
Recorde na produção do carvão
_

. Al!lpliados os trabalhos de pesquiza neste Estado
R10, 6 CV. A.) - A produ-

I
cíonal da -Produçào Mineral, 80.000 toneladas, embora ve- '�ona producora do .t:stado de partamento há muitos anos,

ção de carvão mineral em nos 11 primeiros meses do nha ascendendo progressiva - esanta Catarina. Compete so- : colabora com as empresas
Santa Catari�a, mai,or pro- i ano, já se ha.viam extraído mente nOS últimos _tempos. Obre tudo a essa repartição do !mineradoras na abertura de

dutor do pais apos o RlO

I'
l11ilJS de 916 mil toneladas do, controle da produção de car- ; D. N, P. M. ajudar, com re- furos, que permitem o conhe

Grande do Sul, atingiu cí- combustível ,o qúe dá a média' vão é uma das atríbuícões da' cursos técnicos de toda na- cimento da disposição das

tras excepcionais no ano pas-I mensal de 83,000 toneladas,,' Distrito do Fomento i1ineral : tu reza, 'aos mineradores re- camadas carboníferas, do vo

sado, De acordo com os re- Em anos anteriores, essa' sediado em oncíunra, e que: gionais. Para tal, dispõe o lume das reservas e da qua

gistros do Departamento Na- I média jamais atingira a .�

i tem jurisdição sobre toda a
I Distrito de Oríciuma de pes- Iídade do, minério. ,Só duran-

;jiti!llee,j "•••••••••o•••••e•••••••••O••••••••••••• iIIl&•••••••••• ! soai especializado e apare- te o ano passado, foram rea-

(lhagem necessária à realiza- Iízadas mais de 80 perfura
ção de sondagens, levanta- ções na zona mineira de
menta de perfis geológicos, oríscíuma, para atender ii

etc. pedidos de nove companhias

R'b
No sentido de orientar os de mineração. AO todo, esses

« 'elus» trabalhos de .extração de, furos mediram cerca de ',.,

moela a assegurar melhor 18,600 metros de protundída
rendimento das minas, o De- ele.

'

UDE-BIL E VACILANTE"

,�
- NINGUEl\-1, de mediana 'cultura, Ignora que os or

çamentos públicos mais perfeitos e seguros são os que mais
se aproximam da realidade, Sendo eles previsões e eáleu
Ios estimativos da receita e da despesa, a objetividade da
arrecadação e dos gastos mostrará se' os govêrnos que os

elaboraram tinham ou não tinham conhecimento da si

tuação economica e fiuance,ira sêbre a qual fizeram seus

prognôstícos. Na últhna Mensagem do -sr. Irtneu 'Bornhau
sen, entre às páginas 72 e 73, está um gráficp comparativo
das reeeítas do Estado no govêrno anterior e' no atual. E
dele se vê que, enquanto nos anos de 1947 a 1950, a receita
orçada eorrespondeu 'à arrecadada, com diferenças peque
fias, nos anos de 1951 a 1954 houve grandes dírerencas en

tre o orçado e o arrecadado. Mostram esses gi'áfic�s, com

a sua Insuspeíta origem, o que aqui temos repetido vezes

sem conta: que o atual govêrno subestima, a receita 01'-'
çamentaría para contai' eom grandes excessos. Daí 1)')1'
que, dentro do orçamento, nunca poderá, por _ exemplo,
co?cedel' melnoría de vencimentos ao funcionalismo, de vez

que, a esses excessos ,dá sempre a aplicação de suplementar
verbas comuns. En'o na receita e erro na deSl)CSa,1Iortanto:

, ..,

MOlaR A JATO BRASILEIRO
Patente de invento - vantagens sôbre

mofares estrangeiros
RIO, 6 IV. A.) - ° autor

I
Trata-se de um motor do

elo invento do primeiro mo- tipo turbo-trator, com com
zados na fabricação das va tal' a i ato brasileiro - pro- pressor centrífugo e destina-
emas Salk; seus rins servem LONDRES, 6 CU, P.) - cas de Gaitskell e de- outros

,

I
- . ressor Eugenio 'I'rornhiní ] ,

de meio para a "cultura 'do Aneurin Bevan, chefe, ela ala partidárias de Attlee, em um I', Pellerano - acaba de regis- do, principalmente,; pro-,
vírus da polimielite. () por- esquerda do Partido' 8ociali.s- artigo que apareceu no se-

'

-< 1 t "I t R A"
,.

"T"" trar, no Departamento ,Ns,-I·pulsão de aeronaves. Apre- "
- ESCQND'E, a última Mensa !!'eJ'I1, ínexplícavelmen-

ta-voz dec arou a respeito a, acusou a G ernent ,,018e manano l'lPU11e.
�

.u

id d 1
cional ele Propriedade Indus- senta sobre os existentes a te, a arreeadacâo por título de receita. Cita, tão "O', alguns

que várias centenas de ma- e seus segm ores, e lave-
-

. .. p

, ',. 1 1
. - tríal, a patente de sua in- : vantagem da símpliftcação impostos que contribuíram .jrara o excesso verrücado ao

cacos importados dá, India rem perrnco as e eiçoes, na '"
'

I"
<,

,

i INCENDIOS venção. do mecanismo.
,

fim do exercícío. Quanto, rendeu: fi ímposto ter;r,;tor'l·a,l!). f)
tinham morrido ,asfixiados, seman;:t passac a, por preco- ...

" •

por acídente, nos últir?lOs nízarern uma 'política símí- BELISE (Honduras' Brltâ- :��.�'-;-
....

:-- = '-�'�---�-'-...,--�-� de vendas" e consignações? A: taxa de saúde? Qual a. re-

meses, em Londres e
.

�Tov:1 lar ii dos conservadores, ÇOlil nic':;ts), �, CU. P) � DiZem' \\ '. _:::.,_:;.' ;ÇU��$.9' Qç..G&II,J��,- .. ,:r.","�:{:,,:7" ��?'��!!:·��t��:�:il��,:-���,t���n��.?, A�:ttr:a:Ji'diiláda'?��-�aib,?
Iorque, � Il1dfá �eclatou -

.' Ilmtt
.

débíl vontade e
.

mli {j ue_�nc&nclios=t!Ol:estai.s.- na ..,. , '". . <,,' -, "

'1
'," - '-

.. ,

,afirmou o pai,ta-voz - que pei1,;arneni'O v'ãc11ante;". ... regiãu od":�.J,:'d!, de.sbruiram CO""n=-f:�n! ia-m '':''b�elr"tase�;�'r�·C� r'r'-f.lke('- � ,/
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- NA RECEITA industrial, encontramos na Mens<,t-

llUO autOrIzaria o fonlecl- ar seu 'urno, ClUg 'al,,", osques (e pm e,ros no 'va- ,
-

'

mento ele macacos" dagora skell, da c1il�elta do Partido e

I'
lar de vários l1:ilhões de, dó- RIO, Ir (V, A.), Est<�o i Athayàe, supordinada a� .tí-I gen�, digna de lou�ores, a par�e d� Imprensa 0_ficiaI, no

/ em diante, senão sob as se- um dos mau; ferrenhos acl- Jares, As autOrIdades _ ellsse- abertas at,é O' :1i� -SO do COl'-
I
tulo "�Ol'l,p.:ntes dit

'_

Cl'ltwa. c�_Pl.tulo �a respectIva Secretal'la. Ja no tocante a Peniteu-

gllintes condições: versários ele Bevan, disse qU? I ram que as chamas. consumi- rente as mscrlçoes PEira () ,Literana elo Seculo, XVI ao; Clana esta tudo em branco e surge apenas um quadl'O hu-,

1) _ 'Os símios devem ser a "dissensão" entre os socia- ! ram mais de 80 quilômetros Curso de Critica da Acacle- I SecuIa XX". 'morístico de distribu�ção ele matéria prima pelas várias

utilizados com objetivDs ci. listas foi a causa pl'incip::>.l quadrados de flOl'esta. mia Bmsileira de Letras, HH,-,I oficinas. Esses dados só interessam à escritmação do es-

entíficos (temem os indianos da derrota, Conquanto ni»!. De pontos' diversos da co.
verá nove' confereitcias a. ---, tabelecimento. Quanto rendeu a Penitenciária em 1954?

