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armazenamento que retar
dam a deterioração microbio

lógica dos couros não trata
dos e elos curtidos.
Tem assim mesmo interês

se especial na indústria da

carne, particularmente n03

o TEMPO
Previsão do tempo até

14 horas do dia 4;

Tempo - Instável, sujei
to à chuvas.
Temperatura - Estável.
Ventos - Do quadrante

N orte� frescos.
Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima 23,8.
Mínima 14,2.

Vice ..Minlstro do
Comércio

RIO,'3 (v. A.) - De volt<!
de Buenos Aires, transito�l
Pelo Rio o vice-ministro do

Comercio da União Soviética,
sr. A. J. Kusmin. Esse alto

funcionário russo represen
tau o seu país na exposição
economlca recentemente rea

lizada na Argentina. Ele

lUentos interessados no rea

tamento das relações comer

ciais russo-brasileiras estive
ram no Galeão para cum

Primentar o sr. Kusmin, que

prOsseguiu viagem para o SBa

País.

CHEGA AO BRASIL UM DIRETOR DO
FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL

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

• t" D'·, I-_•.",n�)1 1ft l'O .•, ..

1'10 -da S. Catarin.

.1 Ano XLII

liMil '1.194
••.a� .

Crl.l"

N ótulas
,;
- ENQUANTO o sr. Irineu Bornhausen, na sua Men

sagem, se vangforta de atender, dentro da mais estrita

pontualidade, os compromissos do Estado, os bolsistas que
estudam em outros centros até há dias não haviam sido

pagos em um só centavo. Alguns foram despejados da pen
são onde moravam, porque a falada pontualidade dos

compromissos continuava dormindo eomo eneaíxe nos

depósítcs do Inco.

"
- TAMBÉM o abono de Cr$ 600,00 ao funcionalismo

é divida do Govêrno, já velha de 3 anos.

",
- A EPOCA em que aquela estrtta pontualidade foi

afirmada ao Poder Legfslattvo, o Estado devia vários mi
lhões de cruzeiros à Síderurgfea de Capivari.

"
- AS DIVIDAS do D.E.R., no momento, só

pra.ça subiam a majs ele 8 milhões .

nesta

,;
- NA MESA REDONDA, em Palácio, pal'a-tràtal' do

caso do ábôno, o sr. GoVel'l1adOl' declai'ou que necessita de
cerca de 100 milhões do excesso de arrecadação Para su

plementar verbas já esgotadas. Como se vê, está tudo em

elia!

._---�--_._-

À DISTINTA CLASSE MÉDICA

c. H. BOEHRINGER SOIlN
Ing_elheim affi R.lwin -�lema.nta

lêm a grata satisfação de apresentar 090ro
no Brasil as primeiras das suas espaóa iidades
farmacêuticas de renome mundial

ALEUDRIN
.....ntiasmótico

BUSCOPAN
Espasmolítico

SYMPATOL
Cardiotónico

LegiSlativo em Fóco

Se assim, for, no fim da REMODELAÇõES NO
próxima semana poderá es- LEGISLATIVO

jar criado o cargo de Vice-
° Senhor Deputado Braz

Joaquim Alves, presidente
DEPUTADO TUPI BARRETO da Assembléia, já determinou

os estudos para a construção
Na sessão de ontem, o de- de confortáveis Tribunais de

putado Tupí Barreto apre- Imprensa e Rádio, onde os

sentou um projeto de lei; cronistas dos jornais, das
justificando por longo estu- emissoras e representantes
do e convincentes argumen- de agencias noticiosas dis
tas de natureza constítucío- ponham de local, com bírôs,
na I, transferindo todo o ser- papel e máquina, a fim de
viço de trânsito ele veículos,

I
bem atenderem ao público

sejam autoinóveis, motocí- noticiando e criticando a a�
cietas, bicicletas �u tração tividade do Poder Legtslatí
animal, para os Municípios. voo

Pelo Projeto-Tupí Barreto, Também para que as Co-
a emplacamento o licencia- missões Técnicas possam
menta, o vistoriamento e a funcional' convenientemen
expedição de carteiras exa- te, em instalações condíg
mes e cobranças de taxas c nas, foi determinado estudo
inspeções de multas serão a- para levantar um anexo nos

tribuições dos Municípios, fundos do atual edifício da
porque se enquadram dentro Assembléia.
dos conceitos de autoria Mu- Essa provídênclas vêm en-

nicipal. centrando franca acolhida
O De'vputado por Joinville de todos, tanto mais que

argumentou com o voto ven - consta no projeto a reserva

ceder do Ministro Rocha La- de gabinetes especiais para
gôa, do Supremo, um man- os Senhores líderes da ban
dado, de seguranca do Mu- cadas, onde possam realizar
nicípio de Araçatuba (Estado reuniões, completamente iso
de São Paulo) que proclamou lados.
constitucional a lei munici-

•••._.._....._.._�__......
. paI regulando essas atribui

qões. Esse projeto de) parla
mentar udenista suscitou vi
\lOS e demorados aplausos de
tôdas as bancadas.

Irá âo Interior
paUlista o pre
sidente da
llte'nública .�

.

RIO, 3 (�. A.) � São es

perados na localidade pau
lista de Mayrinky, o presiden
te da República, o governa
dor Jânio Quadros e outras
altas autoridades que com,.

-parecerão ao ato inaugural
da Usina Metalurgica per

.dONSENHOR FREDERICO tencente à Companhia Bra-

HOBOLD síleira de Aluminio. Um

Esteve ontem no Gabinet·e grande almoço será oferecido
.lo Presidente Braz' Joaquim aos .convidados.

.....................................-.....-

A INGLATERRA E O PRECO DO
,

NOSSO ALGODAO

ETtWNDA ii CONSTI

TUiÇAO

Está' pronta para entrar
em discussão a votação, nes
ta legislatura, a emenda a
Constituição do Estado, crí
ando o cargo de Vice-Gover
nador.
Essa emenda já foi aprova

da na Legislatura passada,
em três votações. Como a a

provação se deu por maioria
absoluta (24',votos) e não por

matoria de dois terços (26,vÇl
tal')

.

necessárío é que sofra,
agora, mais três votações.
, Espera-se que di� 6, se

gunda-feira, tenha lugar -, :a.
primeira votação.

-

Governador.

Alves, na Assembléia, o Rev

do. Monsenhor Fredel'ico Ho

bold, Secretário do Arcebis

pado, que foi agradecer, em

nome de S. Excia., o Revmo.

Arcebispo Metropolitano, D .

Joaquim Domingues de Oli

veira, ao Chefe do Poder Le

gislativo e aos demais mem

bros da Mesa, deputados Le

.ioir Vargas Ferreira e Heitor
de Alencar Guímarâes, o te
rem apresentado cumpri
mentos, pessoalmente, por
oçasíãc do transcurso do 41°
antversárío da Sagração E

oíscopal cio ilustre e acatado
Jheié do Càtolícismo Cata
rínense. _

•

eOLITICOS El\:I VIAGEM

o RISO DA CIDADE···

S. PAULO, 3 (V. A.) - ciais com êsse país, mostra
Jhegaram noticias à est,t I se desejosa de' adquirir I)

Capital, de que as firmas ex- '1 "ouro br9-nco" de São Paulo.
/portadoras estão compran- Com essas tres informa
do, no interior do Estado, to- ções, provocadoras ela alta, o

do o algodão em caroço que mercado reagiu na abertura,
lhes é oferecido, a 154 cru- .com um volume razoável de
zeiros a arroba. negócios. Ao mesmo tempo,
Por Sua vez, é corrente que "The Economist", de Londre<:

a Norueg'a surgiu' no merca- noticiou q\le a Inglaterra
do, interessada na nossa pro- entrou em entendimentos
dução deste ano. E a missão com a Alemanha e com a
comercial alemã, que se en- Holanda, para que não seja
contra na capital da Repú- mais com,prado algodão do
blíca, resolvendo a questão Brasil com dólar-convênio,
dos nossos atrasados comer- para ser depois transforma.-

dos em libras esterlinas, com
evidente prejuízo do inter
câmbio comercial anglo-bra-'
sileiro.

Aliás, o maior prejuizo
dessas operações recai sobre
o Brasil que deixa de rece

ber as libras esterlinas, atu
almente tão escassas no no·,

so país.

A fÍlJI de tomarem j):nte na

convenção 'í11Unicipal do P.
:3: ·D.,- étn' Mafia, séguiram
}ara aquela importante cida

Je, via aérea - Curitiba, Ot>

3enhores Deputados Pedro
f{úss e o ex-deputado e atual
:tssesor técnico da Assem
lléia Protógenes Vieira.

Em violento· artigo o «Pravda» acusou alguns ministérios
de �má administração '.

e desperdicio
LONDRES, 3 (U. P.) - Um artigo do referido [or- fiado por S. 1. Anton ov. Diz carboníferos do referido lu- de Produção pastoril e de

O órgão do partido comu-! na l, transmitido pela emis-· o jornal que o primeiro ti-
I

gar são escassos e o produ- Ilaticinios, escreve o "Prav

nista da Russia o "Pl'?v.da::, : sara �e l\I[osc.o�, �r�ticou em nha gasto.8 _milhões �e ru-; to �e má qualidade .. Ai�da: da":. "Fun�o: apr:_eciáveis,
cusou, ontem, os ministé- especial o Ministério da In-

.

blos (2 milhões de dóiares assim acentua o articulista . destinados a mversao de ca

rios soviéticos do disperdi-
I dústría 'carbonífera chefia- ao câmbio oficial), na cons- 1- o Ministério não deteve: pitais são utilizados de for

l�l'em milhões de rublos de-
I
do por A. N. Zademidke e' trução de uma 110va mina a construção mas dotou ou- ma ineficaz. O número de

�ido a incompetência e ao
I
ao Ministério de Produção. carbonífera, antes de in tei- tra verba. de 7 milhões para I objetivos de construção sem

'egime do papelório. I pastoril e de Laticínios, che- "rar-se de que os depósitos que continuassem as expIO-I fim aumenta cada ano. A
l�� _. ��..- � �.o �ww• ..- ...._,.,_,..g� ..-_ _ aa_�_--.. a� w��_m �a"".G D a- m••c -..._ rações, êste ano. "Isto de- Central de Carnes de Dne-
.,;-WII ..--.. W

_ I
.

monstra que determinados perpetrovski se acha em

a Ilal·l·a·i�·.';.::�.·�,.:.!comemorou o nono !�������:����s· d!a u��dSÚS�:��; ��n:���:ã�Ol��d:;:l�e�a��
ti �t;; deram o senso de responsa- 'mela 56 milhões de rublos,

.....,.,_ _ ":"-'-'-.-.��.. · ,.

dR' blll
bilidade" - aduz ° artigo. I mas não há sinal algum de

.. "r� _ .. �_.,J;,�, aniVerSariO a epu lea :::::_�:::.�:���:�:��.:�:e�&�:����;.d�:�
ROMA, 3 (U. P.) - Rea- antigo castelo -dos Sforzas. O chefe de Polícia da cida

lizou-se, ontem, o desfile A Polícia impediu que se de determinou que a praça r
das forças militares para realizasse a concentração principal, onde se deveria

comemorar o 9° aniversário projetada pela administra- efetuar a concentração, sõ-

da proclamaçê.o da Repúbli- ção municipal da Bolonha, mente poderia ser usada pa-

ca. Centenas de milhares de dominada pelos comunistas. ra manifestações oficiais.

romanos se postaram ao lon- 3í!)e.@��.O\l$�@���i!lte\9••o.e••••••••�•••.,•••••�6.PI

go do trajeto da Via dei Fo

gi Imperiali, desde o Coliseu

até o monumento da Pátria

para aplaudir a passagem
dos tanques e aviões a jato.
Oito mil soldados participa- RIO,3 (v. A.) - Convidado. de. assuntos relativos às

ram do desfile em que pas- pelo então mínístro da FJ,-! questões cambiais.

saram 100 peças de artilha- zenda sr. Eugenio Guclin A propósito desse fato, G

ria, 150 tanques blindados e chegou ao Rio o professor ex-Ministro Eugenio Gudin

160 aviões de transporte e declarou-rios que o professor
de combate. Também se rea- Edward Bernesteín, diretor Bernestein fôra convidado

lízaram desfiles e comemo- de pesquisas elo Fundo Mo- para tratar de assuntos cam ..

rações noutras cidades ita- netarío Intefnacional,. que
I
blais, conversibilidade da

lianas. Em Milão, 5 mil sol- veio ao Brasil tratar junto I moeda e acordo bi-Iaterai;;

dados desfilaram diante do. às autoridades finan 'ein,s com os países europeus.

•••�.c.e����u.c�.��&•••o.e•••••�•••U••8••0••��•••�w••w•••••0.80••,

Técnico Brasileiro no ReinolUnido
. Agentes qolmlcos .na prepa�aÇao do �grso

LONDRES - (E.N.S.) - o aspectos da refngeraçao e ge, mSpeClO1101l a fabrlca do

Dr. Nelsun C. Gutheil, quj- tratamento à base de gáB � Conselho .. de Investigi.l.q0,:;s
mico industrial e profess'l" ;:a:rbônico. I sobre a Refi'igeraçáo e as

da Escola de Engenharia c; c' Dnr�nte su� permanênCia I instal:1ções' ele �aixa telllpe-
. Porto Alegre, Brasil, encon no Remo Umdo, o Dl'.

GU-,
ratm·.I. Na Escocla, o Dr.

tra-se atualmente no Reino cheil já visitou o Departa- Guthdil visiíOll a fábdca ex

Unido. ° Dr. Gutheil que menta ele Investigações Ci- perimental elo Ministério da

empreende uma viagem dE' entifica e Indu,striais, a Fe- I, Agricultura em Aberdeen.

estudo pela Europa, visitan. deração Bl'itânica da Inelús- Seu estágio de dois mêses no

os principais centros de iI'.· tl'ia do Couro e ° MinistérÍo I Beino Unido terminará em

vestigação industrial. ES!J�' cia Agricultura. Em Cambrid- fins de junho.
cialista em cortume e prep,t- ; '�;",'i;��\la
ro do' couro acha que Sua I ,�iil.urr::.:....-�uW:;;;lA,.f'J1A��"':;;i·w..._ill..�-r.lij��".�.,Iii1.III..."'...�'fIIIJ"'....._uJá,..-'iiil.a..�,.__• ..r"_gõ,Jw�ara;:P-�

permanên'cia no Reino Unido
é verdadeiramçmte proveito
sa já que está apre'ndel1l10
os melhores métodos britâ
nicos e investigando os dei ..

tos dos vários agentes quí
micos que se empregam na

preparação e curtimento do

couro. Também está estudaTI -

elo os diversos métodos dr�

AMEACADOS DE PARAlIZACAO OS
7

�
-,

_

MOINHOS DE PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE, 3 (V.

