n., sôbre loja SAPS.

OPERÁRIO A VOSSA DJSPOSICAO
, 1

o ESTADO

ERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x-

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6

Oferece-se lavadeira en-

I ciente, cuídadosa, rápida,
econômica e hlgíeníca. Pode

I traba:�ar. 5 dias a titulo de
experiencia sem pagamentoI 'ou qualquer compromisso.
Tratar a Rua Oonselheíco

Mafra, 6 fone 2358, loja de
Pereira Oliveira & Cía., com
a Lavaroupa Prima, a ma

quina de lavar mais vendida

RIOR OS CLUBES 'BRASILEIROS
( AVISO

'CONSERTA-SE FOGÕES ECONôMICOS. SERVIÇO
il.,UmO E GARANTIDO. ATENDE-SE CH :MADO A
DOMICILIO.

Opel'ário: VALDEMAR
(Beco), 110 ESTREITO.

BOLETIM INFORMATIVO DO AVAl

TATú RETORNOU AO
AVAl

ativamente, tudo indicando
a transferência do jovem
crack josefense para as has
tes do Super-Campeão.O conhecido arqueiro Ta

tú, retornou ao Avaí, as

sinando inscrição pelo espa

:<0 de um ano. Apesar de re

ceber magnifica proposta
do Olímpico de Blumenau, o

arrojado goleiro, resolveu
contudo, retornar ao seu an

tigo clube. Tatú, deverá ser

submetido a uma pequena
Gperação, no dedo mínimo
da mão direita, .retornando

RENOVOU DUARTE
Renovou contrato com o

Avaí, o ponteiro-direito Du

Ide, que estará assim en

vergando a camiseta "azUl'
ea" pelo espaço de um (1)
ano.

MELHOROU HERCILIO
O meia direita Hercilio,

que estava no "estaleiro",
graças aos esforços do De

partamento lVIédito' avaia
no ,recuperou-se tendo feito
o seu reaparecimento no no

turno da última terça-feira.

ao arco avaiano,
restabelecido.

uma vez

.JACó JA PERTENCE AO
AVAí

O ponta esquerda Jacó,
ex-integrante do Paula Ra

mos, transferiu-s� para o

Avaf,
.

estando devidamente
legalizada sua situação no

clube "alvi-celeste". Desta
forma Jacó, uma das bôas

promessas do nossO futebol,
estará apto' a envergar a

camiseta do seu novo clube
ü qualquer instante.

CHEGARÁ AMANHÃ
BOLÉGA

Deverá chegar amanhã,
afim de ser submetido a ex

periel1cias no Avaí o centro
mécfio do futebol de La

jes.
O referido jogadõr vem

prt'cedido de grande cartaz,
deYi:mdo se constituir numa
gründe atracão do nosso fu

tebol, se co�firmar (j cartaz
r!f' qUí' vem precedido. Bolé
le'U deverá participar do co- I
letivo d� sexta-feira proKi
ma à noite n.o camRoda rua

Bócaiu;". :-'
,. -

[l,
A

,��.
•

JACi NA PAUTA
O AV'1Í, está interessado,

lO concurso do jovem jo
g3dol' PR ulaino J::tê í uma das
boas revelações do nosso

balipodo. Neste sentido a

Dirêioiia "azUl"l'aii Úabalha

A Sociedade Catarin ense
de Estatística avisa ao!! in
teressados que a rifa do ca·

saco de camurça correrá
no dia 7 de julho.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I

SINTA, AO DRRIGUf SEU CARRO, O

FUNCIONAMENTO SUAVE
DO MOTOR (;OM T6iJIA A POTÊNCIA DE QUE É CA�Z

....•..........................., , .

... ]ffifill!"� COM

I. C. A. é O oditivo à base de

'fosfato trlcrestllco, descoberto e patenteado

pela SHELL, pore eliminar as duas causas mais

fret}uentc:s da perda de potência e "botidcs"

,do motor: o PRÉ-!GNIÇl\O e e FALHA NAS VELAS.
/

Usado, o principio, somente em motores de oviôo, l C. A.
está sendo empregado, agora, em todo o mundo,

também em motores de 'autórnovel, com os

mesmo excepcionais resultados.

SOMENTE &- GaSOLINAS SHELL CONTÊM I.c�a�

ENTERRADOS VIVOS

1
Grandes armazens de mu

nições estão completamente
Em espanhol, a expressão instalados sob a rocha.

"hacerse el sueco" - fazer-I Certas fábricas, conside-

!:r!if''''i::i::<:6'. '-,c��';;i,."" . �.;
se de sueco - quer dizer l ra das vitais para a defesa,

Brasilio Machado Neta taleirns construíram 920 mil Que contraste melancólí- fazer-se de desentendido. foram construídas em am-

toneladas de navios, con- Co entre a situação da Ale- Entretanto, neste momen- plos subterraneos, cavados

Quem percorra as rnan- quistando o segundo posto manha e a do Brasil: Não to, uns' dos que menos se es- na pedra.

chetes dos jornais terá a no mundo, imediatamente a- fomos atingidos diretamen- tão fazendo de suecos em fa- E nesses subterran eos e

impressão de que a Europa baixo da Inglaterra. As usi- te .pela guerra, não perde- ce dos perigos do mundo a- xistern hospitais, Iaborató

vive em permanente estado nas de aço do Ruhr e de ou- mos território nem milhões tual, são -precisamente os rios, quarteis de bombeiros

de balbúrdia. São as mudan- tros pontos produziram 17 de braços, nem tão pouco
suecos. e de defesa civil, usinas :lé-

ças miu ister-ials na França, milhões e meio de toneladas, vivemos ocupados pelas for- Compreendendo a doloro- tricas e até hangares para .arrnamento universal, e po-

as notícias de recrudesci- mais dois milhões sôbre o Ç-aS militares de quatro pa í-
sa realidade de que enquan- aviões. rísso chamado de "Secretária Mais adiante, o sr. Meji:l.

mento da atividade comu- ano 'culminante de 1952. ses, a que devessemos sus- to houver no mundo uma Mas a segurança não é a .la Paz", selecionou oito aju.:' manifestou sua opinião so

nisb, greves em diferentes As exportações alemãs a- tentar.. Apresentamos, )10 potencia imperialista a paz única razão para as constru- dant;s entre os quais tígu- bre 'os mercados europeus,

países, guerra fria entre os tingiram à cifra de 5 mi- entanto, o aspecto de país corre perigo, a Suécia está ções suecas. E' que os novos rarn dois da Secretaria de dizendo que a Colombia en

leste e o oe-ste, dificuldades liões de dólares, colocando devastado, com a economia se fortificando. metodos, de escavação em- Estado, dois de sua antiga centrara condições altamen

nas ratificações dos trata- o país em pr-imeiro lugar 110 em frangalhos, as exporta- Na verdade, si os comu- pregados pelos engenheiros Administração de Operações te favoráveis na Alemanha e

dos de paz, e um sem núme- Continente. As importações ções em declínio vertigino- nistas se lançarem à agres- do país resultaram em que a Americanas no Exterior Europa.