CJue os ,macacos sejam mor- 'haja mencionado a Bevan, lônia britânica foram envia- cargo dos academicos Tris:.
I
Qual foi a sua produção? Tudo omisso! Segredos de Esta-

tos! nas pesquisas de que ninguem duvidou de que .38! dos reforços para o combate tão de Athayde, Gustnvo EXPLOSÃO ,do!

t" ) lefe '_ '1' I f fI Barroso, Levy Carneiro, BH':- LISBOA,6 CU. P.) - Duas --.......----------=..,..------,,_.=��

par lClpam ;
"

'

1'l", a e e. ' ao ogo na zona C011 agra-

2) _ os importadores as- Bevan l'espondeu ás críti-' da. bosa Lima, Sobrinho, Anibal
I pessoas

niorreram e outras

i@�.�,íl.'i)••�.�t'@t)et:H�w�u�.(if.8••U}.I»•••&iUtG•••••••••••••••••••••�.&l�&Uijf. Freire, Peregrino Juniol', Mu- I quatro ficamrn fe!',i_"das gra-
cio Leão, Cassiano Ricardo e

I vemente, ante-ontem, em

Austregesilo de Athayde. conscquencia de explosão 0-

A �hertura �o Curso será

I
corrida num.a fábrica de fa

no dIa 30 de Junho com a gos na aldem de Aldas, 1'e

conferencia do sr. Tli�tão de gião de Aveiro.

Crendo na reincarnaçio�.
Nega-se a Judia enviar macacos
para os Estados Uoidos.

WASHINGTON, 6 CU. PJ sumirão a responsabilidade nação e que matar um aní
_ Um porta-voz do Depar- pelo tratamento reservado mal equivale, para êles, a

tamento de Estado anunciou aos animais, em seu trans- matar a alma de um morto,
que a India suspenderia suas porte para os Estados Uni- o porta-voz acrescentou que

exportações de símios com dos. . os pedidos do governo de No

destino aos Estados Unidos Depois de lembrar que (Is va Delhi eram perf'eítamen
a partir de 30 cio coi-rente, se indianos' crêem na reíncar- te' razoáveis".
não .obtívesse a garantia de

que tais .anímaís são trata- ."'>f"--.?"'.r�_..�_.r....�"��.l"....__....-,.........._....................-�-..............._.,��_�"""_

dos com humanidade.
_
Os

"macacos Rhesus" são utílí-

"
- O GRAFICO citado é prova irrefutável elos erros

técnicos e financeiros do atual govêrno. E' argumento de
cisivo da incompetência dos atuais dirigentes, ° gráfico,
aliás, provando contra o govêrno, é exibido ,como gabolíce,
como, a dizer: - Viram? Sempre arrecadamos muito mais

do que previmos! Argumento para Intrujar os íncautos..

Quem quer que conheça rudimentos ele finanças, observa
rá de logo a demagogia e dirá que' êsse gráfico lembra os

tentação vazia e ridícula cie novos rtcos, com suas gafes e

rastaqueríces.

LISBOA, � CU. PJ - O mi- ,posse à comissão p-ucarl'ega
iüstro das Relações ExteriO-: ,cia do estudo d.'1S medidas le

res, S1'. Paulo C\mha, deu: gislativas e administrativas,
,

para cU�lprimento" em ter-

CONDENADOS Iritório português., do Tratacto

,__ LISBOA, 6 CU. PJ - Sete' de, All11t.ade e CcnBult� luso-

I cêrca de 70% da população M·A' IS AVIO-ES PAR l\ '0';' BRASI-L "satyagraphis" g o a n e ses I b'Í':;l,sileiro. NCbse ato, o mi-

RIO, 6 CV. A,) _ A popu- I total _ localizam-se na re- Rio Grançle ao Paraná e à
.,

-

• .,' A,
- .

,

,

- Cpariidarios da incorporação nLtro Paulo Cu',hv, (:L,;t8,-

lação indigena do ÉÍ.'asil ê
I
gião compreendida entre o parte .meridional de Mato RIO, 6 CV. A.) - ° presl-I tender as despesas de aqui� da colonia portuguesa de cou a importânCia da tarefa

avaliada em 150 mil pessoas,
I

Mar:1nhã?, � Pará e o ,Ann-
i Grosso. � tr�bo l11a�s hostil é i elente ?a Repúblic.a sancio- siçã� ele aviões de transpol'- Goa á India) foram conde - a desempenhar, pela r,rmü's

aproxnnadamente, Cem mil zonas, prmClpalmente a bel, a dos Calapos, habItantes do nau le1 que autol'lza o Po- te, oe busca e salvamento de nados pelo Tribunal Militar são, e lembrou CJue C\ tratado

já se encontram sob a ori -

I
ra dos grandes rios. A prin- territorio paraense e que se I eler Executivo a abrir, pelo desse tel'ritorio a penas que "era um grande i;st.rumen

entação do Serviço de Pl'Ote- � cipal nação indigena, po- expaneliram atualmente pa-: Ministério ela Aeronáutica. o fotografia e treinamento, e oscilam entre 4 e 9 anos' de to da política ele aproxima
ção aos Indios. As maiores' rém, ainda é a elos Guaranis! ra· o norte ele Mato Grosso,

I
crédito especial de setenta de'rnaterial sobressalente pa- prisão, multas e suspensã.o ção entre Portugal e o Bra

concentrações aborigenes ,_' elo Sul que se espalham do! na região do Xingu, milhões ele cruzeiros para :1- .ra os mesmos. dos direitos políticos. sil". Acentuou, entre outras

l)iI '(�••e ••••OO�••ê.íj•••••�••••••••••••••••••••••••••••••••�oe.o••••••e••••••••••••••a••••••�•••� ,._.......... disposições do ti'atado as que
Afmal, em letra Impressa, em Jornal do porte, con- I

'P' O R QUE?
,cera, entao; revestida ,de revolta, de desejOS de vinganca.'

