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I segue

'O jornal _ en;olv�m
Flodanóllolis, Domingo, 5 de Junho de 1955 je, "O Globo" estavamos re·. uma hípotese, uma coisa in

cebendo 'íntórmaçôes
'

sôbre certa nas conversas de im-,
uma possível solução :parfl' o portantes lideres partldartos
problema sucessorío na base Dizia-se que' a . candidatura
duma convergencía de apoio Canrobert.ioomo apoio macl

éntr� os' srs, Jfll1io Quadros" ço deêão Paulo; torçi.l.l'á UI�la
Adernar de Barros, ao nome revísão do problema sucesso
do general Oanrobert Perei- ria, Virl à sua' solídeà-elettc
ra da Costa, 'que contaria, raí,

ainda, com os pessedístas du-: _-Nossos informantes

tristas, varíos setores vli'- eram muitos .de diferentes

nlstas, republicanos, demc-. partidos _ nos pediam' si

cratas cristãos e até mesmo lencio sobre o assunto que
trabalhistas. transpirou, tendo os matuti-

nos de hoje noticiado a rea

lização duma conferencia,

FALECEU HEITOR ontem cedo, entre o ,general
.

_

I oanrobert e o sr, Jamo Qua-
BELTRAO dros. Ao mesmo tempo, um"

RIO, 4 (V. A.) _ Vitimado estação de radio anunciava
por um edema pulmonar, ontem: à noite, que o sr, Ade
faleceu esta madrugada o mar de Barros teria declara
jornalista e ex-paríamentur '

do ao sr, Peracchí Barcelos
Heitor Beltrão, Perde a 1m-I que desejava lançar o nome

prensa brasíleíra, de�ta fo�- do general_Canrobert C,01110
ma, uma de suas maiores fl- nova solução, dentro ainda
guras, Como político mílíta- : do famoso esquema de uni

v.a nas hostes da UDN, parti-,' áo nacional. Como outros
do que representou na Cá- candidatos ou pelos menos

mara Muni?i�al e ,post��io,l'-I a maioria. deles retil'ariar_nmente, no último quadrlênto, suas candídaturas, o benerí
na Câmara Federal. cíado seria o chefe do Esta-
Heitor Beltrão, que desa-' do-Maior das Forças

�

Arma
pareceu aos sessenta e seis

\

das,
anos, destacava-se pela C0111- A proposito declarou a "O
batividade aliada. à lealdade, Globo" o sr. Peracchí Barce-
virtudes que 'lhe eram mar- los:

•

cantes em todos os rnomeu- "Não é verdade que o sr.
tos de ação, Adernar de Barros tenha me

Natural de Recife, multo dito que lançaría a candída

moço veio para o Rio, tl'a- tura Call1'obert. E não é por.
balhando inicialmente como

.

um motivo muito simples'
reporteI' na "Gazeta de Notí· não tive nenhum encontro
cias". Fora do setor jornali,s- com o sr. Ademar...de !Bar

tico, foi por ml�itos anos, se- ros,

cretárlo geral da Associação Só POSS,) atribuir @ssa. no"

Comercial. Tam bem nos tícia ao fato de ontem, Cldl

meios desportivos manteve companhia (lo sr. 'João No
destacada. atividade, tendo gueira, ter palestrado inci
presidido durante vinte anos dentalmente com alguns li
o Tijuca Tênis Clube, A mor- deres ademaristas,
te surpreencleu-o como me111- Conversamos sobre cliver- Illl

Í)ro do Conselho das Oaixas sos assuntos, sem ,quaisquer
Econômicas, prim�iro e únJ.- preocupações de ordem po-
co cn;rgo público' �ue exêrceu:. lítJ:ca, ,

viceê..Pl<esld�nt.c d�· .Ass.<?,cia-j ;Um' radialista, estava pre·
ção' "Brasile1ra ge Imprensa:" sertte, Daí talvez ter sido da
ill'einJ3fô

.

clã"':8:ÓI den'liX" 't:ã:í'm·· C:1aãCjm!la üütíÚ::r:--tm \"'t!nta
ca de Letras.e vice-presiden- de, COnV21'SámOS sobre a poso
te ela Associação Gomacial, sibiliclade dos senhores Ade-'
Heitor Beltrão era bachal'"t'l mar de Ban'os e Jânio Qua�
em Direito, tendo feito o CUl'- dros apoiarem o general
so com distinção e conquis- Canrobert, Dizem que elei'
tando a medalha de ouro (19 estariam dispostos a isso.
"Prêmio Portela". ° corpo Não tenho porém, qualque;
do pranteado confrade foi 'dado positivo a respeito",
trasladado da sua residencia Mais tarde, o general Can
para a sede da ABI, onde fi·· i'obert Perpü:a da Costa (\"s
cou em Camara ardente ·a t� mentiu sua propa.lada· viagern
as 17 horas de hoje, quan- a São Paulo. Disse: "Nao li
do ;'.i dado à sepultura' no ainda as""lotícias sohre a mi
cemitério dê São Franci.sco nha pseuda ida a São P21ulo,
Xavier, A diretoria da ABI, porqi.l€ estou (l.rama60 h6.
que se reuniu extraordinaria- cerca duma semana. Pode
mente esta manhã, entre as dizer que, positivamente, es

homenagens de saudade a sas noticias são mentiros<Ls.
Heitor Beltrão, enviou uma Só saí de casa hoje, esdo,
grinalda de flores naturais para ·exame âe Raio X,
com os seguintes dizeres, Será que durante ess ..; exa

"Ao saudoso e inesquecível me foi que houve a conre
Heitor Beltrão, nosso amigo e rencia? Fl'lll1camente n;1') sei
vice-presidente, a gratidão e como os jornais puderam pu
a saudade dos seus compa- blical' unia notícia dessas,
nheiros ela Associação Br8,- sem ápurar ao menos o que
sihiira ele Imprensa". havia de verclade".

PARA A HISTORIAI.

O PROTOCOLO DOS P1fRTI·DOS
.' "segu'r o' doeu- 'homologados dentro de dez lista U, D, N" o candidato a politíco-admíntstratívo ao a- suntos políticos, fica cr�adaD!1TI10S '" 1

, I· " I A

d'l'
-

tnterparjída-t lítico chamado pe- dias pelos Diretórios reglo- \ Vice-Governador sera da 11s- tual Governo e, em caso � e uma comissao ..'
'"

rnen o po ' ,

, . .

1
,-

!'3 de
í

rí ta dos Presíden
lo sr, Wanderley Júni@r,denais,serâoleva_dosas1'es"I'

ta �os chamados Pequenos vitória nas e e1�oes c e, ',e na,. campos,. "

"
,

1 d 'me'dl'a catarl- pectívas convencoes: Partldos ou vice-versa; outubro de 195:>, ao futuro tes elos Part.idcs signatáríosProtoco o a co . , ",,, ,. . .. , , .

'.

t t 1.

, d) Os candidatos a Go- f) Para aderirem a êste Governador elo Estado, que do presen e pro oco o;
.i}el1se 't 1 rírmado entre vernador e Vice-Governador' protocolo poderão ser ofici- firmará, após a escolha de i) Tanto quanto possível,"Pro oco o .,',.. I'

_ ,

�

t rínenses d poderão sair elos quadros par- alrnente' convidados outros' sua candidatura e antes da a presente co igaçao sera es-
assecçoescaa u::; ,os

; I .
I

.- .. , 1 C·' tendíd municípios-tidos Social Progressista, tldártos de qualquer parttdo partlc1os;' I homologação pe as
.
onven- en 1 a aos "

par I

. te Cristão Repre- signatárío elo presente Pl'O- g) As bancadas dos par- ções Partidárias, a parttcípa= ] Nl firmas dos 5 Pl'eSlde?-Del�oc.:a � p la� -LibertadO" toeolo: tidos coligados stgnatártos

I
cão dos Partidos Colígados tes dos Dtretéríos estão

ser; aç_ao DO ui

-'t' Nacio' e) Se o candídato a Go- dêste protocolo darão na As. �o seu Go\'êrno; I devidamente reconheci-
e Uniao emocra ,lCa -

,.... ".. . 'n:-'
res eito ela cooperação vernador for escolhido da sembléia Legíslativa, apoio h) PaI� execuçao dos a", ,

.

das,

f:�E;10���i�:����ª ViõõrÕiÕ-·iiíicurSÕ"dÕ·dep·ÜiÕd"Õ· liTriiiõ"Chiiêi
ve���n�e�:�,c1� mês de abril NÃO E' ACUSADO: E' ACUSADOR

,_. de 1955, reumram-se, nesta
Senhor Presidente,

I
dei da minha. Não o subtrai de 1950, e do ato pelo qual "Entre elas a da eleição

cidade de Florianópolis, (JS
Senhores Deputados. aos cofres da Colônia San- deixei o importante cargo. da Mesa desta Casa do

representantes credenciados
Durante o debate travado

I'
tana, aonde fui diretor du-

.

Desafie qual�u:r pess.oa a Legislativo Catarinense".
do PSP (Partido Social Pro-

na sessão do dia 26, o depu- rante apenas dois mêses, apontar, de público, siquer Já fui a .excessos de boa

gl'essista), do PDC (Partido tado Sebastião Neves, ao sen- conforme se pode verificai', um cometimento ilícito par- vontade e' tolerância no ex-

Democrata Cristão), do PRP
til' a derrota cio seu ponto de elo título de nomeação, que tido ele mim! . clarecimento daquela atítu-

(Partido de Répr'e'Sentação vista, derrapou da verdade traz a elata de 5 de dezembro I A segunda: )
de, Agora, basta que releia

'popular), elo PL (Partido Li-
política e da ética parlamen-

'

••'--'_ -�_.......,....._-.-................. ...._...__ trecho cio discurso prorertdc
bertaelor) o ela UDN (Uniã:l tal' acoimando-me de traí- ADEMA'R CANDIDATO na sessão de 28 de {!lvereiro
Democrática Nacional). par"!. dor, Tão logo sua excelência I'

.

. "- � de 1955:
o fim especial ele assentar as

desceu da. tribuna, a esta 8U- SAO PAULO ,4 (V. A.) - O Diretório Reg íonal do Par- "Causou�me espécie ou-
b"ses de um entendimento bi e pronunciei o revide com tido Social Prog'l'essista, reunido neste momento, com rIJ· vil' o deputado Laert Ra-
entre essas agremiações pal'- a energia iôda que me C011- pl'esenfantes federais, estaduais e míti1icilmis daquela a- mos Vieira denunciar a

tidárias, com, o objetivo de
cediam a razão e o brio. g"'emiação política, resolveu, 1)01' ulll"mimidacle, indicai' o existência de compromis-

!.gtabelecel' perfeita- coopera- Muito antes daquela tal'dé. nOIT,le elo dr. Ademar de Bal'l'os, como candidato a. presi- sos entre o excelentissi-
cão, política e administrati-

em longo discurso que. não !lente <la República. POI" outro lado, ficou tambcm assen- mo senhor Governador
�'a, ao Govêrno do Estado

sÇlfrêra siquer uma objef;ão tado que o n0rt18 do chefe nacional do PSP será submetido elo Estado e eu. Está ;:-

bem como fixar as normas, dos meus ilustres opositores, à Convenção do partido a ser realizada no Rio Ue Janeiro, quivocado o ilustre col.e-
que presidirão à escolha dos

eu já derramara intensa cla- no próximo dia 11 do cOl"l'ente. ga, Relatarei o aconteci-
candidatos a Governador e

ridade sôbte o ep,Ísódio ds, li••••••
·

$,,�ij••• , do, segur@ de que depu-
Vice-Governador, qne, de co-

eleição da Mesa que dirige os ES�TA�GIO PROSATa'RIO. tados que presenciaram
mum acôrdo, lançarão e le-

trab�lhos desta Casa. Falara os f a tos não me re-
varão ao pleito de 3 de outu-

sem tergiversação. E os 1110- A� SI·t'U.�ca�o d.·OS func',ona' rlrOS cusarão o seu valios,o de-
bl'o do corrente ano.

. tivos que exibira como cleter- U poimento,
Para ess,e fim acorcfam, minantes de' n1inha..>renún-

.
RIO, 4, (V. A.) _'Respon-I lfão devem estar SÇlj itos a

'.

Hi., dias, fuJ p;l'Qcurado
entre si, com o presente 'p1'O- cia à Bt:esiclêncifl. ela A:ssenl" d�náo, c�n.sul_ta do �i�üstél':l(). l1�V? �t{tgi�""prdl:J���l'iO:" 9.:' elo. norn:{:! rePr�S�llta.n.te
tocolo" que vai 'expresso nas

blçia, 1101' justos e a,-;sim 1ne'� da· VJacao sõbre esta-glO p1"O- :OfICIaIS aelmrrllstra:tiyo."Í ,,1'10- ,e dedicado a·migo': 010-:.
seguintes bases: lutáveis,. haviam merec1clu batório' a ·tIue está su)eir,o m�al:'!ó�( na-toyrfrn: ldu 1ti'cfgt1:'

- .d:o,;eico-"-MQ:l'eil'a,
.. _

�

l}UuJ
a) ° Governador do E,,-

unânime respeito do plená- funcionário nomeado medi- 255 do Estatuto dos Funeio- me consultou se deseja-
tado reforrnará o seu Secre· 'ria preSidir o Legislati-rio, ante aCesso, para e.'�rcer .narios.
taríado, até 16 de abril di} Contudo, obedeCendo 'von- <:argo Lle ofiC'ial aclmtnistl'ac vo do Estado. Face à"mi·
corrente ano, constituido. de tade má. que són1erite a peI" tivo classe "I'I" daquela se-

._.. ---�=._.�-

l1ha extl'anheza, aCl'es-
elementos das agremiações da da serenidade pode ex· cretaria de Estado _ o DAS? N

c'entou sua excelê'nch
entaca-o na As ENFERMA A GE 1- 'conVI'te me el'com repres .

_

-

plicar, o deputado Sebastião opinou no sentido de que o que esse . [\
sembléia Estadual, que subs-

:�eves tentou ressucitar men .. estágio probatório, no caso TORA DE D� JAIME I
. feito" sem se exigir de

crevem êsse protocolo e de-
tiras assacadas pela im1)1'en- de nomeação para ocupante RIO, 4 (V, A.) _ A mãe do' mim a renúncia aos

sejam participar do Govêl'-
sa partidária e aqui apaga- da classe final da carreim .cardeal Dom Jaime Barros; princípios pessed.istas, a

no; das pela exposição ele fatos, auxilhr para a classe inicLll Câmara, dona Ana Barros quebra da linha' par�idá-b) Na escolha dos candl-
we me dignara fazer, A gra- carreira principal na forma Câmara, com noventa 'e um lja,

datos a Governador e Vice··
'1e injustiça repeticlá- na ses- da legislaçào respectiva é de anos de idade, foi acometida (C"ontinúa na 5a. p,ág,}

Governador, a serem lnclica- .'ião do dia 26 foi energica- dois anos, ontem de um derrame cera.
dos às respectivas convel1- 1l1ente repelida. En1�outro parecer relativo bral. i\tendida imeditalnehtE �.__-"-;;-'-"-'�"__"�"5-..-�:ç.,fF."""y..

çÕes partidárias, os chama- ° provisório representante à consulta do Ministério da' pelo rnédico Osmar Saraiva,dos Pequenos Partídos ap.re- d
" _

f t t b' 'b t' IdA' f l'
. -

u emsta nao se 'ar ou, po- G,uerra, al,n, em so re es '1-'1' ona 11.a, 111 e 1zmente, ,naosentarão uma lista de oito 'b 1c'ém, ela violencia Vêl"a eOll1 2,10 proba tono, o DASP ma- I apresenta melhoras perma-
.)ue, naquela ocasião, me vi- nifestou-se no sentido de que necenclo em estado grave,
';0\1 _ i830 talvez por Cjue as

c'azões políticas do seu nega,
do chefe Aristiliano Ramo:'
30ntinuem a rondar-lhe a

Não quis!
RIO, 4 (V. A). - Publica

o "Diário da Noite", hoje quI'
o "general Juarez Távora
convidou ontem o senadOl'
Armando Camara, do Rio
Grande do Sul, para lima

conferencia. O· representante
'gaúcho, em consequel}::!ift, a
diou sua viagem a Porto A

legre para hoje à tarde, a

fim de avistar-se com. ü can-

•

nomes;
c) Feita a apresentação

na reunião conjunta dos Pre
sidentes dos Partidos ou De- TRAGEDIA NO SERTÃO' DE MINA,S

GERAISconsciencia, Dia 30, retornou
i tribuna e então) vestindo- RIO, 4 ,(V, A.) _ Divul- Antônio Modesto Faria, filho
3e de falsa vitima, proferiu gam-.se em Belo Horizonte, de Modesto Costa Faria que
declaração de bens, Fez m:lL�: detalhes da tragédia que en·· assassinou sua mãe, um sell
in:;inuou contra nilm _ como volveu a família do fazandei- irmão e a cunhada, Foral:1

COMBATEM A LEI
I

quem, quizesse, sem ser vis, rei Modesto C, Faria em Guia questões de herança que de·,
...

.

I to, atirar cascas de banana

I
ram motivo aos desentendi-DO rNQUILINATO I no caminho cio adversário·- Lopes, A fazenda ela mata mentos entre pai e filho, a.

OS PROPRIETARIOS c?isas que outros teriam in- São Francisco foi invadida gora culminados de maneira
- slIluaclo;

por ja'gunços chefiados por, tão dramática,DE UVlOVEIS São em número de treis as

legados credenciados, serao
os nomes examinados e dis
cutidos e, finalmente, por

unanimidade, escolhidós os

candidatos a Governador e

Vlce-Governador, os qual�

NIOUEL PURO

didato".
Diz depois o vespertino:

"Ao que conseguimos apura!',
com absoluta segurança. o

senador Camara será c0111'i
dado pelo general Juarez pa- SAN QUENTIN, California, ligeiramente palida, A sra.
1'a seu companheiro de cha- 4 (V. A.) _ Barbara Gra- Graham, que foi companhei-'
pa, ° senador Armando Ca-, ham m�rreu ontem, na ca- ra de um bandido, moveu os
mara não aceitará a lndie�t- mara de gás da pl'isão,·local, lábios numa prece, quando
ção, Ante,> havia ele sido sop-' uma hora e meia depois . da foram colocadas as, bolas sô
dado pelos udenista:s cario- .hora marcada, na mais con- bi'e o ácido, debaixo da ca·
cas para candidato .do parti- fusa execucão da historia da cleil'a da morte, às 11,34. Se·
do à Pl'esidencht da Rcpú· Câlifornia." A morte da' cri- guirarn-na na câmara de gt1,S,
blica na última convenção". minosa, que contàva 32 anos hoje de tarde, outros dois
-------,- e cometera latrocínio, assas- condenados, Jack Santo, je

sinando uma viuva da Calí- 54 anos, e Emmet Pegkins ele
fornia do Sul, ocorreu às ., 47. Ambos foram sentenc�a-
1l,42hs" depois de ter sido a dos por outros 5 crimes, in
execução adiada por 2 vezes, clusive elo massácl'e em 1952,
numa série,de providencias de um mQl'ceeiro e de 5 cri
legais de última hora. J anças, na California senten-
A ré estava bem posta, mas1 trional.