1'0 de problemas em suspen- também subiram a quase 4 so, preços ca da vez mais al- são terão para eles uma for- construção de instalações (FOA), um da Secretaria de

SOo biliões e meio de dólares. As tos, a classe média e os as- mídável surpresa, pois a subterraneas fica mais ba- Defesa, um do Exército, um

Para o europeu comum, reservas em ouro e dólares sa la ria dos apertando o cin- Suécia está se transf'orman- rata do que à superficie. da Força Aérea, um da. Ma-

entretanto, 'o fato mais evi- do país montaram a 2 e

I'
to mais um furo' todos os do num bastião inexpugná-I A mm1Utenção, das cons- rinha e um da Comissão de

dente sôbre sua vida é' o de Imeio biliões. meses, com a inquietação e vel. truções na rocha é também Energia Atômica.

que, na verdade, ela nunca O desemprêgo caiu a 4 o .desassoesêgo invadindo A inexpugnabilidade re- mais barata. Não é preciso

foi tão boa Como agora.. De por cento, contra 10 por todos os setores. sulta do fato, desconhecido proteger os edificios contra

modo gel'�l todos os países cento de há cinco anos. Pela I
Tivemos tôdas as oportu- fora da Suécia, de que as as inclemencias do tempo,

do Velho Continente inicia- primeira vez desde o térmi- n ida des ao nosso alcance no l def'esas daquela nação estão nem plntá-los nem siquer la

ram êste ano plena fase de no da guerra houve escas- I após guerra, de que saim081 tôdas debaixo de enormes var v�draças .,:;,
prosperidade, com progresso sês de mão de obra especia- ! com um saldo de 800 mi- rochedos e montanhas. As instalações na rocha

que atinge ao ápice em três lizada, subindo o número: lhões de dólares. Não sou-I Segundo artigo .que apa- rete� o calor, depois de a

p�s - Inglaterra, F'ran- de empregados a 17 milhões, 1 bemos aproveitá-las. Hoje recerá 110 número de julho quscidas, e desta fOl:ma ga s

ça e Alemanha Ocidental. ou seja 1 milhão a mais que somos devedores de quase de Seleções do Reader's Di- tarn menos combustível de

Merece atenção especial o no ano precedente, Os salá- todos os países, inclusive da gest, os suecos estão se en- aquecimento.

caso da Alemanha, cuja si-, rios aumentaram 9 por cen- Alemanha. Em compensação, terrando vivos. Ou, melhor, Supervisão médica meti

t,ua5ão adquire ainda maior
I
to durante o ano. � o í�dice nas ruas do Rio Ide Janeiro estão construindo verdadei- culosa provou que os milha

lelevo agora que lhe foi res- de preees no varejo fOI 179 rodam mais de 5 mil Cadil- ras cidades subterraneas, res de trabalhadores que se

t"t id I . lacs e 'a c I cíais
-

f tI'
. encontram sob a rocha con-

i 111 a a soberania, e ela (um ponto mais que em a' n .s O unas so 1 I que sao 01' a ezas 1l1VenCI-

passa a figurar, embora 19G3), em face de 1M em da imprensa a linguagem es- veis.
---�------,_-------------

ainda mutilada em parte 1936. pecializa da dos cronistas O objetivo final das obras

pela Cortina de Ferro, entre Depois de viverem como mundanos exaltá as maravi- é colocar debaixo da rocha

os países rio mundo livre. espartanos por dez, anos, lhas da terra, e sobretudo todas as atividades vitais da

Segundo os da-dos do Mi- tra balhan do duramente, das gentes, que nas elites e vida nacional.

nistério da Economia de com a determinação que lhes no govêrno, a vão éondu�in� A parte principal da de-
A Dlillh ..r nitari dor�

Bonn, a produção industrial é característica, e guiados do para tão sublimes destí- fesa já se acha instalada
L "

í\LIVIA AS CóLICAS UTERINAS
germânica em 1954, deu um por homens de govêrno C3- nos. nos subterrâneos. Assim, os

salto de onze por cento, pa- I pazes e conscientes, pude- quarteia-generais das três

r� nível que é o dobro do de lram os alemães afinal pro-j

V
_

d
armas - exército, marinha

Cinco anos atrás. O índícé
'

porcíonar-se as amenidades 8n e .se;
e aviação - já estão debai-

de novembro foi 202, con-! materiais de que há, tanto xo da rocha.

tra o número básico de 100
I
se haviam privado. Daí o ,Uma propriedade com Re-

I Há sob as montanhas sue

em 1936, último ano normal! surto enorme do comércio sídêncía e )!-'abrica de mo-I CRS oficinas completas para

do ante-guerra. Os mineiros
I de automóveis, rádios, má- veis no começo de Capoeiras, concertos de veículos e e-

da .Alemanha Ocidental F- �·quina� fotográficas, televi,- medindo 35 metros, de freI}:- 1
quip.am�1to nlilit{l.r. ..

"Iram 128 milhões de,fo-. sões e artigos de luxo, e o te por 558 de fundos. Ver e Há tamp�w depósitos sub-
.

de carvão, que ;,�án- I

incremento do turismo para tratar no local com o sr. 'terrâneo,
'

..,', gasolina

os recordes
' :€8- lOS países vizinhos. Roberto Russi. tros Co

NOS BASTIDORES DO MUNDO MELHOROU O PANORAMA DO CAFE'
BOGOTA', 1 (U. P.) - o feteiros, declarou, numa en

sr. Manuel Mejia, gerente c1'1 trevista teléfonica. de Nova

_"ecleraça,) Nacional dos Ca- Iorque, que houve "melho-

-_--I..- - ria no ambiente do café, des-

O "SECHETARIO DA fazendo-se um pouco a con-

PAZ" ESCOLHE OS fU:�:tjvaÍ1 ente à reumao

3EUS ASSISTENTES ordinária do Instituto Pan-

•

WASHINGTON, 1 (U. P,) americano do Café, adiantou
que "nada. haverá de espe

cial, pois se trata de assun

tos de rotina".

- Harold Stassen, conselheí
:0 do presidente Eisenhower

zrn assuntos relativo ao de-

CONTRARIA A IN
GLATERRA Á ADE
SÃO DA ESPANHA

Á NATO
,tinuam vivendo com boa
saúde, sem que a circuns
tância dê estarem "enterra

dos vivos" em nada os pre

judique.
Eis, pois, amigo, um povo

prevenido. Si todos fizessem
como os suecos, o Kremlin
não se arriscaria jámais a

repetir a tragédia da Coréia,
da Indo-China e tantos ou

tros casos de agressão ver

melha.

LONDRES, 1 (U� P.) - O

Ministério do Exterior ínror

'mau que a Inglaterra conti

nua se opondo à adesão da

Espanha à Organização do

tratado do Atlântico Norte

(NATO). O porta-voz fez a

declaração quando um. jorna
lista lhe perguntou a respei
to dos rumores de que os Es

tados Unidos poderiam ini

ciar negociações em favor da

administração da Espanha à

organização, dentro dos pró
ximos 12 meses. Os Estados

Unidos tem bases aéreas e

navais na Espanha. O portá
voz do Ministério acrescen-

(O REGULADOR VIEIRA)

B:ruprega-se com vantai�m pua
combater 111 FIorea BrlIlcaa, Cóli
call Uterinas, Menstruael e .pl\*, II

parto, e Dare. nos ovirioll.
,

t poderoso calmante e Heiula·
do!' por excelénciL

!"LUXO SEDATINA, ptl)a *'UI com

provad�, t!.f!.eaçi,� II. reçeiJiidl po"
médicos' ilUib·'bl.

FLUXtlI SEDATINA ífu�iitrt��
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PrOCiC��p�: ChriSIi"'oental San�!a ApolORia
EDITAL

DOM JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA, por

mercê de Deus e da Santa Sé Apostolíca,
-

Arcebispo Me

tropolitano, Assistente ao Solio Pontifício etc.

Aos que o presente Edital virem, saudação, paz
e benção em Jesus Cristo

Fazemos saber que, sendo o proxímo dia 9 de Junho

consagrado à magna solenidade de Corpus Christi, em que

se homenageia a propria Divindade no Misterio do San

tíssímo Sacramento e para atender aos justos desejos de

nossos amados diocesanos: Havendo por bem confirmar

para aquela data a SOLENE PROCISSÃO DO CORPO DE

DEUS que se verificará como segue:
Reunidas as Associações religiosas, abaixo especifica

das, e naquela mesma ordem, dentro e no adro da Cate

dral, um pouco antes das 16 hs. - 4 hs. da tarde - desfi

larão ao sinal dado, lenta, continua e ordenadamente, pre
cedidas da Cruz processionalmente, obdecendo ao seguinte
ínttnerarío:

Praça 15 de Novembro, lado do Palácio, Ruas Viscon

de de Ouro Preto, Artista Bitencourt, Saldanha Marinho

Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro Preto,
Praça Pereira Oliveira. Rua Arcipreste Paiva, Catedral.