A.) - Importante reunião

realizou-se no gabinete do
secretário da Agricllltul'a;
sr. Orlando Carlos, para a

preciar a situação em q.ue se

encontram os moinhos da

capital, os quais, pràtica
mente, estão sem trigo para

Licenciados exclusivos para o Brasil.,

DIQUI LTDA.
S. Paulo - R. Jo,é Antonio Coelho, 409 - Tel. 35·9372

Representantes para Paraná e Sta. Catarina:

RAMAR SIA - COMERCIAL FARMACEUTlCA
R. Mal. Deodoro, 5_ 8/530·'[e1.3225- c.P. 245- CURITIBA

TRAGÉDIA NAVAL
NA IUGOSLAVIA
BELGRADO, 2 (U. P.)

Vinte e seis oficiais e mari-

nheiros morreram afogado�
num navio da Armada iugos
lava que afundou no ca·).nl

de Senj, ao largo da costa
do Adriático, durante uma

tempestade. A emissora de

Belgrado anunciou que 0

vento tinha uma· velocidad�
de 96 kms. horários. As auto.
ridades navais decretaram
luto oficial, içando-se as

b�ndeiras a meio-pau.

-

,-

RIO, 3 (V. A.) - Maurice

Levy, último dos dezoito a

cusados na denúncia do pro
motor Newton Marques so

bre negocias ilícitos de cam

bio em francos francese.�,
para surpresa da policia e

da própria a.).lboridade judi
cial, apresentou-se' ao juiz
Oduvaldo Brito, da 12.a Va

ra Criminal, em cujo juizo
corre processo, em fase de
sumario.
Maurice. Levy declarou ao

juiz que, após prestar depoi
mento na Delegacia de Rou

bos e Falsificações embar

cou para a capital francesa
por acreditai· não ser seu no

me arrolado na denúncia so

bre os fatos da Fibam. Ci-

moer.

'Dul'ante a reunião, os di

retores dos moinhos afir
maram insusteútável a si

tuação dos seus estabeleci

mentos, por não terem sido
libel'adas as quotas de tri

go estrangeiro correspon
dentes à quantia e sexta diS-1tribuição, havendo estabele
cimentos que tem trigo para
moer, e assim mesmo sem

RABAT, Marrocos francês, cumprir horário integral,
às :J (U. P.) - Os rebeldes 11·:1, durante apenas quinze dias.

cionalistéLs vitimaram outr'\.< Em face disso, o secretário
duas pessoas no Marroco>, da Agricultura dirigiu tele
frances. Em Oujda, um fun- grama para o Serviço de Ex

cionário local marroquino foi pansão do Trigo, na capital
'ólssas.,inado enquanto se di- da República, solicitando

dgia ao mercado: Em Ca- pl'ovidencias para o embar

sablanca, outro marroquino, que e entrega aos· moinhos

que exercia a profissão de

I
daquelas quotas com a má

enfermeiro, foi morto com xima brevidade, em face da
11D1 tiro de revolver. premência da situação.

Continuam fis
atos de terro ..

rismo

AUMENTO MEDIO DE 155% NOS
PRECOS DOS GENEROS

,

RIO, 3 (V. A.) -. De acoc-·. Trabalho, essa porcentagem
do com os ultimas daelos ofi- elevou-se a 184 por cento em

ciais, o aumento ele preços Goiânia, 212 porcento em

no va.rejo de gêneros alimen- Belo Horizonte, em Niteroi �

tícios de primeira necessi- 186 porcento, em' Manaus a

daele (dezenoye) nos municí- 215 porcento, em Fortaleza a

pios das capitais dos Estados cento e setenta por cento.

em marco último, foi, em'

média, d>e 155 pOl: cento so- Em Recife esse àumento s'f"
bre o ano-base de 1948 e de biu a 303 por cento. ° menor

215 por cento sobre o ano de índice foi na .capital de Sall-

1946. Segunda o serviço de ta Catarina, com 134 poreen

éstatística do Ministério elo to sobre' 1948.:

VIAJOU DE PARIS ESPONTANEAMEN·
./ -.... � ,

TE PARA APRESENTAR-SE ÀS AUTO·.
RIDADES BRASILEIRAS

declarou ao juiz que apresen
taria Antonini a Izaac pai'
saber que aquele amigo pre

cisaya comprar francos e

que este os possuia, ignoran
do; todavia, cOmo os obteve
obteve.

A SUMOC CONCEDE
CAMBIAIS À
PETROBRÁS

RIO, 2 (V. A.) - Em sm\.

I:eunião de ontem, o Conse
lho da Superintendencia dR
Moeda e do Crédito aprovou
a cota adicional de dez mi·
lhões de dólares para a Pe
trobrás importar quatrocen ..

tos e oitenta e cincó mil
toneladas de óleo bruto, des
tinado á refinaria de Cub:1-
tão. A reuniãn realizou-.\le
sob a presidencia do sr. AI

inquirido, cides Vidigal.

ente, porém, já em :raris, de

que seu nome constava da

denúncia, apressou-se em

reg.ressar.
Sem que fosse

EM LONDRES
LONDRES, 2 CU. P.) - O

rei Hussein, .da Jordânia, e fi,

rainha Dina são esperados
aqui no dia.. 16 do corrente.
Durará àté o dia 23 a sua vi
sita oficial.

_... Não diga nada pano o

CeI. TrogUio. Eu sou o

TARADO!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MÊS DE MAIO

'I
- S - Domingo -

F,armácia Moderna - Rua Joãu Pinto.
14 - Sábado (tarde) - Farmácla Santo Antônio _

-0- Rua Felipe Schmidt, 43.
'

O le.itor enco_ntrará, n<38ta ,co- 15 _ D i rr o- __ F . '. S t
,.

luna, ínrcrmaçõea que nec II'''. . .

omingo ar'marna an .o Antônio - Rua Fe-
di àrf amenje e de ímediato r lJpe Bchmídt, 43.
.JORNAIS 'relefo? 19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-O Estado .•... ,.......... lj,Ol!2 .

'

A Gazeta................ 2,656 jano.
Diário da 'rude , 3.579 21 - .Sábado (tarde) - Farmá.cia Noturna _ RuaA Verdade............... l!.OlO Trajano

'

'

Imprensa ..>ficial lUl8S .

H.OSJ:'I';AIS. 22 - Domingo - Farm(..cia Noturna - Rua Trajano.
(Pr�v�rJ�:fe:............. 2.114

28 ---: Sábado (tarde) - Farmácia Espel'ançil - Rua

I
(Portaria) .............•• �.086 Cnnselhelro Mafra.

Nel:êu Ramos............ ..811 29 - Domingo - F'armácla Esperança _ Rua Canse,
M_J!Jtar ... ::............. 1.167 lhe ira Mafra

'

SaQ Seboatíãc (C418 d. .

Saúde) ...•...•.......• I.lU O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Maternidade Doutor Cu- Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Schmidt 43 elos Corrêa 1.121

'I'raj ano,CHAMADOS UR- .

t:ENTE:S A presente tabela não poderá ser alterada sem préviaCC!PO "de Bombeiros ...• lUlU autorização dêste Departamento.Se rví ço Luz (Reclama-
ções) ' "...... 2.404

Polícia (Sala Comissário 2,038
Po lícla (Gab. Delegado).. 2.69-&

ICOMPANHIAS Da
'l'RANSPORTilS
Al1JREO

Lavando com Sabão

'Virgem ESllecialidade s���yIRCtAf
�··�o�;t_�_�_=�_:_·�_adu) �_�_�_,__ I'

�

INDICADOR PROFISSIONAL!
DR. Rd���;ASTOS MÁR���� ��MO Dr. Vidal Outra filho

\r' -. Com prática no H08pltlll 8io
'

-

ç

I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assl. e na Q:l.nt2 ClfNl����IgR�ANÇAS CURSOS DE ESPECIALI�AÇAO NO RIO DE JANEIRO.

W MUSSI F'ILHO GARCIA CaSII do Rio de Janeiro • - • PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTaRBIOS DO RDClíiM
•

Doençaa do aparelho re_plr_tórlo Diplomado pela ".culd.4_ Na- C�N%1o�t��A ADULTOS ���CIDO - ASSIS�r::NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
•

'!'UBElRCULOSII. clODal de Medicina da Ulllvwl1- Contultório: Rua Vitor Doenças Internas

I
F

,MATUROS - 'IRATAMENTO PA INA:PE'1'ÉNCIA

INl<'AN,'l'ILDR. ANTONIO Dm RADIOGRAl<'IA Iil RADIOSCOPIA .Idade do BuslÍ reles, 22 Tel. 2675.
Jiei-

""ORACAO FIGADO i'UAJ"'l'A DE APE'r.ITE) - TRATAMEN'1'O DA 1iINURESB
•

NO.

MUSSI DO-S PU'LMOl!!S E.-l.terno por concuno i. Ma- (Horários: Segundas, Qu"ttaa e

v
•

-' _.

PSlc�t·��O�RIANÇAS E ADOLESCl!:NTES - DISTú"'BIOS
CirurD'!.a· do Torax: ternidade-ElIcola Sevta f'el'ras',

' RINS - INTESTINOS n'I'A
o' l_;

, DA INFANCIA - ENF'ERMIDADES DA IN-ób;' M
- MÉDICOS - •

(8 1 d P f O '"
-.

" .� DI<; MANEIRA GERAL
' .......,.

CIRURGIA-nJLíNIC' Formado pela "'acuidade l.IIacl8� ,erv ço o ro. ctávlo .0- Dal! 16 a's 18 h'ora". Tratamento moderno da

I 'CONSUL"
,

...

d h - -

.., drl, lU)· roRTO - FELIPE SCHMID.T "8
-G"'RAL-PAR'r()C1 nal e luedlcina. ..1.loloIIUa. ue ma Residência: Rua '''d!l'pe Snh_ SIFILI'" CON"UL')'AS

' , õI •

• - '"
1" I I 'i d H 1··1 ,.., Ex-llltérno;lo Serviço de Clrur- .h � ." .,>

'

- DAS � AS fi HORAS
S· 1 t elp6ciali III (W fUrlr1 o 'o o.p.. ..... midt, 23 - 2" andar, tinto 1 :.._ �ONS1JJ 'I' \" ('/ IJ

- , .

ervlço comp e J� e •

fêu :aamol ,I.' io HOllplUI I. A. P. il. '1' C. Te!. 3,002.
.. CousultúriG - Rua Victür R"'8; _," :.� o ,,(?RA MAHCAI>A.: l!'ONIli U65

'

lado das DOliNÇAS D. SlINHO-
Cono de flapeclall.açlo ,.Ia do Rio de Janeiro

'

M' JI 2�
• .!. • .'Dl!:NClA r EN sNTE SILVEIRA no \]f'ONR 1161)!tAS, com moderno. métodol de

S. N. T: Ex-1D.têrno e .x-iuilJ.- Médico do Ho.pltal •• Dlt:'-UENltiQ'-U- oi;. PRI"'C'0-
en'c es, i... ATE>"iDE CHAMA nos A DOMIC1LIO

'

diagnóstico. • tratamento.
tente de ClIUII. cio !'rof Ur. Caridade ... '" HORARIO: '

--::---- _

SULPOSCOPIA - HISU.O
Gulmllll'ie. (.Ri�}.· DOENCAS DII SJiiNHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas.

VIt. ANTONIO BATISTA DR. CLARNO G.SALPINGOGRAFIA - ••TÃ:i..O-
Conà: FelipI , Sehmidt, la _

PARTOS _ OP.IIRAÇO.S MÉJ>lCO .' • JUNIOR
. : lh.dl�!���I" :o�S:-1l1a. eaflu- Fone 1801 COUI: Rua João PiIito U. 16, Operações - -Doen\:lIB de Se.

'1'elefone. ConsultorlO -:- CL�ICA ESPECIALIZADA DEi
GALLETTI

, Eletrocoa"ulai;io _ Ralo. Ultra Atenda em hora marcada. da. 16,00 à. 18,00 horas. nho�a8 - Clínica de Adulto.. 3.415 I CRIANÇAS
- ADVOGADO _

V tI. Res.: - Rua Ii.tev", ,111ulor, Pela manhã atende dilo Curso de Espec' l'
-

R
.. . C' lt

feua Vitor Meireles. 60.
ViolEta e Infr. erme..o. riamente H't 1d' ,

ia lzaçs,O no sldêncla: Rua José do \ .onsu 8.1 daa II ás 11 tonrse, t'ON.ili; Z.468 - li']orl'anõpoll'
Conaultório: Rua Trajano, n, 1. 80 - Fone: 2896

C
.

d d
no Olpl & 1 Hospital dOi Servidor.. ao li.-

V I P
.

126 p.,! Rei, 8 C ... nJ. Padre lii:illuelir.l.o.
•

l0 andar _ Edifício do jlontepio. " _arl. a e. tado. I a e erell'a - fala ll:,

Horário: Du � b 12 horas - pR. YLMAR CORRIA IlUldenCia: (S'lrviço do Prof. MariaDo d. da Sa dad C
. I ADVOGADOS

1) MUSSI CLiNICA M.ÉDlGA
Rua: General Bittencourl n. Andrade) lU'

< e � oquelros.
.

c DR. ANTONIO GOMES DE
rilaa 16 �, 18 horlll - Du. CONSlJL'!'AS du. 10 ,- 11 hó.

101. Consultai - Pela manli' no -
DR. ,) aSE MEDE:rnos ALM"'IIJ, ,/I

MIJSSL ru.
Tele!one: 2.692. Hospital de Caridade,

I
DR. MARIO mM- VIEIRA

.... "'I.

Relidlncial .ÀYlilida Trom- Rua Tiradentc. :; - Fone "15 -DRNE';'17fi'iON--- A tarde daa lUU h. em diu- DHAUSEN _ ADVOG'AD'O ADVOGADO

8 YY .L te no con ultó' á.R N
_ .I!;seritól'Ío e Residência:

powlk1, "
DR. JOSÊ TAVA01li'Q' I 'D'AVILA M h d \7 �lO. nll•• unlil ICLíNICA MEDICA DI!

ADULT08Jr;aiU
Postal 16U - JUjaf - Av. Horcilio Luz, 11

,,�
,

ac a o ,�qulní'l. Tira- El CRIANÇAS Santa Catarina. T f

J ........ TO 'DO'í'V IRACEMA
' CIRURGIA G:lRAL dente�. Tel; 2766 Consultório - Rua Joio Pin- _

,1018 one: 11346.

DR. U� .la MOLE'�TIAS NilRV�SAS • Doença. de Senhoraa - Pr�to-I Re�ldencia _ rua, PruidGnt. to, 10 - Tel. M. 769. D L DVIEIRA 101l'Ia - Eletrlcldad_ Médica Coutmljo 44.. Consultas: Dal' à. • )loras. r ouro a�"'DICO
MlilN'I'AIS _ CUNICA GJiRAL Consultório: Rua Vitor I[el- CLINICA Residência: Rua .iitevII I Ii- .' -' ura.. '" Dr Serviço Naeional de Dou- I d

ESPECIALISTA •• OLHOS, ÇIlS Mentai..
oe ea n. 218 - Telefone: 1307. OLHOS

e .•

fi
nior, 411. Te]. 2.812. Clm' l'ca Geral

OUVIDOS, NARIZ li GARO�T.À Chete do Ambulat Consulta.: Da. 16 horaa Im ---: OUVIDOS - NA1l1Z

TRA'I'A1IlliNTO II OP••AQ:IES ne Mental
o ;, Rili;- diante. li GARGAN'I'A DR. NEY PERRONE Especialista em moléstias de, Senhoras e vias uriná-

Infra-Yul4elho - Nlblluaaçle - ResiLência: Fone. 1.4U DO MUND'
UI S P!,i�uiatra, do .l'!()lpltlll -

Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA nas.