,

.," se referem ao' tratamento a

c.erto e circulação do' "Diário de Notícias", a'ssinada por Desiludir-se-á o simples, quando seu desejo sincero era

1 d
dar, aos n[\_cionais, àos doLl

jOi,'na ista do mérito e responsabilidade de Rafael Co'r- ' o e cl'êr, o de confiar. Porque precisamos crêr em al- ,

palses, matéria em que, dis
reia de Oliveira, encontro a indaga�ão que de há muito, ITAGIB \. CAMPOS

guem. Precisamos, pa�'a nossa tranquilidade� para viver- se; a comissão tem amplo
gesde 1945 para ser exato, tenho felto dezenas, centenas '

1 mos decente e produtIvamente, crêr na existência de ho-
de vezes, a mim mesmo e a amigos aproximados, sem já-

f

lunas de Jornal" acatado 'é proferem, aos gritos, a inda-� mens capazes de tomar o' leme dêste pá"ís e conduzí-Io,
campo de ,trabalho.

mais obter qualquer resposta. Não a fiz em altas vozes,
I
gação a ferver 110 íntimo de muitos. Como se do alto das com segurança, ao pôrto onde já deveria estar, há muito,

'

A comissão, que é presielíelu

ue.1U a proclamei, refreando .ímpetos, pela ausência �le:montanhas vozes fortes bradassem: _ Digam-me, }lor
em calma e prosperidade. pe],o sr, Vasco da Cunha,

t b
' . I � , L

.

'd
secretário geral do Ministé�

1'1 uua compatível, de prestIgIO ou re aç'oes com quem que acontece isso? Precisamos, queremos saber. elO, com aVi ez, 'o noticiário político, analiso os ho- '

, • .

E
rio das Relações Exteriores, e

In fi pudesse responder satisfatorIamente. , ,sem tais i Subestimanl, por certo, a argúcia inata do povo, do meus e seus atos, procurando compreender-lhes as inten'-
cr d "

'l�" t t b'
�

B
.

t t d'�, se compõe de 23 membros,
e enC18IS, o SI enclO serIa, por ceI' o� a re.spos �, o 1'1- homem simples. t:le dispõe, todavia, de milagrosas intui- çoe�..•usco lU e1'p1'e ar as

,

eCIsoes partidarias, seguindo
gaudo-me a plagiar o poeta: "olhQ nao veJo nmguem,

I
ções, capazes de captar, como sensíveis antenãs, os ,as- a logIca dos acontecimentos. Cumpro, assim procedendo,

tem por missão propôr
'

ao

clamo nin,g'uem me responde ... " Tal, por certo, não a- "pectos ocultos das intenções, conquanto simule, el1quan- elementar dever cívico de brasileiro interessado no rumo
governo as medidas necessá

Co t ' . 1 d d I t� lt t' I d 't
.

d t·
rias para a efetivação das

u ecel'a ao mterpe a 01' e agora, que (e 'ao a a 1'1- to convem aos seus astuciosos instintos, o contrário. Fin- e sua pa na, e no
'

es Ino de seus homens, Por isso é
b 1

A I d
.

f • eláusulas elo tratado.
una indaga e condena simu taneamel1te. ge-se de morto como diz o popular ditado para melhor ecepclOuanre a dúvida que me obrigou a fazer as per-
- As situações políticas: através os en,tendimentos,� e

I defesa. E já o 'demonstrou em v,árias ocasiões decisivas, gUlltas cit.adas, sempre' sem l'espost�. Por isso ilinda, é v--..�""'_;"'""Q�__""�__

�o�chavos, apresentam-se a massa popular, ao povo nao" quando se lhe ofereceu a oportunidade para exteriorizar com alegrIa que encollh'o companhell'o de escol, no jor-
InIciado e não recebido nos templos onde os deuses con- 'os sentimentos. E demonstrará, sem dúvida, novamente, ,na lista Rafael ,COl'reia de Oliveira que, como eu, clamou O RISO D i\ CIÚADE
f b 1 d

• . , I
'

d'
" ,� ,,,.

? li am - porém principal interessa o, VItIma ou bene- nas chances que sé aproximam.
'- la las:

flc.iário de tais tertulias - como estranhos e, il1sondá- I Constatamos, o perfeito funcionamento do sexto sen-
- "Por que o P� S. D. se opõe sempre �o n{}me do

V�l� mistérios, inexplicáveis à luz do bom sellSO e da boa tido popular nos idos tempos da ditadura apelidada de S1'. Nerêu Ramos, quando se trata de eleição presiden-

log:ca, ou à base dos elementos g.el'almente. usados na I Estado �ovo, quand'o o DIP pl'oibía, sob severas }lenaS, a dai?"
,

deCIfração das charadas 0'11 logo!l'l'lfos complIcados. Oca- ,divulgação de quase tôdas as notícias, fossem s�gl'edos E prossegue, em �uposiç.ões exatamente iguais às

So em fóco pertence a tal classe. E a pergunta ora feita 'militares, manobras poÍíticas, resfriados de figurões ou minhas, in.teiramente idênticas às 'que sempre agasalhei:
pelo conceituado jornalista e prestigioso deputado vem b�bedeiras de certos duques patrícios. .

- "Em 1950, já na chefia do Partido, teria marcha

r��elar-nos. aos plebeus" que uem �s al�jo� d�o� céus po- l Pouqníssin�as vezes, raras as exceções, o povo i�l1o- do' tranquilamente para a sucessão do General' Dutra se

ltrcos, nem .os frequentadores do ohmpo dlspoeln da cha- ; 1'011 fatos ocorrIdos entre as ]laredes do Catete ou nos Jar- êste não houvesse adotado as soluções do compadrêscQ.
Ve do misterioso caso. Eles, no assunto, são ,nossos com� ,dins do Itamaratí, sob os afagos das cortinas ministe- O resultado. déssa' verdadeira traíção ao: SI'. Nerêu Ra

Panheiros, colegas dos anônimos cidadãos que, como tí- 'riais, nQs fundos e sórdidos cál'ceres bem retratados por mos, foi u eleição do 81'. Getúlio Vargas",
tUlo nobiliárquico, aprese�lt�m" apenas, o. de eleitor. Lá ; Graciliano na?lOS, ou, ainda, dentr� das ma?rugadas, às Ainda. não lí qua-Iquer resposta à pergunta, Possivel-
dentro encon.tram-se em IdenÍlca obscurIdade, neste a- ,portas das bOltes. Conheceu e avahou, sentIu e compre- mente não a--vereiuos jáma:is,' que irrespondível se apre
pressado crepúsculo outonal que ora vivemos, duplamen- I endeu serem eles os sinais da decomposição e fim de uma senta. Como tel'givel'sal', como engaIiar, se os vel'dadei.
te, na estação do ano e na emergência política. 'era' que durou demais. 1'OS motivos c{}nstituem segrede). de polichinelo dos mano-

Buscam, por isso, no oxigênio das coisas esclareci· Não deveriaI!t õ's .dirigentes, a elite condütor8 do bristas, e, revelados, exporiam à lla�ão irrisórios al'gu- - Sou poeta modernista e

das, cá fóra, a resposta à dúvida já getl,eralizada e'm to- país, prosseguir na 'prática "de iludir, de eng'anar, de eg- mel�tos? Poderemos, portanto, sobretudo nesta, hora cru- venho declarar-lhe que

dos os observadores dos mistérios e circunlóquios políti. conder. É inútil, vão, impl·ofícuo. Não ad·Íanta ocultar fa- eial, repetí.la muiias vezes. tara.do pela SU'l

cO�I.7ol'a ascendentes e mais vezes, em declínio .. Usam COM' tos ou .:vesti-los" (lO r.oupagellB falliifts. A. verda:d.e llp�re- _ -ªio.•. 26.5·5Ji�...,."",......"":""""_""""""""--"..,..�'.'i""''''''!";;...,.��-....._.''''''_.;;;;;; ,..,......."""""'?"l-"""'..,...""..�.,.,....--...