A benção, para que não haja interrupção do préstito,
será dada, apenas, no adro da Catedral, para alcançar a

todos os fieis.
A ordem das Entidade.ll e Associação no prestíto será a

seguinte: Cruz processional, Colegio Coração de Jesus, Asi
lo de Orfâs, oruaadínhos, Congregações Marianas Femi

ninas, Associaçã-o de Santa Zita, Sta. Teresinha, Damas de

Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Terceira Femini

na, Ação Catolica, Abrigo de, Menores, Colegio Catarinense,
Congregação Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem
Terceira Masculina, segundo a ordem de procedencía ou

costume, por ultimo, a Irmandade do SS. Sacramento, Cle
ro e Palio.

Cada Associação deverá apresentar-se com os respec
tivos estandartes e distintivos. São permitidas crianças na

procissão só vestidas de anjos para abrir o préstito. Os
fieis e famílias que não puderem acompanhar a procissão
deverão postar-se nos passeios das ruas do trajeto para as

sistirem a sua passagem.
Aos fieis recomendamos o maior respeito ao SS. Sacra

mento, em que está verdadeira, real e substancialmente
contido o Corpo, de Nosso Divino Salvador.

Outrosim, louvamos e encarecemos o piedoso costume
de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em

homenagem ao tão augusto Místerío.
Hipotecando a todos antecipadamente as nossos hu

mildes benções, nutrimos a certeza de que tudo correrá pa
- da a maio)' gloria de Jesus Sacramentado e honra da Re

Jigiáo. em geral.
Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, sob o

S�O -da� Nossas Armas e Sinal de Nosso Vlgarío Gerai,' aos
2 de Junho de 1955.

De mandado de Sua Excia. Revma..

(ASS-)· Mons. Frederico Hobollí, Vigario Geral
José Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SS.

Sa,cnunento. '

Clube, 12 de Agosto
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 peja sua digna Diretoria, um

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

Como. principal prêmio, a Sociedade oferecerá uma

linda mobilia dê sala de jantar, .que oportunamente será
exposta nas vitrines da casa Hoepcke, a Rua Conseíheírn
Mafra, secção Aotochel.

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.? 20

FLORIAN6POLIS

Com 'i) 'Bíblia na Mão

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

"

·��·,�1:,
l�

-

';:�).;:��·:��;i�1S�,c" ...",
AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capaetdade:
100 ti 1,000 litros

FQbricQdO$ nQS tipos
h9riZQfltQ_I.. vcrtiC;QI.

SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO

'remos isto como segura e permanente âncora da alma,
uma esperança que penetra no santuário atrás do véu,
onde Jesus uma vez penetrou como precursor em nosso

lugar. (Heb. 6:19-20). Ler Heb. 4:12-16.

Pela graça de Deus, deixarei a luz da. esperança bri
Ihar por meu intermédio na vida de outros.
E. URNER GOODMAN, Secretário Executivo (New York)

x
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PROGRAMA DE }'ESTAS PARA O M1!;S DE JU JHO

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistênciti do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por:: TIRMOSTATd,
que progorc;iona 'grande EÇONOMJA.

�e6k() �_� O QUE ;ABRICA·
,

.,

�---���---.......

TOTAL

UMA tragédia visitou o lar de uma família piedosa.
O chefe da casa. teve que recolher-se a. um sanatório pa
ra. tratamento e lá veio a falecer. A espôsa teve de aban

donar a casa e três crianças pequenas para ficar a seu

lado nos últimos dias.
"Preparei minha mente, como cristã", disse-nos ela

mais tarde, "para ser tão valente quando possível, ao ter

de enfrentar os meus filhos".
-,

Quando preparava-me para dizer boa noite ao mais

velho, um guri de doze anos, êle me disse: "Mamãe, quan
do soubemos da morte do papai, eu não pude compreen
der como Deus, sendo bom, permitia que tal acontecesse
em nossa família. Por isto eu disse a mim mesmo que
não podia mais crêr nêle. Mas quando te vimos entrar

em casa hoje, sorrindo para nós, eu me convenci que tu

do estava bem".
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos Irradiando das faces dos discipulos de Cristo, hoje I

concernentes ao ramo em dia, brilha a estrêla da esperança. I

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te- 'ORAÇÃO, II As 5 - 8hs.
mos para pronta entrega - Senhor da luz, ilumina a nossa vida, para que a tua

.
. CONTE _ L- d

Ac.eitamos _encomendas de PLACAS E.:H\1:AL'I'ADAS IgIÓria se reflita através de nó� e brilhe nas trevas .tra- ,,:����II�N:m: 111 a

para diverso: fins .

zendo nova �sperança a08 �el'dldos. E� nome de CrlSt.o'i
U .

ESCnAVOS DA
ATENÇAO; Atendemos os senhores Dentistas e que nos enSInOU a orar, dízendu: "PaI noss� que estas

BABIL
-

NIA
Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO nos céus ... Amém".

O

AÉREO e POSTAL PENSAMENTO PARA O DIA Technicolor
No Programa:
Cine Noticiario.· Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até

-

5 anos.

Direturia de Prlduçã����!!! ...
XIIa, EXP����:o�C����;"��;NIMAIS E I

'< F ! )!\Nl L
Devendo realizar-se no mês de julho do corrente ano,

.. ". -.- - -- O
na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), à XIIa. Ex

posição Nacional de Animais e Produtos de Origem Ani

mal, cuja inauguração está prevista para o dia 24 do

mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva

ao conhecimento dos criadores interessados em participar
daquele certamg, que, a êste Estado, foram distribuídas
às seguintes cótas :

BOVINOS 10

EQUINOS
-

5

COELHOS E AVES 10

,
As inscrições serão encerradas em data de 24 de ju-

nho vindouro, devendo os respectivos pedidos, serem fei
tos por intermédio da Diretoria da Produção Animal em

Florianópolis (caixa postal, 184), em tempo suficiente

para que os mesmos .possam ser recebidos, na Comissão
Executiva daquela Exposição, caixa postal 1523, em Belo
Horizonte até o dia. 24 de junho do corrente ano.

Os in teressados poderão dirigir-se a Diretoria da

Produção Animal do Estado de Santa Catarina, Praça
Etelvina Luz 2, em Florianópolis, pessoalmente ou por
carta, aos quais serão prestados todos os esclarecimentos
indispensáveis.

ESPJ<;CIAIIZADA El\I ARTIGOS DENTARIOS

Dia 5 - 'Domingo - Tarde Dançante das 17 às
22 horas.

Dia 11 - Sábado - Grandiosa Soirée dos Ca
louros da Faculdade de Far
mácia e Odontologia - às
21,30 horas.

Dia 19 - Domingo - Cocktail Dançante, início às
10 horas.

Dia 25 - Sábado - Tradicional Festa de .São
João - Farta distribuição
de Queimada - pinhão
amendoim - laranjas
Dança da Quadrilha e Ra
toeira - Casamento na l'o�a
e muitas outras diversões -

Reserva de Mesas na Joa
lheria Müller a partir do dia
13 - Preço Cr$ 100,00.

Ensina- se
--------------------------------------------------------------------------=-�--------_.----------------�--------------------------

Aulas de bordado à mão. Combinar à rua Feliciano
Nunes Pires - 12.

•

ECONOMIA�abs-o'ütà��-
Grande CONFORr,O

..

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fnn-�4-
}MERSÃO � CHUVEIR0..---=i_"---

Capacidade 30 LITROS

• Construldo inteiramente de

cobre.

• Aquectmento ultra rápido.

• Játo abundante ria tempe
ratura desejada.

o MISTURAOOR DÁKO, de 1��, •

tOQem instantonea, permite a

moia, ,ica lo dll QrQd..ações ele

í-r�WTUiV•.