(1' ta t tr;- :t�..lte .,••
Coloma Sant Ana DOENÇAS 1)0 APARELHO Dl Chefe do Serviço de OTOR!·' Formado pela Faculdad. Naci' Cura r::.dical das infecções agudas e cronicas, dora m_D. o"per:çlo) hConvul.otlrd�pi·1 IPIloU lilletro- GESTIVO _ ULCERAS DO .-s: NO do HosJ:,ital de F'lorianópoli. :111\01 de MilddIO'ciBnaraal' UI'niveuidllde aparelho aenito-lll'I'IJ a' 1'1'0 em ambos os sexos.

.

A I ti I B lta 4 ;c oque e cu lallO. D" D "a- TOMAGO E DUODENO •• Possue a CLINICA OI APARII e

n, o-re DOUOp a - �e e I'la. Malarioteraplll. P.icoterapia. ..

�
, ...1, R-

LHOS MI' "
,- RIO DM D.3 �

-

Ocul",. - Moderno t ....14••'8, CONSULTAS: "'erça. 1 Q1ÜIl� I GlA.DEHMATOLOG,IA
.. CU- ''1'

A S MODERNOS PARA
,

JANlilRO

I
oenças 1.10 aparelho Digestivo e do sistema lU!J'VOIJ\?

de Oto.&hl.olada.olol. (tale. ta. da. 15 b li à.ora., 8all::\I:" NICA GIIRAL
d RAETSAM�NTO daM DOIiNNQAS Aper1el-çoamen�e n� "Cau de Horário! 10Yl ã 12 211. á 5

•• Ilatail..) (manU)
--'-"

DR JULIO PAOPI'l:Z
II PECIALIDADI Sande Sao Mllruel" :I S e.)1 l B •

Horário da. II à. li .6orlUl ai Ru. Auita Garibaldl, 114ui...
•.

FILHO HOC�nsulta3 - .,ela manlt.l DO Prol. }í'ernando .PlilulIno Consultório: R. Tiradentes, 12 - l°. Andar - FaDe:
daa li! àI 18 )lorll..

.
' de General BittaDcollri.

"PITAL.

I
fnterno por I ''''10& do Sorviço 3246

CODaaltóriol - Rua VISor lilll� RESID.IlNClà., -lt'iili Boeáitín, Ex interno da l!OIll .nhrmaz1. A TARD}!J ....., du i &ii i -

Pro!. �:d;�rd�g�oalll Residencia: R. Lacerda Coutinho,' 13 (Ch' li
reI.. 2a - "ODl 1671., 139 'fel.2901 e Serviço de i'astro-entarolo&ill

Ino
CON_SULT01UO - /;lCar

Rei. - :RUIA alo Jorr. lIil . da Santa Casa do Rio da Jilll.ol1'o CONSULTORIO - lha .011 I Eatagio por 1 ano na ·'liater· d.o Espanha) - Fone' 3248
'

))'ono 1411. DR. ARMANDO VALI- (Prof. W. Berardinelll). ILHEOS nO 2l ! mdade _ l1!scola" • • •

RIO D"" ASSm·
Curso de neuroloifia (l'r<'lt. ,RE�IDENCJA _ Felip. SCh-'

Prof. Otivio ROddgue. Lim. 111�,��
UH. SAMUEL FON�.C� .

�
, IAustregesilo). •

lmdt nO'U3 T ..1. 2165 Interno por Z ..no do Pr nt., .� - �

CIRURGIAO-DEN'1'I8TA DOI SerViço. de CliDlc:. lat••eU Ex interno de HOlpita! lI1.t.r- Socorro "l.

Cliuica - Cirurria - Prote•• d. Auilltência Mualclpal a :a_- nidade V. Amarilll. , DR. ANTON�OMONIZ' CLlNIg!E��Ç1��LT � R I I N I·Dent'ria pit.1 de Carlda4. DOENÇAS lN'l'li:kNAI
DE ARAGAO DOENÇAS DIi J1ilNEOR.\S es auran e aPo IBalo. X 1 1D1ia-V.rv�. CLINICA KÉDICA D. C&lA.N- Coração. Estõmaro. lnt'.Ullo,

'CIRURGIA' '''R,EU''A',rOLOGl'' CO.NSUL1'A.S: :r-.o ao.pital d.
Conaultório 1 Rlllidlneia: &u. OAS IiI ADUL'fOS ni'ado e viu bilianil. RiUl, 0'9'11' � w '"

C J d d
.

:6'ernando ilallÀ.do 1._ - A.luai« - ,riOI • útero. Ortopedia
'arl a e, larlanlanta du 8 às

Telefone: 1I1i11 Con.uItOr!o: Rna 'Noll.. ..- Conlultórlo/ Vltvr "Irol.. Consultório: J�ãQ. l:'i�to. 8. �o� consultório, à Rua
RUA Marechal Deodoro cO.

Consultai: dlll li,OO ,. 11,'" chado, 'i - Conl'lllt.•••• 11 .. 'U. Das 15 As 17 dlàrJam"ntll. !'into -.:r. 16 (l0 andar) Em Lages . .110 sul do Brasil, O melhor I
• da. 14,00 AI 18 b.orAl 18 hora. Dili 16 iii 1.8 hor... Mellos 11.05. Sábados' Di"riamente da. lU '. 1" D�

R ,-'" .

R ... .II' r. 1 R' 'd"" '" 'D i "O R B 18k
• .. ... eBconto eShpclal "ara Ois Be�""'oreQ viaja ....+�-.

ExcluilivalDente com hora mar- e.,d"I!':!la: na _arec &1 \.lU - eil ..nCla: .. \1::1 ..,OClIll:va • . es: ocaluva •• 14 às 16 Ílorai, .'.' U.L<.... "'J"""

Nlla. .l.ht:rm., i - .'ono: 178. tt'ona: Ui8. Fone: - �.'7U. RESIDENCIÀ: _ R'.a Duart.
Shl1tel. 129 '_ l!·lol'lllnõpoh".

A It�OBllIARIA "MIGUEL DAUX"
MINISTÉRIO na AGRICULTURA

SERVIÇO FLORES'fAL
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
.. "-CORI:O" COM O ESTADO Dl!O

S!\Nl'A CATARINA
A V I S O

A ·D�legacill. Florestal Regional,
,

no sentído tle coibir, ao máximo pos-
sível, as' qneimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, �\ necessária licença da autoridade �Io,
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal cm
.seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades,
REFLORESTAMENTO

Esta Repartição, .pela rêde de víveíros florestais, em

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

mentes de. espécies flerestaís e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
'restamento -de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbítídade da ob

tenção de empréstímcs para rerlorestamento no Banco tio
Brasil, com juros de 7% e prazo ele 15 anos.

-Os -intert!ssados em assuntos florestais, para a obten- I

ção de maíores sclareclmeutos e requererem autorização
de llcençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir�se às Agências Fforestaís Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, sítuada à rua Santos Dumont nO. 6
em Florianáp"llis.

'!'elefône: 2.470 --.:.. Caixa P03tal, 395.
Endereço telegráríco: Agrisilva - Fl1l1"ianôpolis, S. C.

INFORMAÇOES
UTEIS

ESTADO

VENDE

INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE
--o-

ADMINIS't'RAÇAO
Redação e Oficinas, li rua Con
selheiro Mafra. n. 160 1'il1. a022
- Cx. Postal' 1311.

.

,

Diretor: RUBEN') /O' RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DJI
AQUINO

Itepruentaútel:
Representações A. a. L,".ri\.

Ltda.
Rua Senador Vantlll, (O _ 6°

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
�ua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 5lZ - Sio Paulo.

Uma casa ampla,' construida em um terreno de

20xI9,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e, outra de madeira.

Preço Cr$ 300.000,0,0.
-

ASSINATURAS
N. Capital

-0-

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-

Uma casa de madeira recsm-construida, pintada a

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

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

Uma casa de material, localizada num terreno de

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

Preço Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recern-construlda ainda não

habitada, localizada em um terreno de lOx30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

a Rua Fernando Machado,

Ano •.••....•••.•.•• �, 17U,UO
Semestre ., Cr$ 110,00

No Interior
Ano ..•••• :.. ••.••• Cr' 2')0,0'0
Semestre •.....•....•. Cr'llO,OO
An úncio mediante -ontráeo.
Os cr íginaía, mesmo não pu

blicanos, não serão de olvido».
A direção não se responaal ilha

l'elos conceitos emitidos no. ar

ti�o8 aaaínade•.

Uma casa

.1
Uma casa

-D-

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 Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito.' Acei
ta oferta. Negócio urgente.

-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

ço Cr$ 170.000,00.
-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço ;
..•

Cr$ 550.000,00.
-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa-,
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

-0-

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

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICROaONIBUS DO

RAPIOO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Hajaf - Joinville � Curitiba

�'<:/i,\..._.��.......,..

Agência:
, ....-

Rua Deodoro e8quina�da
Rua 'fenente Silveira

-0-

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

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

Lux r..ii ••

Magestic ., .....•. , .

Metropol ., •....•..•••.•.

La Porta ., ..........•..

Cacique , .•. : .

Central .••.••..••.......

Estrela .

IIdeal .,.,
.

ESTREITO
Disque •. ,., .......•...•.

'rAO � •• :, I •• � ••

Orusetro do Sul •..
'

... , •

Panaír " .......•••.••• ,.

Varig , , ......•.•

L6ide Aéreõ •.•.••.•....

Real •..•.. ,." •.........
Scandinav2i .•.....••••••
HOTÉIS '

1.700
l!,ÕOO
Ufili
2.126
2.4U!
%.858
lUUO

2.021
2.276
1.147
3.321
1.4(10)
�.694
lI.871
I.allll

Oll

-
�-----------------

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

I'� AGRíCOLA
'

• I
�

o

-Rv..a. (J� 16 z; "

rLOnlANóPOIlS - 5rõ.. eÓ,l<l.flnó., , •

-0-

'Duas casas de material, situadas no Morro

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas

Cr$ 150.000\0\>., �Fa.cilita-se pagamento.
r_

do Ge-

,

,Navio-Motor «Carl Hoepcke>)
-1.)

RAPIDEZ CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre F'LORIANOPOLIS • mo DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, Sio S..
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos apenas pana movimento ds passageíros.

As escalas em S. Seba$tião, Ilha Bela, Ubatuba n40
prejudicú',ão o .horá:"io de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARJO DO N/N "CARL HOEPCKE"

I'l'INERÁRIO PARA O Mf::S DE .JUNHO
I DA

Florianópolis
25-5

6-6

18-6
30-6

Itajaí
27-5
8-6

20-6

VOLTA
.Rlo de Janeiro

1-6
13-6
25-6

Santos
2-6

14-6
26-6

FARMACIA DE PLANTA0

----==--_._-------,---

Raio x
liparelhageni moderna fi completa para qua�quer exama

radiológico.
Radiogrartu e radíeseopías,
Pulmões e coração (torllx).
Estomago - intestinos e figado (eoJecistografla>.
Rins e bexiga (Pieloguafla).
Utero. e auexos: Histero-salpingograria COm insufla

çao das, trompas para diagnôstico da estel'i
.

Mde.
Radiografias de ossos em geral. '

/

Medi�as exacas dos, diametros da bacía para orienta,
çao do part» Utádio-pelvimef.rla).

Díàríarnente na 11.'Iaternldade Dr. Carlos Oorrêa,

�"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.
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Florianópo!is, Sábado, 4 de Junho de 1955
• t:==

o ESTADO

'Desiste· o
'SURPREENDEU O TElEGRA'MA DO CAMPEAO A' F.C.F: FICARA' O CAXIAS INCURSO:NO ART. 279 SE MANTER _SUA
DECISÃO DE NÃO PARII:CIPAR DA DISPUTA � A' ESPERA D/E UM MELHOR PRONUNCIAMENTO DO CLUBE JOINVI-
,

,

,\ lENSE A F I C. F.
"

'

'.

�
,

Caxias d o Toro.eio dos Clássicos
f01:COS desesparados do Amé
i'i�a para salvar o prestigio
do futebol catarinense.

Será punido
Apurou a nossa reporta

gem que a F,C.F. enviou um

telegrama urgente à Liga
Joinvilense de Desportos'
lembrando-a de que o Ca
xias, mantendo sua decisão
de não disputar o Torneio
dos Clássicos estará incurso
no atr. 279 do Código Bra
sileiro de Futebol.

Como não podia deixar. i'i,gido à' Federação, Catarí- I
ras da in auguração .do gran

de acontecer, provocou gran- !nense de Futebol, comuní- de certame.

de repercussão no Estado,' cou a sua desistência do Tor- Não, compreendemos o

a notícia ante-ôntem 'vei-Ineio dos Clássicos "Nel- procedimento da diretoria'

culada, segundo a qual a' son Maia Machado", "por, do grêmio nortista. Como
diretoria do Caxias, de J0-'

I
motivos alheios à sua von- pode ela, fo�mada por ho

inville, em telegrama di-
I
tade", justamente às véspe-Imens dignos e capacitados

"

a rompei' todas as barreiras. goleada) do Grêmio Esportí- I de do Caxias Futebol Clube,
Não é o Caxias o legítimo vo Brasil, de Pelotas? Que muito terá a perder o Tor
campeão catarinense? Não razões encontrou, pois, o neio dos Clássicos "Nelson
possui oalví-negro o melhor grande clube da Manches- Maia Machado", e, os jo invi
e mais completo plantel de. ter. Catarmen se para apre- Ienses verão com pesar o

Santa Catarina? Não foi I sentar a sua desistência? I seu grande campeão assia
êle o único vencedor (por I Se se concretizar a atitu- til' das arquibancadas os es-

..............................................(; '

,.�.... Vamos aguardar a respos-
ta da mentora dos desportos
j.oinvilenses.

EstadO Esportivo"
.....................................q••••••••••••••••!!I•••• �....a.....c,...--..........·-.I"��.!'"•••Iíl••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••••

"O
o ESPORTE EM BlUMENAU --

'Deb'a'nda'da" de.Giovani
.

já é uremisla(Do Correspondente) , Noticiam os jornais gau- ,vo', o jovem e eficiente

TORNFtIO "NELSON MAIA ela LAB, tiveram o s'egulrl-"
. C�08 que o atacante Gio;�- I ?�'ack. agradou ao té.cnic� e

MACHADO" Pte desenvolvimento: I m, ex-defenso�', do Hercílio ja roí contratado e mscnto
1. - Tabela - Atenden- Juvenil - 'Bandeira.! '

d
. Luz e do Atlético desta Ca- para o Campeonato, sendo

do as ponderações dos clu- 31 - Ipiranga16. Com êste
í

re-ma ores
pital, C��gOU a Po�·to Ale- posslvel sua estréia ama-

bes Olímpicos e Carlos Re- resultado tornou-se o Ban-I.
,

gre ha ja alguns dias, ten- Tnha ,na e�trema esquerda
naux; foi com a presença do deírante, categoria juve),1tl, I do se apresentado ao

Depa:-,'
do tIrr:e. tricolor _gaucho.

sr, Júlio Cesartno da Silva, campeão. Quad.J:!os: - BaR- � . tamento de Futebol do Gre- Pelicídades sao os ,no?so.s
vice-presidente da FCF, re- deirante: Ciro, Genésio, I Na semana passada foi ta. Walter

'

Santos ter pas- rr:io Porto �legre�se. Ao que

I
votos ao valoroso e discíplí

visonada a tabela, que apre- Waldir, Wilson 9, �ilmar grande a agitação, reinan- sado a remar no double com ���.,!,u.���......�:...�w���.,!:.�::�.::�....I",....:_ � ...........M......