�ossos irmaos selvicolas
ACORDO B_RASll�PORTUGAL •

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florlal1Ó,polis, Terça-feira, 7 ,de Junho de 1955 o ESTADO

VENDE

IUIN!S'l'íUUO DA AG'itlCULTURA

'SERViÇO FLORES'IAl..
DELEGACIA }i'I,ORES�'AL

REGWNAL
.. "COd,r.�" COM O F:S'fADO fJr..

�4.fI1T" CATAIUNA
À V I S O

o ES1'ADO Navio-Motor «Carl Hoepcke>lA U�OBJtlARIA "MIGUEL DAUX'_'

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
-o-

ADMINIS'fRAÇAO
,Uedaçáo e Oficlnu, à rua Con
loidheiro Mafra, u, 160 T<l1. iU2?
- Cx. Postal' 139,
Diretor: RUBEN: ;., RAlIíOS,

do Ge-

MÊS DE MAIO
INFOHMAÇOES

'I'
8 - DO�ingO - Farmácia Mode;D,a - Rua Joàú Pinto.UTEIS 1-1 - Sabado (tarde) - Farrnácta Santo Antônio _

-0- Rua Felipe Schmidt, 43.
O leitor euconrrara, n<Jsh co- 15 D

'

lu na, informaçõea que ne e IH..
- ommgo -- Farmácra Santo Antônio - Rua Fe-

diàr+auien te e dei ímadí at.o : lípe Schmidt, 43.
.TORNAIS Telefun.]9 - Dia Santo - Farmácia Catarinense _ Rua Trft-O Estado . _ • . . . . . . • • . . • • . lI.022 .

A Gazeta................ �.61í6 jano.
Diãrto da Tard;l 3.õ79 21 - Sábado, (tarda) - Farmácia Noturna _ Rua

IA Verdade ,'.... ......•.. 2.01U Trajano.
\ Impransa .Hicili,l .,...... �.688

S. e.IHOSPJr!'Alíl 22 - Domingo - Furmácía Noturna _ Rua Trajano.
�-------._------------..,..-",__..

,

Carid ..de:
14

28 -- Sábado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua(Provedor) ••.•..•.•..•.•

C Ih'

I (.Po-:tal·ia)
....••••.•..... s.use

: onse erro Mafra.
Ne rêu Ramos ..........•. ..811 29 - Domtngo j.., Farmácía Esperança _ Rua Canse-
JvIilitar •.....•••...•.•.•. 1.167 Iheíro Mafra.SâQ Sebostião (Calll d.
Saúde) ....••.•..•.....

Mate rntdade Doutor Cu
los Corrêa ..... , .... ,.

CHAMADOS 'OR
GBWCES

Corpo de Bombeiros ... ,

Sar v íço LUl (Reclams-
ções) ' •..••••........•

Policia (Sa la Comissário
Policia r Gab. Delegado) ..
·COMPANBIAS DJiI

I 'I'RANSPOR'I'JiIS

'f.:6'�,��.: : .

....._.--_._�"__'U"';;""_''''_'''''''''''''''''�1It
I
Cr useir o do Sul .....• ,.

__�� .___

'------------... _..;, Panaí r � ..•.....• ,.
."��-... _, .. _-

V,nil!: ., ...•••.....•.••••

Lóide Aél'e,'; ..•..•..•..•
Real , , .

Scandi na,Y8i1 ".. •• � It •••

H01'ÉIS
Lux .....•...•..•••.•••••

Magest,ic " ...... ,' ......

Metropol .. , ....•..••..••

La .[�ort!i , .

Cacique ,,' •...•.... ,.,.

CeTltral .• , ......••..•...

Estrela ....••.. , .

r�d;'�hÉiTo
' , .

Disque ., .•....•.......•.

ASSlNA'j'UHAS
IÜ �Illtiol

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Via.gens entre F'LORIANOPOLIS " RIO DE JANEIfiO

Escalas intermediárias em ILlIjaí, Santos, São S...

bastiâo, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestGJ quatro úlu..
mos apens.s pala movimente ds -pilis:;llgtiliros.

A, esca,laa em S. Sebadtíii.o, ILha B.,La, Ubatuba na"
prejudicCií'ão o horário de chegada no Ria (ldfl) •

ITINERAHJO DO N/N "CARL HOEPCKE"

A Delegacia Florestal Regíonal;
no sentid., ae coibir, ao máxuno pos

aReI; as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
'pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acalliletam tais práticas, torna público e cha"ma a atençãe
de todos os propríetártos de terras e lavradores em geral,
para. a exigência do cumprimento do Código Fluresta l
(Deer..23.79:l de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS fi: DERRUBAUAS DE MATO
�enhum proprtetárto de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou.derruhada.. de mato. sem soticítar,
com antecedência, tI necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispÕe o Código lPlorestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

\iujeitos a penalídades, ,

REFLORES'l'Al\f�N'l'O
.

Esta Repartição, peja rêde de viveiros florestais,
.

em

coeperaçâo, que-mantém no Estado, dispôe -de mudas e se

mentes de espécies tlõrestais e de ornamentação, para ror
neelmentu aos agricultores em geral, interessados no retío
restamento de suas terras, além. de prestar toda orientação
técnica neeessárfa. Lembra, ainda,. a possibilidade da ob.
tenção de empréstimos para rllflorestamento no Banco ,lo
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a. obten
ção ·de .maíeeee .selareeímentes e requererem autorização
de Ucenç�,pafl" queimada e derrubadas de mato. devem
dirigjr�s� "oi Agências Florestais M.unicIpais ou diretamen
te li, .esta R�pal·tiçâo, .sítuada à rua Santos Dumont nO. 6
em ,Flonanó)Jldis.

'l'elefõne'( 2.470 -- Caixa Poatal, 395.
}I:ndereço teregráfictl � Agl'isilva - Ftcrtanõpehs,

Gerente: DOMiNGOS j'. LIa
,

AQUINO
liteprelieutaútea:

Representações Â. S. L:lrA ..

Ltda.
Icua Sina,d()r 111IDt&a, 40 -- 6"

andar.
,

TeL: l:1:I-59ll4 - - ltio d. Janetro,
1l11a 16 dEi Novembr» 21:18 iju

andar ula 6lí ,_ São Paul?

ITINERáRIO PARA O �lÊS DE JUNHO
I D A

Urna casa ampla, construida em um terreno' de

20x19,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas casas, localizadas em um

no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço Cr$ 300.000,00.

terreno' de 9x53, sito
e outra de madeira.

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65; sito

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

Preço c-s 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira rscem-construida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio 'urgen
te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito..

-:-0-

Uma' casa de material, localizada num terreno de

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

Preço Cr$ 140,000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida· ainda. não

habitada, 'Iocaiizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço' o-s 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio.

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas casas de madeira. localizadas em um terreno

de 20x28,"de tamanhos 'dife;'entes, situadas junto a Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei
ta orertat: Negócio urgente.

-0-

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre
';0 Cr$ 170.000,00.

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

No Interiur
Ano ',"

'

.•...• Cr* 210,00
Semestre> .• , ..•• , •...• Cr$llO,UO
Anúncio mediante ·ontráto.
Os ol·igin'\is. mesmo não pu

blic_adoll, não serão de ctvídos.
A uireção não se responsal iJiu

jlelos coneeí tos emitidQI noa a-:

tiioll lIuinlldlll,

Florianópolis
25-5

6-6
18-6
30-6

Itajai
27-5

8-6

20-6

VOLTA
Rio de Janeíro

1-6

13-6

25-6

Santos
2-6

14-6

26-6
_.- _._._----

FARMACIA DE PLANTA0

-0-

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

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
ran á. Pl'�ÇO Cr$ 180.000,00.