RIO, 4 (V, A.) _ "E' in- veladas acusações que, entre
constitucional a lei do inqui- justificados receios, me di.
!inato, E isto quem o diz nào rigiu o parlamentar por al-

bsou eu e sim abalizados mes- gum tempo, Vou citá"las e,

-

Novo processo para sua o fencãotres de dil'eito,. Nós, os pro� a' 11led1'da qlle a� fO"L' rrencl'o
.

,
'. ,:;. ,I ,

-

.. RIO, '" (V, A.) - O técnico dicionada ao preço da ener-prietários, até entãão com nando, irei respondendo-as,
brasileiro Ary KOl'nes Guer- � gia elétrica para que lJUdessepreJ'uizo�, tem!)s nos sUJ'eita- A '1)r'I'111eil'(1' "

�
. .

- .

reiro, do Ministério da Agl'i··I.' te'r custo ,5atisfatório. Com odo à lei. A situação, porém,
"Explique o deputacio Al- cultura, ammciou qlle elesco- novo process,o, haverá econochegou a tal ponto que nos
fredo Cherem de coma bl'lu U111 novo e revolucioná"11l1ia de noventa e dois }10rvemos forçados a- tomar me-
d'

,

f t 1'1'0 I)r�.cesso metalurgico }la- I,cento de energia elétl;ica. t'elidas capazes de proteger 1.-
a qUll'lU a '01' una que u

, clesfruta, para que não 1'a a obtenção de niqueI pU- 'I mais sessenta por cento dc
�AMEAÇAM NOVAqUilo que nos é assegurado -

deixe aos outros o clirei- tO em condições economica- trabalho ,humano,. ,AindaPela Constituição, Daí êste

I GREVE OS E1\/I'PRE
.

to, que sua excelência mente :vantajosas. Pelo que mais: a aparelhagem, que lU-Primeiro CongTesso de Pl'O- .

Pl'ietários, organizaflo por as-
agora se arroga, de jul- afirma o engenheiro Guer-, nos processos cláSsicos é com- GADOS DA TELE-
gá-la adq u i l' i el a po;: l'eil'o, o Brasil poelel'á, ag'ora, lllexa e caríssima, é siml1les

FONICA, NO RIOSociações de proprietários de
'd pI'e.,,'cl·l1{ll·r da inlportacão ele 'I' e barata, '

imóveis de todo país, UlUa
meios proporcIOna os pe-

.

iniciat1'va da' _'S,soc1'aça-o de la sua investidura à niqueI, que está restrita

a'l RIO, 4 (V:'"A.) - No dia
,'1.

d C 1" 8 t'd dI' dezessete será mal'acada da-PrOPl'l'eta'.I'I·OS _de IIT10'Vel's d frente a o oma an- pequenas quan·]. a es, (eVl-
,

-
L e

tana" que, diga-se de do à escassez do metal. '1 ta para á nova greve dos

��e��iiei�Uj:� �l�,��i;:�sdi:e� passagem, foi alvo, em O processo é baseado )la
I
PETROPOLIS TERÁ empregados da .Companhia

de J'ulll0", Esta.s·ior'al11 a,s de- tempos idos, de sussurros "desordem molecular" dos. ONIBUS ELÉTRICOS Telefôrüca. Foi o que deci-
- .

1 d"
. . " • .

I 'h· I I diu a Assembléia dos inte-clal'ações que fez hOJ' e à im- e da ma e lcenCla. pOpl.l- mmcl'lOS e,e 'nlque e e l{rc··,
.

Prensa o SI', Ara4J'o M,aia, se- lar", létl'ico-metallll'g'ico, ,Desde I RIO, 4 (V. A.) - A Prefel- ressados, depois de conside- RIO, 4 (V. A.) _ ° presi- de Contas da União, Superior
._

1951 que ,'em estudando o' tura da cidade fluminense rar a Ci'l.!1lara Municipal co- dente da República sanclo- Tribunal Militar e Audito.,.cretál'io da Associacão. de Possuo o que venho ga- I .

d 't ,.' 1 'd C ngl'es'o N
.

'b IS' EI'P
..

profissional novo })rOCe8So, obtendo, agn- . de Petrópolis acaba de abrir mo "C:lmal'a os paras1 as '. hou a e1 o o :s. <1- nas, Tn una upel'lor e1-roprietários ele Imóveis do nhando como
\ I " .

t I Na noite dê ontem, os em- cional que extende de dispo- toraI, .Tribunal de Justiça doRio de Janeiro, Disse, depois: da',}11edicina, acrescido �o ra, resultados. A .metalurgia, j c?nCOrren�l� P����ll� �i:t:;� .gados resolveram q,Ne se até sitivos da lei número 2142, Distrito Federal, Tribunal do- "Não fOI'al11 os pI'oprietá- que legalmente ,herdel dO <,lo niqueI no Brasil" pelo, que çao comp e a
.

f ela ! de' onibus elétrico alí, 'com I aquele dia' não lhes for con- 'de 1° de fevereiro de 1955, Júri do Distrito Federal, Tl'i-rios que fizeram os preços al- , trabalho honesto de meu pai m ormou, nun�a passou

I It ."

1
. b d' 'strar Não o fase elo fel'l'o-mqueI. aproximadamente vinte' e cedido o aumento de salário,� aos servidores das secreta- bunais Regionais Eleitorais e

'qO� dos alugue1s e Slm os 111- e su � a. �1ll11
�t .: d _

I Apenas essa ligá era pro- I cinco_mil metros de rede aé- ! acordados há 'nove ,meses, rias do supre�o Tri�unal Fe- �utros órgã?s da justiça fe-
"

, lllhnos, quando começaram conqmstel a ca, eu a o �o I
. , , , .: I irão à greve geral da classe, I deral de Recursos Tnbul1al der 1 do Pals.a oferecer luyas", bre, que a esta sempre "lhe \ d\1:z.da e aSS1ill mesmo con- f

°rea.
."

TRÊS EXECUÇÕES EM CAMARAS DE
GÁS NA CAUFORNIA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Floriailópo}i§,_ Domingo, 5 de Junho de 1955 o ESTADO

A Delegacii\ Florestal Regional,
DO sentid" ite coibir. ao máximo 110S- Gerente: DOMINGOS lIi'. D.

- AQUINO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe- Jlepreaentallt•• :
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Repreaeutaçõea A. S. Lllu.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Lt��'a Senador )Jantai! 4U __ 'o
de todos os proprietários de _terras e lavradores em geral, andar. e

'

para a exigência do cumprimento do Código Flore...

ta1I'
Tel.: 2l!-6924 -- Rio d. Janeiro.

- �ua 15 de Novembro l!28 60
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 6U _ Sio Paulo.

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
N& Ca»I�1

com antecedência, �\ necessária licença da autoridade f}o

restál competente, conforme dispõe o Codigo Florestal em
seus artigos �2 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidt.des.
-

REFLORESTAM2NTO

lVllNfSTÉRIO DA AGRICULTURA I

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA },'LORESTAL

REGWNAL
""CoRt;3" COM O ES'l'.i!LDO líl',

$JL"i1'A CATARINA
AVISO

A n�OBllIARtA "fvIlGUEL. DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
VENDE

• .Tlma casa ampla, construída em um" terreno d.e
20,x:19,50, localizada no centro da cidade, �endo parte fl

nanciada, entregando-�e 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$--300.00�,00.
-0-

Duas c�sas situadas em Um terreno de 10x65, sito

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

Preço Cr$, 220.000,o0.
-0-

Uma casa de madeira recem-construlda, pintada a

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

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
'O.

-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

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

Preço Cr$ 140.000,00.
-o'::_

Uma .casa de madeira recem-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma Casa, a Rua' Fernando Machado.
-o-

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 ta�anhos diferentes, situadas junto a Es

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

ta oferta, Negócio .urgen te,
-0-

Três magnificos lotes na praia ..do Bom Abrigo. Pre-

ço Cr$ 170.000,00.
-

-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.000,00.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para ror
necimento aos agricultores em geral, interessados n-o retlo
restamento de suas terras, alem de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para retlorestamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo' de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a. obten� ,

ção de maíeres sclarecimentos e requererem autorização
de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirilfir�se às Agências .'lort'sta-ts Municipais ou díretarnen
te a esta Repal'tição, sanada à rua Santos Dumont nO. 6
eni Florla-nóptllis.

Telefône: 2.470 - Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisllva - Florianópolis, S. C,

Viagem com .segaraoça
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBU8 DO

BAPIDO l<SOL-BBASILEIRO))
Florianópolll - Itajaf - Joinv1lle � Curitiba

o ESTADO Navio-Motor «Carl Hoepcke)l-o-
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, à rua Ccn
selhetre Mafra. n, 160 '1',;1. 3022
- Cx. Poatal' Ui.
Diretor: R\JBjiN'� ;.. RAMOS.

I -

RAPIDEZ - C01'4TORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS ii RIO DE JAN.E1RO

Escalas intermediárias em Itaja!, Santo., Sio Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo neste! quatro 6ltim
mos apenas pana movimento de passageiros,

A, escalas em S. Sebiutiõo, Ilha. Bela, Ubatuba _
prejudicúi'ão o horá:-io de chegada no RIO (Idc&) •

ITINERARJO DO N/N. "CARL HOEPCKE"

ITINERáRIO PAIM O Ml'1:S DR JUNHO
I D A

FlortanÓIJOUS
25-5

6-6
18-6
30-6

Itajaí
27-5
8-6

20-6Ano .• , •..•.•••••••• "" 170,00
Semestre ••.• , ...•.. Cr:) 90,00

No Iutertor
Ano ....••• ,. • ...•• Cr' 2')0,00
Semestre •••••• , .••... Cr$110,OO
Anúncio mediante "ontráto.
Os originllis, mesmo não pu

blicados, não serão de olvidos.
A direção não se responlal ilba

pelos conceitos emitidoi nOI n

iiiOI auiual!ol.,

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6
13-6
25-6

Santos
2-'6
14-6
26-6

---------

fARMACIA DE PLANTA0
MÊS D:E MAIO

,

8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto,

I 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

-0- Rua Felipe Bchmídt, 43.
O leitor encontrar', níJsta co- 15 D

'

Iuna, informações que nec .lu.
- �ommgo - F'armácra Santo Antônio - Rua Fe-

diàrlamente e de ímadiatu: Iípe Schmidt, �3.
.TORNAIS 'f'eJetun. 19 - Dia Santo - Farmácia Catartnenss _ Rua Tra-O Estado ••••.•••..•.. ,.. l!.02! .

A Gazeta................ 2,656 j ano,
_

Diário da 'I'arde ...•...•.• 3.579 21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna _ RuaA Verdade .. , ...•. ,...... 2.010 Trajano.Imprensa .JflciaJ •• ,..... 2,d88
HOSPITAIS 22 - Domingo - Farm{,cia Noturna _ Rua Trajano.

Caridade: 28 - Sábado (tarde) - Farmárla :Esperança _ Ru�(Provedor) •••. ,......... 11,114
Conselheiro Mafra.

I
(Purtarla ) .•••.•••.••••.• 2_Ullll
Ncrêu Ramos .....•..... , .. ,811 29 - Domingo - Farmáda Esperança _ Rua Canse.Militar ....•••• , •.••..•• , 1.1117 Iheíro Mafra.São Sebostião (Caia d.
Saúde) " ..•. ". l.l68 O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo

Maternidade Doutor C..r· Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Schmidt 43 elos Corrêa ,-, .. , •••. " lI.ln TraJ'ano.CHAMADOS UR-
A presente tabela não pod rá ser alterada' sem prévia

autorização dêste Departamento.

INFORMAÇOES
UTEIS

GENTES .f

Corpo de Bombeiros .••.

Serviço Luz (Reelama-
çõas) " ••.•... , •.....•

Policia (Sala Comissário
Po ltcta' (Gab. Delearado).,

ICOMPANHIAS
na

TRANSPORTilS
AÉREO

i 'rAC .. ,................. a:1(}O
I Cruzeiro do Sul ••.. ,... 2.500

-------...-

·�-.....,--.....,...".....,-_.......__...2.�:;mo:��� Panair •....... � � " •.. 3.661
-- �--��----� v-= ._. Varig íUI26

Lóide Aéreil ..•.. ,...... 2.401
Helll •••••• :., ••.••••.• ,. :I!.l1lS8
Scandinavaa .,........... lUíOO
HOTÉIS
Lux ... ,., .•.•..•....• ,.. 2,021
Magestic ., ,... 2.276
Metropol .•. , .. ,.;....... 1.1,&7
La Porta .....•......••. 3.221
Cacique ...... , ..._...... :,4411
Central , .•.•.••.•.••••••

- ::.694
Estrela ••........•.. , . , • 1,171

l�d;'rkÊüo"'"''''''''''
i.6i1

DIsque .....•... , •.•• ,... .UG

r

INDICADOR PROFISSIONALI
DR.

ROa����ASTO§ �A���T� ��RMO Dr. Vidal Dulra filllo
�.. Com prática no Hospital Bio

ç

I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

'"

DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na "Inta CLÍNIC� ÉD� I;R�ANÇAS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
W .....·USSI FILHO _

GARCIA Casa do Rio de Janeiro - PEDIATRIA NEO-NATAL - DIS'f-eRBIOS
• j&

- CLINICA MÉDICA ADULTOS NA�.cm? -- _ASSIST�N,CIA TÉCNICA ESPECIALDIZOADAR:IICAliIOMS·
• Doença. do aparelho :rellllratórlo DI,lumado ..ela "aculdall. Na- CARDIOLOGIA PREMATUROS TR

I TUBlilRCULOS. elo.aI de Medicina da UlÚv�r- Contulto'rl·o.' Rua t'·l·tor Doenças Internas (FALITA D
- ArAMENTO DA INAPET:sJNCIA INFANTIL

DR ANTONIO DIB -

Id d B 1
y )[e1· E APE'l'ITE) - TRA'l'AMENTO DA "'NU

. - :RADIOGRAFIA 111 RADIOSCOPIA • ade o rasl reles, 22 TeI. 2675. CORAÇAO - FIGADO _. TURNA EM CRIA'''ÇAS E ADOLESCENTE�'" RESlI NO�
MUSSI ,

DOS PULMO.S Ex-I.terno por coneurlo" Ma- Horários: Segunda., Quurta. • RINS _ INTESTINOS PSICOLOGICOS ,DA INFANCIA _ ENF-"'R.MID�A'';:;SDDI�TÚIN��!O_;.�Clru_rgla do 'rorax ternldade·E.eola Sexta feiras: CIA Dili "ANEIRA
lo'-< _"'.u... '" .......,

- MIilDlCOS -

d I" d N d (Serviço do p t O tá-l .. _ 'Tratam"rlto mo"erno da
',,.

-

GERAL
••

Forma o pela F_kcu lia. a.- • - ro • e. a _. D 16' \18 h "." CONST ICIRLiRGIA-'JUN'lO.l -

d lU)
as as 01'a8.

SIFILlS �,lJ "�Ó�IO - P!']J,IPE SCHM1D'J'. as_
GBRAL-PAR'J'OS lIa1 iii, Medlcln.. TI.I"loa1Ita.. Ex.IRtlól'nO

r loue:eni,,:: de Clrur. _

.Residência:
o
Rua Fclipa Scll.- SON.,lJL I AS --: fiAS � AS li. fi (J RA::;.

Serviço completQ 6) .••peclali- Ti.locIrur��o do lIo.pttal iii..
ria 40 HOlplt&1 I. A. P. "'-'1' C. ,��ldt" 23 - 2 andar, apto 1 - Consultório _ RUIl Victllr LiONSULT.\S Cf HORA MAJWAl'A.: F'ONIi 8166

zado das DOIlNÇAS D1I SIINHO- , reu Ilamo.
do Rio' de Janeiro

• leI. 3.002, .

Mel'reJ1es, 22. R,�SIDÊNCIA - TE. 'EWC.E SILVEIRA IIiO (FO""iO 11"'''')
RAS, com mode�nol método••• Cura0 de e.peclallla�ii. Pila "édl d AIENDE CHAMADOS • DOMIC"

"'_... v..

diagnóllticolI e tr�tamtnto. S. N. T; �.tllterno • :lx·..ll.· - coCa:id!::pltal •• DR. HENRIQUE PRISCO
-"- J.LIO

SULPOSCOPIA - HISU:&O - tente de (''1rarel•. da Prof. UI. DOENCAS DlI SIIlNHO&AS PARAISO Das ��!�I��ras, ijÚ:-A.'N'TONIO BATi.�·rA
---

DR. CLAR�10 G.SALPINGOGRAFlA - .IIT.A.LO- Guimarlu (lU.). PARTOS - OPIIlRACO.S JUNIOR
LISIIO BASAL· Con.: F.lipe SClunidi, a8 -

eODl: Rua João 'Pinto n. 16, O
Ml!:mcO Telefone' Consultório _ G•.o\LLETTI

, ,Radiote�apIA por olul.. c.rm· FODl ISOl -

d 1600 à 1800 h
peraçõeli - Doençu de Se- '3 1 I

CL!NICA ESPECIAl.I;O.DA DÊ - ADVOGADO _

Eletroeoa"ula-"lo - D_'A�

nitrai
Atenda em Ilora marcada. SI , I , oras. nhon. - Clínica de Adldto.. ,4 5 CIUA..1'ijCAS R

... ......_ '" Pela manh' atend- d'� C d E
UII Vito!' MeirAle-.,. 6·0,

Vlolda e Infra Vermelko, Res,: - Rua •• tev•• luDlor, • w 1.- U�S() fi apeciali:t:ação DO Rsidência: Rua José do Consulta. dae l) ;'ft 11 horu, lON 0: %,468 _ Fl'or21'anóPol1il
Conlultól'ÍO: Rua Trajano, 11. 1, 80 - Fone: 2896 riamente - no Hospital d. Hospital dOi Sllrvidol'l. do lI.- V I P

.

126 p.·1 Reli.• C"III. Padu llif:"lilUnllo,
Caridade. tado. . , a e erelra - rala l�.