;����CiP:t��g�i�t:�mel;:sos� ���:,W:f!l;�� N�:��rto,a�l:� ��s:oo �����e��ut�co�sF:::; �;����l s��vei��ta����:rad� FRICQ, REVELAÇÃO DO ATLÉTICO,o Olimpico: - Dia 5 junho mente. Ipirança.: Heímo, mais nada menos de três dos OITO e do DOIS, ficando ,

OOlimpico .e Pigueirense em Gil (1), MandeI, We�ner seus consagrados remado- Odilon descontente por ter PASSOU PARA AS FilEIRAS DBlumenau, jogando o Pal- (11), Pacheco (4),. JUIzes
res saíram do Clube presi-Iperdido o sota-voga, do-mes-

.meiras em Brusque contra Pacheco e Lemos.. 'dido pelo jornalista Jairo Imo modo que Vilela por não FIGUEIRENSEo Paísandú ; dia 12 junho � o Aspirantes - Ipirauga Callado, - Trata-se do "às" remar no double com Q Sil-
'

Palmeiras joga em Floria- 25 Bandeirante 19. Quadros: Odilon Maia Martins a
I
veíra,

.

Mercê de seus bons de- categoria de não amador,
nópolís com o Figueirense e - Ipiranga : Guenthe�, Ar- 'grande revelação do campeo- \ É . de se lastímar que a sempenhos nos coletivos le- f'icando pois prêso no clube,
em Blumenau o Olímpico en- tur, Acacío (6), RlC,a!do nato d.o ano passado que re-.I famosa dupla campeã sul- vados a efeito pelo Figuei- 'pe1o espaço de uma tempera
frenta o América; no dia 19 (16), Leo (3),. Bandeíran- .mando na voga do OITO americana tenha sido des- rense, vem de ser contrata- 'da.
junho o Olímpico peleja com te: Nelson, Herbert (2), martinelino venceu espeta- feita, porquanto no dia 12 do o "mígnon" atacante,' Prepara-se assim o "Fura
o Avaí em Florianópolis, en- Nieberto (1), Becker (2), cularmente o famoso OITO i próximo teremos uma rega- lTIrico Botelho de Abreu. . cão Negro" para intervir no
quanto o Palmeiras joga em Man.fredo (12), Al�isio /2), :do Aldo Luz ; de Ori.ldo Lis-Ita 'intel'estadilaI onele en- Ao que fomos informado Torneio dos Clássicos "Nel- '

.Blumenau Com o Carlos Re- Arbitres Engel e TICO, "bôa remador veterano do f'rentaremos os gaúchos e Édco assinou contrato na san Maia Machado", ./

naux; dia 26 junho o Pal- Titula�'es - Bandeirante
1 clube que também no ano não acreditamos qüe a nova ...............w..a.F_"'__R._...W�......................__.............��

meiras joga' em Tubarão 41 - Ipll',anga 23. Quadros:
. passado remou no OITO e I dupla Silveira Walter possa O CONSELHO TÉCNICO E A. SELECÃOcontra o Hercilio Luz; no - .Bandelrante: Ilton (9),' de Valmor Vilela, campeão I vencer os riogra1!-deses, pois _ ,

dia 2 Julho, o Olimpico de- Klimesch (6), Werner cn, catárinense e sul-amedéau'o !-terão apena'S alguns' dias
, p.ERMANENTE DO BR.ASllf�onta-se com o Pa{sandú, Rolf (12), Geraldo (10), de dó'uble: .

para treinos.
em jôgo noturno, em Blume- Tormena (1), Gerhard ,(2),

I'
, .; O Riachuelo fá deu entra-

nau; no dia 3 jtrlho o Pal- Ipiranga:, José (4),. Nelson �egUndo �OnSegm1l10s a� (la na FASC com o'pedido
meiráS cmribate'contra o Ca- (3), Jacl (4), Lmz (11), ;pmar o motIvo do afasta

de inscrição de Odilon, sen
xias em Blumenau; dia l(i) Norbel'to (1). Ju.izes Lemos 'm:nto ,.desses remadores

do que o Aldo Luz também
de agosto' e Olimpico peleja e Pacheco. I fOI devIdo ao fato _i�atle- solicitou / as inscrições de
menau, mede fôrças com o

ERSAS
Orildo e Vilela.

Palmeiras, e o Olímpico, em NOTICIA1 DIV ' Éste ano o Martineli já
Joinvile, mede-se com o Ca-

',. A' perdeu quatro de seus me-

xias; no dia 17 julho, o
I

- De São Paulo infor- T-checo-Eslovaqu_ra, �oloTIla lhores remadores, sendo que,
Olimpico desloca-se para mam que a Portu,guesa de e Alemanha* ��Ienta .

no mês passado, Felix Za-
Tubarão para preli.ar com o 'I· Desportos, logo apos o Tor-·

I f d C 't'b'
-

,guini ,deixou de ser marti-,
. 'R' S- Pa lo estarIa - n ormam e Ul'l 1 31. ,

'

Ferroviário; o PalmeIras nelO 10 ao u.
.

B f'
_ ,ne11no para lllscrever-se pe-

dá combate· ao Avaí e o disposta a ir a Porto Ale- que o
A

en lca, camPBeao i lo C. N. Riachuelo,
Olímpico ao Paisandu em gre para uma tem�orada de portugues que vem ao ra- I
Brusque, no dia 24 de julho; dois jogos,

A P,ossIvelmente si! ?lsputar o torneio �n,te�'- ! C·HUC.HU' IN,GRES'no dia 31 julho o Olimpico frente ao Gr�mIO e Intern�- naCIOnal da C.B.D" dmglu .

.

W

encontra-se com o Hercilio cional, medlante 120 Iml um telegram� ao presideilt.e i SOU NO FER'RO
'

Luz e o pa.lmeiras com o

I
cru:aeiros livres de qual- da Federaçao Paranaense. -

América em Joinvile; dia 7 quer despesas, ,de Futebol oferecendo-se 1 •

,

'

com o Palmeiras. '

* *, * , , para jogar �:�uela cidade.' VIARIO
o Palmeiras. - Moscou, 2 (U, P,) - I.2. Juizes - De acôrdo Em recente competição. de - Fala-se no Rio que a, Acaba d=e dar entrada na

com proposta encaminhada natação realiz�'?� em BakL�, C.B.D, pretende oficializar F. C. F. o pedido de trans

a todos as clubes, ficou de- o nadador SOVIetlco VIadl- a pi'ofissão de empresário ferência do extrema Chu

cidido que os juizes serão mil' Strujan?v bateu o re- de futebol. Oficializada a chú, do Imbituba, para o

os seleêionados pela Federa- cOI'de mundIal dos 400 me- profissão, poderão ser con- ,Ferroviário, de Tubarão.
,

d t 4 ad realizando o trolados pela CBD os dados I' - ,

ção ou Ligas, caben o ao ros, nos, .

l'e'lativ,os a cada empresar.io'l' BAR.RIGA-VERDEclube visitante a indicação tempo de 5'9" e 5/10. O an-
_

,'.'
t' d lia t c'a e aSSlm ,todos, tranqmla-de um dos três árbitros, eVl- 19O recor, e ,e- pel� en 1

'm'ent'e, utilizarão de seus (HEN'RIQUE LAGr"tando-se desta forma maio- com 5'15" e 4/10, " ""
* * * serviços. Aliás, a FIFA re-

I
- L

res despesas com sua loco-
, .'

moção, acompanhando os
1
- Extreou em �arIs o Bo- conhece, desde há muito, es- I Amistosamente deverão

�lubes nas suas incursões. I tafogo, quarta-fen'a, sendo ta atividade e excelente re- jogar amanhã em Laguna
3 P ·t·das amistosas. -Ibatido pelo Racing Club, sultados têm conseguido as' as equipes do Barriga Ver-

"alI, - ,.

I d 1 I d H
.

LA Federação, P01; ocasião da pela contagem de 4 x 2, pe- agremlaçoes eUl·opelas. e, oca. e o enrlque a-

reunião do Conselho Disio- rante um. publico calculado
I WASHINGTON, 3 (U. ge da VIla do mesmo nome.

nal, resolveu proibir jogos. em 12 mil. expectadores. No
I P.) ,_ O Brasil estará 1'e-1

amistosos durante o de'cor- mesm,o dIa � Portugueesa,
i presentado no Campeonato 'VA'RIAS DO FUTEBOL VERZEANQrer do Torneio. tambem do �IO, atuan;do e� I Internacional de Golfe a .'

.Ha.vre, supeloua .equl-pe do
jrealizar-se nesta capital en- TAMôIO X IPIRANGA, PALMEIRAS X UNI-

TORNEIO "DR. LUIZ me�.:n0 nome 'pelo -esCore de,
tre 9,e 12 de junho pl'Óximo. Foi iniciado domingo mais. ' VERSAL.

GALLOTI" 5 x O.
* * *' '

A International Golf As-
I um torneio varzeano infan- Domingo pl'óximo, no Lar-

1. PALMEIRAS 2 PAI- sochl.tion anunciou hoje a
I til, sendo promotor o Atlân- go General Osório, antigo

SANDU - A ,prim�ira par- - Rio, 3 (V. A.) O participação no campeona- I tida F. C, Defrontaram-se na Campo do Manejo, será de-
tida terminou empatada, CND em vista dos entendi- to dos brasileiros Mário partida inicial que se efe- cidido o Campeonato Var
tendo o clube brusquense mentos com. o Ministério das Gonzales é Ricardo Cossi. I tuou no gramado do Ipiran- zeario, promovido pelo pal
vencido até os minutos fi- Relações Exteriores, escla- O total de prêmios da, ga, as equipes do Tamoio e meiras, com a pligna entre
nais, quando o Palmeiras receu que o Góvêrno permi- competição ascende a 36.800

.

do lpiranga, saindo vence- Em caso de empate haverá
conseguiu empatar, estando .tira a presença de ,del�ga- dólares .... ' ""., I dor o primeiro pelo belo es- uma pnrrogação de 30 mi
a segunda partida programa- ções esportivas do país com VIENA, 2, (U. P.) - O core de 4xO, gols obtidos por nutos, Espera-se uma das
da para o dia 9 do corrente. os quais o Brasil não man- tenente-coronel Emil-:..Zato� IJeão>, Nini' e,Njltinho. O maiores assistências naque-

. Renda Cr$ 9,215,00. ,
. ,tém relações diplomátic�s, pek, famoso fundista tcheco, Ivencedbr formou com Ade- le loca'!.

2. CARLOS. RENAUX e desde que as mesmas se

abs-1foi ontem derrotado por seu inar Jade} e Bacura' Neri A.,VANTE X FLAMEN-
GUARANI - As dilas parti- tenham de par��cipar de,.c'on-, colega Ivan l}llsbergem, l1alJoã� e Warner (Fi(Únho); GUINHO
.das estão programadas para gre�sos, _ reulll�es ou �utras I

corrida dos 5.0'()0 metros,! Niltinho, Nini, OdHio, Nel- Pelo Torneio do FltÍmi-
os dias 2 e;9 'de junho, em qualt!qú�r mal1lfestaçoes de seguúdo informou a rádio de san e Paulo. ,> nense, jogaram domingo os
Blumenau e;,Brusque, .res- caráter político, atendo-se' Praga. OLAVO 'BILÂG x INTER- times do Flamenguinho e do,pectivamenW:

";

ainda à n�çessida,de de, :m I 'A prova foi realizada co- NACIONAL' I Avante, triunfandõ o pri-
� cana. casq- Se):' OUVIdo aquele. 1110 parte do Torneio de Atle- Pelo mesmo torneio joga-. meiro que marcou seis ten-CAM:PEONATO CITADINO :Minis't�l'i? ,p�'r,,� interm�.dio : tiamo pat:,o:e,i�ado pelo exér- ram a seguir. o-s ti��s do' tos contra dois do seu an-'Im BASQUETE� ,

'

dó' .Q�D >� _fIm de ser iJul- cito.:;;
-

'.
'

Olavo Bilac e Internacional, tagonista. O vencedor for-
Os jogos eÍÍ'h',e os juvenis, g��a r�!Úlve.hiên:ia O!l ;não.; ; Ul:sbergen , c�briu a dis-

I vencendo o segu�do por 3 x m,ou. com !anho, Roberto e

aspirant4'!s .e titUlares, dos de Ida de, ��legaçoes, ap� re-, tãncla em 14' mmutos e 'lO 2, gols:" de LaurI (2) e AI- SlIVIO; Joao, Guilherme e
clupes BA.NDEIRAN'l'ES, de fel�fdos países.

'

; t segundos. Zatopek marcou I ceu para o Internacional e Antonio; Cláudio, Otto,Brusque,' e IPIRANGA, pe- Autol'izou também o CND, � 14 minutos, 19 s'egundos e . Nestor e Isaac para os' ven- ; Chan<dóca, Brognoli e Al-
,..."..-....... campeonato,., prQJll.Qyj�g ,aQ, . otaf�o.!, a atuar na

I
-décimos.

, "I cidos. ,

"

tair.

CINE SAO JOSE,
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
Ton EWELL Mari

BLANCHARD.
DOIS HEROIS NA

OFENSIVA
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 5 'anos.

As 2 - 4,30 - 7 - 9hs.
FINALMENTE HOJE

1°) Apresentação
FESTIVAL CINEMASCO

PE EM FLORIANóPOLIS
Marlon BRANDO - Jean

SIMMONS - Michael REN
NIE em:
DÉSIRÊE; o AMOR DE

NAPOLEÃO
'I'echnicolor de Luxo
No Programa:
Vingança Do Gato. �ese

nho Colorido
Preços: l8,oo - 10,00.
Censura até?

Ari Gonçalves, irmão de
Nizeta, acaba de' renovar
por mais um.a temporada
com o Guarani. O veterano
player está em foi'ma e dis
posto a muito fazer no cam

peonato que como se sabe
estã marcado para ter início
no dia 23 do corrente.