-0- I
Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita

oferta.

com'" segurança
rapidez

80 NOS OONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

lAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)

Viagem
e

��_�,,:. .....:..-t-.........

Agência:
�

liua Deodoro esquina' da
Rua. Tenente Silveira-

'.161

1.811

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Antônio e Noturna, situadas as ruas Fulípa Schmidt <li! e

Trajano.
A presente tabela não poderá cer alterada sem prévia

autorização dêste Departamento.

'.lZi

FlóriaDópolil - Itajaf - Joínvllle '- Curitiba
2.404
2.038
lUIl4 Raios X--

-D-

Uma casa situada na Pr:1Ía do Bom Abrigo, e um 10-

Cte anexo, com onlbus na po.rta. Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

-0-

Duas casas de material, situadas no Morro

nl,ldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas

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

..".._ cti_,

'.70U
1:1.500
11.t;61
IlSll6
�,4U.ll
j!,;{68.
�.600

!.02i
2.276
I.U7
a . .l�l

aWI
::,694
'.171
I.CI'IJ

OCI

liparelhagem moderna e curl1pl.eta para t,lua��uel" el:iU1UI

radiolú&ico .

ftad.;ogranaa e radiosc-opla,�.
Pulmões e cara.ça .. (torax).

. Estoruago - in tesíCnos e ríga.'!o ( ..nJecistngraf1a).
Rins e bexiga CPieloguaiiu). ,

Utero e au(!x"s: llislero-saJpingografla com Insufla

�ão d�s .tromrms IJlUa fih1IP\?:«t:!('1) da ��t!"TUilbde.
Radwgrafla� 'de O!§!lOS eIU g·eral.
Medidas exa.as dos t!iiUill't l'OS lia bavia para orienta

ção do parto (Radlo-).t�l'Vim("tria).
Dlànamente na ]\'[atel'Dlul1.de Dr. Carlos iJorrêa.

1·8ANCOJ(;�.�fiITOPOPULAR'I"I,"
,

.

� AGRICOLA • '

,I,
r� .J<UL\.Q1Y\..0 16 ".,

•
. '_á '

fLMIANOPOLIS. - 5fó..eo.Jo.rln�,'
-'

- IR""" '!ITn

�-----------------------------------------------------------------

INDICAD�R:PR'OFISS-IONALI
DR. RO�I��SBASTOS MARIO DE LARMO Dr. Vida). DII�ra fllllO'-' MÉDICO CAN1'IÇÃO E

..

Com prática no Hospital São Ê I
"'SPECIALISTA EM DOgNÇAS DE CHIANÇAS

I DR T, LOB:ATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Aulll ti na "'1nti!
M 'DICO CUR§OS DE ESPECIALIZAÇAO NO mo DE JAN.li:IRO

., .
J'ILftO GARCIA Casa do Rio de Janeiro CLINICA DE CRIANÇAS ,P,EDIA'I'RIA ., N,EO-N;I\TAL :. DIS'fORBTOS DO R1Wjjll4.

I' [)oellça. 4Q aparelbo ·�IIIIPlr.tárlll D11110Illa... "lIIl•.�""l:.uldd. Na- CLdl�CD"tOLMOÉG�lIACA ADULTOS NA�CID?. -- ASS[STB:NcIA
.

'fF,\;NWA l;;SP'ECIALIZADA AOS
• B'" OSIiI I I II lU di I d UliI Doencas Internas PHEMA'l UP.OS. --- TRA1'AMENTO DA INAl'.l!;l'E:NCIA IN;t;'AN'l'lL

DR:' ANTONIO Dla
' TU ...RCUL C 111111 , III C ua -.a vwr- Contultório; RUli Vitor �ei· . (FAlJl,'A DE APET

..1'r_E). - 'l'RATAMEWrO DA "'.,:"U".'8'" •

NO-
.

IRAIllOGaAf'LA
II &ADIOSeO.tU .Idade >do Sl'a.tI reles, 22 Tel. 2675. COHAç.,AO - FIGADO _ TURNA EM CHI J' • E

"" ,,_.. ..

MU"'SI DOS PULMOIilS Ex-iaterllo POI'/ COllCUtlO lia V.· HOl'ál'Ío"'. Se'''ln''"", Q'u-.rtu-, a
.�' 1

.•
'

,rl,,,t_,AS,.. : ADOLl<:SCto�N'1'i!.1S - DI�'I'YJ!!.BIOí!
g t Id d E I

o ,,' ,,�� . - ._.. R_[NS ,_ INTESTINOS f:-;WO •.,OGTCOS DA lN}, A.NCIA -- !:N.I!'ER�fDAD�S DA 1'"",0'"
_ MlllDlOOS -

Cicut.lrla 1101 ,'i'orar erll .11 e· ICD a Sexta feiras: elA Dg MANEIRA crli>HAL
c. ""I'A..f>i.

CIRURGIA- 'JLíNIC.1 Formado .)lelll F'acutelall_ Nad.. (SnvJçu cio 1'1'0/., Octávio ao.. Das ·16 às 18 horas Tratamento moderno d,a CONSU LToHJO _ b'KLl1"b; SCffMID1' !lN
G''''R L PAR"'O" nal' dé 'M"di'tlna. 'l'lllillllll"•• "" '. Iit�luUs IJ_ma) ResidênCia: Rua Í"�li"8 Seb- SIFILl'" CÚN8.'.ULTAS -- [).'," " A'S < liOR,','.'

.

sa A - . < ;..

'fiilloclru,�lill. do JI�lll", :N'.. aS- at.rno.o erVlço de (''irur- .

dt 'ü 00
'''' " ",.,.. .. u _." ..,

.

Rerviço f!ompleto e_npe.eiali- rh a.mo.
'

ri. ilil HO.lpjtaLLA. 1'. a. 1'. C. �1�J. '3.��l:! � II andar, 101>�. 1 -

Consultóriú _ Rua VictGr '-';ON::;UL'f.AS Cf HOHA MARCAJ)A.: �'ONJIi li!!ii
udo. alll .DOJilNÇAS U• .s�liO-

elll.o d. ..ped-a.lbaçlll ..,." ".. dO',&lo,.d•.•Jaa.lr._ .
ItJ;;SlVENCIA - 'I'ENl!.N'l'E SILVEIRA 1'11 (l'·ON.III IHl,)

kAS com moderno. métodol ...
S. N. 'J.'. EJ:-J:llt�:rllO, ••S-UI.I. Ifédlco 110 BoapU.J •• DR'. HE-;-N't:�-ll--;;I"�J-:':;--u:;'i'_.�.":'�:,;.O'" Meirelles, 22. ATENDE CHMI1ADOS A DOMlCtLlO

'

<lj&�"�6i&cos II tl'atltmeut-o. '. .. ... .. t .. Carld"de � '"" a r'n �, HORAPJO:
' . __ .._-_.�-----._. _

SlíLPOSCOf'IA - aIB'l'a:aO - tente "�D'j'�::r! ��I:i:1J ...l.e DO�NCAS �D. Si:NHOltA,S PA flAmO Das 13 às 16 botas 11m. ANTO,NIO "J\'J·I�·U.
SALI-'INGOGRAF1A - lí.:i·rü\)-

Cons: F·lup. Scllrul4 ,. IV. - t'AR'roS -::- OP�RACO.S Mil:JHCO T I f Clt'
. JLNron

L1�]I(O BAgAL
"'oue -801 CODI: RUi JOIlO .PInto D, Iii, O õ [}

e e 'one: onsu 01'10 _. Cl.!N 1�.'. .' .... t'ECJALJ'""0. O"W..-dlllt,e".pJ•."or ".liall, .�Ii�tlü··· •

d 6 OU à 800 II
. peraç ea - oençu d1\l �...