.----_� _

l° andar - Edlf1c1o do Ilont,pio.
DR YLMAR COn;; ... tio Residência: (S

.di.Horário: Da. g �i 12 horai-. � Rua: General Bíttincouri A d er;lço il Prof, lbriauo d. da Saudade. - Coqueiros ADVOGADOS

DrDa�Ul�SI�. 18 }loraa - Dr.. CONsCu��l�Ada���J� 11 110- 10�eIefone: 2,692,

11.

HnC:�8�{ta. - Pela manila ao DR MARIO WEN '1' DR. JOSE MEDEIROS
DR AN1���1��l\fES DE

MUSSI ral.
_�_._

oapital de Caridade, . • VIEIRA
Realdêncial AVlI1id. Trom- Rua Tiradent" :; - Fonl 1416 DR NEWTON .

A tarde dai �15I0 hI 1m diu· DHAUSEN _ ADVOGADO _ E
ADVOGADO

powsk7, 8.. •
te no con8ultÕ!:10

..
' RUA Nlln..

,
CLiNICA MÉDICA D. ADUIJTOS 'Caixa. POltal ISO _ Ibjat

sc.ritório e Residência:

DR. JOS:f: TAVAF.J:S D'AVILA ,Machado 17 ".qUIna i. Tira- E CRIANÇAS Sunta Catarina.
Av, Hel'cHio Luz, 11

CIRURGIA G.BAL
' dente�. reI: 2766 - Consultório _ Rua João Pino ,_ Telefone:_ 1346.

_

DR. JúLIO DOm U-OT""ST�CNEMAlIBVOSA8. Doença. de Senhora. - Procto·!C Re�ldeucla - 1'IUi Prillid.Dte to, 10 - -Te!. M, 769.. D L D'
,

VIEIRA ...... � logia - Eletrleldadlll Méclie. outln.ho 44.
-

Consultas: Da. • à. • Iloras. r -auro -

OU·laII.DICO
MilN'l'AIS - CLINICA G.I:2AL Consultório: Rua Vitor Ihi. CLINICA

.

Residência: Rua •• ttlVWI JI1. • -

-

� _ " _

ESPECIALISTA 111[ OLHOS, ça�('}1�:���� NaCional à. DoaD- "eles n, 2S. - 1'elefone: 180'1, OLHOS _ OU��DOS NÂih� filor, 46. Te!. 2.8l!. Clinica Gera)
OUVIDOS, NARIZ II GABGA.'lTA Chefa do Amblllat ::. .. {'\ Hieb- .

Consultu. Dai li hora••m .ii GARGANTA DR. NEY PERRONE E' I' t 1TRATAlIl:.NTO .. OP••Á(JI'\IlS M t I
diante. , speCIa IS a em mo éstias de S nhoras e vias uriná-

Infra.V.rlA���r;:s::b.li.a_.
- nepli::i�r. '0 HOIPlt&l - ���i�êBf��e�::e�.'7��1 DR. GUERREI�� DA FONSECA _

MUND rias.

(Tratamaate i•.....IU 1ItI.
Colônia Sant'Âna

-

DOENÇAS 110 APARELHO DI. Chefe do Serviço d. OTOIU- Formado pela Faculdad. Nacl- Cura ndical rIas infecções agudas e cronicas, ao
4Iperaçlill) Convullot.rapll pelo :tI.vo- GESTIVO - UÚ::ERAS DO Jis- NO do IfosJ;ítal de

FlorianóPoli.lnao)
de Medicina

.

UniV61'1idade aparelho genito-ul'l'Ila'l';o em ambos os "'ex"".
li li choque e eardiasol. In."lia era�· TO'l1 GO E DUO

- Possue a CLINICA OI ÁPAR1I. do Brasil �.. "'"

AncIo.reUnoicopla - !celU * pia. Maladotarapia. Pllc:oterap!:a. I
.. \ DliíNO,

-

ALliIRu LHOS MAiS "O-D"'RN-OS "'AR·A RIO DII JANlIIRO

I
Doenças do aparelllo Dl·.,fl'e�_tl·vO �, dn. slate.....a """.......",

.OCAlo. - Modera0 ,.. ..am••a. CONSULTAS' fOI QaiII ,GIA-DERMATOLOGIA 11 CLI·, ' ,'-lU '" ""

A
.

'" ""F ..,_ _"'•• " .

III. Ote-1Ullolari••al.... C"lcct
• ue.. -

• uI NLCA G.KAL I fRATAMENTO da. DOaNNQ....S

I
. perfelçoamente na "Ca•• da Horário! 10lh ás 12 e 2V.. ás #1:.

'Ilata••)
tal �.. 11 li 11 kora. 8ab� .. 'da ESPECLUIDADa Saude Sáo .Miau.1" ., • . 7:'. ti

_

II ,ri :... 1 II .wraa 'l(manAl) .

DR. ,JULIO PA\JPI'l'Z I Consultai - 111111 m.nltli flO Prot. Fernando. Paulino ConsultOl'lO: R. TIradentes, 12 - 10. Andar _ Fone:
d °Ir. 10 18a... I Rua AnIta Garibal41, 'iq�.__ FILHO HOSPl'l'AL. '1

Interno _por J "'101 do Strviço 3246 _.. • .or... di General Bitt.ncoart. -. À TARDE d -

. de Ci .

Consultório: - Rua Vitor ••1- RESIDENCIAl ltua Boealll,Ta, I Ex I�terno da 21)& enterlUli�a no CONSULTORIÔ. li a.' -

Prot. Pedrdr���n.oilr&
relea IIlI - Fone 1I1S7i. 1311 Te1.2901

. le
SerVIço d.

�ut�o-entnOlO�l·1 'CONSULTORIO' -- Estagio por 1 ano n u. t _

".Rea. - �u. Sio .ler•• II -
-

_

_ da Santa Casa do. �10 ?e Jall.lN ILHEOS nO li!
- �U. iOI', nídade _ lbcoh." a Ir

1'0na nll, DR. ARMANDO VAL:I- (Prol. W. Berllrdlnell�). RE::;IDENCIA _ F&llí e Se "I
Prof. Otávio Rodrirues Lima

DR. SAMUEJ� FONSliI.CA RIO DE ASSIS IAu�t:::e.i1�e). neurolora

(l'rot'Jmidt
nU na Te!. ílJu6

p. b •

Interno por
S
í! �no do .Pr uto

CIRURGIAO-D:ENTIS'fA Do. Senlço. II. ·eUnle. W&lil.d11 .

Ex interno do J1olpit&! matill'-
- '_ OI'Eo�r�gElS

Clinica - Cirurcia - Plote•• da Aulltêncla Mumclpal • _•• - mdada V. Amaral.
,

DR. ANTON!O MONIZ I CLINICA DE'"ADULT ...

Dentária pltal d. CarI4a.. DOENÇAS INI':lRN,U DE ARAGAO ' DOENÇAS DN ':;1ilNEOR \8
Ralo. X • _lafr,uV.rnlll. CLiNICA K:S:DIC4 D. C&LUf- Coração., i:st�m.eo, lntil$1I1O, '. " , , CONSUL'fAS: 1\10 Bo.pital d.

Conlult6rio • :&8li14Inctll. &a. ÇAS • ADULTOS ficado a 'fIai bIliar... &tn., ClU� CiRURGIA ,rRBU�A10LOGL\ ,Cal·idade. diariamilnt. daij 8 à.
}I'ernando )[aCÀ.da I. - A,ln,la - riol • itlf-il.. .. _ _ ro _OItOPIl_dli1:"\ lIa,

-

Teletou: i.II ConauU6rio: Rua Nun.. :11.- C0l1lult6rio' VltoJ: -"11'41'-' vonsuIt61'10: J�aQ, Pint-o, 18. -

No consultório, � RUIi Joio
Consultai: dai &,00 ál 11.111 ehado, 7 - Conaalia.... U .. :iiI. Dlls 16 às 17 dlarlam;,ntll. Pinto !:r. lH (la lindar)

e dai 14,00 b 18 horal 18 ho�a. ".

Da. l� à•.18 hora..
_._ Me_ll.oa_ e�s, Sábado__' Dl .. rillmente da. 10 �. 11 • d.iI

Ezclu8ivamente com kora mil'- R"idência: Rua Jlareclial lial· Reilldincla: Rtlil Bocaia". lU. !;es. Bocalllva lU. 14 às 16 hora!,

ta... , Jb'l'm�, I -- j'OllU: 1'181
_

Fone: lItia. l' oue: - í:.'ll.. RESIDENerA: - H-:.. a Duart.
Shutel, 129 - Flol'ian6polilil.

Lavando com Sabão

'Viraem Especi.alidade
da Gla. 1'1'IIL INDUS'BIIL�-J8ID,11I8. (Dlarca registrada)

ecoDomiza,.,se tempo�. e dinheiro
,�=-",,"...::;:�������:::::==::=;:;:;;::;;::;:;=:=-=:;:;======_._--_._---------_.

-..___..____.,��--_._---

.�.

_�i..�"2:"r�'

Agência:
---

nua Deodoro e8<iuin8�d!l
Rua Tenente Silveil'6

-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.

-'----0-

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

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

-0-

'Duas casas de material, situadas no Morro do Ge

raldo.jtendo cada casa seis peças. Preço das duas

Cr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento. -,

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

I -

aparelhagem moderna e compl�ta para qua\qnel' e:v:&...
radlolópco.

Radfogratlu e i·adJollcoplaet.
Pulmões e coração (torax) .

Estomago - intestinos e figado (colil!cistogratia).
Rins e bexiga (Pieloguafia),
Utél'O_ e anexos: Histcl'o-salpingo!;l"1'l.il&. com insufla.

çao das trompas para lliagn6.stieo da esterl&d&d.
Radiografiall de ossos em geral."

•

Medi�as _exaLa;; dos diametros d bacia. para ol'ienta�
çae. do parto (Rádío-peJvimetria),

Díàrtamenta na Materntdade nr, Carlos Corrês.

&.ali

2.404
1I,03S
� .•I" Raio x

,�,F
•.•

Restaurante Napoli
RUA MArechal Deodoro 60. ,

Em Lages, ilO sul. do Bl'a.s�, o melhor I
Desconto f'.$pec1al para o� senhores. na.Jantel.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:S�@ilUUi��$@�Ii'Ôl".Hj••eG@GeQ)4��e;}e\ljUl)GOt)�3QUfj}QCiI.e®��?){hliJ6 Ge .�CI se .516'

fMi lury Machado., e.; I edO e

J ACONTECIMENTOS SOCIAIS I Ordem
t �@.(ii•••••,,$).tl-."'••�Gt\lIil�••1

S. SURI

SjtTA. VANILDA PIRES

Compléta, hoje o 15° aní
versal'lO na tali.cio, a gentil
srta. Vanilda Pires, diléta fi

lha do sr, .v�reador João Na

vegante Pires, e de sua exma.

esposa dona Izaura Comi

cholli Pires,
�,n regoziju pela sua en

trada na "jeunesse dorée" da

nossa terra, a ditosa aníver- Parti018paçaosal'iante, que é aplicada' alu-
.

.

..

na do Colegio Coração d OSWALDO DAMASCENO DA SILVA
Jesus, oferecerá ao grande e sua esposa d. ZELITA LAUS DA SILVA participam ás
circulo de suas amizades, na oessõas de sua Família e amigas, ti nascimento de seu fi
úlsiclencia de seus progenito- lho LUCIO, ocorrido na Maternidade "Dr, Carlos Correia",
res, uma encantadora res-

no dia 1° do corrente,
tinha, --�"_.-

Ao registrarmos a auspí- . IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
ciosa efemeride, apresenta- E

mos á srta. Vanilda Pires as HOSPITAL DE CARIDADE
nossas efusivas felicitações CORPUS CRISTI
com votos de uma radiosa De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra

passagem pela primavera ela de convidar os Snrs, Irmãos, e as Sn ras.
-

Irmãs, para
vida, comparecerem, quinta feira dia 9 de junho, às 13,30

horas, na Sacristia da Catedral' Metropolitana, a-fim-de
Jairo Pereira revestidos de ba landraus e fitas ela nossa Irmandade, e

Festeja hoje seu aniver- à mesma- incorporados tomaram parte no préstito em te a segurança vizivel .:,

sário natalicio, o nosso pre-II
honra a Jesus Sacramento.

- palpável. Isso, todo mundo

za.do conterrâneo, sr. Jairo Consistório, em Florianópolis, 3 ele junho de 1955, vi u.O que, porém, muitos

Pereira., ativo e cavalheires- José Tnlentino de Souza poucos podem ter visto, é (1

co gerente dos Serviços Secretário sacrifício do pobre policial

Aereos Cruzeiro do Sul, n es- J lue REDOBROU no serviço

ta Capital. l O O C E S que já vinha dobrado de há

Muito relacionado e esti- . muito, Um dos que viu, foi

ma do entre nós, o ilustre Aceitam-se encomendas de docínhos em grande, va- o repórter dêste jornal, que

nataliciante será hoje alvo ..-icdade, de tortas, bolos de noiva, salgadinhos para bati- sob o título "Grossa Malan-

de justas homenagens, a qup zados, casamentos e aniversarias, dragem" publicou uma nota

prazerosamente, nos as- Ruã Melo e Alvim 17 (Chácara Espanha) Tel. 3,416, em a qual focou a Ignorada
tragédia do nosso policial, Tom T. Wildi & Cia. Ruy Soares Dorival da Silva Lino
servidor que reputamos o _.,

�i��� ae;����:�:�el�� '!�I����� Médico Brasileiro estuda no Reino Unido
nem os pobres policiais pas-

::ld:I��:��::d:Osd: �::e �!� : A Importaucia dos centros científicos britanlcos
nhuma gratífícação para ai) : LON?R�:S, l.B,N:S') -:- ,

A ; no-americanos e multas d ê-

I
mns ele estudo na Grâ-Bre

.. .
ímportâncía do l}emQ Umdo I les aproveitam os serviços, tanha,

'

lnIenos um cafesmho
..:

E' como centro de estudos mé- I' do Departamento de Visit�n.' Medícos do Brasil e outros
uuro. Um que falamos ]a,N- ítco .. t'f'

, ..

b . t d C I B
' , , . ..

I' 't· d 'f
•

" C ic S e cien I ICOS e em COo, es o onse ho rítãníco países tem so ICI a o ln 01'-
tava quatro noltes nesta a··, he 'A� - l.� • '-'l' J t'

. - . ,. -i-,
,

� .....-t- •
<;_

..
__

• ., �

...
_." "'-'7" C:l"""'-'<:1�eH:J�lneulCOS· ia ,.l- para preparar seus progra- mações sôbre a maneIra de

,onla Interminável. ' ... /.
-

N to 'd· 't'·
-

COO·NCURSO DO
poder encontrar-se com es-

es ·es eVOUll os empG� .

1"· o't" .

j I'
"

j f d
pecia ístas brí amcos que

L e eis SOClaIS, o l e ensor as -

leis, das leis não tem, como BANCO 00 BRASIL gozam_ de
�
gran?e repu�açal�

t
.

I b
..

. em seL1S respectivos campo�
1S ou .ras c asses, o em�_'�')

. _científicos, e também sobre
'lmparo que lhe assegure fie- V

'

enclmentos iniciais - Cr$ 5.000,00 (inc. grat.) as possibilidades de visita.l'
.�ão o direito ao repouso, pe- Próximo concurso _ Nov. de 1955 I dos

'.

lO menos, pelo menos a com.
a guns maIS ramosos

Prepáre-se convenientemente para o próximo con- hospitais·e centros de inves-
pensação pecuniária pelos d N d 1955 I"

- ,

curso e ovo e , a se rea Izar nesta cidade, estu- tigaçan medica da Grã-Bre-
�xcessos de fadigas, com d d t

'

d
'-

-

an o em pon os organIza os por professores do próprio" tánha,
pensações essas que o auxl-
l' h'

,
Banco. Peça informações ao INSTITUTO NACIONAL Um dêles, o dr: p, A, de

lem na Iglene mental q'.le DE CI1i:NCIAS E ARTES _ 1;'raia de Botafogo, 526 _ Moura, que pratica a cirur
deve ter o dirito de fazer ca- RIO, ou solicite a remessa do curso completo pelo siste- gic" plástica em Santos, Bra-
mo ente humano, ou se náo ma de Reembolso Postal pelo preço ue ·Cr$ 700,00 (Via sil, encontra-se em Londres
isso, para pagar os remédios Aérea) ou Cr$ 640,00 (Via Terrestre). desde o mês de março, e
no combate de uma velhice

_ (Remeta.-nos êste an.úneio - 1010) assiste às operações que efe-
prematura, O soldado ele po- ._- _ ... _ .. - tuam os especialistas -britã-
lícia não elementos que sirva NAPOLEA'"O NU-NCA ESQUECIDO_

E'
nicas em cirurgia plástica

um ano apenas, um pro - " ,

",

1 '

nos hospItaiS londrmos de

�lsslOo�a, e �essa . q�a.hdade PAR�S _ O afeto dos fran-l PARIS - O conhecido d-' Middlessex e Mount Vernon, .

devena estar melhoI ampa-. ceses pelo Imperador Napo- entista brasileiro
-

Prcfes30r O dr, Moura conheceu tam

l:ado de que outros milit_�-: leão, que deu a história da Carlos Chagàs Filho, que a- bém distinguidos cirurglOes
A data de hoje recorda-nos que: �:s, quant� ,as .!'lua,s coni1l� I Fr,a�ça tantas páginas de lém de seu valor P�'óprio, se plásticos de cidades provin-

, "oes de serVIço, POIS bem, glona, em todos os aspectos destaca, nos meios intdec- ciais, e passou uma seman:l
-

. , ' ,Os regulamentos militar·'s I d 'd d" t' t'
,

t' 't'f' ..:J '

em 1729, 110 SItIO da Vargem -do Itacoluml, mal-S, ,:" I
a VI a a mmls la Iva, JU- uaIs e clen rIcos ,1C- Pans, no Real Hospital ele Cl'Ífmça

tarde Cidade de Mariana, nasceu Cláudio Manoel I prev.�m, como:folga M�J:>nIvlA 'rídica, política, social, e não como o filho do descobridor I e no Hospital de Bangor de .