RIO, 3.(V. A.)......:.. O sr, a tllua: - 1.0) elaboTação
José Alves de Moraes, pre- de um plano dé trabalho na-,
sidente do Conselho Técni- donal e prático, Um plano ",-IIffiIi�1i!:

co de Foot-ball da C. B. D. que já está sendo esquema- As 8hs,
concedeu uma entrevista a

Itiza,dO
e que. em PO�lCOS dias r, Richard CONTE - Linda

"Sport Press" sobre a for- sera conhecIdo e dlVulgado. CHRISTIAN em:

mação da seleção perma- 2.0) A escolha de um trei- '

ESCRAVOS DA
nente do Brasil, fornecendo nadar experimentado e á ,BABILôNIA
esclai'ecimentos sobre o as- altura do novo empreendi- No programa:
sunto. Depois de afirmar l1ílento, sem alardes, com a Cine ReporteI'. Nac.
que os primeiros passos já maior discrição passiveI; Preços: 9,00 _ 4,50.
foram dados, com êxito ab- 3,0) A coJabol'ttção sincera, Imp. até 14 anos.
soluto, já que a C. B. D. con- leal e honesta da cronica
tau com o imediato e im- e,sportiva, colaboração que,
prescindivel apôio dos clu- será, passiveI não somente:

'd 't'
I

bes ca.riocas e paulistas, dis- atraves ,as CrI Icas, mas,

se-nos que inumeras serão tl1mbem de ideias e de su-I As 4 _ 8hs,
as providenCias a sexem to- �'estões. 4,0). �onvencer o rIO) O GRAN'PE REBEL
madas, enumerando-as uma Jogador brasIl;Iro de_ que o DE' _ Com: Richard Todd
.--------- -

s�u. Concurso a seleçao br�- i (Só as 4 hs.)ARI MAIS UMA sllelra �az. parte da sua VI-120) )\bott e CostelloI'
.

. . i • da profISSIOnal e de que a ,Nó Planeta Marte (As 4 _

TE�APORADA NO sele�ão naci�nal é um� n_e-! 8hs,)'rfl" '. '" cessldade utII na �rofls�ao I 30) SABOTAGEM NO

GUARANI que escolheram. E preCISO PRADO - Com: Tim Holt.
cOR_venc_ê-Ios de que uma s�- (Só as 8hs.)
leçao n-ao represent� melO

40) O MISTERIOSO DR.
facil de se C?l1SegUll" pas- SATAN. 11/12 Eps. (As 4-
sapor�es face�s .

para belos 1'8hs,)
p�sseIOs tU;'IStICOS e q�e Preços: 7,00 _ 3,50.
nmguem sera, chama�o pala Imp. até 10 anos.
salvar..a... patrla e mUlto me-

nos para farolagens.
Concluiu o sr. Alves de

Moraes que a seleção per
manente do Brasil se consti-
uruirá em autentica realida- As 5 - 8hs.
de sendo convocados em i 'Michael RENNIE - J-ef
principio 22 jogadores e frey HUNTER - em:
mais se houver necessidade. O MARUJO DE SUA
Os treinos serão realizados MAJESTADE
duas vezes par mês, haja No Programa:QU não proximidade de um Guaiba, Filmes. Nac.
compromisso internaéional P 9 45reços: ,00 - ,o.
revelando ainda' o intenso Imp. até 10 anos.
intercambio que será efetua-Ido com os países sul-ameri- I.R!Rpii_�iiIP�P.�!i
canos, nas disputas das Co- i

pas "O'Higgins", com os I
chilenos, a 7 e 10 de setem-

'

bro e a Oswaldo Cruz, com As 8hs,
os paraguaios a 13 e 15 de

\ ESPETACULAR
novembro, além ,das dis-pl\- ,O amor e o odio provoca-
tada com os uruguaios e ar- ram a 'vingança, a cruelda
gentinos p-elaif _" Copas Rio! de, ós mais ferozes comba-
Branco e Roca. tes:.

RoberL YOUNG - Janis
-"-,-"- CARTER - Jack BUETEL

l\VISO
em:

OS COVARDES NÃO
VIVEM

A Sociedade Catarin 8n88

de Estatística avisa aos in

teress�dos que à rifa do ca; Isaco de camurça Correra

no, dia 7 de julho. ,í

Technicolor
N� Programa:
Cine Reportel" Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Elorfanópulis, Sábado, 4 de Junho de 1955 3

4 DE JUNHO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1.641, em Belém do Pará, faleceu o Capitão
Pedro Teixeira, célebre pelas vitórias alcançadas
no Amazonas e pelas explorações feitas no gran
de rio, contribuindo para Q seu desbravamento e

colonização;
O explorador Pedro Teixeira, com as suas

- HERMES DA FONSECA,
viagens muito contribuiu para o desbravamento

DE SOLúADO A MARE-

e colonização das margens do Rio-Mar, razão' por
CRAL

que nos dois Estados do extremo norte do Brasil
, Uma pátria é grande peloo seu nome e ainda hoje muito conhecido e res-

peitado.
número de seus grandes ho-

em 1.687, Matias da Cunha assumiu o Govêrno
mens. E a reverência que se

do Brasil; ,presta a êles relembra às

1 852
novas gerações os exemplos,

- em . "as tropas do Brasil que fizeram as
h

e realçando os fatos que os
campan as do Estado Oriental e de Buenos
A.

elevaram e elevaram o país.,

Ires, regressaram ao território brasileiro, pelo
Jaguarão;

Assim pensávamos olhan-

1 80 f
do a exposição que o Clube

em .8 , oi contratado a construcão do edI'fI'CI'O', Militar realizou em homen a-
destinado a escola da Sociedade Auxiliadora da
I gem ao Marechal Hermes da
nstrução e ofertado pelos Barões de Vergueiro

e de Embaré;
Fonseca. Ali pela Avenida
Rio Branco escorregava o

em 1.881, em Pelotas, no Rio Grande do Sul foi
inaugurado o canal de Seitiá.

,tráfego grosso, na hora do
"rush", parecendo o Ama-

André Nilo Tadasco zonas, a caminho do Atlân
tico .. , E quase ninguém
prestava atenção a um peda-

SERVIÇO FLORESTAL ço do passado do Brasil, ex-

A V I S O posto. Era um pedaço de

.A Delegacia Florestal Regional do Ministério da
l histór ia, um pouco da per

Agricultura em Santa Catarina, avisa que fica terrninan- sonalidade da nossa ter
temente proibida a fabricação, venda e soltura de balões,
por ocasião dos festejos juninos, na forma do Art. 22 § 1°
do Código Florestal.

?s contraventores ficarão sujeitos às penalidades
orevistas em lei, compreendendo detenção até 15 dias e

�1ulta até Cr$ 500,00, conforme estabelece o art. 86 ordem
.1° do citado Código.

Delegacia Florestal Regional em Florianópolis.

De ordem do Irmão Provedor, tenho a honra de con�
vid�r �s a utoridades Eclesiásticas, Civis e Militares, As
�ocIaç�e� de Classe e ao povo em geral, para assistirem
a tradiCIOnal festa da Santíssima Trindade à realizar-se
no Sub-Distrito de Trindade, constando do seguinte pro
grama:

Sábado, dia Li _: Trasladação da Corôa e da bandeira
do Divino Espírito Santo acompanhado do sr. Festeiro e Emprego ou Cargo .

es?adins, da casa do sr. Osval,dà Costa, para a Igreja Ma- Cargo do Pai (mãe) ., ......••......................

tnz, onde será rezada a novena.

Após a novena será a corôa exposta ao Império bem DESENHISTAScomo os Espadins em seu lugar de destaque. Funcionai'á
'

,

ser�iços de barraquinhas, quermesse, leilão, etc., sendo A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES-

quelmad?s lindos fogos sôltos e de artifícios, após o que SITA DOS SERVIÇOS DE 1)ESENHISTAS PARA CO
á l·�t�rn�ra o fest�iro com a Bandeira e a corôa para a re- FECÇÃO DE CARTAZE,S E QUADROS MURAIS DES

<;ua saúde, construindo SU�L 'lldel�Cla ?o sr
..Osvaldo Costa. ITINADOS A ENSINO. INFORMAÇõES NA ESCOLA

(!asa de praia num local lli·· Dommgo, dIa 5 às 7 horas, será celebrado missa com : OU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁ
tôresco e salubre. comunhão geral. Às 10 horas, após a trasladacão será INSCRITOS SOLICITA-SE EN'l'REM EM COMUNICA

ce.lebrada n:issa solene, com sermão ao Evang�lh�. Ter-l çÃO COM A ESCOLA. ,

;1ll1ada a missa, sel'ão conduzidos ao salão do Império da
--------

;��a�'(l:l�eF�s�:;:,��ira, a corôa e os espadins, juntamente Ip,erdeu' s'e.

Durante a tarde funcionará farto serviço de barra-'
' ..,

�

qL�ll1has, leilões, etc. Às 15 horas haverá o sorteio do fes-
'

feiro para 1956. Em tôdas as solenidades, estará presente
'� banda de música "Amôr à Arte".

.

É festei�'o o' sr. Altino Anacleto Silveira, e seus fi-
11llnhos serVIrão de espadins.

Osmar Manoel Coelho - Secretário

1
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• •

Zury Macllado, e.... i

1 ACONTfCIMENTOS SOCIAIS I
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MENINA ADELAIDE MARIA
SCHMIDT

Está em festa hoje, o lar
do sr. Arno Schmidt e de sua

esposa, exma. sra. d. Eudo

quia Atherino Schmidt, com

a passagem de mais um ani
versário de sua fi�hinha a

galante menina Adelaide
Maria. Schmidt, a qual re

cepcionará suas amiguinhas
com farta mesa de doces e

guaranás.
A galente aniversariante e

seus genitores as felicitações
de' "O ESTADO".

AUTOPSIA

Acy Cabral Teive

CARLOS RODOLANTE CONTE

Curvado sôbre o corpo inanimado e -frio,
eminente cientista, incansável, estuda
a encefálica massa e as fibras, fio a fio,
o coração parado, o olhar, a boca muda ...

E trava-se tenaz luta de desafio
entre o Ignoto e o Sa ber, que se distende, aguda:
_ Há uma incógnita ali, nesse todo-vazio,
que a análise por mais que afunde não desnuda!

E o professor medita: "E' profundo o mistério

que envolve o nosso ser! O grande e vasto império
da luz, da erudição que a inteligência exorta,

Aconteceuque surge, e que se eleva, e vibra, e que ribomba
_ é inútil, cai por terra, e se esfacela, e tomba
diante desta ciência inauscultâvel morta 1".

ANIVERSARIOS - sta. Ruth Silveira dI}
Souza, filha do sr. desemb. Aconteceu' a greve dos

FAZEM ANOS, HOJE: Alcebiades Silveira de Souza, ferroviários na Inglaterra.
_ sr. Solon Vieira, nosso - sta. Maria Moreira, fi- Conforme os Sindicatos

presado conterrâneo e Díre- lha do sr. João Conceição haviam deliberado, primeiro
tal' do Serviço de Registro Moreira pararam as minas carboní
de Estrangeiros; _ sra. Maria Sofia Rupp feras, por falta de vagões
_ sr. Willy Kersten, alto Negrão, esposa do sr. Negrão para o transporte de carvão.

funcionário dos Correios e Te- engenheiro civil; Depois fecharam algumas'
legrafos onde exerce as fun- _ sta. Miriam Magaly Sil· fábricas.

ções de Chefe da Secção de veíra da Rosa, filha do sr.

1
Como as reservas de car

Pessoal da Diretoria Regional Enedino Rosa e sua exma. vão são reduzidas a energia
neste Estado;

..

esposa d. Zenita Silveira de elétrica s.ofrerá racio!1amen-
_ sra. Carmem Olíveíra, souza da Rosa destacada to e assim quase todas as

dedicada funcionária da DI-I funcionária da Delegacia .ndústr ias serão atingidas.
retoria Regional dos Correios Fiscal do Tesouro Nacional e Com exceção do leite, não
e Telegrafos nesta Capital; Academíca de Direito; raverá porém, falta de ali-
_ sr. José Aurino Bruno, nentos, pelo menos nos pri-

alto funcionário publico fe- D. GEORGINA FRANZONI meiros dias da greve.

deral. Já em gozo de mereci- Se o movimento continuar
da aposentadoria; Aniversaria-se hoje a 'por 2 semanas ou mais, aí
_ sra. Olindina Mira, víú- exma. snra. d. Georgina -ntão haverá grandes dif i-

va do jornalista Crispim Mi- Franzoni, genitora do jovem culdades no comércio de gê-
ra: Renê Franzoni, auxiliar da ieros alimentícios.
_ sta. oelína Koerich. Gerência deste Jornal. O primeiro Ministro da
_ sr. Dante Filomeno, só- Às muitas homenagens ng laterra, Anthony Eden,

cio da firma Filomeno &Cia. que serão tributadas à ani- [ue passou o fim de semana

_ {iúva Maria, Olímpia versariante as de O Estado -m Chequers, na residência
dos Santos se associam, formulando vo-

oficial de campõ, manteve
_ sta. Juça Dias Peixoto, tos de felicidades. contato telefônico com a sua

filha do Cap. Virgílio Dias, '�omissão de emergência,
nosso Representante na Re- NASCIMENTO rrometendo que serão toma-

gião Serrana; ias tôdas as medidas possí-
sra. Córa Gonçalves Sch- Lúcio foi o nome que to _ leis para proteger a nação

midt, esposa do sr. Dilerma- nou um robusto e galante 'los efeitos da greve.
no Schmidt, funcionário pu- .neníno que veíu enriquecer Sabe-se que o movimento
blico estadual; ° venturoso lar do nosso pre- iaredista foi iniciado a meia
_ sr, Manoel Farias .arlo conterrâneo sr. Oswval- roite de sábado, com a par-
_ 31'. Vivaldo Garofalis .\0 Damasceno da Silva, di- .ictpação de 70 mil maqui-
_ sr. Manuel Prudencio aamlco Representante Co- :1istas e foguistas, que ex i-

Mendes, funcionário, publiCO mercial, e de sua exma. espo- 5'em melhores salários.
estadual ;a d. Zelita Laus da Silva, 0- Os milhões de inglêses
_ sr. Jorge Portella; 'orrido no dia 10 do corrente, ·lHe vivem fora de Londres
_ sr. Guilherme Ruch, re- :1a Maternidade "Dr. Carlos "viajam para a capital, por

presentante comercial; Conela", nesta Capital. trem, para voltarem ao tra-
_ sr. Ubirajara Braga; balho, ficaram sem meios de
_ sra. Luci Garcia Gou- Aos venturosos genitores � transporte.

lart, esposa do sr. José Gou- 3.0 galante Lúcio as felicita- A indústria espera uma

lart ções de O ESTADO. �enta diminuição no ritna
'le prÇldução, o qu'e provoca-
l'á a maior crise industrial,
Jesde a greve geral de 1926.
Está assim, o govêrno

�onservador da Inglaterra,
f'eelei to nas eleições da se

'l1ana passada com um sério
problema para resolver. A
:l'edita-se que qualquer so

lução que venha ser encon

"rada, causará o desconten
I;amento industrial da Ingla
terra.

Participação
OSWALDO DAMAS_PEN{) DA SILVA

e sua esposa d. ZELITA LAUS DA SILVA participam ás
pessôas de sua Família e amigas, o nascimento de seu fi
lho LíCIO, ocorrido na Maternidade "Dr'. Carlos Co1'1'eia"
no dia 10 do corrente.