------_._-�---------�-----

as, Crônicas ou Agudas) e

lutar catarros), assim como H

as suas manttestações (Tos
RIO, 1° (V. A) - Valde- ses, Rouquidões, Resfriados,

mar Santana aceitou lutar grípes, são moléstias que
com Carlson Gracie (sobrí-
nho de Hélio) mediante o

atacam o aparelho respira-
prêmio oferecido por Carlos tório e devem ser tratadas

Gracie, por intermédio da com um medicamento enér
revista "O Cruzeiro" isto é gtco que combate o mal, evi-
50 mil cruzeiros, se vencer, tando complicações graves.
ou 20 mil cruzeiros para Procure hoje o seu vidro de
simplesmente resistir. "SATOSIN" nas boas rar-
Valdemar, falando, on- macias.

tem, à nossa reportagem,
impos a espécie de luta:
"jlu-jitsu", mas só daqui a

três meses, pois antes não
aceitará compromisso ne

nhum. Está treinando e se

refazendo do tremendo "va
Is-tudo" com Hélio Gracie. IEscla receu, ain da, que "'Mi__W!fI.íllliilkW.iA�
não vai se ausentar do Bra-
sil, nem do Rio, conforme CASA MISCIILANIA dilltt1.
foi noticiado. Ficará aqui,

técnica e es- ludd,4l,t,;' do_ÍI_ llidJ.,•.. a.C . .A.

adversários. Vituj�tl2..l.'t'lÜU � IJbtGí!.

A�C I T E
Agência

doe

Pu blicidale
.......tat ..
w.Ltdu....
............

VENDE,·SE
-

Cão da raça collie com

dois anos de idade amestra
do ver e tratar a rua Bo
cai uva 210.

Vão

ATENÇÃO
'As entradas para o festi

val Cinemascope, já estão

: a venda diariamente nos es-

critórios do Cine Ritz.

I
I

I

CINE SÃO JOSE-
As 3 - 8hs.

Joseph COTTEN .,- Jean
PETERS - Garry MER

iRILL em:

O PLANO SI ISTRO
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

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

As Bhs.

Bud ABOTT e Lou COS
TELLO no

PLANETA MARTE
N o Programa: .

Fatos em Revista. Nac,

Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

Ruben ROJO em:

A LOUCA
No programa:

Paisagens Do Brasil. Nac.

Preços: 7,00 - 3.50.
Imp. até 14 anos.

As 8,30hs.
Libertad LAMARQUE

Ruben ROJO em:

A LOUCA
No programa:
Noticias Dn Semana, Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 ànos.

As 8hs.

10) Bandeirante Na Tela.
Nac.

20) SABOTAGEM NO
PRADO - Com: 'I'in Holt

3°) Abbott e Costello -

NO PLANETA MARTE
40) O MISTERIOSO 'DR.

SATAN. 11/12 Eps .

Preços: 7,90 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

\Trate das Vias
Respiratórias
As Bronquites (Asmãti.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Vasa ure a )","�,:,�m;:;::;:: ��t:,?i::'3t,:��:: �oo,d;';::��,:�
-

associados que reunam as condições do artjgo 28, á par
.íciparem da Assembléia Geral Ordinária, que terá lu
rar às 9 horas elo dia 5 de Junho, em primeira convoca
�ão,-e me� hora após�m egunda convocaçã� comise�. ���������������������__�������������_

ruínte ordem dó dia:
-

Eleição dos membros do Conselho Deliberativo
Eleição dos suplentes.

- Eloríanópolis 31 de �Maio de 1955
Arnoldo Suárez Cuneó

. Comodoro

I bo" divulgou esta, tarde a se- Essa notificação será trans-

PROGRAMA UE IN T � I" - , '5uinte nota; "Em sua reu- mítída hoje para Recife.
::.. .r ':'

.�"'.-Jranspo-rfe!Ji Aere08 lião de ontem, o diretório I . Amanhã seguirá pára Por-

.
VESTIMENTOS NO". .

racional do PSD examinou o

I
to Alegre o sr. Eurico Salle,>,

EXTERIOR (;atarlnense . S A. -aso de Pernambuco. com o Objetivo de ouvir· os lí-

NAÇÓES UNIDAS, 1 (U.. ASSEMBLEIA GERAL ORDIN�RIA . -,
-

'1
deres pessedistas .gauchos ·fi-

P.) _ A delegação. norte- P CONVOCAÇÃO Conforme temos publicado, eis ao díretorío nacional.
.

O

americana íntormou às Na- ôão convidados os senhores acionistas desta socíeda- la convenção do dia 10· se-
I
sr, Peracchí - Barcelos, presí-

<ões Unidas, num memoran- ele para a assembléia geral ordinária, a realizar-se em. sua
cá pedida a dissolução do a-

I
dente do PSD dos pampas,

elo, que os Estados Unielos es- séde social, à rua Felipe Schmidt nO 14, nesta Cidade de. .ual diretorio pessedista da- reafirmou hoje a "O Globo"

tão. levando a cabo um pro- Florianópolis, 110 dia 15 de' junho de 1955, as 15,00 horas. nrele ·Estaclo. Ontem á taro!, qüe qualquer medida contra

grama de cin.co por:,tos p�ra Ipara
deliberarem.c seguínte »-

-' -.

Je, em cartório, foi feita uma' Pernambuco é como.ae o ros-

fomentar as inversoes norte- ORDEM DO DIA totíflcação no sentido ele que i
se contra o Rio Grande do

americanas na América La- 1 ° Leitura, discussão e aprovação do balanço, conta: iquele díretorío se defina em I Sul".

tina e outros países do mun- de lucros e perdas, lelatól'io. da. diretoria e parecer .do con- -""-·"".1��!l!�1!��
do livre. selho fiscal, relativo ao exercício de '1954.
O programa inclui a dis- 2° Eleição. do conselho fiscal e seus suplentes. _� � -__

tribuíção de informações es- 3° -Assuntos de interesse social.
\ p.�1..1 fti;�':> >

eOJsenciaís. Com essa nnalída- Florianópolis, 25 de maio de 1955
de foram publicadas guias João David Ferreira Lima
para os inversionistas, que Diretor Presidente

:����:!�::��!��l�;;r:���:�i� ;SSOCI·aça-o' "Irma-o Joaq·u·lm··· /t,
-

"-OS ��7iJ'ODDOS'" I
,;

inversões no exterior, qu'-' H I ""-"....,,i:.�, ., fil<L -
,

��l�:a��i�;:S q��f����;�;�s JI �"

"_tEDITAL DE ELEIÇÃO
pelo capital ínversíonísta. De aeôrdo com o disposto no a'rtigo 420 dos nossos
Outro ponto é o de obter

Estatutos, faço asaber aos que o presente virem ou dêle ... � �
/

garantias de que os ínversío- tiverem conhecim�nto que no dia 4 de junho de 1955, ás
.,.. I

nístas norte-amertcanos não
. !

15 horas, em sua séde social, á Avenida Mauro Ramos '
serão expropriados sem j'twt.:\ nesta, serão realizadas as eleições para sua Diretoria

�

compensação, e que podem
no -período de 1955/1956.

converter seus lucros em do-
I Plorianôpolis.. 26 de maio de 1955.

Dial;;nóstico-Trato. Clínico e Oírúrgãee das Doenças e I
lares. Tratados sobre ímpos- -

Osny Ortiga
Afécções de Adultos e Crianças. '1 tos e modificações nas leis Presidente

Pediatria _ Ortopedia - 'I'raumatologta - 'fisiologia respectivas para evitar a du-

Gínecolegía _ Obstetrícia - Urologia - Endocrinologia. I plícaçâo de impostos sôbre

Curas de emagrecimento e engorde. inversões no estrangeiro
Doenças da velhice, tambem são incluidos, da

ALTA CIRUllGIA mesma forma como as medi-

CrrtURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora.. das para a continuação dos

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar. esforçQs do governo no se11-

Telefone 22-27
.

',tida
de encontrar oportuni-

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sabados). dades para a inversão de ca-

Rela l�.ianhã e aos Sábados atenderá somente com hora pital noi·te�americano;
.