I
,A "',� ....,......

F�I�"r�coil ...�lll,.·io - i:.I'). _Ul�r. " Atelldo fim aora' lluu·cad.. ali 1,
. _. 1 , orlla. nhoraa - Clínica de Ádõlltu:I. 3.415 CRIANCAS,

• �. u .,M
• • I', .. ",'t 'J.

. PolIa manhll at..ude dià· Cd';' i I
•

C
Violeta II furra Vtlrlllotlttll. .es... - nUII_ Ali' aV:1I1·_ llDJO't, "',

urso e ...spe<, Il i2a,.s.1l _!l0.i Rsidência: Rua José do ,0Tlllulta. d ... II is II boru.

Couultório:- Rua .1'raj'llllo n, .1,. 8.0 - Fone:, 2896
, rCiallrml'deandt.e,. no ...oapltal d, Hospital doa SIIr-vidol'li' do .a·

V I P
.

158 p.'
Ru. II O"na. Padre .IIiaru'línào.

d!.· .... t' -----.--. tlldo I a e erelra - rala' l!i,
.

'

1" andar - li: i IClo do _011. $PIO.
DR. YLJI"AR C'OR"-"', ilesd-dência; '(0'

Hodl'io; Dali fi à. U: hOl'4U --- lY.L n...� .,>;rvi�o do Prof. ilarill!H' d .. , da Saudade _ Coqueiros.' ADVOHADOS
SSl CL1K1CA. KÉDJCA

'Rua: GranU1l1 Bittencoori n. AndrAde)
orDIl!'UU •• 18 �or.... ;- Dra� CONSOL1'AS da. 10 -.' 11 lo-

101. Consultlll - Pela rtt&tlU 140 DR. JOS� MEDf.fROS
14USBI raa. ��ce:. 2.6Iilt., UoAspital ded ClU'íd",d�, DR. DMÁHARUlOSENWEN" - VIElHA
Reaidêneia: ÂV'lIi4*, '1'&0111"" Rua ,'l'iradent\' :i ._ lI'oce .'�1,6 ----NEW-TON--- tarda IIi lIIlôO h••m dioo1D·

_
- AnVOGAiJü _

pOWII�J', 8... DR. te no COIlBultór.io ,ltu .. Nunn CLiNICA MEDICA n. ADULTOS Caiu _ Postal 160 _ hajal
. DR., J'OS:a: TAVAf'...llS. D'AVIL.\ Mllchado 17 llqlllnt: d. TI:I'a- El CUlANCAS . Santa Catarina.

IRACEMA CIRURGIA O.RAL ,'dente� .. TeL �7tlü Consultório - Rua Joio Pino ------- _

DR. JULIO DOm J)oen"·1I d S Ilora. f' t I Resldeoc.lli - rila f'l'ujclant. to
- o TIM 7611 DL" ----D--------VIEIRA MOLll'STlAS NliBVOSll • _

�. e �tI . -, roc o- Coutin'lo U,
' l-e. , .

.

KIlDJC() !iUiN'I'AIS. � CLlNICA GlI:&AL �:���itór���tri�!��t!!"I:.i� CLlNICA ���:dUi!���: DR�a 4.::'v�._�Ol'J�� '. r" . auro . aura
�'su"e1ALISTA "']I( OLaOB,

Dr S.n�çG NaelOIUi,l iii. ·DO.ll-, ·ele. n. 28 - Tellif(>nlli! 131Yl., ..

de nior, 4L'Cel. 2,812. I Cl.. �. '" •• çali ,·M.ntaia., C j't..·O 1" lo. •
OLHOS - OUVIDOS Ns.l� i.nica Geral

OUVIDOS, NARIZ. GARGAN'l'A , Che1l1_dn Âm).\lllai", o :, lU"'!;. dl'Q�t[��.u a.. aa • .Ilr•• em I GAR(',A""l',' E
.

I'
,

TRATAllJINTO • OPJilU�"ES LC �I
•

R" �
• JIII & DR. NEY PERRONE. !.specla lsta em moléstias de Senhoras e vias uriná-

b
'

.. U ne. �.:n.t.. .., R�..sic;ênci!l.� FOD-8, 1.'22 , .

DO
_

.

lutt.-Y"w�l:r;-S�,:uli •• • -

P�lqu.l&tra; do Ii4IJIg� -

RUII: Blumeuau D. 71.
DR. GUERREIRO, DA rONSi:CÃ MUND rIas.

rfr.'.....,. •••I••ela cc.
Cololl� .Saut:Á.JI_I, .

,

.

. DOENÇAS 110' APAR�J!..lIO "Dl, Cbete do Servi�'o d. O'l'OIU- 'F'ormado pela Faeuldad. N.ct· Cura ndical nas infecções agudas e cronicas, do
v"eraçlo) Con.vullotlrll;lIla pelo �l.sr,o-. QES'I:IVO - TJLC.ERAS DO, iS. NO do BosJ:ita) fi. 'FlorlilD6poli••11101 de Medicina, Univil'lidad, aparelho genito-urinário 'em ambos os "'e"'od•

,
clfC,qU. '" .�ardlulJl. 1lI�1l1l .�..-" i'o'\l \GO l!: DUODENO .lU POS'S1Ie,t a CLIN1CA o. ,A,'!?A.Ri- do Bra.íl.

'

.. '" '"

AUilo-retlno.colI'•. - a lt.. lIe pi•. l(ahuolioterapia. PIUDtlU.;-!::;.1 '. "
",

.., ll. LHOS MAJS MODilRNOS PÁRA RIO D. JAN.rnO

I
Doenças do aparelho Digestivo e do Idstema Jlervoal>;

OClllo. - Hod.'.II. .. ,.; CONSULTAS: "'trila•• Qui"" I
(,lA DEBr.i:''IOLOGlA • (,U·

I·
TRATAMENTO .dlll DO......N ÁS A f' t ue

a. o",·ahlOl.d..ol� (b1� tlll lIu 16 ãl li _"raa �ab: I
NICA G••J.L

, da IilSPECLAUDAmi
O per e���a;�e�ã: �:eu.l!�I' de, Horário! .10% ás. 12 e 21!a ás õ .

•• Sa&ail.)

1(011011") .

DR. JULIO PAUP1'l'Z, Consultai - p.1. !null' alio Prof. Fernando Paulino ConsnltorlO: R. Tlradentrs, 12 -- ]0. And.ar _ Fone:

RoráT�o,�:' ..f ãl 11 ....ru • Rua Anita Oarlbaldi.. .��iI-'__ FILHO 1110SPI1'A.L.
' luterno por I "'lOS do Snviço 32411-daa 11. 01'11.