'

-----��--------------------------�

t Missa . de Sétim-o Dia
ANTONIO CARDOSO DUARTE

Viúva Maria da' Glória Duarte e Família, agradecem as

manifestações de pezar recebidas, por ocasião do faleci
mento de seu pranteadó Chefe, bem como convidam aos

parentes e pessõas de suas relações de amizades a assisti
rem a missa de 7" dia, que, mandarão celebrar em inten ..

ção à sua alma, no próximo dia 6 do corrente (segunda
feira) " ás 7 h6'ràs, no Altar do Sagrado Coração de Jesus,
na Catedral Metropolitana.

Desde já manifestam-se gratos a quantos comparece·
çam a este áto ele religião,

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

Dê um BOM ABRIGO

ACORDO COMER
CIAL TEUTO
BRASILEIRO

RIO, 2 (V. A.) - Inicia-

GRUPQ ESCOTEIRO DO MAR SÃO JORJE
A nORDO DO CAÇA-SUBMARINO -GRAúNA

:am-se às quinze horas, no

[tamaratí, as conversações 0-

ri,ciais entre a missão comer

cial alemã e o governo bru-

3iieiro, no sentido de se nor·

ma)izarem ,as Felaçõe8 comer·

ciais teuto-brasileiras. Os

representantes· do Ministério
da Fazenda, estflO presentei)
às- conversações, de cuja
agenda fazem parte assuntos
relativos aos nossos atl'aza
dos comerciais e aos acordos
multi-laterais, interessanc10
a Alemanha; Holanda e In

glaterra.

Na manhã de domingo pp" o Grupo dos Escoteiros do

Mar São Jorge, representada pela Patrulha "Estrela Mari
nha" uniformizada, esteve a bordo do Caça Submarino
Graúna da nossa Marinha de Guerra, que encontra-se em

operações com a Força de Alto Mar no Sul do País.
Os escoteiros foram apresentados ao marinheiro Bene

dito E. Filho, que faz parte da guarnição, mostrando deta-

1hadamente os aparelhos: Escuta subinarino, agulha Gi

roscopica, agulha magnética, lança foguetes, bandeiras,
canhões, metralhadoras anti-areas etc.

Horas depois, o Chefe com seus escoteiros dirigiram-se
ao comandante do referido navio, snr. 1° TNT. Roberto

Prochet, agradecendO em nome da ASSOCIAÇÃO DOS ES

COTEIROS DO MAR ALTE. BENJAMIM SODRlt a gentile
za a eles àispensada.

Dessa forma os jovens escoteiros, vão adquirindo expe
riência, e conhecendo cousas que poderão interessar para
o futuro. Assim a juventude catarinense prepara-se para
um Brasil melhol'. SEMPRE ALERTA!!

,Dê um BOM ABRIGO ao

seu capital comprando lotes

Ino bairro mais futuro;so d-a

Florianópolis.

H OJ E NO PASSADO

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

A GREVE DA FORD
Adiada para a próxima semana

DETROIT, 2 (U. PJ - lhes seja garantido um salá
Walter P. Reuther, presíden- .río mínimo anual.
te �o Congresso das Organi- Reuther, que é também
zaçoes Industriais, adiou pa- presidente do Sindicato . da
ra a próxima segunda-feira. Indústria de Automóveis a
:) início da greve contra a firmou que a greve será adia
.!'ord Motor Company, a fim da para segunda-feira.
de que o Sindicato da Jndús - Confirmou o líder sindical
�ria de Automóveis tenha lue a Ford apresentou uma

tempo de estudar uma nova nova proposta, porém que
proposta da emprêsa. ainda não houve tempo para
Os 140.000 operários das 5'; estudá-la devidamente. Em

fábricas da Ford haviam de- sua nova proposta, sabe-se
cidido declarar-se em greve que a Ford adota uma atítu
J, partir da meia-noite de on

tem, caso, até então, não se

tivesse chegado a um acôrclo
sôbre sua exigênCia, de que

de mais conciliatória par-i
com .o pedido de salário mi
nimo anual feito pelos tra
balhaelores.

Representação para
o Distrito Federal

Aceitu:se ele tecidos de qualquer especie.
Cartas para Luiz Xavier Cardoso.
Rua Paula Freitas, 61 - apto. 704.
CO�CABANA - DISTRITO FEDERAL

Irmandade do Divino Bspirito Santo
e Santlssima TrlDdade�

CONVITE
.

00

1Ima Odnicã tI.e -AlVARUS 16 OLIY�
zcu o nosso Exército, nasceu
na .terra gaúcha a 12 de
Maio de 1855 ao tempo ain
da da Província de São Pe
dro do Rio Grande do .Sul.
�eu pa i fôra militar, Mare
chal de Campo Hermes Er
nesto "da Fonseca. A histó
ria de Hermes da Fonseca
poderia ser simplificada: De
sol dado a Marechal e ainda
mais, a Ministro da Guerra,
(no govêrno de Afonso Pe
na) e a Presidente da Repú
blica, após a morte de Pena,
ren do sido eleito por grande
maioria. Foi' soldado e di
plomata e no seu govêrno
teve grande trabalho, mas

se desencumbiu muito bem
da missão que lhe foi con
fiada.
Entrou para, o Exército

como soldado aos 16 anos.

Aos 22 era feito 2° tenente,
aos 25 subiu a 10; capitão
aos 27, major e tenente Coro

nel aos 36; aos 40 coronel.
Aos 46 chegou a General de

EM VIGOR A LEI Briga.d� � aos 51 a Gen.eral
de DIVIsa0, logo depois a

CONTRA O ENSINO I tingia o marechalato. Teria

RELIGIOSO NA poré:n qu� �ubir mais ainda
,

' e fOI a Ministro da Guerra,
ARGENTINA e mais ainda, eleito primei-

BUENOS AIRES, 2 (U. P.) 1'0 Magistrado da Repúblí
_ Entrou, ontem em vigor J, ca.

nova lei que suprime o ensi- Quem suporia ao vêr a-

no religioso nas escolas pú, quêle garoto de 16 anos as

blicas da Argentina. A lei foi sentar praç�, .

como soldad.o

publicada no Diário Oficial. I ra�o do Imp.erIO,.no 1° ,Bata
O Congresso a aprovou a io �hao de Ar�Ilhana a Pe, que

de maio e foi assinada pelo el� �hegarIa a M�rechal, a

presidente Peron 4 dias de- Ministro, a Presidente da

pois. As aulas de reltgrão República?
haviam sido proibidas nas

escolas pelo espaço de 57 JOSÉ LINS DO REGO
mos, até serem restabeleci-
das em 1946 pelo próprio PARA A ACADEMIA

ra. ,

O Marechal Hermes da
Fonseca, nome que dignifi-

Peron. 'RIO, 2 (V. A.) - "Não sou

candidato à Academia Bra

síleíra de Letras - disse aos

vespertinos o Ministro da E

ducação, sr. Cândido Mota

Filho, desmentindo assim a,

notícia veiculada de que a

ceitará sua candidatura lan

çada por acadêmicos de Sã:>
Paulo como uma retvíndíca
ção regional.
A' vaga do acadêmico A

taúlfo Paiva concorrerá ape
nas, como candidato único, o

escritor José Lins do Rego,
que tem sua eleição assegu-
1'ada. O candidato Raimundo
Magalhães Júnior retirou sua

candidatura para não con

correr com o romancista nor

destino.

NOVO AVIÃ(
TURISTICO
PARIS,2 (U. P.) - Isto de-

veria ser segredo até à' aber
lira do Salão da Aeronáutt
'a, que deve ser inaugurado
em Le Bourget, a 10 do cor

rente. Um fabricante francês
vai apresentar um aparelha
,Ie dois lugares, de turismo,
.1ue será provávelmente o a·

vião mais econõmico do mun·

do. Para os franceses que St'

utilizem dele, levadas em

contas facilidades especiaiS,
não cuntará, com efeito, se

não 400.000 francos.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o ob�équio de

preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
:lfim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro
Social.
Nome .

Rua '.' .

Mãe .

Pai '

.

Data nascimento
Estado civil

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

r 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
Branco, n. 74 - Nesta.

ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

P cissâo de
Corpus Chris I i

E".D I T A L

DOM JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA, 'par

mercê de Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo Me

tropolitano, Assistente ao So'lio Pontificio etc.

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

Sacramento,

OPERARIO .A
-

VOSSA DISPOSICÃO-
,

ECONôMICOS. SERVIÇO
ATENDE�SE CHAMADO A

\C CONSERTA�SE FOGõES
RAPIDO E GARANTIDO.
DOl\UCILIO.

Operário: VALDEl\'lAR 'POSSAS - Rua "3 de Maio"

(Beco), no ESTREITO.

Dental Santa Apolonia
-�

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.? 20

FLORIANóPOLIS

•

ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS

Estoque pel'maner'lte d� todos e quaisquer a).'tigos
concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEr-RAS E MOTORES TEVONI te-
mos para pronta entrega

Aceitf1.mos encomendas
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior pelo
AÉREO e POSTAL

de PLACAS Eóll'lALTADAS

Iate Clube

IFlorianópolis, Sábado, 4 de Junho de 1955
.����������������se������Be���,,�� �."'����.��433�n'·5.�� UR

Expre so Florianõpors LIda.
� Transporte de cercas em geral entre

FLORIANÚPOUS, CURITIBA E SAO PAULO.
COM VIAGENS DIm:l'A� 't: PERMA !'lENTES EM CARROS PRÓPRIOS

afirmou que nos Estados U
-nido.s foi. mal Interpretada H. !
questão de um "superavit" i

de seis milhões de sacas de
café em seu país. Frisou que
"as interpretações estatísti
cas não consideraram o fa
to de que o Instituto do Ca
fé possui 3,200.00 de sacas

imobilisadas,_que somente se

rão colocadas no mercado se

isso for necessarío para es

tabilizar os preços. Outro
milhão de sacas correrá pe
las exportações normais n'J

curso do mês de junho, O

resto, na realidade, é quan
tia menor do que a necessa

da a ser mantida nos portos
como bem sabem, os negocl
antes de café".
Mais adiante, acentuou

que as reservas imobiliárias
para; as quais contribuirão
proporcionalmente os países
produtores, ele acôrdo com o

plano da Junta Internacio,
nal, servirão para "evitar
flutuações anormais nos pre-
ços.

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

..'

Dia 11 - Sábado, - Grandiosa Soirée dos Ca- Ch,'urg. - Dent.
louros da Faculdade de- Far- (com vários e recentes cursos de eapecialização)
mácia e Odontologia -' às Operações da bôca, gengivas e maxilares e-extrações difí-
21,30 horas. ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piol'réia,

Domingo - Cocktail Dançante, início às por operação lilem dôr
10 horas. Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
Tradicional Festa de São dente. pelo método "BADAN" - (curso com o pró:D,Fio,
João - Farta distribuição autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com
de Queimada - pinhão -

'

teste bateriológico e contrôle radiod6ntico'
amendoim laranjas -, .Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,
Dança da Quadrilha e Ra� quando anatomicamente indicadas.
toeira - Casamento na roça Pontes: móveis e fixas
e muitas outras diversões - RADÍODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Reserva de Mesas na Joa- Atende.só em hora previamente marceda
lheria Müller a partir do dia Clínica:
13 - Preço Cr$ 100,00. Rua Nerêu Ramos, n.. 38 - Fone 2.834

FLORIANóPOLIS - Pela ..anhá somente

J'ILIA"': CUBl1.'mA Jo'ILIAL: sao PAULO

Visconde do Rio Branco
(»32/3')

AvenIda do Estado 1666/78

Com a Biblía na Mão
�::"i"

'Fazemos saber que, sendo o proximo dia 9 de Junho

consagrada à magna solenidade ele Corpus Christi, em que MATRIZ: FLORIANÓPOLIS

se homenageia a propría Divindade no Místerío do San- Escritório:

tissilll0 Sacramento e para atender aos justos desejos de Rua Padre Roma 50 - Terreo

nOSSOS amados diocesanos: Havenelo por bem confirmar Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. la�

para aquela data a SOLENE PROCISSAO DO CORPO DE

DEUS que se verificará como segue:' Fones: 2534 - 2.535

Reunidas as Associações religiosas, abs'íxo especifica- Caixa Postel, 435

elas, e naquela mesma orelem, dentro e no aelro da Cate- End. Telegráfico:
dral, um pouco antes das 16 hs. - 4 hs. da tarde _ desfi- Sandrade e 'I'ranspolís
larão ao sinal dado, lenta, continua e ordenadamente, pre- -O-

cedidas da Cruz processionalmente, obdecendo ao seguinte

Iintinerario: (Agência n(, Rio de laneiro e. em Belo' Botizonte com' tráfe,o m�tuo ati

Praça 15 de Novembro, lado do Palacio, Ruas Viscon- 810 Paulo com a Emprêsa de Transportes Minu Geram S/A.)

de de Ouro Preto, Artista Bitencourt, Saldanha Marinho I��'''''''
� c �-----------------------

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

p
·

t d 20A benção, para que não -haja interrupção do prestíto, revls O aom enIo e -Iserá dada, apenas, no adro da Catedral, para alcançar a e ·1

todos os fieis, I d
' .

lê'
,

1956A ordem das Entidades e Associação no prestito será a

I no consumo o va em
seguinte: Cruz processional, Colegio Coração de Jesus, Así- NOVA IORQUE, 2 (U. P.) COMUNICADO DE 13 Nícaragua, Mexico, Panamá e

lo de Orfãs, Cruzadinhos, Congregações Marianas Femi- - O sr. Alkindar Monteiro PAISES I Republica Dominicana.
ninas, Associação de Santa Zita, Sta. Teresinha, Damas de Junqueira, presidente do I Depois de uma série rle
Caridad€, Apostolados da Oração, Ordem Terceira Femínl- Instituto do Café do Brasil, NOVA IORQUE, 2 (U. P.) considerações, o comunicado
na, Ação Catolica, Abrigo de Menores, Colegio Catarinense, declarou, numa palestra com Representantes de treze I anuncia a constituição ele

Congregação Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem os jornalistas, que a índus- países produtores de café di- uma, comissão especial en

Terceira Masculina, segundo a ordem de procedencia ou tria do café espera estabili- vulgaram ontem o texto, da I carregada da redação no.· es
costume, por ultimo, a Irmandade do SS. sacramento, Cle- -:ar o mercado mundial por declaração pela qual fundam tatutos da Junta, atrtbutnuo- ,
1'0 'e Pu lia. . ntermedío da Junta Inter- a Junta Internacional do lhe uma série de encargos. I

Cada Associação deverá apresentar-se com os respec- iacíonal do Café,

recente-I
Café. Foram signatarios o O convenio, uma nz [t- , "Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos as

tivos estandartes e distintivos, São perrnítídas crianças na nente fundada, utilizar-do Brasil, Colombia, Costa Hi- provado, deverá ser ratifica- mais miseráveis de tôdas as criaturas". I Cor. 15 :19.
procissão só vestidas de anjos para abrir o préstito. Os rara tanto, sensatamente, as ca, Cuba, Equador, Salvador, do pelos países sígnataríos no Celanira Campos Lago, Educadora (Brasil)
fieis e familias que não pudcrem acompanhar a procissão tabelecimento dos preços

mí-,
Guatemala, Haití, Honduras, J

prazo de sessenta dias.
deverão postar-se no, passeios das ruas do trajeto para as- belecímento do, preços ,.,L ..",IJ

.