•

ç�Q' EXCURSIONISTA '�R.NOb.D(L_RÂUbtN�t'
-WJlllI.ciO�Áruº=

-

FUNDADO EM -1í3=9�54

,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ fERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONH�t;ER A

TERRA CATARINENSE. f·jÃO PERGA iI:Mr;O, Er� =

V(A= NOS HOJE MESMO� 'fEU j-�[�Mf. � t:NOERE �

,

�o A CAIXA POSl'AL. 489- FL.O(';;"'dO?OUS=S.C,

. Rádios, 'I'ransfcrmadores, Amplificadores, Motores

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

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

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

PROPJ:HETARIO: OTOMAR GEORGES BOBHM
Re;Jistro: Inscrição 211

Fone:
Rua 'Cel, Pedro Demoro, 165'1

.

Estreito - Florianópolis - Estado de gant�
Catarina - Braaíl

VENDA A VISTA E A LONG_O PRAZO

.

Dr. E. Moennich
Cirurg. __;. Dent,

(com vários e recentes cursos de 'especialização)
Uperações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos 'I'ratamento atual da Píorréía,

por operação sera dôr

Pesqulzas e tratamento dos Iócos de infecção na raiz do

dente, pejo método "BADAN" - (curso com o próDl'io
autor Prof, Badan) - tratamento eficiente rápido e com

teste batériológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnet.iza.das, e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

R.\DIODON'l'IA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clinica!

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

DR. INGLETTO

Sexta-feira, ·3, de Junho: de 'i

SACERDOTE CAlOUCO SUSPENSO
DEFENDE A ATITUDE DE PERON

.

BUENOS AIRES, 1 (U. P.) ta de um ex-capelão militar
- O sacerdote católico revdo. suspenso' da Igre] a pelo' es
José Perez, pronunciou, ho- paço de muitos anos. Perez é

je um discurso pela cadeia o terceiro padre que assume

de emissoras de "EI Mundo", o partido de Peron centra a

em que critica a Igreja Cu- Igreja, em declarações públí
tólíca, pela posição assumida caso Os outros dois, segundo
na controvérsia com Peron, altas fontes eclesiásticas, fo
que já dura 7 meses. ram suspensos ele suas atíví-
Perez desmentiu que Pe- dades religiosas regulares.

ron seja anti-católico. Decla- por muitos anos, também.
rou que o presidente concluiu MAIS DUAS PRISõES'
um programa de ajuda social BUENOS AIRES, 1 (U. P.)

.

aOS pobres, baseado nos prín- - A Polícia revelou que dois

cípíos crtstãos, com os quais sacerdotes católicos foram
a Igreja não havia cumpri- presos, faz vários dias, em

do. Disse que o comunismo San Crtstobal, localidade 'da

começou sua existencia como província de Santa Fé e
,
Ele

reação contra a Igreja por vá-se assim a �1 o total do.i
ter esta abandonado os hu- padres detidos desde que se

mildes, apoiando os podere- iniciou a controvérsia entre
sós. "Se [;, Igreja houvesse o Estado e a Igreja Católica. I

defendic;lo os necessitados, a Um dos detidos é o revdo.
cortina de ferro hoje não José Tottera, sacerdote mis·'
existiria" - afirmou o pu- síonárío, posto em Iíberdado
dre. ontem. O outro é o revelo. Ja-
A rádio "El Mundo" não vier Gonzales, ainda preso

identificou Perez, salvo co- como incurso no crime de
mo sacerdote católico. Em desacato à pessoa do presi
fontes chegadas à Igreja, I dente Peron e à- do chefe de
entretanto, se diz que se tra- Polícia local.

.

�.. ,

caíuva 210.

ANUNCIADA PARA HOJE A VINDA
DO EMISSARIO DO PSD

VENDE�·SE

. .

RIO, 1 (V. A.) - "O oie- face á candidatura Juscelino.

Cão da. raça collíe com

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

•

CLUB� DOZ-� DE AGOSTO
SÁ.l'}ADO - DIA 11 DE JUNHO NOS SALõES DO

.

'CLUBE DOZE
EM BENEFICIO DA ALTRUISTICA E HUMAl'IfI-

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

posta numa das vitrines da CASA HOEPCKE, SEÇÁO
'5HÉLL, a partir do dia sete.

-

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

.

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

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

"CORREMOS O RISCO DA REPETiÇÃO
DO "CRACK" DO CAFE' DE 1929"

COM VIAGENS DfRtTAS J!! PERMA NENTES EM CARR�S PROPRIOS

I'ILIAL: SAO PAULO

RIO, 1 (V. A.) .,.... Falando café, chamou a atenção pa
em Jaú na última reumac ra o perigo em que se

.

en

realizaela pelOS lavradores contra essa cultura em face

daquela cidade bandeirante, da superprodução. E frisou:

o sr. Cniz Martins, secretá- "As perspectivas que ora se

rio da Agricultura de São

I
avizinham são muitos sérias

Paulo, disse que quase cem que as de 1929. Com as 11\--

'1 vouras mais velhas e as ter

milhões de toneladas de ter- ras cansadas, tendo . pela
ras são 'perdidas anualmen- frente competidores aparen-

te em São Paulo por ef�ito temente· melhor servidos,

P
,-'

d-da-erosão, acarretando pre-

correm.os
o risco da repeti.�

. .

.

er' eu' se-
'

juizos avaliados em vinte mi- ção do "crack" do café, com .' .....
lhões de cruzeiros. proporções bem mais sé-

Referindó:se à qlle'ltão do rias".

Expresso F·lorianópolis LIda.·
J Transporte de ca'rgas em geral entre

FlORIANÓPOUSt CURITIBA E Si�O
_

PAULO

(Agencia Dt. Rio de Janeiro fl em Belo Horizonte com tráfego mtituo at6

Sio Paulo com .. E':Dprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Ter.rt�u

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1�'i

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postill, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e :rranspolis

-o-

Visconde do Rio Bra.nco

(&32/33)

TeleIO:ne 1230

Endereço TelegrMlc:l
Santidra e TranspoUs

--(I--

No trajeto da rua 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

I Branco, n. 74; - Nesta.

COQUEIROS PRAIA CLUBE
ASSEMBI,ÉIA GERAL

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

Convocaç'ão
De cOl1formidade com a decisão da Assembléia Ge

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

Estatutos, convoco os srs. sócios proprietários di( C:P.C.
para, em Assembléia Geral, a,realizar-se nó próximo dia DESENHIST.A.'.5:9 de junho, quinta-feira, às 19,30 horas, em"su.a sede so-

cial, decidirem sôbre a proposta. de fusão, oriunda do
'

Clube 12 de Agôsto, proposta já estudada e aprovada A ESCOLA DE ESCRITA . .E. FAZEN:DK-NECES-
pelo Conselho Deliberativo do C. P. C� em sessão ,de 2 do SITA DOS 'SERVIÇOS DE DESENHIgTA� 'PARA CO

mesmo mês, tendo em vista o que preceitua o art. 39-H FECÇÃO. 'DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES-
dos Estatutos. 'I'I�ADOS A ENSINO. INFORMAÇÕES. NA ESCOLA

Florianópolis, 25 de"maio de 1955.
.

.

. 'IOU
PELO rr:ELEJj'ONE 6289, AOS DESENHISTAS JÁ

João Eloi Mendes - pre. do C. 'D. - No exercíCio INSCRITOS SOLlCITA-SE ENTREM EM COMUNICA-
da Presidência.

•

çÃO CÓM A ESCOLA. �
,_ • _ • ..,-__ .J

Telefone: 37-30-91

AveIÜda do' �tad0'1666/76

São Paulo - capital - BP.
Endereçó· Telegráfiêo:
Sandrade e Transpo1is

-o-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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t
'

dê tos colegas seus. Há cêrca de face de audições, iniciou, on-, Ao magno acontecimentoDe ordem, do colega Presidente do Cen 1'0 Aca enuco
. 8 anos, ingressou na Rádio tem, uma sequêncía de pro-levamos ao conhecimento dos interessados que a Tarde-'

' . '.

compareceram delegações de

dançante de Direito será. levada a efeito no próximo do- Guarujá, quando a "mais po- gramas em seu palco audí- todo o mundo.