(la Costa um dos "inconfidentes mineiros'" t�lelavel, quarenta e oIto por apenas militar, não ai-rêfere, da moles tia do "Ba1:be:l'o" Edimburgo.
em 1755,' uma carta ele Lei do Govêrno de D, J0- l v�nte e quatEo ho:as �e ser- Ainda este ano, na passa- qúe tomou seu nome, estev� I-----------�--sé l, orientado por seu grande Ministro Marquês ylÇO, O nos:o I�OlIcl�l �la� tero gem de mais um an!vel'sádo recentemente nesta capita;. VENDE SE·de Pombal rivalidou leis anteriores C011cernen--

ISSO, Absurdo, RegIStrOU O da morte do Pequeno CDrs.J, em excursão cientifica,
,.

tes a liberdade dos selvicolas"
reporteI' �o focar aquelas

{que
depois de salvar a Fran- O Professor Carlos Chagas Cão da raça collie com

, , _

'
., "quatro 110ltes", Será meSl11'J d' dI' 1

.

f'lh f
' d

'

d'd d
em 1819, uma DJV1SaO de tropas corl'lentmas, co- ,

' ça o cao� e e e eva- a nos 1 o ez uma serIe de COll- 01S anos e I a e amestra-

mandada pelo Coronel Andrés Artigas, foi der- :0 quatro? Para q�e melhor fatos militares, deu ao país ferencias expondo os resulta- do ver e tratar a rua Bo-

rotada. em Itacbrobí pelas tropas do então Te-
"e ente��a °

o, q�:e .e que �E! um longo governo de reali- caiuva 210.

nente-coronel José de Abreu, mais tarde General �?ama serv,lço e l;ecessa- zações em todos os ramo:; l�" dos de seus trabalhos sobre �ff�"":' ,.'

e Barão de Serro-Largo'
no que se saIba que este na- atividade, Paris prestou 110- os peixes�elétricos, (especial- ----------.--

" da tem a ver com o eXl)edi- '

.

° 1 t L d·em 1824, comandadas pelos Ma,lores Lamenha -, menagem ao genem e ao men e as piranhas) dos rios

ava eira
.

L' S
' '

h
� ente que contmua normal O goveIonallte b 'I' S b

. , '

.
'

111S e eara, as tropas entril1c eIradas na Bar- "
, rasl euoos, o a presl'.lencla

ra Grande defenderam em Alagoas os ataques
serviço são horas e horas, O Presidente do Conselh() do Sr, Berthoin, Ministro da

.

das tropas do Govêrno Revolucionário do Reci-
dias, na ronda, no plantão Municipal, sr, Bernard La- Educação Nacional, o notavel Oferece-se lavadeira en-

fe, dirigidas pelo Tenente-coronel José Antônio
ou na guarda, sem ir em ca- fay, cercado dos membros da cientIsta brasileiro teve a 8a- ciente, cuidadosa, rápida,

Ferreira; I
sa, muitas vezes preso, amar- mesa da Assembléia n8,r!i:�- tisfação de inaugurar, 1',0 econômica e higienica, Pode

em 1847, em Pôrto AlegTe, faleceu José Felicia-'
rado ao cinto, Em todos os ense, foi aos Inválidos e C,l- Palácio da Descoberttt, Ul"l"Ja trabalhar 5 dias a titulo de
demais setores há "extrao·to- I b d ' ·'1

' -

no Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leo- ocou um raça a (le [ores expOSlçao cO�lsagrada aos experiência, sem pagamento
ld 'el S

dinál'io para os servicos ex-· a·o p·e' du tt'llU-,ulo C-ie N"�o-. t b II d 'bpo o 'naSCI o em antas a 9 de Maio de 1774' 00 ". ra a lOS e seu paI so re o ou qualquer compromisso,
8'81 'f I b 'Ih

' traordináríos, na policia não, lea-o, ASSI'stl'ram aO ;'eroi'1110'11_;" t t t d "D , m
em 1 ,a eceu o ri ante e valoroso jornalis- v ... ra ame"n o ,a oença, de .ll'atai: a Rua Conselheiro

, Saiba-se mais: o "servI'co tanlb' G ·1 M·I'· Ch �bta Jose Ferreira de Menezes, fundador da "Ga- ' 1 em o �overml.C ()i' I 1- agas e so 1'e o comllatc, Mafra, 6 fone 2358, 10J· a de
não é considerado extraord<·, t d P

.

zeta da, Tarde" do Rio de Janeil'o. Foi um dos - ar e a1'ís e o governador em geral, ás. febres tropicais Pereira Oliveira & Cia com

audazes defensores da abolição da escravatura
nário, que o fôsse, pelo me- da Instituição Nacional des' e infecções parasitarias 110 a Lavaroupa Prima, �. ma-

no Brasil; nos, a dobl'�, Seria justiça, " Inválidos, Brasil, quina ele lavfu mais vendida·
em 1945, foi assinado o Decreto' n. 18,811, pelo
qual o dr, Getúlio Dornelles Vargas, entã,o Pre
sidente da República dos Estados Unidos do Bra
sil declarava guerra ao Império do Japão,

André Nilo Tadasco

ANIVERSÁRIOS

saciamos.

FAZEM ANOS, HOJE:
- menina Léa, galante fi

lhinha do sr, Newton da
Luz Macuco;

menina Rodelmira
Wanderley Santana, filha do
sio, João Santana
- sr. Evaldo Schaeffer,

funcionário da Fazenda Es
tadual'
- Ten. Moisés Cardava

de Oliveira, da Policia Mili
tar
- sra, Otília Luz Man

nebach, esposa do nosso

saudoso conterrâneo sr, Ogê
Mannebach, brilhante jor
na lista- humorista;

- jovem Edgard Sch
midt, filho do sr. Dilermano
Schmidt e sua exma. esposa
d, Córa Schmidt;
- sr, AltariIl).o B, Morei-

ra

FAZEM ANOS, AMANHÃ:
- sra. Placides Cardoso,

esposa do sr. Manoel Felix
Cardoso, alto funcionário da
Firma

.

Carlos Hoepcke, e

pessôa muito relacionada na

sociedade local;
- sra. Robelia Silveira

FALECEU BOSCHOT
PARIS, 2 (U, P,) - Fale

ceu nUll1a casa de saúde a

Átle estava recolhido, o fir,

ctolPhe Eoschot, secretál'io�

�erpétuo da Academia de

delas Aiotes, Tinha 84 anos
e idade,
----.--�--------------

Atenção
nUma Sra, Francêsa ensi

P:l' o, FRANC:Il:S em aulas

It bculares. Informacões:
ua Nerêu Ramos, 26 .•

Póvoas, esposa do sr, Age- lhinha estremosa elo sr. AI
nor Póvoas, alto funcionário berto Schmidt e sua exma.

do Departamento Reegional esposa d. Adi Carolina Sch-
dos Correios e Telegrafas mídt-; .

neste Estado; . I ' - sr, Amauri Silva
- sr. Jacó Jorge José, - menina lVIarionette, es-

sócio da firma Jorge Sa Iun tremasa filhinha do sr. João
& Cia e pessôa muito rela- Henrique de Bem e sua

cionada nos meios comerei- exma. e-sposa d. Liége Costa
ais do Estado; de Bem, residentes em
- menina Leila Mara, fi- Araranguá ;

HOJE AMA ENHÃ
·-NO PASSADO

5 .DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:

_jlm 1641, foLdeposto do cargo de Vice-Rei -do
Brasil o Marques de Montalvão, "embarcando
preso, na Bahia, para Lisboa;
em 1821, no Rio de Janeiro, um pronunciamento
militar de tropas lusas, sob o comando do Ge
nel'al Avilaz, exigiu e ·conseguiu a demissão do

Ministro Conde dos Arcos;
em�1827, o então Major Luiz Alves de Lima e

Silva, com uma Companhia do 'Batalhão elo Im

perador, destroçou um Corpo de Cavalaria Ori
ental em Moreno, nas proximidades de Montevi

déu;
em 1837, o General Bento Manuel Ribeiro, sob a

bandeira da Revolução· Rio-grandense, destro

çou, no Arroio Santa Barbara, as tropas do Ge-
néral Sebastião Barreto; ,

em 1843, o General David Canabarro, foi repeli
do em Alegrete, pelo Coronel Francisco de Ar
ruda 'Câmara, sendo in iciado (} sitio dessa posi-
ção.

fi
--o--

DE JUNHO

-- -_._-_. --�.-- -- --- -

.

- '.
" _

.
I

AGENTES-PRECISAM-SB
Excelente Comissão - Mostruárió Grátis

Fil'ma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Rêembolso Postal.
Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Paulo

A função precípua da po

lícia é garantir a ordem e

assegurar. a tranquílídade do

povo, Nosso, ao que parece,
ainda não tendendeu bem isso

Expliquemo-nos: Se a policia
garante a ordem, o povo es

quece a polícia, joga-a a

margem e deixa que pereça
a míngua de recursos; :>0

não garante, o medo faz com

que se movam, gritem, exí

j am providências e", corsa

rara, chega até a sentir UI!'>

prurldos de gratidão",
Os tarados andaram a fa

zer das suas, nesta pachor
renta, quieta e ultra-pacata
cidade de Flcríanópolls. (J

movimento n o t u r n o

serre "pane" porque houve

_)ânico principalmente no

mundo feminino, Então. , a

oohcia apereceu; apareceu
do geit» que nunca deveria
ter deixado de estar, sempre
presente, Todo mundo viu

policiamento e percebeu o

desvanecimento dó medo an-

--�-----"-------'-�------------�-------

Comece
pelo telhado...
Sim: comece escolhendo
es chapas ondulados Eternit pois com íssc
I) Snr. eliminara de uma �6 vez diversos preblemes.
A.s chopes onduladas Eterílit
·reduzem ao mínimo o trabalho de construções,
poupem tempo. mão de obra e madeiramento ...
além de darem um aspecto moderno
e "gradá·.el á obro, Portanto emece bem,

comece peio telhcde, exigindo

� 11I,0"1"llIn&
,

� TUllit·IS4ti41iil

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AM�ANTO I.A.
SÃO PAlILO· RIO DE JANeiRO

OiSTRlíiUIDORcS LOCAIS

00 ZEaMUTRETA
.:", ,r.' r.'..:.,..", ... ,,�. , ,., . .:-' ........ ,.,,'... ," "
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neio dos Clássicos

Vende-,e
Uma propriedade com Re'

sidência e Fabrica de ma'
• aS

veis no começo de Capoelf
inedindo 35 metros de freU"

Um quarto de solteiro completo de imbuia, uma te por 558-de fundos. Ver
e

copa laqueada e um jogo estofado.
. tratal' no local com o sr.

. Ver e trata:r à Rua São Jorge s/n., s6bre loja SAPS. Roberto Russi.

Começa esla tarde o
··• ..��"'..�··'f�

NESTA·CAPITAL, HERCllIOLUZ E AVAl EM'ATRAENTE PUGNA �= OS 'oEMAIS ENCONTROS -INCERTA A P.RESENÇA
DO CAXIAS EM TUBARÃO

-

,...
..

ay.7''''����cor .",.� �. -.Hoje'fL finalmente, será São cinco os encontros Será um jogo emocionan-
I

O Hercílio Luz, que 110 denciada a grandes con- do G. E. Brasil, embôra der-
iniciada a disputa do 'I'or- programados, tomando par- te, estando tanto o time de, ano passado perdeu para o 'quistas. Na tarde de hoje, o rotado por 6 x 2.

nei? dos CIássico.s . ':N�lson te na rodada todos os dez Nizeta �omo o "onze" .sulino ; Ferroviári� o titulo máxí- I
"Leão do Su�' proc�rará suo I Os avaíanos, contando

Mala Machado", ínícíatíva e concorrentes. credencíados ·s realizarem mo da LIga Tubaroneuse, peral' o "Leao Ilheu", mes- com os fatores campo e toro

organização do Departa- Nesta Capital bater-se-ão j um grande match, sensacio- após conservá-lo por mui. mo reconhecendo que seu
f

cida, esperam fazer bonito
mento de Futebol da F. C'IHercílío Luz, de Tubarão

e,.
nal e renhido do princípio tos anos, SUrge em 55 com' antagonista cumpriu uma

j
na tarde de hoje. Jogará o

F.
.

Avaí, local. ao fim. uma nova esquadra, cre- bela "perfnrmanse" diante
j

conjunto provavelmente com

.............sco••••••••.,..................................................•••••••••••• • .

"O Estad,o Esportivo"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••�••••����������•••••M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••••

Jooo intermunicipal em Saco dos �R������?�����n�I���J���ocl��ful F�o1�gt:�i���L,
Limõe(na tarde de hOje 1����:o�:��::�:::!;i,i;

Hoje, a convite do J.O.C. gramado do Ipíranga F. C., obteve bela vitória pela con- segunda-feira proxima o seu

�. C. .vírâ a esta capital a : �� .Saco dos Limões, com tag:m mínima (�xO), de.: t�'abalho já concluído. �s.
forte equipe do Corridas F. ; rmcio as 13,30 horas. vera ter boa acolhida entre srm, dentro de poucos dias
C. da localidade de Con- I Este jogo intermunicipal os desportistas, pois trata- I

teremos distribuido o novo

quistá (Mm. de Nova

Tren-I que será o segundo, pois o, se de duas equipes bastan-: Codigo Brasileiro de Fute
to), para uma partida amis- primeiro foi efetuado em

I
te credenciadas no futebol, bol que entrará em vigor

tosa que será realizada no
I Conquista, onde o J.O.C F.C. varzeano. imediatamente.

FEDERAÇÃO ATlE'TICA CATARINENSE I
Nota Oficial n. 7-55

.��
..",_.�'-

o preaidente da Federa- Doze de Agosto, pelas parti
cão Atlética Catarinense, dr. das já realizadas, bem como

João Batista Bonnassís, ten.: aplicando aos referidos atlé

ao em vista a sessão realí- tas a pena prevista 110 art.

zada em 31-5·55, notifica

1'41
do Código de Penalida

que o Conselho de Julga· des.

mente, sob .a presidência do 2. - Recurso do Carava-

Conselheiro, Major Maurí- na do Ar E. C.
cio Spalding de Sousa, pro- I

.. Objeto: nulidade do tor

feriu as seguintes decisões : neio micro do campeonato
1. - Recurso do Lira Te- ode basqueteból juvenil

nis Clube Recorrtdo: Presidente da

Objeto: inscrição dos da FAC
Atlétas José .Luiz Boabaid e Decisão: Homologar o ato

Antônio Rosa • do Presidente da FAC que
Recorrido:' Presidente da declarou o Lira Tenis Clube,

FAC :
-

campeão do Torneio Início

Deci�ão: Homologar o ato e indeferiu o protesto do

do Presideilte da FAC que Cà-ravaua do Ai E. C. pelos
indeferiu os pedidos de ius· fundamentos consignados nª,

crição dos atlétas José Luiz Nota' Oficial nO 06/55. Esta
Boabaid' e Antônio Rosa, decisão foi proferida por

pelo Lirà T. C., consideran· unanimidade de votos.

do-os regularmente inscritos 3. - Notificar os clubes

pelo Clube Doze de Agosto, filiados, Lira Tenis Clube e

uma' vez que êste fiiiado Caravana do Ar E. C. que

apresentou os pedidos de o prazo para recurso das de·

inscricão devidamente acom· Clsoes acima começará a

panhados dos atestados mé· correr da data em que rece·

dicos, ·conforme exigência berem a presente Nota. Ofi

da Nota Oficial nO 01/55, cal.

formalidade esta que o Lira Florianópolis, 1° de junho
T. C. nãà satisfez. A decio de 1955.

são em referência foi profe- Maurício Spa.lding de Sousa
rida por maioria de votos, Presiddente do Conselho de

tendo o Conselheiro Antônio Julgamento
Pereira de Oliveira Neto se Nilton Pereira Secretário

pronunciado pelo cancela· João Batista Bonnassis
mento das citadas inscri·

ções, sem pl'Í!juizo do Clube

no gramado do Oswaldo
Cruz as aguerridas equipes
do América e Taubaté, ccn

De acôrdo com as normas seguindo levar a melhor,
I, .

I ti ]estatutárias, convoco todos apos sensaciona partrc a, em

õs associados no goso .dos : que foi sen::pre superior .na
seus direitos, para uma reu- I cancha,

o time do prrmerro

nião de Assembléia Geral que marcou 3 gols e conser

a realizar-se quarta-feira, I vou iI�vict� a sua �idadela.
dia 8 do corrente, ás 19,30 O Amerca Jogou assim con s

horas, em sua séde social, à !tituido: Argentino, Noel e

rua Delminda Silveira 240, I Ch.inês; Brando, Guido e

com a seguinte ordem do .
Jair I; Wallace, Itamar, An

dia: tônio e Jair II. O "onze"

1° - Eleicão da nova di- vencido foi êste: Marreco,
retoria.·· Orivaldo e Liberty ; Jaime,
° - Outros assuntos de

I
Demostre e Zico; Raulino,

TORNEIO DE QUAR· mais 1" (Barriga Verde) interêsse social. Pido, Cireno, Nem e 'I'eodo-

TETOS com 1.043 pontos Florianópolis, 3 de junho. miro. Todos os tentos foram

80 lugar - Quarteto "Só· de 1955 consignados por Jair II.

O Torneio de Quartetos bras" (Granadeiros) com Saturníno Teixeira - Pré- Palmeiras x Universal

sob.o patrocínio da Federa- 990 pontos sidente No Campo do Manejo, pe-

cão Catarinense de Bochas

I
Individualmente entre os la manhã, será decidido o

� Bolão, em sua segunda déz primeiros destaca-se CAMPEONATO mais sensacional torneio

"rodada" apresentou o re- os seguintes bolonistas: varzeano destes últimos

sultado abaixo:

I
Lange com 312 pontos - B'RASllEIRO DE anos, sendo protagonista .OS

10 lugar - Quarteto Eurico com 302 pontos -
.

i
.�.

.�. conjuntos do -Palmeiras e

"EIG" (Praia Clube) com Cardenutto com 300 pOl1-' REMO
Universal, que, estão "tiriin-

1.228 pontos tos - Arlindo com 298 pon- .
do", e confian�s nas pos-

2° lugar - Quarteto "OS tos - Waldemiro e Nelson, RIO, 4 (V. A.) _ Sómen. ,sibilidades de seus defenso-

GALOS" (Barníga Verde) com 294 pontos - O�waldo te até agora a Federação;
res. .

com 1.130 pontos com 293 pontos - Arnin com Pernambucana vem de se II NOVAS VIT
'

RIAS,,�o lugar -" Quar.t�to 292 pontos - O��i COl� 284

ma.niféstar contrária à rea· . O .

BOLA PRETA (Barnga pontos - MoaclI Cardoso lização do Campeonato Bra.
Vel'de) com 1.111 pont�s "

com 279 pontos e Egon com sileiro em 18 de dezembro DO VASCO E FLU�4° lugar ,- Quarteto 278 pontos. vindouro, Acreditamos mes-
"FANTASMA" (Granadei· Confórme informações co-

mo que as demais entidades MINENSEros) co.rn 1.104. P0l1tos lhidas ,l'unto ao Diretor-Es· I
. assim não procedam, tendo

50 lugar Quarteto portivo da Federação, esta·
em vista a razoável medida

"LEõES DA SERRA" (Bar· rão em disputa 10 medalhas tomada pelo Conselho Téc
l'iga) com �.091 pontos para os quertetos e 1 para nico da CBD em antecipar o
6° lugar - Querteto "T:\ o campeão individual, gen· certame nacional a fim de

BOM" (Granadeiros) com tilmente ofertadas pelo des- I
melhor preparar 'os conjun.