-k'· "
�;fE[:��ff�f�:;{��:��!:�aJ��:::::�b:t:;':'�:���e -1'asi�;:cO:o:'n1S:l�10mOil�dl;oil�e:sf:°.'���:��� O iretoria de Produ ção AniBlal tiasa liuro

.

a
Outrostm, louvamos e encarecemos o piedoso costume

de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em A conferencia para a ultí-
homenagem na tão augusto Misterio. nação dos atos de estabele-

Hípoternndo a todos antecipadamente as nossos hu- .ímento elo novo organismo
mildes benções, nutrimos a certeza de que tudo correrá pa- roi convocada depois que os

Devendo realizar-se no mês de julho do corrente ano,da a maior gloria ele Jesus Sncramentado e honra da Re- representantes de treze pai
na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), à XIIa. Ex-ligião em geral. ses concordaram com a idéia
posição Nacional de Animais e Produtos de Origem Aní

Dado e passado nesta cidade ele Florianopolis, sob o Ia Junta Internacional. De
mal, cuja inauguração está prevista para o dia 24 doSaIo das Nossas Armas e Sinal de Nosso Vigario Geral, aos verão ser convidados todos

. mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva
2 de Junho ele lD55. os países produtores para q1F�

ao con hocimento dos criadores interessados em participarDe mandado de Sua Excia. Revma. dela façam parte. daquele certame que, a êste Estado, foram distribuídas(1\8S) Mons, Frederfeo Hobold, Vig'ario Geral
às seguintes co"t4-as'. '

" O autorizado porta-voz da �Jose Renato di! 8müa, Provedor da Irmandade do SS.
industria do café do Brasil BOVINOS .

EQUINOS .

COELHOS E AVES : : .

"Estamos resolvidos a

manter os preços num nível
razoavel tanto para o con

sumo, comp para o produtor,
pois este precisa tarnbem de
garantir lucros estaveis", O
dr. Monteiro antecipou, de
modo otimista, que o Bl',tsil
e outros países produtor0:l
venderão pelo menos v.inte
por cento mais de café no

mundo na proxima colheita,
levando-se em consideração
os algarismos de 1954, Fri

os senhores Dentistas e sou que seus prognosticas es

Serviço de REEMBOLSO tão fundamentados nas' teu"

to no consumo europeu e o

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA maior consumo nos Estados

O Comodoro do Iate Clube, na forma do disposto 110 "Unidos e Canadá. A r.nropa
paragrafo pdmeiro dQ artigo 31, convoca aos senhores terá um acrescimo de tres

associados que reunam as condições do artigo 28, á par� milhões de sacas. Re]ativa

ticiparem da Assembléia Geral Ordinária, que terá lu- mente ao co�s_umo norte-a

gar às 9 horas do dia 5 de Junho, em primeira convoca- 'mericano e cal1:adense, adi"

ção, e meia\ hora após em segunda convocação, com a se- antou que sua ampliação Cie-

guin te ordem do dia: ve ser pr0!l10vida a'través cie

:p,'ieição dos membros do Conselho Deliberativ_o um sistema bem ordenado de

Eleição dos suplentes. propaganda, no qual c;; 1)1'0-

Florianópolis 31 de Maio de 1955 dutol'es projetaram inve.r};�l'
Arnoldo Suarez Cuneo cerca. de quatro milhões de

Comodoro dólares.

dencias de preços estaveis e

razoaveis, no uso s._ensat.Q d�s
reservas para evitar amplas
flutuações' nos preços, '1 pro
babiliclade dum 'forte mnneu-

Telefone: 87-30-IH
TeleIClne 1230

'.fl:ndereço Te!egrátlc3
Santidra e Transpolis

São Paulo - Cap1tal - BP.
Endereço Telegrá:fico:
Sandrade e Transpol�

«No Lenaculo»
SÁBADO, 4 DE JUNHO

-o-

XlIa. EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ANIMAIS E
PRODUTOS DERIVADOS

A fé é a substância das coisas que se esperam e a evi
dência das coisas que não se vêem, (Heb, 11:1). Ler

-

Heb. 11:1-6.

QUANDO eu era jovem, os membros da minha fa
mília lutavam para levar meu' irmão a uma experiência
da fé salvadora de Cristo. Minha mãe disse uma vez que
tinha a impressão de que as janelas dos céus estavam fe
chadas para não deixar penetrar a nossa prece. Um pas
tor amigo disse-nos, para nos encorajar, as seguintes pa
lavras: "Quando fazemos qualquer pedido a Deus não po
demos nos esquecer que -q moinho de Deus móe vagaro
samente". Estas palavras encerram uma grande verdade.

Hoje que vemos no coração de meu irmão tudo que
minha mãe sonhara para êle, regozijamo-nos nas premes
sas divinas. Dependemos delas porque elas nunca falham.
No gôzo da nossa fé cantamos louvores a Deus por esta
"substância das coisas que se esperam".

Podemos dar graças a Deus por nos conceder o pri
vilégio da fé. A fé em Deus amacia as arestas da vida,
encoraja-nos nos tempos difíceis e sustenta-nos. de pé
quando de outra maneira havíamos de cair.

ORAÇÃO

Nosso Pai, nós te agradecemos pela fé que sustenta
a nossa vida. Que teu maravilhoso poder, operando em

nós, teus humildes filhos, aperfeiçoe nosso coração em

amor e dirija nossas vidas em serviço para ti. Concede
nos sempre a fé que vence o mundo. Em nome de Cr-isto.
.Amém,

PENSAMENTO PARA O DIA

10
5

10

TOTAL 25

Rádios, Transformadores, Amplifica.d91e�, Motores
mlétrrcos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radíolas, M'áquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bícícletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e lforça, Mate,riaI
B.:létrico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PROPlUETAlUO: OTOMAH Gf:!;OUGES ROEflM
<1,

Inscrição 211

As inscrições serão encerradas em data de 24 de [u
Ilho 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 interessados 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
in dispensáveis.

LIRA 'IENIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1l:S DE. JUNHO

Dia 19

Dia. 25 Sábado

Fone :

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
Ei!tre1to - Flortanõpolls. � Estado de Santa

Catarina - Brasil
VENDA À VISTA E A LONGO' PRAZO

GUERRA DO PARAGUAI
, Filhas de Veteranos', chamados à

16a. C. R.
"O Chefe da iea.. C. R..,

solicita o comparecimento à
Tesouraria daquela Reparbi
cão, ás 2as., 3as., 4as. e Bas,

feiras, das 14 às 16,30 horas,
das senhoras - Ana Marce
lina da Silva, Filomena 111-
fancia da Rosa, Paulina Vir
gem da Silva, Ana Candída

da Conceição, Ana Julia de
Jesus, Isidoria Fagundes,
Joaquina Fagundes, Maria
Justina da Conceição e Ma
noela Justina da Conceição,
filhas de veterano da guerra
elo Paraguai, a fim de trata�'
rem de assunto de, seu ínte
rêsse".

..

,FESTA NO ABRIGO DE M'ENORES
Em comemoração à BEATIFICAÇAO' do Fun

dador dos Irmãos Maristas, o Bemaventurado,
MARCELINO CHAMPAGNAT. serão celebradas

- grandes festas np Abrigo de Menores, na segunda
feira' 6 de Junllo, data aniversária de sua santa morte.

O PROGRAMA CONSTAUA' DE:
:_ Recepção às Autoridades espeCialmente con

vidadas;
- Missa Campal - às 9 horas - celebrada

pelo Revmo. Monsenhor Pascoal Gomes Librelotto,
M. D. Secretário da Educação;

- Sessão solene no salão de festas, com con�

Bemaventuradofer_encia sobre a vida e 'obra do

Champagnat;
- Churrasco de confraternização, às 12 hs.
A Diretoria do Abrigo de Menores convida,

pelo presente, a todos os ANTIGOS ABRIGADOS
a participarem dessas solenidades (l apela a to
dos os seus patrõe3 no sentido de lhes facilitarem
o comparecimento.

Dr. E.,Moennich-

Procura a U. Sovielica
'ATRAIR o JAPAo
LONDRES,' 2 (U. P.) - A dentais manifestaram-se a�

Russia se di '"pôs, ontem, a máveis, o que causou surpre�
.cortejar o J: áo a fim de o sa, nesta capital, por não ser

afastar da ir�f1uência dos Es- isso hábito dos diplomatas
tados Unidos e oula'os, alia- soviéticos. O embaixador da
dos ocidentais. Os russos e Rússia, Jacob Malik, habitu
as japonêses começaram ne- a1mente severo e impertur
gociações nesta capital sobre bávr.1, se desfez em sorrisos
o tratado de paz da segun- ao saudar o, enviado espeGial
da guerra mundial. E os rus- do Japão, Shunich Matsumo�
sos que declinaram de assi - to quando Chegou êste à sun
nar em 1951 o tratado ele S. tuosa, residencia do diploma
Francisco, que técnicamente ta russo, situada em Ken
pôs teImo ao estado de guer-I sington, o "bairro dos mHio� ,

ra entre Japão e aliados oci- nários".
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fiorianõpolis, Sábado, 4 de Junho de 1955

SAMDU' PARA BRUSQUE
Proposta do .deputadn, Esta

níslau Romanowski, na
Assembléia

mos;
4.601 - serviços sociais;
672 - inspeções de saúde;
36.743 - receitas a domici- Soçobrou

VI CONCURSO NACIONAL DE
CINEMA AMADOR

o FOTO-CINE CLUBE �t;U"�� �Ce�tos filmes de 16

BANDE.I.RAN'tE" {�p;r�s(l.n- mm uu PJ mm., coloridos ou

�a,J:it� no, Bra,sH ç\a_ \\Un\un não, mutlotl, sonoros ou sono

!i��erna.ti(mªl(l du Cinema r'lzados, nas categorias de

{i"J\mat�m' (UNICA)", está documentário, gênero (fan-

promovendo o VI CONCUR- tasia) e enredo.
.

SO NACIONAL DE CINEMA Prêmios valiosos serão c@.-
AMADOR. feridos aos vencedor@l:! ct�
De acôrdo com o critério cada categoria,

já estabelecido no'ano�ante- .'

rior o presente concurso ser- As inscrições serão recebi-
virá de base para a seleção 1

das até o dia 30 de Junho
de -filmes destinados aos p. futuro, na seçte do Foto
concursos internacionais do I Cine Clube Bandfirante; fi

Melhor Filme Amador pro- Rua Avanhandava n. 316, em
movidos pela UNICA. São Paulo.

AGRADECIMENTO E MISSA
A· família do inesquecível

VASCO DE OLIVEIRA 'GONDINy

aInda sob a consternação que lhes causou a sua perda so

frida a 30 de Maio, próximo, findo, agrâdece, pÕr meio dês

te, a todos que com sua presença ou por meio de fiôres,
corôas, 'telegramas e outl'a-s manifestações de pezar lhes

confortaram no doloroso. transe.

Aproveita a oportunidade para convidar ,os parentes,
amigos e l,essôas de suas t-elações pal'a a missa de' sétim'l
dia, que será celebl'ada 3a. feira, 7 de Junho, às 7 hora'>,
na Cat-edl'al Metropolitana, no alta,r do Sagrado Coração
de Jesú,s,

Flarianópolili, 3 de Junho de 1955.
'.,

O sr. Lauro Müller, ao

as-t
vemos fu_turos em e�cargos I Cen:ro

de Sa.úde cuja conn- I postos. Em conclusão, nume- Saude, em Vidal Ramu� .. L u

sumir a vereança, pelo P. D. de 2 bilhoes de cruzerros. trução e equipamento cus- rosas estabelecimentos fica- do o bom-brusqucnse, seja

C., em dias da semana fin- Sou contra o Plano em ;oi tam um milhão de cruzeiros, rão inativos como acontece de Partido político que íür

da, no seu bem elaborado pelas seguintes razões: absorverá depois de conclui- já ha muitos anos com um e que tiver um 'lXlUCO f"�

discurso, que prendeu a aten- da, no mínimo 250 mil cru- Posto de Puericultura em No- âmor à sua terra, dever/i sen-

ção dos seus pares, referin- a) - Por estar sendo ela- zeíros anuais com despesas va Trento, que pertence ao til' uma repulsa contra o

do-se ao Plano de Obras e borado no apagar das luzes do medicamentos, médicos Estado e este não consegue cai tigo que 1110 e afliginu
EqUipamentos, usou os se- de um governo, criando en- dentistas, laboratórios etc. manter. por este Plano ele Obras.

guintes têrrnos: cargos tremendos a dois ou- Quer dizer que o Estado, que e) - Nos ultímr.s 25 anos

"Quanto ao Plano de 0- tros governos seguintes; atualménte não consegue c) - Há que tomar em a humanidade progi edt.i

bras e Equipamentos sou b) - As despesas de um manter os estabelecimentos consideração a tremenda os- mais que em toda a sua exís-

pessoalmente contra o mes- melhoramento público' não sanitários oficiais, como de- cilação da nossa moéda. __ o tencia.
mo. são as da construção, mas

I
via ser, como poderá manter, Não será ímposstvel que o Qucm sabe lá '-li a.s uztnas

Não contra as óbras pre- sim, as posteriores, ou se- no futuro, dezenas e deze- Brasil, ao chegar no auge hiclro-elétricas a serem ccns ..

vistas, pois estas

qUalqUer] [am,
as da manutenção, pa- nas de novos estabelecimen- da Inflação, com uma polibi- truídas daqui a lO anos sao

governo dinâmico poderá ra as quais não há previsão tos, a não ser arrancando o ca admínístratíva e' rmanceí- absoletas e não '\cempf:.llhaf'.l
.

realizar sem amarrar os go- futura. Por exemplo: - Um dinheiro do povo com ím- ra progressista consiga a a éra da energia atorníc.i pa
....... ,........................................................... criar um estado derlacíouá- ra fins pacíficos. ,'.�uem sabe

rio. Com isso um estabeleci- lá si daqui a poucos U!iO;;:

menta construido de acôrdo nos vimos obrígndoa a cons

com o Plano de Obras por truír abrigos anti -aéreos pa
um determinado valor, na ra sobrevivência elo povo ê o

amortização da dívida pode- Est:ldo está amarrado por fS
rá custar ao povo 2, 3 ou dr" te Plano de Obns e Equipf,'
na época do, pagamento. mentes.

época do pagamento, O plano ele obras mais ex-

d) - Brusque pagou ao

I
tenso que se conhece é o P,:.

Estado no ano passado cer- Ienes e que é sexenal. Em
ca de 18 milhões de cruzeiros, segundo lugar vem 0;; planos
em impostos e taxas. Em 10 quinquenais da Russia, tortos.

anos, mesmo que não hou- I
estes planos, entretanto re8-·

vesse aumento ele tributação, 1 trítos a um determinado se

pagaríamos 'cerca 200 milhões' tal' e sujeitos a rerormas, O

de cruzeiros, sem, 'contudo" Plano de Obraa oatarman

cnrcito algum sobre obra al- 'se, entretanto, é anti .. demo

b' ma, C0111 exce=rão de 81'1'· cráttco e abrange uma €"J':

viços rotineiros de conser va- tenção incalculavel da ad
-ão de imóveis ou estradas

1
mínístracão estadual em dez

{tO cargo do governo CtO E:;t.t- longos anos, sem _f)'1iltúhlliel:l-
do. de de reforma. .