A pular" ainda transmitia da tório, que se deriomina "Pi- O Bema'venturado Marcelt ..mingo, dia 5, no horário das 16 às 20 horas, no Bar ca-
praça XV de N"ovembro. Des _ t d"

.

d P'I'F ld" ,

v uca as , amma as por 1-
no Champagnat, ora beati-dêmico (a

.

acu ade.
de então, suas atividades ra- tuca s,eu criador. Antes d':!

C
.

I
.

t 'd' d' t
.

o a tomar par ficado, nasceu na França e>:nonVl( amos, por m erme 10 es e aVls ,
-

diófônicas se ampliaram gra- seguir novamente para a
te na tarde dançante, nossos colégas acadêmiços e Mmais

datl'vam'ente, octlpa.ndo na
1789. Foi ordenado sacerdote

t t d 't b I' t'
. d n 'a Ca Capital da República, o cô-

em 1816. Fundou a Congre-es udan �s os es a e ecnnen os ele ensmo
_

e oss, .
-

GuaruJ'á diversos 'postos, in _ mico de, "Carnaval em Mal'-
·t

'

gação dos Irmãos Maristaspi ,a�ornamos a lemBrar às senhoritas interessadas que
clusive a direção-artística e te" foi contratado para uma

em 1817. Sua vida santa e

����u���'e�:�ir:rre��i:�d�a��a�:;�o�e� �a�t:�l ��� '!::: I CONGRESSO íBERO-AMERICANO DE ���;,ri��l'=�i�e��!m��l�:r��!�
permitida a entrada.

.

ção uma organização rnode-
,

F'lorianópolis, 2 de Junho de 1955 MUNICIPIOS lar. Avantajou-se em muitos
Terezinha de Almeida Pedroso anos sobre os métodos pe·

Representará o Brasil o Prefeito de �l����i��S a��s ����� q��lg��
FI' I' O O C h demais, o sistema fonético

onaoópo IS, r. sma r un a n�s métodos de ensino
. [�í1

CENTRO DE TRADICOES GAU'CHAS Dentro 'de mais alguns' contestavelmente ofe r e c e, le�tura. Estab.eleceu a dIRCI-
.

. ,. dias, deverá segUi: para a I dando relêvo ao Município I Plu:a. p:'eve��I��, mu�t�. au:
"ANITA GARIBAlDI" Europa o sr. dr. Osmar da capital catarinense, be:n .per�?[ a cOlle l�a. A � lU o ..

Cunha'- ilustre Prefeito de, como projetando, fóra das I
cas Igos c�l�orals, en �o e�11intermédio essa Diretoria faz Florianópolis e Presidente da fronteiras do país, a contrt- voga e; t o as as �sc� asd.noum apêlo a todos aos gaú- Associação Brasileira de M'.l- buição que o Prefeito Osmar

,. pal�. A o ou at,emu açao 1",-

chos e amigos do Rio Gran- nicípios. Cunha levará para as con-
cre a como es Imulo ao pro-

. . ti" . - gresso nos estudos. Deu nor-de, cUJos sentlmen os se Nesta qualidade, o Chefe clusoes' daquele certame, em! b I' d f ..

1
.

t'f' 'f'n l' d E t· M
..

I t
-

t d
mas a a laa as para a 01 -

l( en 1 lquem com as 1 a 1- o xecu IVO umClpa 1'e- que es ara0 represen a os -

d fd d ddades do Centro, a virem

en-I presentar!Í o' Brasil, inte- países da velha Europa. maçao a persona 1 a e os

educandos. Distinguiu-se so-grossar as fileiras do C. T. grando a respectiva d�lega- O Prefeito Osmar CunhR
bremaneira pelá sua ai'denteG. A. G. ção, no I Congresso íbero- viajará acompanhado de sua

A Diretoria Provisória tam-I Amerl'cano de Municípios, a d'
., . A

d S l'
e filial devoção a Nossa Se-

o 19msslma esposa, . ue I
h' D' d'

.

bém, mais uma vez ·agradece realizar-se na Espanha, en- Cunha, e prOlongará sua es-
nora. elXOU

.

a seus lSCI-

a �n,estimá:vel colaboração / tre 12 e 22 do corrente. tada no Velho Continente I pulos este precIOso legado de

qUe prestaram o Centro Cul-' Para, eAsse l'mportante cel'- t d
.

t·
.

d
levarem as almas a Deus pe-

- por er e assls 11', am a, a
I d

-

M' S t'
.

b .-. a evoca0 a ana an lSSI-tural Joaquim Na uco e seu tame internacional, o Pre- duas reumoes para as quaIs S
.

I "T dPresidente o acadêmico Lui:1: feito Osmar Cunha foi espe- foi igualmente convidado: Jma. eu emMa �ra:
T UI o a

Adolfo Olsen da Veiga, pro- cialmente convidado pelo uma na capital da InglatelT::l
esus por ana e' ue o ft

Maria para Jesus".porcionando tudo o que possi- Conde de Mayalde, Alcade (Londres) e outra na capital
bilitolÍ a criação do C. T. G. de Madrid, que não só o fêz da Suécia (Estocolmo), onde Confiada, a Maria, sua 0-

A. G. em caráter de wembro da estarão present'es, em mesas
bra prosperou. Hoje são mais

Comissão Organizadora do redondas, para tratar de
de 10.000 religiOSOS educado
res em sua Família Religiosa,

.i Congresso, como também na questões municipalistas, di-
, além de 5.000 aspirantes emqualidade de Governador da versas notabilida des mun -

� estudos. Em seus colégios es-
t Capital Espanhola. diais em ciência da adminis-.

tão matriculados 250.000 alu-tração.
O I Congresso íbero-Ame- .Durante a

ricano de MunicípiOS terá lu- ilustr€ Prefeito, aSSUl1ura o

gar em Madrid e emGrana- exercício do Govêrno Muni
da, constando de seu pro- cipal o sr. João Navegantes
grama, além. de ?alpitant�s I

Pires, em virtude de tambél:nassuntos de mteresse mUni- I ausentar-se o nobre Presl
cipalista, várias visitas a mu- dente da Câmara MuniCipal,Oovêrno municipal ao Povo floria- nicípios da Espanha, inclusi-- dr. Armando Assis, que inte

rua, inteiramente pavimentada na.
ve uma excursão a Toledo. g-rará a representação brast
E' oportuno acentuar a sig- leira ao Congresso de Mu-'

nificaÇ-ão que êsse fato in-· drid e Granada.

-Q

PARTIDOTRABA�HISTA BRASltEIRO
DIRETORIO MUNICIPAL

.
EDITAL DE CONVOCAÇãO

Pelo presente edital ficam convocados os senhores men

bras dêste diretoria para uma reunião extraordínarta, a re

alizar-se no dia 17 do corrente, ás 14,30 horas na séde do

Partido, á rua F'elipe scnmídt 42, 2°andar, com a seguinte
ordem do dia:

a) - prestação de conta;
b)-preenchimento das vagas existentes na comissão execu-

tiva;
c) assuntos antros de alto ínterêsse partidário.

F'lorianópolls, 2 de Junho de 1955.
CHRYSTALDO C. ARAUJO

Presidente

Fl.iwianópolis, Sexta-feira, 3 de Junho de 1955

.
.

,

......�

BILHETE ,4
S. SURI \

Sofremos, da parte da Secretaria da Segur�nça, in
justiças' clamorosas. Reagimos, também, sempre à altura,
graças a Deus. O abuso de poder de certos titulares que

1101' a lí passaram, acutilou-nos de rijo. Fomos fustigados,
uns tantos, por ii1justiças que o tempo vai reparar. Jus
tamente por isso, sentimo-nos satisfeitos quando nos des:
pedimos do Desembargador Nelson Nunes Guimarães, no
dia em que passou o cargo ao seu substituto.