1.062 pontos portistà snr. Filomeno Bal- I
tos brasileiros que disputa.

7° lugar - Quarteto "3 dicéro. rão o Campeonato Sul-Ame
ricano a ser realizado no

Peru.

Edital de convocação

80 Ião

Presidente da F.A.C.

Convocacão
De conformidade com a d�cisão da Assembléia Ge

ral de 10 <do corrente mês e de acôrdo com o art. 34 dos
Estatutos, convoco os srs. sócios proprietários do C,P.C.
para, em Assembléia Geral, a realizar-se no próximo dia
9 de junho, quinta·feira, às 19,30 horas, em sua sede so

cial, decidirem sôbre a proposta ·de fusão, oriunda do
Clube 12 de Agôsto, proposta já estudada e aprovada
pelo Conselho Deliberativo do C. P. C. em sessão de 2 do
mesmo mês, tendo em vista o' que preceitua o art. 39-H
dos Estatutos.

Florianópolis, 25 de maio de 1955.
João Eloi Mendes - Pte. do C. D. - No exercício

da Presidência.
•

.

Vasco e Fluminense pros
seguem brilhando nas can

chas do Velho Mundo. Quin
ta-feira .o grêmio cruzmalti-l
no manteve-se invicto I ao

derrotar o Celta, em Ma·
drid, por 1xG e o tricolor
abateu o Fl'orentina, em Flo

rença, por 3 x 1.

Iate ClubePORTO ALEGRE, 4 (V. das as três provas. Desta·

A.) - Será realizada, do· forma, se forem vencedoras
mingo, às 10 horas, a se·

f
as mesmas guarnições, fica·

gunda eliminatória para ser Irão' elas escaladas. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
constituída a equipe repre� Na primeira eliminatória, O Comodoro do Iate Clube, na forma do disposto no
sentativa de nosso Estado, \ foi notada a não comparên·

. paragrafo primeiro do artigo 31, Convoca aos senhores
que vai concorrer na regata cia do conjunto do doubie associados que reunam as condições do artigo 28, á par
em homenagem à Marinha skiff do Almirante Bar-

ticiparem da Assembléia Geral Ordinária, que terá lu.
Naci�nâ,I, a �er efet�ada, em 1'0�0, constituido dos :am- gar às 9 horas do dia 5 de Junho, em primeira convoca.
Flol'lanopohs, no dIa 12 do peoes Kozachenco e Barata.

ção e meia hora após em segunda convocação, com a se.
corrente. Na primeira série

I Podemos
informar que êles' gui�te ordem do dia:

de eliminatóras, o Almiran· não comparecerão novamen· Eleição dos membros do Conllelho Deliberativo
te Barroso triunfou em tôo 'te, à próxima. eliminatória. Eleição dos suplentes.

-

Florianópolis 31 de Maio de 1955
Arnoldo Suarez Cuneo

Comodoro

NO SETOR DO BASQUETE
Finalmente teve inicio sá- e Osvaldo Meira (ótimos)

bado último, o Campeonato I irregularidade _ Não h�uve ..
Juvenil de 1955. No segundo encontro' da

Foi elaborada a seguinte noite venceu folgadamente o

tabela para a primeira ro- Clube Doze pela contagem de

dada: 55 x 23.

A's 19,30 horas _ Lira Te

nis Clube x Caravana do Ar

A's 21,00 horas - Clube
Doze x Atlético.

INDICES PARA AS CATEGORIAS DE
INFANTIS E JUVENIS COQUEIROS PRAIA CLUBE

ASSEMBLÉIA GERAL

Retrospecto dos jogos:

, RIO, 3 (V. A.) - Apro. fantis - mínimo, 10 anos;
vando parecer do sr. Abra- máximo, 15 anos; sub·divi·
him Tebet num pedido ,de de·se a categoria, em Fortes

Para o Club'e Doze - Rui informações,·� estabeleceu o (de 10 a 12 anos e Fracos,
12, - Marcio L- 9" Norber- Conselho Técnico os seguin. de 13 a 15 anos, - Juvenis,
to _ 8, Maneca - 8, Osval,.. tes indices de id�de: - In· de 16 a 18 anos.

do - 5, Zé Luis _ 5, Toni- t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.

co - 4, Filomeno - 2, Mar- REGATA NOTURNA NA LAGOA
cio II - 2 e Jaime - O.

Para o. Atlético - Nelson RODRIGO DE FREITAS
- 10, -Afonso - '6, Leandro _

- 5, Eurico - 2, Valdir - O. RIO, 4 .(V�· A.) � Corre que convites foram envia·
Haviaras - O e' Jadel - O, a pergunta acerca da rea· dos às Federações estaduais,.
Arbitragem - Mário Abreu lização da "Regata Notur- como a gaúcha, catarinense,

e Osvaldo Meira (ótimos) na" com que a Federação I paulistã, baiana 'capiChaba e

Irregularidade - Não hou Metropolitana de Remo co· fluminense.
ve. memorará o seu 57° aniver-I Temos até que os gaúchos
Com estes resultados é a sário, no póximo dia 31 de promoverão eliminatórias

julho. I nos quatro páreos em que
Efetivamente será dispu·' intervirão, o que demonstra

tada nessa data a competi· o propósito em disputar a

ção interestadoual, e que "Regata Noturna", que o

avultado irí'tel'êsse- está des· Rio .,ye_rá em suas águas da

p�riapdd .Estado�, já Lagoa Rodrigo dê Freitas.
'.

. "

;.;,

Encestaram:

No primeiro jogo venceu

facilmente o Lira pela eleva
da contagem de 53 ?>. 30.

Encestaram

Para o Lira - Ariel - 23,
Alvaro - 13, Sir)dakis - 7,
Machado - 4, Armando - 3,
Ivens - 2, Everaldo - 1,
Saulo _ O e Walter'- O.

Para o Caravana do Ar -

Edson - 12, George - 8, Nel
son '- 6; Romeu ."...., 2.,_�urilo
_ 2; Flávio - O, Waldir - O

�.,ip:a;qlJ�m - o.

Vende-se Moveisseguinte a classificação' por
pontos ganhos: Lira e Doze

em 1.0 lugar com 2 pontos;
Caravana' e Atlético em ª.o

ac.seguinte formação: Brog
! noli, Waldir e Danda ; Paus-

I to, Manara e Jair; Fernan

do, Amorim, Bolão, Hercílin
e Jacó.
O prélío será iniciado às

15,30 horas, sendo a seguiu
te a tabela de preços.
Cadeira - Cr$ 50,00
Arquibancada. - Cr$

30,00
.

% arquibancada - Cr$
15,00
Geral - Cr$ 15,00
% geral - ,Cr$ 10,00

AMÉRICA_; X C. RENAUX
Em Joinville bater-se-ão

América e Carlos Renaux,
considerado o prélio mais
importante da rodada, de
vendo, assim, acusar a me

lhor arrecadação.
OLíMPICO X

FIGUEIRENSE
O Figueirense, campeão

da capital seguiu ôntem pa
ra Blumenau, afim de dar
combate ao. G. E. Olímpico.
O técnico Garcia está espe
rançoso de uma grande con

quista do alvi-negro que [o
gará completo, inclusive o

meia gaucho Carlinhos, cu
ja transferência do Renner
para o "Furacão" chegou à
pouco da C.B.D.
PAYSANDú X

PALMEIRAS
Este encontro terá lugar

na cidade de Brusque, de
vendo ser sensacional e

equilibrado.
FERROVIARIO X CAXIAS
Para a cidade de Tubarão

está programado o cotejo
. Ferroviário, local "versus"
Caxias, de.Joínvílle, não
sendo certa a 811a realiza
ção, pois, como divulgamos,
a diretoria do campeão ca

tarineuse em despacho tele
gráfico à F. C. F. comuní
cou a sua desistencia. 'I'o
davia, os tubaronenses a

guardam ansiosos a visita
do time de Joinville.

�;���{'; l�

t1*fiIf-._u.;a....fIJ.lit',..a..Wy"'_.."fiII,..,.p���.....i�;tM��
---�--�--'

TERÇA
QUlNTA
SABADO
DOMINGO

PAHA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x-

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6

..

Quem achou?
Uma caneta de cor esver'

deada sem tampa, grava
do o nome Iara Odila No
ceti. Uma caixa com óculos,
de aro tartaruga. QueJl1
achar, obséquio entregaI'
na rua Fel:!pe Schmidt nO

71.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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omantario dO' ,�ia VI�oroso �iscurso �o �eputa�o AlfrB�O C
podemos nos furtar ao pra
zer de transcrever uma das

sugestões apresentadas pelo
economista norte-amertcano
A. M. Lederer, publicadas na

do Poder Executivo que
continuaria dentro do
meu partido e considera
va questão fechada obter
maís de 20 votos. Caso

NÃO
Pouco depois, tal convite
assumia caráter oficial
no Palácio do Govêrno,
onde declarei ao Chefe

dor Bornhausen por me ha

ver garantido 24 votos quan
do dispunha de sómente 19�

A terceira:
"Estranhei a atitude do

deputada Alfredo . Che

rem face ao que deixou

escrito no livro de. visi-

tas ela Colônia Santana,
ao deixar o cargo de di

retor daquela reparti-

revista "Industry Tomorrow",
dada a identidade dos pontos
de vista por ele sustentados

ção"..

erem
E' ACUSADO:" E' ACUSADOR

pouco mais de luz e C011- 'apresenta conclusões que tal' o ouro elo trabalho 110-
rõrto a êstes pobres s�- justificam aquêles meus re- nesta que deixaram brílhan
res desamparados da ceias. Porque o não trazem' do na face imensa da terra.

sorte. À Irmã Fernandi- para ser lido da tribuna otí- acolhedora; A honra à qual
na, minha velha compa- cial do povo catarinense? jamais renuncíartam é a- de

nheíra de luta em favor Tragam-no! Desafio a que ter descendentes que não
dos doentes, nada posso o tragam! Será êsse o modo desdoíram a grande pátrta
dizer, pois meus olhos mais honesto pára comparar 'que os recebeu. Quanto a

se marejam ele lágrimas a minha com a atual adrní- isso - méd-ico, oficial do E

e meu coração se aperta nístração e oferecer as duas xércíto e deputado - posso
ao me despedir dela. Nq, ao julgamento 'público! declarar .que não desmereci
Irmã Walbujes, vi a fi- Senhor PresIdente e senho- ,aquêles de que· venho. 'Pode
gura de minha mãe: e- res Deputados, tendo rePli-1 dizê-lo'minha espôsa, 'Que,
nérgíca, firme 110 exer- cado'a diatribe que, na ses- somente para abrandar o

dela de suas obrigações, são do dia 30, ouvimos ao ânimo racista do deputado
constantemente pronta representante Sebastião Ne- Sebastião Neves, revelo: des

a chamar os funcioná- - ves. Há uma parte nessa [\- cende do Visconde ele Gua

rias ao cumprimento do renga, entretanto, que sua puava.
dever: No entanto, quan- excelência decidiu não ler Eis quanto me cumpria ta

ta doçura e quanta bon- aqui. Foi Insistente, contudo, lar ao instável mandatário
dade nas suas atitudes! em mostrá-la- a vários cole- udenísta, senhor Presidente

/ Como sabia dar-nos co- gas e amigos fora deste re- e senhores Deputados. Não

ragern quando traquela- cinto. Trata-se da frase com devo, todavía, me ausentar
vamos! Era junto dela a qual, buscando obscurecer da tribuna sem antes devol

que procurávamos tem- minha origem, completaria ver ao líder Laert Ramos Vi

peral' nossas fôrças para aquela em que se jacta da eira pecha que me lançou e

a continuação da luta sua alta ascendência. Ta!l�o só a sua excelência se ajusta
que se nos Impunha. 11'- divulgou o período inteiro bem .

.

má Emilcles, Irmã Teo- que também a êle todo devo Grltou o comandante das

dósia, Irmã. Telesfora,. resposta. fôrças situacionistas nesta

Irmã Rosena, frrnã Teo- Casa, quando
-

contendíarnoa
fanes e Irmã Robe:ctina,· -E' verdade que os �eus eu e o seu colega Sebastião

que aqui vivem, aqui só- pais chegaram ao. Bra�l no
Neves; que não tenho dlgni

frem caladas, sem uma porão de um navio. Vlerau;. dade para chefiar o Poder ,

queixa, sem uma palavra: de terceira classe, como o"
Legislativo. Esse foi o aparte'

áspera, sempre carínho-: Konder, os Bornhausen, os
tníusto e esta é a justa res-

L I 'do E
A

não
J

sas com os doentes, se111- .a ser IS
". ',

como �sses" "post�: enquanto eu, para não

pre dispostas ao sacrifí- fizeram smao arriar, através.
trair, renunciava ao elevado

cio pela causa que espo- de i�cessa�te labor, e .honra- cargo de Presidente da As.

saram. Elas certamente- dez ma�tera_vel, a pátria ado-
sembléía Legislativa _ o de

terão a recompensa do tíva. �ao trou�eran� � por- putado Laert Ramos Vieira,
todo Poderoso, que tudo que nao po�ena existir na

em troca de ser apenas líder
vê. Às vigilantes, a mi- atmosfera sa de s�a alma -

de' uma bancada traia a

nha admiração. Também i 0.l110nst_:.'0 do sentimento ra-
quem lhe�present�ou o man

estas são dignas de alto císta. Nao t.rAou�eram - por- dato, traia Aristiliano Ramos,
aprêço no desempenho q�e aA conciencia .1he,s nega- traia no seio da própria fa

da sua tarefa. Aos em-
na força. para Vl�l·�-los.- mília.

pregados 'da roça, o meu I os punhais da traição. Víe-
\ Sua excelência que se de

muito obrigado. A todos ram para ficar na terra nova.
fenda, públicamente, dessa

os funérbnái'iás:"D&u�os d? modo decente como nela.: verdade grave _ como, pú
abençõe para quê contí- VIveram os antep.�ssados do l blicamente, venho me de

nu-e-m na prática-do bem. deputado Sebastlao Neves" fendendo das suas e das
Se -Deus me der vida .

e flue chegaram na primeira mentiras da grei política
classe das caravelas de Pedro

fôrça, um di-a baterei qS que, por aquêle único motivo,
portas desta Casa para

Alvares Cabral. até hoje lidera!
Os primeiros Konder, Borpedir contas àqueles que

hoje vieram dírlgt-Ia. Lá nhausen, Lakerdís e Cherem

fora estarei vigilante pe-
são inaicansáveis para o ri-':

lo bem estar de meus
sivél racismo do temporário.

.AV· ISO -

�quel'idos doentes .que [1,-. representante da União De-
mocrática Nacíonal. Eles náo] A Sociedade Catarinense
prectsaríam esconder a _ol.'i-· de Estatística avisa aos in
gem humilde mas altiva. Não! teressados que a rifa do ca

se. rebelariam de saber que! saco de camurça correrá
alguém se ergueu para ocul- no dia 7 de julho.

qui ficam".

s
Como se vê, fui profético.

O ínquéríto recentemente
realizado na Colônia Santana

EDIFICIO "FRANSCISCO GRILLO" E-M CONDOMINIO
.Incorporadores: Nicolau 'GrilIo - Neogenío Grillo e Dr, ÀrnoBo Suárez Cuneo

Pavinient,os de conjunto de escritórios vendidos.
Encerramento das vendas de apartamentos dia 15 de -Junho,
Informações á Ru.a Arcipreste Paiva, n? 17 - Telefone.3.427.

I
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e interpretação e aplicação
da lei.
Para facilitar os estudos

da douta Comissão de Cons
tltu ição, Legislação e Justí
ca, junto ao projeto de mi

;ha autoria o texto da Lei
n. 71, de 10-4-1950, do Mu

nicípio de Araçatuba, no

Sstado de São Paulo, assim
como o voto vencedor do
Ministro Rocha Lagôa,
Como representante do

município de Joinvile, uma

das mais prósperas comunas

do Estado, que dispõe de
milhares de veículos sujei
tos, até aqui, às exigências
lo poder Estadual, presto
uma homenagem aos Muni

ClpWS Catarinenses, para
que a êles seja entregue o

serviço de trânsito, corno

lhes asseguram a Constitui

ção Federal e a Lei Orgâ
nica dos Municípios.

A C I' E
Agência

de

,PU blicidade

!

o ftCSTAJ,X'

O'í n em a
CINE SAO JOSE

As 10hs.
Matinada '- Shorts

Comedias - Desenhos.

Preço: 5,00 Unico.
Censura até 5 anos.

As 1 45 - 4 - 7 ....:_ 9hs.
Erro'l FLYN_N-- Anthony

STEEL em:

MINHA ESPADA
MINHA LEI
'I'echnicolor

No Prograrna :

Cine Reporter. Nac,

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

I pi I Ir'
As 2 - 4,30 - 7 - 9hs.

20. Apresentação
CINEMASCOPE

Victor MATURE - Susan
HAYWARD Michael
RENNIE - Jay ROBIN
SON =-Debra PAGET em:

DEMETRIUS,
O GLADIADOR

Continuação do MANTO
SAGRADO

" OFENSIVA
O MISTERIOSO DR. SA

TAN 11/12. Eps.'
.

O FANT'ASlVIA FALA.
(Comedia)

Ab. Cost. - PLANET.\MARTE

Preços: 7,00 - 3,50.
lmp. até 10 anos.

As 7,30hs.
Richard CONTE em:

ESCRAVOS DA
BABILôNIA
Technicolor

Ton EWEEL em:

DOIS HEROIS NA
OFENSIVA

Preços: 7,00 � 3,50.
Imp. até 14 anos.

As 2hs.
Abbott e Costello no

PLANETA MARTE
No Programa:
Cine Guaiba. Nac.
Preços : 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

As 4,30 - 7 - 9hs.
Douglas FAIRBÁKNS _

Jean BENET'I' - Jorge
SANDARES em:

INFERNO VERDE

Gompetirá aos municipiõS1Tcenciar'Com
e emplacar os veiculos

.