"'" d. OneraI 8íUen<»"n. . Á TAlml!: d I i de CiruTgia •

COD'llltór1�: - :&lla Vlkr _e1- k-ESIDJiNGlAl fali. �""'(\'fll I Ih: •.i!lt8l'no da j!o,a u1ermal'ia
no CONSULTO' L

lU ••
Prof. hdro de Moura Residencia: R. Lacerda Coutinho; .

18 _ (Chácara
rei.. JlI - li on. &e.1i.. 139.1'.1.2901 • S.r:nço d.

l&lt�o-euteroIO�j·1 CO.
NSULmOR� O

R '..a .
E»tllgio por 1 ano na .....ttr- tio Espan ha) _ Fone'. 3248.Ru. - j,ua Bio .lOI'&. II, - __

..

, Ida.,santlC Casa do �lO �. J.p.�rO'
ILHEOS nOl!

- lljJ
nidllde _ lIscola"

}I'onl,UI1. DR ARMANDO -VALa-· (Prof. W. Berardlnltlh).
RE"IDE

I
P f O �. R �

•

. Cur.eQ. de neu.r(llo�ia (Pl'o1.. . "o �CIA ,--, Felip. S�b- ro. t..VIO odde-uI!IIJLiml. �
DR. SAMUEL FONSIlCA RIO DE ASSIS IAu8tr�gelilo). rrlldt n lia '1',,1. I:ISIIII· Interno por ! �no do Pr nto

CIBURGUO-OEN'l'IS'I'Á Do...8erriçol. 4 ....CUlI1ea.lataadl.. l:i:x. inte.nílo .do a.ni.)i-t.� lQáUl'�

I"-�'
. Socorro

RCljniea _. Cirllta'i" - l'lote.. da ..&iI&ldê.c1.�IilIIIldIJ.l • ._,,,nidada,. V. Amaul. DR ANTON�O MONIZ.

I
OPERACOJi:S

eslaurante Na o'·Dentária pital d, Carld... ,. DOENÇAS LN'i·.lilJiLN.U DE ,,' n GA·O
CLINICA D1ií ADlJLT '

P IRalol X • flltra-V.na'" CLiNICA lUlnIQA n.· C&LUI..:t Cúrao,:io. i:liÍômlL�, ín'-aiillo, :.J n.nA
_.

DOENÇAS DE JjJNE.OR_�S
.

Cl)n.ult6r1� • .lhlidladal .u. ÇAS .• cADULTOI, t1i'lIdo. II '_'ià. blliaru, li:iu, n.. • CIRURGIA 1,'REUMA'l'OLuGiÁ CONSUL1'AS:}.o 110apítal dtl ..•
- .uerria -' Irio. e ate,!), '

·1
Ortopediil . Cllridllde. diuiam.ut. da. 8 à ..

Fe���e���.�a:i�dO I.
CODaaltórlo: :aua N �. COllaultóno' Vit-or &eu.... Consultório: João Piuto, 18. 'lU RUA Marechal Deodoro 10.

COniultal: da. 6011 'II 11." chado. 'l - C()II.�Ru�'III' U �I.
.

Dila 16 à8 17 diàrillmilntl. 2& 3& 40, das 14 às 16 horas. Em Lages, 110 Bul do Bra.sll, o melhorl

I aai 14.0U ,-. 18 b�ra. 18 kllJ'a1

"1'
Dai 16. lia li 1I0raa. ftlerllji e:l, SJiblidoB no Consultá,rio à Rua João Pinto De;�conto espectaI 'p�ra 08 senhores vt&lan1:�...

Excl'usivllmenta com Ílora mar- Bil.�dência: Rua 1ICancllal lilü· Residicciõ.: i,u. B4lcalliv1I liíl. Reli: Boc.aiu:va 135. m. 16 (lo andar).
"'a. ,J.b81m., I - j'ou.: 11iil ,

Fona: U'II. . Fone: �:Il". �ESIDENCrA: -- R,a Duart.
Sh u toe r, 129 - j'loriacópolil .

._-�.--.. - ..--'-- . __ ._. __ ._-----_._- ..._------------- -_....._---------

DRA: WLADYSLAVA
Wl Ml!SSI.

DR. CLARNO G.
GAI...LETL'I

- ADVOGADO _

Rua Vitor Heinlel, 60 .

lON iii: J!:A68 - F'lorian6poli.

DU. :ANTONIO GOMES DE
ALM;EInA
ADVOGADO

Eseritório e Heilidência:
Av. Hercilio l.uz, 11
Telefona: i340.

r-.

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

I

L Lavando com Sabão.

�lraem Especialidade
di' 0I8� Ylllllr II·D'UBIIIIL-Jolnvllle. (mlroa reolslrldu)

ecoDomiza�se jempo�. e ,-dinheiro
�.:,,�==--------,

.._---"---�---.---.---......,r,....�-�-------
,.,....-���"""'�,..
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Casamento - Simões e Bona

A Catedral, iluminada e enfeitada esperava na ma

nhã dé domingo dia 19 a senhorita Son ia Simões que

. lizava seu casamento com o Dr. Henrique De Bona.

�:is uma vez reuniu o grand mond ilheu para um

acon-, Ani�ersaria-se na. data
ímen to social. de hoje o sr. Paulo Cidade,

tecI .

S' I f
. ,.

d B
Serviram de padrinhos para a senhor-ita orna no a to unClOnano. o anca

áto civil, o Sr. e sra, Dr. José Felipe Boabaid e o Sr. e da' Lavoura de Minas Ge

sra. Esperidião Amirn, no áto religioso o Sr. e sra, Seve- rais.

)'0 Simões e o sr. e sra. Dr. Laura Daura. Para o Dr. Às muitas homenagens

De Bona foram padrinhos no áto religioso, sr. � ,sr.a. A.n- que lhe serão tributadas, os

tonio Maximiliano De Bona e o Deputado Epitácio Bit- de "O Estado" se associam

tencourt e sra., no áto civil, o sr. e sra, Osny Mello e o prazerosamente.

sr. e sra. Gilberto Brandão Soled�de. A�ompanhHavla o

A I C
A.

d d·orteio da noiva as senhoritas Lenir, Leon ice e .e ena - sta. Terezinha Roberge, CDU eceu ronlca' O 18 '

C..d� Rosa, Maria Tereza P. Buatin, Maria Helena C�da- filha do sr. Marciliano A. Ro- • •••
'

'

de pavan e Elena Maria Linhares Vieira. Junto ao nOl�os ierge, funcionário da Alran- Acy Cabral Teive Escrita por Antonio Sbissa \

II graciosa menina Maria da Graça Pavan e o menmo Jega e administrador do Pos- Aconteceu na Inglaterra, e lida pO,r. .... I
Mauricio.

jo de Sambaqui; de Sua Majestade li. Rainha Esta, e a histor-ia do ho-
.

A senhorita. Sonia estava linda no seu amplo vestido - sta. Marina, filha do sr. Elizabeth. mem que ria ruidosamen-

todo em renda Guipiir. José Duarte Magalhães; 35 milhões de eleitores te ...

-0- - sta. Maria de Lourdes participaram de eleições na- Na rua estreita e deserta'

Aniversário: Em a noite de quarta-feira na resi- ,'3ilveira de Souza. clonais, para determinar se o homem sonâmbulo zia rui-

dência do Sr. José Rosa Cherern, o Dr. Dib recepcionou - sta. Edeltrudes Amaral' o país deve continuar a dósamente ...