Foi-nos possível, dessa vez, comparecer sem cons

trangimentos e cumprimentá-lo' sem a afetação das for

malidades oficiais, pois o fizemos com a sadia esponta
neidade de um preito sincero dirigido à gestão de um ho
mem probo.

Existe, na lndi se não estamos enganados, uma sei
ta de "adoradores do sol nascente", que se curvam ante a

aurora e apedreja o ocaso. Se não aomos a antítese, dês
ses sectários, somos dos que se reservam quanto aos sois

que nascem, mas lançam aos céus respeitosa prece em,

homenagem ao sol que ao se pôr deixou, após sí, um 'dia
fecundo e tranquilo.

.

Felizes dos que ao passarem pelos altos postos de
marido; nã� macularam o cargo. Felizes dos que servindo,
serviram bem, sem perder e nem' comprometer a própria
personalidade.

CENTRO ,ACADEMICO XI DE FEVEREIRO
... ,�..,�.••. j,;;.-�u .. _.,.., li_" �

� .. 7.",.....
DA FACULDADÉ DE DIREITO DE SANTA CATARINA'

,

DEPARTAMENTO FEiVIlN"INO
TARDE-DANÇANTE

r-

Preso do Depto. Feminino
As dansas serão animadas ,pelo

LUX HOTEL.
ConjuntoNOTA

Por iniciativa dos universi
tários gaúcnos que estudam
nas diversas faculdades lo

cais, foi realizada na noite
de sexta-feira última, na Ca

sa de Santa Catarina, a as

sembléia de fundação do

Ce-ntro de Tradições Gaúchas
"Anita Garlbaldi" que tem

como
-

finalidade, principal
conservar, manter e difundir
os costumes, aS tradições e o

folclore do Rio Grande doJ Sul. Foi aprovada a indica

ção de uma Diretoria Provi
sória que tomará a seu cat'

go a organização defintiva dR
novel associação. Por nosso

PREFEITURA MUNICI�PAl DE
FlORIANOPOllS

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO

O s.r. Prefeito Municipal de Florianópolis, tem a satis

fação de comunicar ao Povo que no próximo sábado, dia

4, as 10 horas e 30 minutos-; será reaberta ao trânsito a

Travessa Urussanga.
Entrega, assim, o

nopolitano mais uma

atual administração.
NOTA DO GABINETE DO PREFEITO

O sr. Prefeito Municipal de Florianópolis fará inaugu
rar no próximo sábado, dia 4, ás 12 horas e 30 minutos, a

ponte de concreto armado na localidade de Itacorubí, e

que constitui a terceira inteiramente construida em
.

sua

administração, obra de arte com 48 metros de compri
mento.

.Para assistir ao auspicioso ato é convidado o nobre
povo florianopolit�no, cuja cooperaçã6 com a Prefeitura
Velll f'ndo \1m fator decisiv{) do surto de progresso por que

J'-:'-'-.<. "tú,"lLkute, a nossa capital.

Iarrnadas com 03 ramigera- Na nossa visita na Ordelll
dos e incríveis tarados... Social, fomos atendidos Pes.
Uma infínidade sem fim soalmente pelo nosso deli.

de casos, uns verdadeiros, ou- gente Cel. Trogilio Melo, di.
tros mentirosos, são lançados tando êle mesmo tambelU as
diariamente aos quatro can- declarações aqui expostas
tos da cidade e ao amanhe- quanto aos detalhes da ocor.
cer dos dias, toda gente ror- rêncía.
ma grupinhos para comentar Foi nos ainda cientificado
os acontecimentos da noí- com reterêneía ao crime Q.
te. . .

' ,>1 corrld o em Sa co dos Limões,
Na noite de 4a. para 5a. que em virtude de umas fo.

feira, cerca das nove horas, tografias apresentadas pelas
portanto' ainda bem cêdo, autoridades a vítima d. DU.

Em comemoração à BEATIFICAÇãO do Fun-' quando a ronda intensiva de ma Teixeira Dias, que se :l-

dador dos Irmãos Maristas, o Bemaventurado policiais andava pelo Morro ena recolhida no Hospital de
MARCELINO CHAMPAGNAT, serão celebradas da Caixa d'Água, surgiram Caridade reconheceu o seu
grandes festas no Abrigo de Menores, na segunda- por detrás da Igreja de N. selvagem atacante, que pro-
feira 6 de Junho, data aníversáría de sua santa morte. S. de Monte Serrat, dois ca- duziu os ferimentos que fize.

O PROGRAMA CONSTARA' DE: ras vestidos com trajes fe- ram interná-la na Santa Ca,
_ Recepção às Autoridades especialmente con- míninos, sendo logo agarra- sa ...

vidadas; dos e presos. A DELEGACIA DE ORDEM
.

_ Missa Campal - às 9 horas _ celebrada Os caras contaram uma POLITICA E SOCIAL está na
pelo Revmo. Monsenhor Pascoal Gomes Librelotto, história que absolutamente' pista do citado crmunos,
M. D. Secretário da Educação; não merece fé, pais estavam tudo faz crer que logo seri

_ Sessão solene no salão de festas, com con- armados com uma pistola." tambem preso e recolhido ao
ferencia sobre a vida e obra do Bemaventurado que traziam duas balas nos xadrez.,.

Ohampagnat; canos e uma na cinta de Da. Dilma Dias Teixeira
_ Churrasco de confraternização, às 12 hs, um deles. Os suspeitos �e está passando bem, estando
A Diretoria do Abrigo de Menores convida, chamam ANTONIO JOA- fóra de perigo...

.

pelo presente, a todos os ANTIGOS ABRIGADOS QUIM BERNARDO e IRINEU Portanto a nossa popula.
a participarem dessas solenidades e apela a to- BERNARDO, irmãos, por- ção, que não deixa de jus-
dos os seus patrões no sentido ele lhes facilitarem tanto. tamente estar alarmada, pó-

Cr$ 25,00 o comparecimento. Seus trajes femininos éram de confiar com segurança na
,•••••••••••••••••••••••••••••••ti••••••CJ••••••••••••••••••••••4j..... grosseiros e arranjados sem ação de nossa Policia, à cuja.

cuidado. . . frente se acha o nosso incan-
Os ditos indivíduos rorai» sável CeI. Trogilio Melo, que

presos pelos soldados de nos- não descançará sem que os

sa Policia Militar Especiali- meliantes fiquem todos mui
zada , DURVAL GONÇAL- to encarcerados ...
VES DE LINS -e WALMOR A nossa Policia tem

Em beneficio dos operáriOS
. o .sr. Irloeu BornhauseD sempre contra

A lei 221, de 25 de maio elo
I Parágrafo único - Empre - vos da categoria a que pro

corrente ano, não teve sorte
I gado, para efeito dêste arti-

.

tender o empregado são ísen
com o Sr. Governador do go, é tôda pessoa que, em "tos .dos selos mencionados

Esta�o: Como beneficia. �s.1 qualquer atividade ou profis- i,na, al�nea e, do art. 1.0 des
operartos que possuam blcí- sao, prestar serviço de na- ta Lei.

dotas, o honrado Chefe etc tureza não eventual, com ca- Art. 2.0 Esta lei entra
Poder Executivo recusou-se a ráter de subordinação, 1118- emvígor na data da sua pu
sancioná-la. E o deputado diante salário, a empregador, blícaçào, revogadas as dís
Braz Joaquim Alves, prest- sem distinção entre o tra- posições em contrário.
dente da Assembléia, que; a- balho manual, técnico ou in- Palácio ela Assembléia Le-
íém de trabalhista, é zeloso telectual. gíslatíva do Estado de San,
e dedicado amigo dos operá- Art. 2.0 - Os requerimen- ta Catarina, em Ftortanópo-
rios, promulgou: tos de que trata o art. ,2.0 da lis, 25 de maio de 1955.
Art. 1.0 - Os artigos 1.0 e Lei n. 37:.', de 15 de dezem-

2.0 da Lei n. 1.015, de 11 de bro de 1949, se formulados,
dezembro de 1953, passam a .por sindicatos representatí
ter a seguinte redação:
Art. 1.0 - O registro e o

emplacamento de bicicletas
de propriedade de emprega
dos, que provarem essa qua
lidade mediante apresenta
ção da respectiva carteira

profissional devidamente a

notada, ficam sujeitos so

mente às seguintes taxas e

molumentos e selos:

Braz Joaquim Alves
Presidente

Cr$

FESTA NO ABRIGO DE MENORES

PRESOS DOIS SUSPEITOS'

a) Taxa de registro
b) Placa .