Quando menos, apenes pe- do Município, que emana da

lo volume de sua incidência Constituição Federal".

que, estittístic.amente, o Co- A Lei 'Orgânica dos Mu

loca na liderança dos de- nicípios (Lei n. 22, de 14-11-

mais crimes culposos, êle 947), não menciona especí
precisa ser classificado com ficamente o trânsito muni.

definição própria. cipal na lista de atribuições
Quanto ao problema da dos Municípios. Essa con

punição dos contraventores clusão, segundo o citado au

do trânsito, há que se resol- tal', resulta, entretanto, im

vê-lo sob orientação jurídica plíGitamente da competên
e não administrativa. éfa, que lhe foi dada, para

O contrôle meramente ad- prover "ao ser viço de poli
mínistrativo do trânsito não da munícípal",
resolve, por si, mesmo, o� Artigo 20 - Compete ao

problema do trânsito o qual Mun icíp'o prover a tudo

é, no presente momento, o quanto respeite ao seu pecu
maior problema CIVICO do liar interêsse, e especial
Brasil.' Os acidentes dó mente:'
trânsito não respeitam raça, XXI - Ao serviço de po

côr, credo, sexo, posição so- lícia municipal, Inclusive
cíal idade área geográfica: refulamentação e fiscaliza-

E" por' 'demais evidente ção dos serviços domésticos.

que a competência para le- E a polícia municipal
gislar, traçando normas pe- compreende a regulamenta
naís sôbre o trânsito, não ção do tráfego e do estacio

poderia ficar senão na ór- namento.

bita da união (ex-vi do art. Portanto, face o conteúdo

50, XV, letra "I" da Consti- dado à "autonomia muníci

tuíção Federal). pal", pela carta de 1946
Esse dispositivo atribui li (artigo 28), conclue-se:

União competência para le- 10 - que, dentro dos po

gislar sôbre TRÁFEGO IN- deres implícitos, privativos
TERESTADUAL. dos municípios, prevalecem
Mas, a despeito disso, a sôbre a competência esta

União não arrolou, na área dual não expressa, ou rema

administrativa fiscal e tri- nescente, isto é, sôbre os

butária, como competência poderes reservados aos Es

sua, vistoriar, licenciar e tados;
emplacar os veículos que f'a- 20 - que, dentro dos po

çarn o tráfego interestadual. deres explícitos, privativos
'Iodavia, o Estado com o dos municípios, o art. 28 da

único arrimo legal, talvez, Constituição Federal encero Bdl-I.Ido artigo 6<l da Constituição ra duas cláusulas que con- Purifica-me tu das faltas secretas. (Salmos lH:12). Ler
Federal, se imputou o direi- ferem aos Municípios a 19:7-14 ou Rom. 6:16-23.
to de lançar taxas, vistoriar, competência de vistoriar, li- EDITAL DE CITAÇÃO DE � EM nosso pomar de ma cãs as árvores são atacadas
licenciar e emplacar os veí- -cencia r e emplacar os veí- AUSENTE nor dois tipos de ratos: o rato do campo que trabalha
culos, quer automotores, culos de qualquer natureza, acima do solo, onde fàcilmente se descobre sua operação
quer de tração -anímal. bem como julgar da habil i- O doutor Adão Bernardes, e pode-se remediar em tempo e u l' ..rto de pin heho, que é
A União, usando da com- tação e conferir a respecti- Juiz de Direito da Primeira mais difícil de controlar porque ataca 11'0 subsolo; êstes

petência que lhe assegura a va prova, expedindo cartel- Vara, no exercício do cargo róem as raizes. As árvores atacadas .por êstes ratos po
Constituição não foi até on- ras, aos respectivos' condu- de Juiz de Direito da Se- .iem não revelar 'qualquer perturbação por dois ou -trêS,de se colocou o Estado, que tores: gunda Vara da Comarca de 'nos, mas se a obra continua, elas vü'ª,o fatalmente a
dispõe de, apenas, compe- (Art. 28, n. Il, da Consti- Florianópolis, Capital do morrei'.
tência supletiva. tuicâo Federal). Estado de Santap Catarina, Isto parece ser simbólico dos peca.dos que temos de
Ora, aos Municípios re- Â autonomia dos Municí-

na forma da lei, etc. [controlar se quisermos ser vasos �scolhldos.�e. Deus. Com
servou a Carta de 1946 uma pios será assegurada:

'

pela Faz saber que, processan-
.

zêlo evitamos os pecados grosseiros que facIlmente ])0-
soma de atribuições que de- administração própria,' no do-se neste Juízo e pelo; dem ser vistos no exterior, mas muitas vezes julgamos de
finem a Autonomia lVIunici- :lue concerne ao seu peculiar Cartório de Orfãos Prove-

I

somenos importância os pecados secretos, os maus peu-
pal. interêsse e, especialmente, daria e Resíduos e anexos 'samefitos que corróern nosso coração. Estes que nós cha-

MaS- o art. 28 não esgotou, a) .... . . . . . . . . . . . . . . desta Comarca o arrola-;mamas triviais, se os deixamos agir sem correção, pode-
Icerno observa Pontes de Mi-' b) à organização dos ser- menta dos bens deixados rão algum dia minar nosso caráter a ponto de destruí-lo
I As 2hs. Preços: 7,00 _ 3,50.randa, o conteudo da expres- /iços públicos locais.

, por falecimento de Francis-; e fazer inúteis as nossas vidas.
_ . I DOIS HEROIS NA Imp. até '14 anos.são "autonomia municipal". Frenté a êsses dispositi- co Procópio de Borja, cita,' ,Só constante vigilânci,,_ e oraçao e sev�ro ,;o;retIvo _�

_Por outro lado, Vitor Nu- vos, como recusar ao Muni- pelo presente edital com o aplicado em tempo serão capazes d� prevemr serlOS 'de-
I Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio denes Leal, dedicado estr.o!io- ;Ípio que já suporta o ônus

prazo de sessenta dias (60), sastres.
preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,so do direito público, obser- da sinalização, das cartas à: dona Maria Mercedes de ! afim de completarmos quanto' antes, o nosso Cadastrova, ao apreciar o art. 18, § de trânsito, dos postes com. Carvalho 'Bor.ia, residente ORAÇÃO I '

C 't'':' FdI' . ,

I '. .. 1 C
.

t Social.1°, da onstl Ulçao e era, IUl11mosos, CUJO preço Ul1l- atualmente no Hospital Quel'ldo PaI, nos te agra( ecemos por riS o, nosso
Ntratando dos poderes rema- tário se aproxima a 50 mil Nossa Senhora da Luz, à 3alvador. Ajuda-nos a com}Jl'eender que so�el1te com Seu

i R��1e , , , , .

nescentes dos Estados, que: cruzeiros,? direito de regu- !
rua M�.rechal Floriano, na '1uxílio poderemos remover de 110SS0S COl'açoes os pecados;

,;-

, ,

"EmboI'a ao" Estados se
.

d t 'f . •

'ecl'etos que de O-llt.I'a Iuanel'I'a irão corroendo nosso Cfl-
I Ma.e , .' , , .�

.

lar o servIço e 1'a ego ur- :" cida.l� de Curitiba" Estado ,

P,oesel"vem todos os poderes b d d t I!:'
ra'ter e enfr'aquecendo nosso testemunho cristão. Em no- Da1t ,.:

..

't'
.� ano, arreca an o, axas e

I'
de Paraná; Luiz Francisco

,

I a a nasClmen o , , . , .CquITe'AIMMEPNLIT'Ci,T�ã�uI�e�P�!� emolu�entos, para. se com- de Borja, residente em São me de Jesus, oramos. Amem.'
Estado civil ..........................•........ , .pensar, José, neste Estado; Maria -

E Ca go .� .jam vedados pela Constitui- E' ainda o citado Vital' Mercedes de Borja, residen- PENSAMENTO PARA O DIA r 'mpreg'o ou. r
_

ção Federal (sic.)". Nunes Leal quem abona o te em Blunlenau, neste Es- "O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha I
Cargo do PaI (mae) '

, , .

Daí de (.'OlH:ltlI, portanto, nosso raciocínio e avalisa o tado e Orlando de Carvalho para o coração". (I Sam. 16 :7).
que os poderes privativos nosso modesto ponto de vis- : Borja, residente em lugar Thomas K. Paugh, fazendeiro (Ohio).
dos municípios, ain·da que ta:. I ignorado, ou à pessôas suas

.__._--� -- - ..
"

implídtos, prevalecem sôbre Os problemas do tráfego I
representantes legais, para.

a competência estadual não urbano dependem, por outro no prazo de cinco dias (5)
expressa, ou remanescente, lado, densivamente, da so- habilitarem-se devidamente
isto é, sôbre os poderes re- lução que tiver sido dada à no fel' to dizer sôbre as res-, A Delegacia Florestal Regi.o,nal do Ministérioservados aos Estados. questão dos trânsitos cole- pectl'vas decla.rações de her- '«\

Agricultura em Santa Ca.tarina, �\Tisa que entrou em enA Constituição de 1946 Uvas de g!Oand.e capacidade

I
deiros e bens, os demais têr�

tendimento com a Delegacia de Policia e a Secção denão exige, porém, que para (bondes, o n 1 bus, sob-
mos do aludido inventário e 'b'dArmas e Explosivos, ficando terminantemente prol I a apertencer à competência do ways.,.). E o transporte correspondente partilha, até '. _

d,T .,. t h I' t't'
.

d M fabricação, venda e soltura de balões, por oC,a�lao os
IlVJ.UlllClplO en a um assun- co etIvo no eí"rl Orla o U-' sentença final, sob pena de

festejos juninos, na. forma do Art. 22 § lado CodIgo Floto de ser de INTERÊSSE nicípio constitui, in contes- revelia. E para os devidos
MUNICIPAL EXCLUSIVO, tàvelmente matéria da COI11- ·fl·llS mandou expedir o pre-

restaI.
'd d

'

Os contraventares serão rigorosamente pUl1l os eCom a eliminação de 'qu?;:l-I petência municipal, sendo sente edital, que será afixa-
acôrdo com a lei.quer interêsse mediato do objeto de. concessões ou au- do no lugar de costume no

Delegacia Florestal Regional em Florianópolis.Estado ou da União. Se as- torizações outorgadas pela Palácio da Justiça e publi- _

sim fôsse, teria o legislador cb�una, cado no "Diário Oficial do
constituintt! incidido numa' Regulamentar a utilização ,Estado". 'Dado e passado
indisfarçável contradição, dos bens municipais é atri- nesta cidade de Florianópo-•

atribuindo aos Municípios buição que cabe, sem a mí- lis, Capital do Estado de
uma autonomia que, na sua nima dúvida, 110 conceito de Santa Catarina, a.os vinte e
própria definição, não pode- "Administração própria", oito dias do mês de maio do
ria existir. indicado como vem dos pos- ano de um mil novecentos e
Vitor Nunes Leal, em �os de balisamento da com- cincoenta e cinco (28-5-

exaustivo parecer (Revista petência municipal no, art. 1955). O Escrivão Walde
de Direito Administrativo, 28, n. lI, da Lei Excelsa. miro Simões de Almenda, o.
n. 33, páginas 486 e 487 é Decidindo, em derradeira fez dactilografar e subscre-
categórico:

_ instância, o mais alto Pre- veu. (Assinado) Adão Ber�
"Pertence privativamente tório, reconheceu, no caso l1a.rdes, Juiz de Direito da

ao Município regular o de Araçatuba (Estado de, 2a, Vara em exercício. Con
trânsito local, especialmente São Paulo), a plena e pTiva- fere Com o original. Walde
o estacionamento no perí- tiva competência do Municí- miro Simões de Almeida,
metro urbano, sobretudo o pio nos assuntos de trânsito Escrivão.
estacionamento de automó- urbano, licenciamento e em

veis de aluguel, respeitada placamento de veículos, na

a competência da União e realização de exames de ha
dos Estados quanto ao trá- bilitação de condutores de
fego interestadual e inter- veiculas.
municipal, respectivamente. E assim o Reciuso
Nem as Constituições es- Mandado de Segurança n. I

.. I

taduais, nem as leis ordiná- 2.071, de São Paulo, de que,
rias da União ou dos Esta- foi relator ao sr. Ministro Idos podem invadir ou des- Rocha Lagôa, ofereceu sóli
conhecer essa. competência dos e decisivos argumentos tiíiI"i6iiiliiill_ílII"iiil.�iIoii

a Biblía na Mão

DOMINGO, 5 DE JUNHO'

Technicolor em Cinemas-

cape
No Programa:
O Lobo Regenerado. DeS2-

nho Colorido:
Preços: 18,00 - ·10,00.
Imp. até 14 anos.

No Programa:
Atual. Atlantida, Nac,
Preços: 9,00'- 4,50.
Imp. até 14 anos.

As 2hs.

10) Cine Noticiaria. Nac.

20) ESCRAVOS DA BA
BILONA - Com: Richard
Conte - 'I'echnicolor

30) DOIS HEROIS NA
OFENSIVA - Tom Eweel.

Preços: 9,00 - 4,50,
Imp. até 5 anos.

As 8hs.
Errol FLYNN em:

MINHA ESPADA
MINHA LEI
Technicolor

No programa:
Cine Reporter. Nac.

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

-

As 2hs.
O MISTERIOSO DR.
SATAN 11/12 Eps.

o- FANTASMA FALA
(Comedia)

Abb. Cost. - PLANETA
MARTE

MARUJO DE SUA
MAJESTADE

Preços: 7,00 _ 3,50.
Imp. até 10 anos,

As 8hs.
Michael RENNIE - Jef

f'rey HUNTER - em:

'O MARUJO DE SUA
MAJESTADE

Richard CONTE _ Linda
-::HRISTIAN em:

ESCRAVOS DA
BABILONIA
Technicolor

Dental Sanla ApoloRia
nI:

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.o 20

FLORIANÓPOLIS

:ESPl<JCIAIIZAD_A. .EM ARTIGOS' DENTÁRIOS
Estoque pel'manente de todos e quaisquer

concernentes no ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES
mos para pronta entrega

Aceitamos encomendas
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior pelo
AÉREO e POSTAL

artigos

'EVONI te-

de PLACAS E"'lI1ALTADAS

os senhores Dentistas e

Sel'vÍ<;o de R.EEMBOLSO

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

Perdeu-se no trajéto dos Correios à Praça Getulio
Vargas, uma pasta contendo livros comerciais e docu
mentos que só interessam a qi.Jem perdeu,

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

Os roem; dias são mais velozes que a lançadeira de um

tecelão. (Jó 7:6). Ler Heb. 10:19-25.

MUITOS padrões e desenhos são er_:trete_cidos na

nossa vida. Nossos diferentes modos e açoes sao tramas

que fazem os desenhos. Cada. dia acrescentamos um pou

co 'mais ao esquema final.
A lancadeira que -tece o padrão de nossas vidas é

manejada pelo mestre Tecelão. As côres, sejam viv�s �u
escuras, e o desenho de cada dia são da nossa �r?pna
escolha. O padrão é tecido devagar, mas é definido e

eterno., 'dPara que nossas vidas sejam úteis temos que an �r
em contato com Cristo. Só assim podemos tecer o padr�o
de nossas vidas com cuidado e em oração. Podemos então
confiar o acabamento do tecido ao mestre Tecelão.

ORAÇÃO
Nosso Pai celestial, nós te damos graças porque ca

da um de nós é parte do esquema eterno. Roga.mos-t.e, que
faeamos a tua vontade e, dêste modo, te auxiliemos a te

ce; um lindo padrão na trama de nossa vida.. Ajuda-nos
a seguir com confiança as tuas instruções. Em nome de

Jesus oramos. Amém.
'

PENSAMENTO PARA O DIA

Estou eu permitindo que Deus construa o seu esque-
ma no padrão de minha vida?

. .

Marlys Míddíediteh, Bibliotecária. (Columbia B.rI

ESCOLA DOl\HNICAIJ - Hoje, com inicio as 10 horas,
Escola Dominical para todas as idades e sexos, na Igreja
Presbiteriana Independente, à Rua João Pinto nr. 37.

,

MENSAGEM REAL - Pelo melhor som de Santa Ca-

tarina, a Rádio ,'Diário da Manhã", para os Céu_s do Bra

sil será írradíado o Programa Evangelico "MENSAGEM

REAL", uma palavra amiga e de conforto espiritual da

Igreja Presbiteriana Independente de Flórianópolis.
CULTO NOTURNO - No Templo da Rua João Pinto

nr. 37, hoje, com início ás 19,30 1I01'as, couro caiu prega

ção da Palavra de Deus. Entrada, como sempre, franquea-
da.

--0--

SEGIlNDA-;FEIRA; 6 DE JuNHO

SEHVIÇO FLORESTAL

A V I S O

ATENÇÃO
Atendendo à varias pedidos a direção do Bairro Bom

Abrigo resolveu por á venda mais uma quadra na·quele
futuroso Bairro a partir de Janeiro de 1956.

Serão atendidos apenas os 20 primeiros pretenden
tes,�de vez que novo loteamento só será realizado alguns
anos ápós.

Assim sendo solicitamos aos interessados nos pro
curarem a partir do domingo dia 5 do corrente para a

escolha e reserva do seu lote.
Vendas à vista ou à prazo

O proprietário
-----------------------------------------,-----

AGRADECIMENTO E MISSA
A família do inesquecível

VASCO DE OLIVEIRA GONDIN,
ainda sob a con,sternação que lhes causou a sua perda so

frida a 30 de Maio, próximo, findo, agradece, por meio dês�

te, a. todos que com sua presença ou por meio de flôl'cs,
corôas, telegramas' e outras manifestações de pezar n�es
confortaram no d_oloroso transe.'

Aproveita, a oportunidade pal'a convidar os pal'entes,
amigos e pessôas de suas relações para a missa de sétimq
dia, que será celebrada 3a.. feira, '7 de Junho, às '1 hora,>,
na Catedral Metropolitana, no altar do §a!;-1'ado Coração
de JesiÍ,S.

flol'ianópolis, 3 de Junho de 1955. p
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UMA VACINA ALEMÃ CONTRA A
POLIOMIELITE

rimeira vacina contra

II
Nas grandes clínicas_ InranA �omielite à venda sem tis, por exemplo na de Mar- I

a PQ íçôes _ o. investigado!' burg, em Francfurt sobre o

restfl ,

G tt·
.

. OU primeiro a sua pro- Meno e em oe ingeri, vaci-
vacll1

, naram-se gratuitamente
)ria rnna. .

1
Wiesbaden -:.Pela prin�e:- muitas crianaçs. Observou-

ez na histona da medící- se que justamente as mu-
ri v .'

pôs-se à venda na exposi- lheres ele medicas trouxeram
n� de medicamentos erga- voluntáriamente os seus fi
cao
'. da paralelam.ente ao lhos, documentando assim
nlza I .

. .

greSSO de Medlcma In- da maneira mais expressiva

CO�a uma vacina contra a a confiança da medicina na

te;liOI�lÍelite. os
.

médicos e investigação científica. ,.

farmacêuticoS tiveram a 0-

porwnidade d� endcoI?endarqualquer quantlda
. e do novo

medicamento.
sem subsídio algum do Es

tado, seguindo os princípios
do americano Dr. Salk, que

OS seus trabalhos se baseou
n "

os de Roemer, um aos assis-

�entes de Behiring, realizados

'ã antes da Primeira Guerra

�undial, as fábricas Be

hring, em Marburg, adapta
ram mé'todos próprios e de-

_ senvolveram _um medicamen

to verdadeiramente eficaz.