Quer dizer, o Plano de I Associações comerciais e

obras é essencialmente con- industriais e, mesmo, homens

tra Brusque, não tomüll em preeminentes da industrin, G'

consideração este gmnd2 c!bmércio do Esta,io, ent.€"!
contribuinte, este gr::mrl'3 po- eles Udenistas de p1'09., \�lla

vo trabalhador e prof';l'er;sis- nifestaram-se contra est;'l!
ta que nenhum dire1Jo teve a Plano ele óbras, E, eu estoUJ
não ser um pequeno Po::;to ele com eles".

um vereador do

rios e G;portantes, quanto
mais densas forem as con

centrações operárias.
Assim, um centro desen-

Relevantes serviços vem volvido como Brusque, dota-
prestando o SAMDU' (Servi- do de um dos parques lndus

ço de Assistência Médica Do- triais mais 'modernos, servi

mícílar e Urgência da Pre- do por um opêrarlado que Ontem, .às 20 horas, no Ba-

I
retoria Executiva ela União' perante o Conselho de Re

vidência Social) às classes honra as classes trabalhado- Ião Nobre da Faculdade de Catarinense de Estudante�. presentantes da União Ca

obreiras do País, que se en- ras do Brasil, precisa e re- Direito de Santa Catarina, 'Foi empossado no cargo o tarinense de Estuelantes.

quadram no campo de apli- clama, pela minha palavra, deu-se a posse da nova Di- acadêmico Abrelino FaccioJ1.i,

I
Ao ato, -especialmente con-

cação da Previdência Social. um põsto do SAIyIDU'. . vidadas, compareceram altas

São os recursos médicos e Diante dessas razões, re- 10 CONGRESSO IBERO AMERICANO DE autoridades civis, militares e

de enfermagem que se deslo- queira à Presidêncla que, na
-

eclesiásticas, corpos docentes,
cam, nas ambulâncias bran- forma regimental, ouvido o MUNICI'PIOS Irepresentações universitárias
cas, e penetram nos lares do plenário, expeça ao Exmo. e estudantes.
povo brasileiro, nos casos U1'- Sr. Ministro do Trabalho o Firmado pelo El Alcaíd de De acordo com o protocolo, x x x

gentes, ou nos casos graves. seguinte telegrama: Madrid, recebeu nosso dis-Ios convites são feitos pelo RADIO - Pítuca, o consa-

E' uma instituição stmpátí- Exmo. Sr. tinto conterrâneo dr. Osmar I Presielente da Associação dos grado "astro" do teatro e cí-
ca e benemérita, cuja norma Doutor Waldyr Niemeyer Cunha, Prefeito desta oapt- Municípios do Brasil, que nema nacionais, estreou às

de ação é o bem servir com Ministro interino do Tra- tal, o convite-confirmação, presidirá a Comissão Repre- 20 horas, ao microfone da

ra.pidez e effcíêneta, Indlí'e- balho
para na qualidade de Presi- sentativa do país. ""mais popular" o seu. pro-

rente às recompensas de Palácio do Trabalho dente da Associação dos IVIu- .Nâo podemos deixam sem grama Pitucadas, que cons-

lIl1alquer ordem, Rio de Janeiro nicípios do Brasil, represen- registro esse acontecimento, tando de animadas brinca-
o SAMDU} .roí criado pelo Assembléia Legislativa, tal' essa operosa e conhecida que tanto se reflete na pes- deíras, bem escolhidos núme-

decreto n. 27.664, de 30 de sessão hoje, aprovou sclící- organização nacionat no l° sôa do nosso ilustre Prefeito ros musicais, além ele valío
dezembro de 1949, para aten- tacão autoria deputado Es- Congresso Ibero-americano como tambem em nosso Es- sos prêrníos para o audító
der às comunidades de ser- tanislau Romanowski, mem- de Municípios, que abrangel'á' tado e particularmente em rio. Participàram destacados
viço. bro bancada trabalhista, en- todo um estenso programa nossa Capital, que- se vêm valores da radiofonia local,
O SAMDU' tem por atri- carecendo a Vossa Excelên· de' r.ea,lizaçóes. ? congres�o', assim �istinguidQs. com. tão estando os' acompanhamen-

buição prestar assistência cia a importância, a necessi- iniClara suas atIvldades dIa expreSSiVas homtruaas. tos musicais a cargo de 01'-
médica domiciliar e de so- dade e a urgência ser insta- 12 do' corrente em Madrid, lando Dutra e seu conjunto
corro urgente, inclusive nos lado em Brusque, cidade in- capital {la Espanha e encer-

-: ele Ritrnos, que mereceu O�

casos de acielente do traba- dustrial e de densa popula- 'rar-se-á dia 22 do fluent.e, maiores. aplausos quando da
lho, aos associados dos In��', ção operária um pôsto do quando estará atuando na

1 NOVO TRATADO UE apresentação de Angela Ma-
titutos e Caixas que conce- SAMDU'. .

1 d d G da I C01\Ii'"'RCIO =NTL'"E ria ao nosso microfone.
dC'am assl'steAncl'a me'dl'ca. aos Saudaço-es.

Cle a e e l'ana , n'lE E J.\, 1

Fazem parte da represen- �
Os ingressos foram cobra-

respectivos beneficiál'Íos. Para tanto, Senhor Presi-
.. tação que integram os dele-

. BRASIL E CIDLE dos ao preço de Cr$ 5,0!),
No pl'imeil'O ano de exis- dente e Senhores D.eputados gadOS do Brasil, cinco depu- SANTIAGO DO CHILE, 2 j)ossibilítando a tQdos com-

tência, no Distrito Feçleral, o não tenho duvidas de que tados federais, os Prefeitos ele (U. P.) - Informou-se te�' pa.recerem ao nosso moderno
SAMDU' prestou assinalados esta Casa não regateará m São Paulo e Belém do Para, sido constituida uma comis- palco-auditório.
serviços e neste volume: seus aplausos, porque a po- um representante do Dü�Jl'ito I são mista, para estudar, em

6.814 - visitas domicilia- pulação de Brusque merece }:<'ederal e -o dr. A1'l11<Uido de I breve,
a redação ,de. um novo

res, socorros urgentes; um põsto do SAMDU'. Assis, presidente da 'Câmara ttratadn de Co:nffi'ClO entre
38.966 - socorros urgen- Estanlslau Romanowski Municipal d.e Florianópolis. Chile e o Brasil.

tes; Deputado
3.691 - remoções,de enfer-

lia; PAR:I$,. 2 (U, fi.) - A-
6.958 -- injeções a domicí- nUllc�a a, Agência Lanylig

lia; �11� lAm '(pequeno navio de I

5,�.S�� - c1;l,rll:��'{,9;S n.q :p.QS- guerra auxiliar" da mari-

to, qç. aÇ!�çlen,taç:lo.�; nna Íllgoslava, batendo em

l7?Q - �l1jeções nQ posto um escolho, soçobrou ante- Recebemos a seguinte co- Correios e Telégre.fos -- 2°

qe a.ciçl�n,tªctO&; ontem às 4 e 30 minutos, ao municação:. andar, atenderá nos interes..'

4:.?6ª - \l licações de fisio· largo ,de Senj, no Adriático I
_ UE' com a mais Sl,lbie1a sados das 15 às 17 horas diít"

ter!-\pia, no pôsto; setentrional. I honra que comunico a V. riam���� exc�to aos sabados

6Qtl - radiografia, Segundo a agência, o nau- Sa., para que se digne d3 di- q® s.��. d.as, 10 à� 12 horas;
Na prestação desses servi- frágio, que causou a perda vulgar através dêsse c()ne�i-

.

�), - os cand.dato3 dew

((OS, fj,S ampulâncias do SAM- ,de 26 homens que forma- tuado matutino, a próxil:r.,'l; lià0J ler atentament.e af- ins

PU', no Rio de Janeiro, no
I
vam a tripulação do n�vio, realização· dos concul'so.�; l!I;l.� 'Ilrições gerais dest.illada3 a

primeiro ano de atividades,

I
foi consequência do mau ra provimento em Qa,r,gos regular os referidos COlW'.lr-

percoi'l'el'am 588.080 km. tempo reinante nessa parte iniciais das carrei.li.t;bS f!<3· I)fl,- sos, publicadas às. págjnH� .

LISBOA, 2 m. PJ _ Che-
Tais serviços são necessi- do' Adriático: til6grafo e de ���riturário do 9.117/18 do. "Dlál'j!) ütlclal"

gou a esta capital o sr. LUCi;\s; ,

Q. P. do Tri,im-pal de Contas c:l� 7{ d1t COli'1'ente, rJe:n como
Nogueira Garcez, ex-go,v�J:-. i

da Uui�Q.• , �s.!{I&r�G�l1d9, 1;1 �- :�� �mtl'uções espechüs rala
nadar do Estado, <lç.lj:jtÓ:l;'f)..\l;-. !

g\l.i.�4�,::
. eada concurso, publicaua., as

,. lo. FicarfÍ,. W�9j @fitS; QJXl! li.''4),Ji�
l(l.)) � a"s; insol'ições acham- página� 9:285/86 do "Di.9.J'1O

s:e abertas, de 26 de maio '1 OflQ��I" de 10 seguintes. tU,g(i\\" �W�a.n,QiQ, l?J:�t1,��l,}al,
lA(HI,W, o nO};1t1é Ql!8 �ais.24 d� junho, para o coneur-. 'Valho-me do ensejo �,Bilj<\ I ....._�.."...,.,==-"'''''''''_

80 de Datilógrafo, e d:! l\' � apresentar a V. S,!!t. QI>' �rQ,- I

30 de junho, para (', \:�d',,:>qri�. testas de fJ'!.inhíY t;Je:V::l,<;li� �'>;.

turário;
, . .'

It!�í':i e,> q:�l>��).1tAt Gqi��_:ÍjQi@>.H�çãt),
b) - a,. L;ioelegaçp.D I do; 'I.1'i; Jlltllllª,��des de !Souza

bun�� (�ec' ÇOJlF��{ ne�If'.�"t:a- Filho - De�egado"

�R!, <1_PJ!l; ��.�. l;l,G EftIn('l::J elos

NOTICIAS LOCAIS

:LUCAS GARCEZ

IMIGRAÇÃO
SAO FRANCISCO, 2 (U.P.)

- A imigração nos Estados
Unidos atingiu, em 1954, a

cifra recorde de 208.000 pes
soas, declarou o sr. Frank L.

Auerbaeh, adjunto especia:
do diretor do serviço de vis
tos elo Departamento de Es·

tl'l,do,

,

TRIBUNAL DE CONTAS
DElEGACÃO EM SANTACATARINA'

,

Concursos de Datilógrafos e

Escriturários CANDIDATA A
POLÔNIA !

NOVA IORQUE, 2 m. P.) II
- Revela .. se nos circulas. c\a� i
Nações Unidas, qu.e � ?Q.\ô-:
nia será candi,d.ª,ta, aí.\ Canse
lho de §,��\\r(l.:nça. para os a

nos gte lSã6-1957,

REFUGIADOS

o ASFALTO MUNICIPAl

BERLIM OCIDENTAL, 2

(U. PJ - Durante o mês de
maio último, 13.000 alemã�
de Leste, perto de 3.300 mais
do que em abril, se refug·ia-.
ram em BerHm Ocidentai.
Entre eles figuram 3.000 jo·
vens de menos de 24 anos.

da geral de José Mendes, as

trabalhadores da-. Prefeitura
estão entregues a árdua ta
refa. Caminhões' e máquinas,
entre elas, uma' perfuradora
elétrica, operários de uma

Estivémos, ontem, pela re- turma de broqueiros estào HONG-KONG, 3 (U. P.)
portagem deste Diário, oh- em plena e contínua ativida-' - A China bolchevista exe

servando demoradamente os de. Está sendo amurada uma cutou cinquenta e duas pes
trabalhos para a continua- grande parte lateral da es- soas e sentenciou 450 outras
ção elo asfaltamento da es- trada com pedras broq1.1ea- a penas de prisão, por pla
trada municipal para á Base. das ali perto, o que signifi- nejarem revolta armada e

Os sei'viços de alargamenl!o, ca uma economia considera- sabotagem na província no

retificações e alinh:unent08 vel para. a Prefeitura. Gran- roeste de Shensi, segundo
estão plOssegn:ndo em l'ítimo de tem sido o J'endimento do jornais recebidos aqui, ho
acelerado, notando-se por serviço ali notado diariamen- je, de Sian, capital da cita-
toda a estensão da rodovia� te. da província,
um trabalho· inteJuo e que

I
Dizem as notícias que os

está interessando nosso ilhéo. Um prédio já foi demolido rebeldes e sabotadores per-
Na trecho compreendido e duas grandes pedreiras tenciam a uma "grande 01'

entre a pade chamada "Vol- que estr�itavarn a estrada, ganização contra-revolucio-
ta do Ma:dalona" e a estrf-l'- arrebentaàa a dinamite. nária".

PROSSEGUEM ANIMADIS
SIMOS E! EM RITMO ACE

I.ERADO, OS TRABALHOS
PARA O ASFALTAMEN'rO
DA ESTRADA DA BASE.

Execuções
na China

a
P.D.C.

Partido TrabalhistaBrasileiro
Diretorio Municipal

EDITAI. DE CONVOCAÇÃQ

Pelo presente edital ficam convot:ados os senhores;
membros dêste diretório para uma reunião extraordinál

ria, a realizar-se no dia 18 do corrente, ás 14.,30 horas DS1

séde do Partido, á rua Felipe Schmidt 42, 2° andar, com a

seguinte ordem do dia:

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

executiva;
c) - assuntos outros de alto. int.erêsse partidário.

Florianópolis, 2 de Junho de 1955.

CHRYSTALDO C. ARAUJO
Pl'es.idente

Como assunto do u�a, acolho aqui um s:emeto que
o Saratoga quis de.�-il:r ao tarado Irineu, ante-ontem
preso no morl'O (\tiI\. t:-a.txa d'Agua. Os ':,er80s, de sua ve�,
estão um taw�-o) lilJ..l1adios.

TARADOS

A mãi é tarada e tarado o pai,
Tarada, a filha que tanto os critica.
Tarado é quem diz que vai mas não
Tarado, se morre, também, se fica!

Tarado
Tarado
Taraclo
Tarado

quem da venda nunca sai,
quem seu cobre tanto estica!
é quem só para cima cai,
quem bebe cana na bica!

Tarado é aquele que sofre de tara,
Que toma remedia e que nunca saFa.

Tarado quem pensa que o mundo é Sftt.

Tarado quem ri com pleno desgosto!
-

Tarado é o governo em busca de im:r>J)ljjJJ!
Tarados são todos: tú, êle e e l!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