5,00
10,00

A A[,.�.O EHmEN;1'1SSiiVIA
DA NOSSA POLICiA

nada apresentáveis ... Si nãosão êles os tararias, Pelo,
1

. �
menos a guma COlSR, , nnd:t .
vam fazendo. armados e el,
trajes femininos ... Mas ;
são, estão em situação be;�
triste, incorrendo ambos d
ira popular que é bem gran�
de ...

c) Selos do requeri
mento, la. via e fls.

p/despacho, inclusive
taxa de saúde .

d) Emolumentos do

Delegado .

e) Emolumentos do Es-

5,00

2,50

Com a prisão de dois SU[;

peitos, a cidade sentiu ,um
certo alivio nas suas apre
ensões de segurança, haven
do mesmo famílias que estão
dormindo em outras casa a,-

se

FERNANDES. . . desdobrado noites inteiras
Os presos foram recolhi- por toda a cidade, numa ron

das a Delegacia de Ordem da tremenda e exaustiva, sob
Politica e Social, 'onde fornos o frio e o cansaço das cor

encontrá-los encolhielos a rerias atráz destes taradoa
um canto,
femininos

guardas ...
São dois

ainda. em trajes que merecem os mais severo
e cercados de corretivo passivei ...

Amanhã voltaremos com

pretos bníxotes, novos informes.

crívão 2,5')

1 �_.._...."._....� -.r�v-»:...__.,.M.��-.--...�••."..w.�....,'i•••fjIi.M�.�.....

FV0GQanão

. NOTICIAS LOCAIS

Lá do hoje disciplinado e progressista Curitibanos,
me chega emocionante prova de aprêco e soltdaríeda
\le. No Cor'reio dos Campos, agol'!1 Rob a direção do
conterrâneo e amigo Alaar Pil:cs, o colunista Neciotol',
observando um burro, um bode, um suino e uma vaca

pastarem, bucólicamente felizes, nos terrenos urbanos
do CeI. I Zelico, lembrou-se logo ele mim. Não pelo
bun\), nem pelo bode, nem pelo sujno. Não foi por esses

que o colega me evocou! Não! Foi pela vaca! E foi
gentil e comovedor. Venclo-a pascer, ele cincerro ao

pescoço, pingando notas musicais na paisagem, comJ
diz o nosso Oton d'EçR - pensou (le verôda no con

frade distante, qUe aqui luta nas filas indianas e bor
nháusicas do leite. Aquela banosa .lhe sugeriu o gesto
cristão e humano de amenizar os meus padecimentos,
mandando-me leite. Lembranças assim embRrgam até
o dever do agradecime,nto, E mostram como a dor da
gente corre o mundo, tocando e amaciando os .corações
bem formados. Sobl'eleva registar que essa inspiração
samaritanesca, parl1 mais me confundir e penhora�',
partiu de um adversário político. Das almas grandes, a

nobreza é essl1!
Infelizmente não elevo, não posso aceitar. Nas lu

tas políticas apreendi a reCUSD,l" os sacrifícios alheios.
Tão logo o colega curitibanense efetivasse sua genero
sa idéia, aqui na Capital se ::trmaria. tremenda intriga
partidaria. Sustentam os meus adversários locais que
deles não mereço nem água.

Há 15 dias procuro, em vão, que me consertem o

encanamento lá de casa! Se nem água consigo, pa
gando, como receber leite, de graça? Não! Pode o amá
vel confrade do Correio dos Campos desistir do seu ato
benemérito. Ele só dOl:es de cabeça lhe traria. O seu

nome, de imediato, seria põsto _na lísta negra, como

colaboracionista ou tl'aídm.'! Contra o guapo periódicO
de Curitibanos trovejariam pragas e maldições, de pa�'
com a sabotagem oficial. Se funcionários estaduais"
diretores e redatores elo semanário seriam demitidos
ou removidos. Em caso contrário, por eles pagariam
parentes, consanguíneos e afins.

Vê o meu desconhecido protetor, por RIto, algumas
das consequências ela 'sua lembrança amiga. Desligo-o,
desde já, de qualquer compromisso. Quero, todavia, ex

pressar-lhe meu mais afetuoso reconhecimento, com
um conselho que a experiênCia e a idade me autorizam.

HEI cliablo sabe por diablo,
Pera mas sabe por viejo".

Entre os animais que tosquiavam a grama balan
ceada do CeI. Zelico, estava um bode. E' mandá-lo,
quanto antes, ao candidato udenista à sucessão. Pan
o Jorge Lacerda a função especifica do cabrito é o

quíb.e.
tE, para o colega governista mais vfllerá um Go

vernador bem nutrido do que um eScl'ib:í oposicionista
e guaxo!

No conselho, perco-me e perco o apôjo da barrosa!
Mas fico de consciênciR tranquila, de bem com Deus e

com os homens.

E, já amanhã, pela madrugada, estarei de novo na,

fila do leite, orgulhoso da minha renüncia, enquanto
o Jorge, superiormente acabritado, no melhor dos so

nos, sonhará com as delicias elo Palário (h Agronômi
ca, sem os pesadelos do 3 de outubro.

GUllJHERME TAL

DR. DlB CREREM

I
a direção do Departamento

"' Esportivo.
Aniversariou-se, ontem, 0. Fóra do rádio, é advogado,

Dr. Dib Oherem, locutor e, formado pela Faculdade d�
diretor de "Resenha J-7", a Direito de santa Catarína,
qua] empresta o brilho de procurador da Prefeitura de
sua íntelígêncía e talento. Florianópolis e suplente de
O aníversaríante é, sem vereador.

dúvida, uma figura por de- Ao ensêjo em que o telí
mais conhecida em todos os citamos, formulamos votos
círculos da cidade. No rádio, pela sua cre cente prosperr
seu nome ocupa lugar de mo- dade,
ceetdo destaque, ao lado dos
nomes 'ilustres de outros tan-

série de programas na Rádio
Guarujá, durante o mês de
Junho. E, assim tivemos on

tem, a estréia de;' "Pituca-
das".

NOTAS DO ABRIGO DE
MENORES,

No domingo dia 29 foi Bea
tificado em Roma, pelo Pa
pa Pio XII, o Fundador da

x x x Congregação dos 'Irmãos Ma-
A Rádio Quarujá, em n0\1;1 rlstas.

ausência do
nos de todas as raças e con

dições sociais.
A glorificação de Marceli ..

no Champagnat é o júbilo 1e
todos os devotos de Maria.
Em todas as localidades

dos 52 países onde há colé

gios Maristas, a beatificação
de Marcelino Champagnat
está .sendo comemorada com

incontida alegria e gratidão
a Deus. Em Florianópolis, os

Irmãos Maristas do Abrigo
de Menores estão preparan
do grandes solenidades pai'a
o dia 6 de Junho, prOXlma
segunda-feira. Estão· sendo
clistribuídos convites especi
ais às Excelentíssim!1s Auto
ridades e estão sendo convo

cados para aqnele dia todos

I os antigos Abrigados.

Loteria CIo 'Estado'
Resulfados de Obtem
7.884 - Cr8
7.036 - Cr$
10.318 - Cr$
10.900 Cr$
5.581 - Cr$

300.000,00 Florianópolis
40.000,00 Tubarão
20.000--,00 Lajes
15.000,00 Blumenau
5.000,00 - Rio do StIl

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