Já em 7 de Novembro de

1954, o Prof. Dr. Haas, chefe

da secção de investigação
das fábricas Behring, vaci

nou a sua própria filha, ele

apenas dez anos, com o me

dicamento que desenvolvera

e não hesitou em vacinar

mais tarde todos os seus fi

lhos. Grandes especialistas
lemães que se distinguiram

�a luta contra a polimielíte,
o médico de crianças �r?f.
Keller, de Fl'eiburg, o hl��e
ntsta Prof. Kikuth, de nus

seldorf e o neurologista Prof.

pette, de Hamburgo, assisti

ram a este acto decisivo.

Sem grande alarido, quase

em silêncio, pôs-se à disposi

ção dos médicos urn� arma

eficaz. A Alemanha e, por

tanto o primeiro país do.

mundo em que os médicos

poderão combatei' a polia Na Alemanha Ocidental já

mielite com um medicamen- se vacinaram cerca ele 60.000

to comprovado a tal ponto pessoas contra a poliomielite
que as autoridades permi- isto sem auxilio do Estado.

tiram a sua distribuição. v �ão se fez grande prOPH-

Como devido aos encargos ganda, mas por intermédio

enài:mes do auxílio médico e das empresas e elas escolas,

social aos terídes e mutilados foi-se divulgando a conve

da guerra a Alemanha não' niencia "cTã 'va-êínà-;-�ujo-'con""
dispunha ainda de. uma trole oficial foi confiado ao

grande organização contra a 'célebre Instituto Ehrlich em

poliomielite, à semelhança Francfurt. A luta contra po

das servícçs 'contra a tuber- 1iomielite entrou numa nova

culose, seguiram-se métodos fase desde que o medicamen

próprios na fase experimen- to está ao alcance ele todos,

tal. Ernst Burkhardt

Nos grandes conjuntos in

dustriais, os médicos das em

presas convidaram os operá
rios e empregados a subme
terem os seus filhos ao trata-
menta. Uma simples indica

ção no "quadro preto" bastou
para chamar a atenção dos

primeiros operárias que con

fiavam no seu médico. Quan,
do se verificou quen vacina
não tinha incoíweniente se

era mais tolerável do que
outros tratamentos do gé
nero, a afluência aumentou
Os médicos prestaram muito
especial a.tenção a que na

regrao não houvesse casos

de poliomielite, pois, como'
também nos Estados Unidos,
chegou-se àà conclusão que
só se deve proceder à imu
nização quando haja a certe- -

za de não haver infecções de

poliomielite. O médico dê
urna grande fábrica que va

cinou em pouco tempo mais
Ie 800 pessoas, conta, por
exemplo, que telefonava to- I

dasas manhãs para a clínica
infantil mais próxima W1'8
saber se não tinham dado
entra a crianças com polia ..

mielite. Por disposição legal,
na Alemanha todos os casos
de poliomielite têm de ser

manifestados ímedía tamente
I

is autoridades.

Irmandade do Divino Bspirito Santo
e

. Santlssima Trindade)]
CONVITE

De ordem do Irmão Provedor, tenho a honra de con

vidar as autoridades Eclesiásticas, Civis e Militares, As

sociacões de Classe e ao povo em geral, para assistirem
à tradicional festa da Santíssima Trindade à realizar-se

no Sub-Distrito de 'I'r indade, constando do seguinte pro

grama:

Sábado, dia 4 - 'I'rasla dação da corôa e da bandeira
do Divino Espírito Santo acompanhado do sr. Festeiro e

espadins, da casa do sr. Osval,do Costa, para a Igreja Ma

triz, onde será rezada a novena.

Após a novena será a corôa exposta ao Império bem

como os Espadins em seu lugar de destaqLie. Funcionará

serviços de barraquÍllhas, quermesse, leilão, etc., sendo

queimados lindos fogos sôltos e de artifícios, após o que

l'etornará o festeiro corn a Bandeira e a corôa para a re

sidência do sr. Õsvaldo Costa.
.

- Domingo, dia 5 às 7 horas, será celebrado missa com

comunhão gera']. Às 10 hOl'as, após a trasladação, será

celebrada missa solene, com sermão ao Evangelho, Ter-
,

minada a missa, serão conduzidos ao salão do Império da

Irmanda,de a Bandeira, a Corôa e os espadins, juntamente
Com o sr. Festeiro.

Durante a tarde funcionará farto serviço de barra

quinhas, leilões, etc. Às 15 horas haverá o sorteio do fes
teiro para 1956. Em tôdas as solenidades, estará presente
a banda de música "Amôr à Arte". -

É festeiro o sr. Altino Anacleto Silveira, e seus fi-

lhinhos servirão de espadins,
co

Osmar Manoel Coelho - Secretário

OPERARIO A" VOSSA DISPOSIÇAO
CONSER'fA-SE FOGÕES ECONôMICOS. SERVIÇO

RAPInO E GARANTIDO. A'fENDE-SE CHAMADO A

DOl\UCILIO.
Operário: VALDEMAR

(Reco), no ESTREITO.
POSSAS - Rua "3 de Maio"

t Missa de Sétimo Dia
ANTONIO CARDOSO DUARTE

Viúva Maria da Glória Duarte e Família, agradecem as

ltlanifestações de pezar recebidas, por ocasião do faleci

ltlento de seu pranteado Chefe, bem como convidam aos

Parentes e pessõas de suas relações de amizades a assisti-

rem a missa de 7° elia, que, mandarão celebrar em inten

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

Desde já manifestam-se gratos a quantos comparece
Çam a este áto de religião.

.,Flcríanépolãs, Domingo, 5 de Junho de 1955
......
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FLORIAN9r3JUS]

Procissão de
Corpus Chrisli

EDITAL

NOS, BASTIDORES DO MUNDO Trate das Vias
- Por AL NETO panhias petrolíferas ex-

R8�.p·lratõrlasPETROLEO ARGENTINO trangeiras. V�
Um dos fatos de maior re-: .À.ssim é que dentro em As Bronquites

.

(Asm4ti�
Ievancia na historia do de- breve deverá ser assinado

cas, Crônicas ou� AiUda!). tsenvolvimento)economico da um contrato semelhante ao

America Latina teve lugar da Stan-dard da California catarros), assim como &s

em Buenos Aires, há. poucos .com a Standard de New as suas manifestações (Tos-
dias. Jersey. ses, Rouquidões, Resfriados,
Em .B uenos

-

Aires foi as- Para os que não sabem a gripes, são moléstias que
sinado um acordo entre o diferença, devo esclarecer

atacam' o aparelho respira-
Fazemos saber que, senelo o proxímo dia 9 de Junho govêrno do general Peron e que a Essa é a Standard de

companhia norte-americana "Te,W Jersey e não da Calí tório e devem ser tratadas
consagrado à magna solenidade de Corpus Christi, em que

" ",,-

Standard Oi! da California, tornia, com um medicamento enêr-
'se homenageia a proprla Divindade no Mi�t,erio do. 8an-· _,

_

tíssímo
.

SaCral1Tent-o e+para atender aos justos desejos c'Ie' p, 1:'" �L explora ção elo petro- Há tambem um contrato gíco que combate o mal, avi-
nossos amados diocesanos: Havendo por bem -conf"irmâF" ·leo-al-.gentino. . 'f"

em preparação para ser as- tando compllcações graves.

para aquela data a SOLENE PROCISSAo. DO CORPO. DE Ta.l _ contrato, srgrn ica a sinado com" a Royal - Dutch Procure hoje o seu vidro de

DEUS que se verificará como segue: apar.lçao de .�aIS uma p�- Shell, em termos quasi iden- "SATOSIN" nas boas 1,,1--
Reunidas as Associacões religiosas, abaixo especifica- tencía petrol ifera �la Amerl: tícos aos .doís anteriores. macias.

das, e naquela mesma or-dem, dentro e no adro da Cate- ca. d� Sul, onde, ate ago�'adsll� Comentando estes contra- -----------

dral, um pouco antes das 16 hs. _ 4 hs. da _tarde _ desfi- existia uma glande pro tos e a entrada das com-

larão ao sinal dado, lenta, continua e ordenadamente, pre- tora do ouro negro, a Vene- panhías extrangeiras no Lavadel·racedidas da Cruz processionalmente, obdecendo ao seguinte zuela.
.

'1
país, o matutino LA NA-

intinerario: Para a Argentina, o va ar CION, de Buenos Aires es-.

Praça 15 de Novembro, iado do Palacio, Ruas Viscon- deste contrato é inestimável. creve textualmente: Oferece-se lavadeira ert-

de de Ouro Preto, Artista Bitencourt, Saldanha Marinho O petroleo bruto impor- "Tudo isto redundará em ciente, cuidadosa, rápida,
Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro Preto, tado anualmente pela Ar- beneficio .da economia na- econômica e higienica. Pode

Praça Pereira Oliveira. Rua Arcipreste Paiva, Catedral. gen tiaa chega a três mi- cional liberando-a de um trabalhar 5 dias a titulo de
A benção, para que não haja interrupção do prestito, lhõe{ e 600 mil toneladas. severo escoamento de diví- experiência, sem pagamento

será dada, apenas, no adro da Catedral, para alcançar a Em pesos, o valor desta sas, que desta maneira po- ou qualquer compromisso.
todos os fieis. importação é de 550 mi- derão ser empregadas em Tratar a Rua Conselheiro

A ordem das Entidades e Associação no prestito será a lhõ�s., outras importações, em lu- Mafra, 6 fone 2358, loja de
seguinte: Cruz processional, Colegio Coração de Jesus, Asi- SI se cons�dera qu� o do- gar de destina-las a cobrir o Pereira Olíveira & oía., com
lo de Orfâs, Cruzadinhos, Congregações Marianas Femi_llar.para ,a l�pol�açao de noss? deficit anual de com-la Lavaroupa Prima, a ma

ninas, Associação de Santa Zita, Sta! Teresinha, Damas de
I �etI oleo e :oll1ecld? pelo

IbU:1ltIvel.
,quina de lavar mais vendida

Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Terceira Femín"- 1,an(o, Cer:tIal a <:lJ1:0 pe-
.

na, Ação Catolica, Abng'o de Menores, Colegio Catarinense, sos, a! estao 110 mIlhoes de --------------------------

Congregação Marianas Masculinas, Irmandades, Ord0!'n dolares.
.

OTerceira Masculina, seg'undo a ordem de procedencia ou Desta forma, o total de dI-

r E Moenn I·ehcostume"por ultimo, a Irmandade do SS, Sacramento, Cle- visas empregadas pela Ar-

••.['o e Palio. gentina na compra de com-

Cada Associação deverá apresentar-se com os respec- bustiveis e lubrificantes ele

tivos estandartes e distintivos. São permitidas crianças na 'va-se a quasi 200 milhões de

procissão só vestidas de anjos para abril' o préstito. o.s doIares.

fieis e famílias que não puderem acompanhar a procissllo Nesta cifra não estão in

deverão postar-se nos passeios das ruas do trajeto para as- cluídos os preços dos fre

sistirem a sua passagem. tes e gastos de transporte
Aos fieis recomendamos o maior respeito ao SS. Sacra- em geral. �

menta em que está verdadeira real e substancialmente Além de tudo, o consumo

contid� o Corpo de Nosso Divin� Salvador.
-

de petroleo está aumentan-

Outrosim, louvamos e encarecemos o piedoso costume do de ano para ano. Assim,
de ornamentarem as ruas e as frêIítes de suas casas, em este ano os argentinos deve

homenagem ao tão augusto Misterio, rão gastar mais petroleo do

Hipotecando a todos antecipadamente as nossos hu- que no ano passado.
mildes benções, nutrimos a certeza de que tudo correrá pa- E realmente, nos ultimos
da a maior gloria- de Jesus Sacramentado e honra da Re- oito meses chegaram á Ar

ligião em geral. gentina 300 milhi)es de tone-
Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, sob o ladas de petroleo bruto.

Salo das Nossas Armas e Sinal de Nosso Vigario Geral, aos Claro está, a Argelltina
2 de Junho de 1955. já possue refinarias. Mas as

De mandado de Sua Excia. Revma. refinarias 'não solucionam

(A88) Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral o probiema. :Refinar petró-
José Renato de S()uza, Provedor da Irmandade do SS, leo não é produzir petroleo.

Sacramento. O contrato com a Stan-
dard Oi! da California tem

DOM JOAQUIM DOMINGUES DE o.LIVEIRA, por
mercê de Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo Me
tropolitano, Assistente ao Solio Pontificio etc.

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

•

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

Uperações da bôca, gengivas e maxilares e extl'ações difi
:eis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piorréia"

por operação se!ll� d.Ô1'
Pesquizas e tratamento dos fócos de infecçãd na raiz do
dente. pelo método "BADAN" - (curso com o pr�io
:1utor Prof. Badan) � tratamento eficiente rápido e com

teste bateriológico e con trôJe radiodón tico'
Oentaduras: Magnetizadas e sem !\bób.ada palatina,

.quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RAPIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
CHnica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.884
FLORIANÓPOLIS - Pela manhã someutc

ClUBf DOZ� Df AGOSTO
INGLETTO pOi" objetivo não refinar mas

extrair petróleo. SAJilADO - DIA 11 DE JUNHO NOS SALõES DO
A extração s�rá feita nos CLUBE DOZE

eampo� petrolif�ro} da re.; EM BENEFICIO DA ALTRVISTICA E HUl\IIANI-
gião de SJmta. Cruz, ao sul· TARIA "SOCIEDADE DE AMPARO E VELHICE".
do país, '.,' Será sorteada uma SALA DE JANTAR que estará ex

_

Neste rnom�mto; o deficit posta numa das vitrines da CASA HOEPCKE, SEÇAO
diario da Argl'mtina, em. pe- I3�ELL, a partir do dia sete.

.

..

troleo é de líw mil barris. Mesas com direito a um cai'tão do bingo - Cr$Dentro'dé tres anos, este de- 200,00
ficit terá desaparecido. Cartão de Bingo - Cr$ 50,00 - Ingressos para não

O governo do general Pe- sócios - Cr$ 50.00.
ron esta preparando outros Todos ao esplendido BINGO DANÇANTE benefi
acordos, CO-:Ql outra.s com- cente na noite de 11 de Junho, com início às 20,30 horas.'

DR.
Diai\nóstíco-Tl'ato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - 'I'klologia
Ginecologia - Obstetl"icia - Urologia - Endoc:r'1nolopa.

Curas de emagrecimento e engordé.
t

Doenças da yelhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA �LASTICA: Estética e ReDaradoxa ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° anda.,
Telefone 22-27

ROl'ário: Das 14 às 18 horas (exceto a08 Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

.-/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AINDA O DISCURSO DO VICE-L1DER"",Competl·r'
.
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,u�;�":o �/������oQ�1;:� �:�,�::�f' �::,�;��",i=n��U a aos munlClplOS IcenClar o as dmen arlos
�:����aE��:�is��C��I�;se�� ��cUl��� cl���ta��!��;::;d����: e emplacar os ve IlIIculos

B A TIS T A

bléia,. à pr�sidência d�ssa 80.-,' proc�lra c�ritur?ar oP.inião.
Esta coluna n110 poderia silenciar sôbre

sa roí envíado o seguinte te-
I publica mvestmdo contra PROJETO DE LEI pletamente diferente dos de- que alguns criminalistas o

Batista Pereira, quando êle acaba de passar

iegrama: I
Classes ",prod�toras e , �: E:ta-

_,-
mais crim.es culposos. Ele enquadrem como doloso e- para a eternidade. E o faço ainda sob a emo-

_ . "mos cer tos que opmiao !S9- Dispõe sôbre a atribui- tem, até algumas vezes, cer- ventual. çâo de quem lhe acompanhou os derradeiros

. �re�ldente Assembleia

Le-I.
lacta aquele DeI�utfl.do nao çâo de Iicencíar e em- tos detalhes que fazem com (Colltinúa na 6a. pág.) dias de vida e os últimos lampejas da sua

gíslatíva representa absolutam e n t e placar veículos. vivaz intelígência.
Nesta '. essa ilustre Assembléia pt B A TIS·TAP E R E I R A

Se justiça houvesse nesse mundo, o seu

Associação Comercial Flo- Saudações atenciosas Char- Art. 10 _ Fica reconhe- "

.

caixão deveria ter saído de casa nos braços

ríanópolís em reunião decí- les Edgar Moritz Presidente. cido aos Municípios compe- Faleceu Batista Pereira. do operariadO da Prefeitura e ela tmprensa

tência exclusiva para regu- Essa notícia, ontem pela manhã, C01'l'CU rápida Pela Oficial, pelos quais teve Batista carinhos e

lar o serviço de trânsito' de cidade, consternando-a 11�ofUiulamellte. cuidados incontâveis. Foi um verdadeiro pai

veículos automotores, bíci- O estado de saúde da querido colega, ha tempos que para êles - e.êles não o negam.

cletas e de tração animal, se vinha agravando, de modo à não permítír esperanças
"Seu Batista" era pata tudo. Porque

na área municipal. de vê-lo restabelecido. O seu desaparecimento, prematuro, -sabra a:tenlit�-los em tudo o que necessitCl'

Parágrafo único _ Cabe gulpeía a nossa classe, da qual foi vertladeíro líder. A Im- vamo Não podia saber que qualquer deles e,;,

aos Municípios a cobrança prensa Oficial, é obra do seu devetamento e da sua capa-
tava doente, que tinha fi mulner ou um fi-

__ o

de taxas e emolumentos cor- cidade realízadora. Foi o seu prfmeíro díretor e dela se
lho enfêrmo sem se afobar à procura de um

.
.. .._ respQu.dentes às licenças afastou apenas' durante- eur-

médico para que tôsse vê-los, sem que tirasse elo seu bolso,

Florianópolis, Domingo, 5 de Junho de 1955 concedidas, bem como todo tos intervalos, até 1950, um bolso onde não encontravam repouso os míngua los

o serviço de vistoria e em- quando, já enfermo, se liceu- vencimentos de chefe de repartição, o necessárlo para o

placamento.
'

eíou para não mais voltar ao remédio e para a dieta.

Art. 20 _ As Prefeituras cargo.
Não havia dificuldade que não tentasse rr-solver. Apêr-

S adotarão os modêlos em uso,
to que não procurasse solucionar. Í[rro que não soubesse

I

segundo as determinacões Entre os jornalistas eer- desculpar.
Os comentários sôbre o xxx l,dO Código Nacionalde T;ân- eou-se sempre do mais alto Era bom sem cálculo, sem segundas mtcnções.

"Concurso Míss Santa Cata- A terra natal de Miss San- sito, tanto para as cadeiras prestígio e conceito. Dirigiu, Fazia o bem pelo bem e sabia que a. mão esquerda deve

rlna", organizada pelo Clu- ta' Catarina., a cidade de Ita ..

I
que emitam, como para as por vários anos, a Republica, ignorar o que faz a direita ..

be cio Penhasco, que se realí- jaí, rejubilou-se com a vító- !
placas e convenções já em

a partir de 1930. Nos últimos I Era amigo dos seus amigos até ao sacrifício, E era ale-

zou nesta capital, faz alguns ria de sua bela representan- uso. anos, na Assoeíação Catarí- gre porque tinha o espírito puro e a alma limpa.

dias, ainda não se desvarie- te. Na sociedade ítajaíense Parágrafo único Os nense de Imprensa, fora eleí- Como todo ser humano, certamente, sofreu a triste

ceram de todo. Ficou a exce- muitas foram as expansões Municípios poderão firmar to seu presidente, sendo su- condição de errar. Mas, o que, pura os que lhe apontavam

lente impressão causada pe- de júbilo, quando se teve co- convênios com o Estado e
cessívamente reeleito. os êrros, eram êles imperfeições e falhas, para os outros

las festividades e pela passa- nhecimento do resultado. A entre si para a execução de Militou ativamente na eram justamente o que o faziam querida e admirado,

gem das misses. Ainda se ou- 11 do corrente, Ana Maria arrecadação de taxas, em-
vida a�min.is:l'�tiva e politt- De minha parte, costumo ignorar os êrros, as falhas

vem nas ruas exclamações receberá 'expressivas home- placamento e vistoria dos cu do lVI�mCiplO, ,e�ercemlo e imperfeições dos meus amigos. Aceito-os como êles o são,

dêsse teor: "Marta Rocha, nagens de seus conterrâneos. veículos de que trata o art. 10 cargo �líJ Secreta,ri,o.Geral com as grandezas e as mísêríns próprias da ,10s8a condição

que pedaço de mulher".
"

.

Convite 10 desta Lei. I
da Prefeitura por varras vezes e nessa qualidade, o de de barro vil, ele que nos fez o Crendol'. Só os aceito e vejo

Brevemente, será realizado Por nosso intermédio, fi, ,Art. 30 _ Esta lei entra- Prefeíto interino da Capital. através da lealdade e da tlpcHcaç5.o que c locam na. sua

em Petrópolis, nó famoso Sociedade Recreativa Bene- rá em vigor na data da sua: Eleito vereador, em 1945, coube-lhe, naquela legislatu·· amizade. E Batista era leal e dedicado como poucos o sabe-

Quitandinha, o "Concurso ficiente Santa Cecília convi- publicação revogadas as ra, a Presidência da Câmura Munícíual, 110Sto em que se r110 ter sido neste mundo.

Míss Brasil", que apontará a da os seus associados para � disposiçõe� em contrário. revelou ainda o p(l�itico háb�l e o co�preensivo, democrata. Por isso avalio bem o pesar que aqui deixou. A familla,

sucessora de Mart:? Rocha. soírée que fará realizar, a 8 Sala. das Sessões .. ,. de O seu nome fica também est1'eltamente hgado a vá- os amigos, os pobres chorarão a sua memória.

De todo o país serão envia- do corrente, na sede da Uni- junho de 1955.' das entidades de classe, assistenciais e reereafivas,' às Mas também estou a ver a alegria dos que boje o fa-

das as mais belas represen- ão Beneficiente dos Chauf- .. Deputado Tupy Barreto quais serviu com aquele entusiasmo tão seu. ram receber nos portais da eternidade ...

tantes. Santa Catarina far- feurs de Santa Catarina ii JUSTIFICAÇÃO Em Batista Pereira sua família perde um chefe aman- Lá estará o velho Olívio Amorim ,de quem foi colabo-

_ s?-i represe�tar lJela senho- Avenida Mauro Ramos. S�r- Até a presente data, o li- tissímo, _de nobres v_lrtudes morais; a imprensa catal'il1e�- radar dedicado, d� braço� abertos, a. recebê-lo com o seu

l:lta Ana ��na H�us� Siquei-
I

vir_:á como �ngresso o talão do cenciamento, as vistorias e se, �lrn (to�.�e:H; .1l131S des�aca(�os_ va��re!l e de.vo�ados aml-r sorris� bonelos�. La estam o V�.s:o, ainda ::ovo na rOd,a, a

I�, de ItaJal, .0 pubhco, con- mes de maIO
..
Reserva de me-,!J emplacamento de veículos, I gos,

a liobtlCa, 1.m elemento de maIeada proJcçao. c�ntal �_que Ja �ndou a descolJlll pelos ca:Hll1!1�S" do �le:11:.,
fIado em suas impressões, sas na portana. Preços: paril quer automotores, motoei- . .x .

x
.'

La estala0 o LUIZ Mel?, o Juca do LOl�C, c. O1.lvlü;".e lI1U!t(J3

pi'incipalmente visuais, acre- sócios: Cr$ 20,00; para não cletas e biCicletas ou .de! Os rest{l� mortaiS do mdltoso colega, faleCido as 8 110- outros, todos seus amIgos e companhe1ros de mOCIdade, d�

dita que estaremos ótima- associados: Cr$ 30,00. Damas tração animal, estã a cargo l'as, fOl'ãm ontem, às 17 h01'a[,_, levados à úlitma mDl'ada,! boêmia e de trabal?os, com a "últlmr," na ponta da língua

mente representados pela nã,o pagarão ingressos. do Estado embora não exis- no Cemitério da IrmamhHle (lo 8cn11ol' dos Passos, cora para contar ao anugo recem chegado.

graça, beleza e simpatia ele xxx ta nas Co�stituições Fede-' enorme acompanhamento. Rellí'esentantes ele todos os éí,··· I E estou a ver também o velho Faria, antigo porLiro dr"

lVIiss Santa Catarina 1955. Duas caminhonetes da Secre- mI e Estadual cláusula ex- culos soci.ais, pal't.hlos· politicos, de todos os jm'l1ai!l, simu-I Imprensa Oficial, anunciando, com aquela sua voz pausa-

xxx taria da Agricultura trans- pressa . que confirme tal catos, prestaram�lhe atiiÍllm cow,agrada homenagem à me�

II da,
de quem era inimigo ela press:l:

A fama do "Concurso Mis3 portam para a Trindade os competência.. móí·ia. _.

- "O "seu Batista" chegoll .. !"

Santa Catarina" atravessou seus funcionários naquele A Constituição de 1934'
-

x x E o atropêlo da t.m'ma tÔt1a, pilra uma i.'ecepção can-

as 1i'onteiras do nosso Esta- sub-distrito residentes. Após veio encontrar o serviço de
.

O colega extinto deixa villva a exma. sra. Nair Pei'e: ... digna ...
'

do, Assim é, que d.e PÔl'to se desincumbirem dessa ta- tráfego, quer municipal ou 1'a e filha, a Si'a. Aidó PeH'.ira. Gôuzaga, C.'>j.>üsa ii;) :;�'. J"âü � A' p:tz recáia sôbre o seu corpo que p:tgou o tributo a0

Alegre os acadêmicos da Fa- refa, regressam vaz,ias, Em não, entregue às Prefeitu- GOliza.ga, alto funcionário da Caixa Econômica. I sofrimento. G

cuidade de Ciências Econô- vista disso, o colega Nazare- raso
'A' Iamilia enlutada, as expressões do nosso mais sen- I Mas seja consolo de quantos o queriam bem a certeza

micas e Politicas da Pontifí- no C,Oel?O dirigiu um apêlo I .

O licenciamento de veícu- tido pezal'. ele [j"Lle se o Céo é de fato o lugar dos b011s, dos simples e

cia Universidade Católica ao dI. Vitor Peluso, para que I' los, as vistorias e o empla-
---- dos alegres, como acreditamos firmemente, todos êles Já

copviclaram Ana Maria a vi- as duas caminhonetes trans- camento estarão a cargo dos ANDRES DAGLIO TRABALHA Et"l estarão, recebendo o prêmio da.sua existência, gozando "iS

sitar a metrópole gaúcha co- portem gratuitltillente os es- Municípios.
bemaventuranças eternas, iluminados pela glória do Sa-

lUa sua hóspede oficial. "A colares da Trindade que es- A edição de 'normas reO"u· PRO'L DA' A'M-IZADE . n1101',

mais bela catarinense" acei- tudam nesta cidade, quando ladoras"e a fiscalização "do
tau, prazerosamente, a genti- após deixarem os funcioná·· trânsito estava com as Pl'e
leza dos gaúchos. Hoje, pelo rios da Secretaria da Agl'i- feituras, como os encargos
avião da TAC seguiu, rumo a cultura em suas residências de sinalização e a emissão
Pôrto Alegre, uma delegaçã,o voltem a esta capital sell; de carteiras.
composta das segu.intes pes- quaisquer passageiros. Um Os convênios entre Muni-
soas: sr. Luis Fiuza Lim&,; gesto que por si define a cipios, entre Estados.e en-'
drs. Dib Cherem e Ciro Mar- _personalidade do colega em· tre países, que foram, pOU
ques Nunes; jornalista Ma- apreço e flue agora estamos co a pouco, estadualizando
nueI de Menezes, fotógrafo dando publicidade movidos e federalizando certos as·

Waldemar; srta. A;""ina Moel- p...?,r sentimento de justiça. pectos regulamentares.
imann; e srta. Ana Maria Daí surgiu o Ctidigo Na-
.siqueira, que viaja acompa- CEL· PINTO DA LUZ cional do Trânsito, como um
nhada de sua· exma, mãe. Depois de vários dias reco- imperativo de uniformidade

xxx lhido a quarto reservado do nos m'étodos de ação, .nas
Hepercutiu agradávelmente Hospital de Caridade, onde normas disciplinadoras e na

na cidade de Brusque a clas- foi submetido a mellnçlrosa repl'essão aos excessos.
sificac·ào de sua candidata intervenção cirurgica, coroa- O que extravasou, repudi
srta. Carolina Backel's, ob� da de êxito, já se encontra ando a competência munici
tendo o título de Vice-Miss em sua residência, nesta ca- paI, foi o direito penal do
Santa Catarina. Na realida- pital, o nosso prezado eon- trânsito, nunca o direito re

de, a loura representante da- terrâneo sr. Tenente-Coro- gulamentar e tributário.
quela cidade�do Vale do Ita- nel Sylvio l'jnto da Luz, do O nosso Código Penal, ou
jaí, mereceu justos louvores Exército Nacional, exercen- tOl'gado à Nação em 1941,
por sua elegânCia, peleza e do as elevadas funções de não previu, nem o poderia
impatia. Dias 8 e 9 do cor- Assistente do Quartel Ge:te- ter feito, as figuras hodier
renta, a sociedade brusquen- ral da Infantaria Divisioná- namente bem definidas no
se homenageará Carolina ria/5a. direito rodoviário, do crime

Bac:�ers, tendo, já, sido 01'- O ESTADQ, visitando-o, e da contravenção do trâl1-

ga�Izado o programa de fes- formula os melhores voto� sito. De fato,'à époça e!l1 que
teJos. j de pronto restabelecimento. o mesmo começou a ser exe-

cutado, não se havia, nem

mesmo ainda definido o pro
blema do trânsito.

O crime do trânsito é um

crime culpQso, de caracterís
ticas "sui genel'is". E' com-

Noticias Locai

I que Daglio vem pronuncian
do no Brasil resulta um

maior entendimento entre os

meios culturais dos dois pai
ses irmãos. Daglio nâo é' �ó

o conferencista-divulgador. E
o amigo sincel'o, dedicado,

; sincero, do Brasil e por qual
: �;Lller parte do �íll.mdo onde

I anele sernpre tem le111b1'aí1-

ças e palavras de e:uinho e

elogio para com no.%O País,
como se pode ver de suas re-

portagens escritas para o

jornal "La Maí1ana" de Mon·

tevideo.
E não são só conferencias e

CONFERÊNCIA SOBRE SCHILLER
Segunda-feira, dia 6 de

junho, às 19,00 horas, o aba
liZ3do mestre e exímio cul·
tal' das letras Germânicas,
professor Custódí.o de -Cam
pos, pronunciará, no auditório
da Rádio mARIO DA MA
NHÃ, gentilmente cedido por
Eua direção, uma impllrtante
conferência sôbre Schiller o

poeta e o dramaturgo, de' 30
lustros atrás, faÍecido-: a 9 de
maio de 1805.
Patrocina a presente conr

ferência o CENTRO ACADl!:-
MICO VIII DE SETEMBRO Previsão do tempo !J,té' 14
ela Fa.I�lldade Catarincnss� horas dt1 dia 5
de Filosofia, iniciando

suas'l
Tempo Bom, passando á

atividades em prol da cultura instável. Nevoeiros pela ma-

florianopolitana. .

nhá
Convidam-se as

autorida-I
Temperatura: Estável

des, os estudantes, interes- Ventos: De Norte á Leste
sados em literatura e o povo frescos
em geral para comparecer a Temperatura extremas de
essa conferência e prestigiar hoj e:
a �niciativa do novel Cen�'o Maxima: 20,6 Minim;a 15,0

não são só conferencias e

trabalhos que Daglio dedica
ao Brasil. Já escreveu dois li

vros importantes sobre a vi.

da de nossa patria, escritos
Patrocinado pela Secl'etá- 311"lbos em língua espanhola.

ria, de Educação, Saude e As- "Kodak" e "Brasil, despertar
sistencia Social, está em Flo- d'um mundo", livros esses

,J'ianopol!ls, pl"onunciando que conquistaram um lugar
uma série de conferen- nunciará segunda feira n;l

das, o brilhante escritor E Casa' ele Santa Catarina.
Jornalista uruguaio Andres de destaque na literatura da

Dáglio, do Instituto de Cultu- America hespanhola.
ra Uruguai .- Brasil, depen- Que todos os nossos inte··
dencia do Ministerio das Re- lectuais e homens de letl'as
láções E�teriores do .Bra3il procurem ouvir a brilhante I(,ltamaratl). Ontem, o lIustl'C conferencia que Daglio pro
homem de letras pronunciou .-

importante palestra de di '1-vulgaçào q_a historia da Ca-
tedral de São Paulo, um do:> EX-COMBATENTES
msüs imponentes templos ca- A Assoeiação dos Ex-Com-_
tolicos da América latina e batentes desta Capital, está
qlLiça elo unindo, para as convidando os ex-comba ten
alunas do Colegio Coração de tes da F.E.B., F.A.B., Mar!
Jesus. Segunda feira, dia 5' nha de Guerra, seus associa-

WASHINGTON, 4' (U. P.) elo corrente, Andl'es Daglio, dos, a comparecerem na sede
_ A Comissão de Organiza- falará para o publico, na Ca- da mesma à rua Tenente Sil
ção do Executivo, dirigida pe- sa de Sant.a Catarina, apre- veira 11. 69, no horário das
lo e_x-prt:sic!-1lnte Herbert Ho- sentando e apreciando o 1m- 14 às 17 horas, de segunda às
over, inspecionou a mdústria porta.nte tema de psicologia sextas-feiras, a fim de intei
de refinamento do estanho sob o titulo "Poesia, e Psico- rar-se de direito recente,
no Texas, informando que a logia do Perfume", trabalho com relação ao recebimento
nação tem reservas suficien- em que estuda profundamen- de "Têrço de Campanha" a

tes para cinco anos em caso te o alfatCl e sua evolução, c que fizeram jús por terem
de emerg�ncia bélica. A Co- perfume e sua 'permanencia prestado serviços militares
missão observa em seu rela- como requisito humano e a durantc o período em que o

tório ao Congresso que. a re·- psicologia desse fato, mos- Brasil esteve em guerra. Os
finaria de Texas City é uma trando a relatividade do pel'- ex-combatentes ,do interior
indústria que o govêrno ame- fume ao olfato humano nas do Estado, associados, pode
ricano teve que estabeleCe!: I mais diversas regiões' d'J rão inteirar-se do assunto

d�r�nte a lIa. Guerra IvIun-1 mundo. dirigindo-se à Caixa Postal
díaL Do ciclo de conferencias 348 - :Plorianópolis.

Acadêmico que promove as

Si111 o progressQ intelectual
de nossa· urbe.

A conferência do ilustrad0
professor Custódio .de Cam
pos será proferida no audito
rio e retransmitida pelas on

das do "melhor som de Santa:
Catarina".

OS EE. UU. TEM RE
SERVAS DE ESTA
NHO "PARA CINCO

ANOS

o TEMPO

4�
-----_._ .._-_.-_._------._#_-----------_._..

FV0Gqanõo
PRA'l'O DO DIA

Entrei na livraria. A balconísta,
tender-rue:

- Que desej a?

solicita, veio a-

- O tarado!
- Que?
- O tarado!
A mocinha esbugalhou os Olhos. Fechei mais a cara

que Deus me deu. A caixeirinha foi recuar do, de cos

tas, pálida e sumiu atrás de urna porta. Veio outra:
- Que é que o sr. deseja?

.

O tarado!
- Como é? O sr. quer?
- O tarado!
A moça sorriu forte, riu fraco, foi ftcando séria e

saiu correndo. Surgiu a terceira:
- O sr. já foi atendido? Que dese}a? ,

- O tarado!
- Como?
- O tarado!
Tambem essa azulou, trêmula, quase a desmaiar.

Surgiu, então, desassossegado, o dono da livraria:
- Quem é aí CIue está pedindo o tarado?
- Sou eu!
_ Mas, doutor! Até o sr. a me assustar as moci-

n11as! Por que não vai fazer o pedido ao CeI. TrogUio?
- Ele também tem livraria?
- Mas, afinal?
_ Eu quero O tâ:ratlo, de Roberto Finnegan. Está,

ali, naquela prateleira! Quanto custa?

EU SEI TUDO

"Mulher ideal é aquela. que, embora fiel, é tão
gentil e amável como se fôsse infiel". Li êsse pensa
mentÇJ, há dias, na Gazeta, atribuido a jovem e talen
toso acadêmico. Antes já o lêril, no Eli §ei tudo, nO 12" -

de maio dêste ano, página 117.
E' de Oscar Wilde.

MEDO

Rabisquei um conto, em dialeto uen-chou, passa
do na era de Fu-hi. Tch Tso era o mocinho. Nasce'i'fl'
em Kiu-Siu. O bandido era Fu-Mu-Tsi. E a heroin'a Sho

Thung-Tse.
Rasguei o conto. Não atinei com os acentos, mOl!l'

mente os circunflexos.

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