II sociedade de Florianópolis que foram felicita-lo pelo 3laeser. I ser governado pelos conser- Notivagos apressados es

seu aniversário. Elegantes senhoras senhoritas e senho- :-
sta

..
Jocélia Marilia P�- vadores ou pelo partido da corregavam na lama produ

res estavam presentes a reunião em agradavel palestra .eira, filha do sr. Antonio esquerda. zida pela chuva e o homem

pelas dependências .h -l'e�jd�ncia.: rotav�-se a presença ?edro Pereira, alto funcioná- Os prognósticos demons- sinistro soltava gargalha

do Dr. Osmar Cunha Prfeito da cidade. 'Como ponto alto -ío da Alf'andega nesta Capi- tram a possibilidade de uma das formidáveis, vendo as I
a senhorita Ana Maria, Miss Santa Catarina �l11plJilelli.e ::t1; �

-l
vitória do Pa.rtido Conser- cambalhotas dos que aí-; ...-----

....- ......=------==�=='"""''''''"'------

no seu belo porte. Assim posso dizer que o aniversárto - sr. Francisco Roberto da IVãa�efensor da inicia ti- am... I H O J E N O P A S S A D O
do Dr. Dib Cherem foi uma grande reunião. lilva, comerciante em Bi- va Pl'i'va'dã;no�Xl19 ento Pela noite a dentro todo:

'

.

.

-0- .uaçú; presentado pelo pri
-, irão mtt.í'flmf'ãva-��-... J.-..rrn J.JJ_NH.{}._------

Foi lamentavel que São Francisco do Sul, não se - sr. Manoel Bastos Laus, ministro Anthony Eden. vaso co�ra o homem baru-
I

'

fizesse representar no concurso Miss Santa Catarina, :::ontador e Funcionário do Todavia, outros observa- lhento, de gargalhadas si-
i A data de hoje recorda-nos que:

pois tinha séria candidata ao t!tulo" seria a encantador.a vtmístérío da Fazenda; dores acreditavam numa lu- nistras... I - em 1.494, foi assinado o Tratado de 'I'ordesflhas,

senhorita Terezinha Dutra a lln da representante da cr- - sra, Margarida de Aze- ta disputadissima, enquanto Noite seguinte, -

o homem entre D. João lI, Rei de Portugal, e D. Fernando e D.

dade de São Francisco. Terezinha tem porte, graça e be- ledo Brasil esposa do sr. Jo- uma minoria afirma que os barbudo está no seu pos- Isabel, Reis de Castella, Ficou demarcado a divisão dos

leza e para nós foi uma das fortes candidatas que não io .N. Brasil; trabalhistas liderados pelo to ... A lama é mais com- dominios espanhol e portugues. O léste da América do

apareceu.
- sra, Maria Ligia Pereha, sr. Clement Atlee tinham pacta e a escuridão mais Sul (Brasil), caiu então no domínio portugues;

-0- esposa do sr. Osvaldo Peret- em sua campanha elementos I frte ... Um notívago apres- - em 1.797, na Bahia, nasceu Manoel Alves Bran-

Ana Maria. Miss Santa Catarina, foi recepcionada ra; de vitória. I sado derramou-se 110 solo, co, mais tarde Visconde de Caravelas ;

em Palácio pelo governador Bornhausen e Secretários do - jovem Paulo Roberto da O sr. Anthony Eden, su- estatelando-se todo... O - em 1.828, o então Major Luiz Alv-es de Lima e Sil-

Estado. Acompanhava a senhorita Ana Maria, Tereza iilva, filho elo sr. Paulo Mar- cessor do grande Iider Wins- 'homem sonambu lo riu com va, mais tarde Duque de Caxias, saindo de Montevidéu

Fialho e membros da. comissão organizadora do Concur- e da Silva e sua exma. espo- ton Churchill, no govêrno,
I estrondo. .. Súbito, porém, pôs em fuga as forças inimigas que a bloqueavam, regres-

so.
sa d. Laurita Santos da Sil- realizou uma campanha in-. o notívago levanta-se e pra- sande com alguns prisioneiros;

-0- la, residentes em São José; tensa em todo o país. Ad- gueja furioso: Na pequena - em 1.839,' em Campos (Sergipe), nasceu Tobias

A data de hoje registra mais um aniversário da se- - sr. Roberto Oliveira, vertiu o eleitorado "que uma rua deserta ouve-se um es- Barreto de Meneses, vindo a falecer em Recife a 27 de

nhorita Dodi 'Briguimann, fig}lra de dastaque nos meios 'lOSSO prezado conterrâneo e vitór-ia 'trabalhista signífi- tampido... Junho de 1889;

sociais. Doris recebe hoje eri} sua residência pessoas Iístínto amigo, elemento caria mais e mais naciona- 'O homem que ria ridosa- - em 1.844, em Londres, foi fundada paI' George

amigas para. um jantar americano. lestacado nos meios comer- lização". mente pagou caro o seu di- Willians a Associação Cristão de Moços. No Brasil se

-0,- iais de�te Estado. _P..Ql'_-s..I�- ,'.,ez, Q-Sl",-CJemeJ1t. �'e.rtinleu.to -a,YJ;m:l:hfth_ ,.pa- deve a fundação a Myron Clarck, em' 4' de· J-u lho de -18!}3;

Miss Santa Catarina, senhorita Ana Maria será ho- - sta, Doris Bruggmal1>1, J\.tlee, visitou casa por casa. gou com a 'vida não -menos I ;- em 1.855, em São Luiz do MaraJihão, nasceu o co-

menageada hoje no Pálacio residência I do Governador do 'ilha, do sr. Prof. Henriqll(; 10 distrito oriental de Lon- i extranha. . . jmediogl'afo, dramaturgo" poeta; jornalista e novelista

E�tado, em elegante cock-tai!. \ruggmann e elemento des- dres, do qual é representan-
I E assim o quarteirão som- critico Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo. Faleceu

-0- tacada na sociedade local; :e no Parlamento. brio, dormiu tranquilamente
I

em 22 de Outubro de 1908, 110 Rio de Janeiro;

Sabino's Bar: Sabado e domingo duas noites agl'a- Dê um BOM ABRIGO á sua
As juntas eléitorais abri- para todo

.

sempre, porque' - em 1.868, sob vivo fogo de, artilharia e fuzilaria,

daveis, tivemos a presença de lVIiss Charme sen hori1;a
"aúde, construindo sua casa

ram suas portas as sete ho- as g-argalhadas homéricas o General João Manue! Mena Barreto reconheceu as pas-

Evanilde Maria Lenzi que agora está aparecendo muito.
d

l'as d.a manhã.. Iperdera.m-se no hl.finitoP'.,sagens do arroio Icaré,. durante a. guerra do Paraguai;
e praia num local pitôresco

Notava-se a presença do simpático casal prof. Sálvio de
� salubre.

A Imprensa londrma, po- I Perderam-se nas Cll1zas do
.

- em 1.870, no RlO de Janell'O, faleceu Pedro de

Oliveira na noite de sabado. O Sabino's Bar, promete
' ''_{Oa< rém, não deu maior impor-! pas§ado que jamais volta- Araújo Lima-, Marquês ·de Olinda, que foi Regente do

para o dia dos namorados uma .festa à caráter. tância às eleições, tendo' ria. .•
--o .

império do Brasil. Nascera em Antas, nas proximidades

-0- mesmo vários matutinos de- I. de Serinhaém, a 22 de Dezembro de 1793;

O Dr. Paulo Taannin, está frequentando o Bar do dicado suas primeiras pági- I - em 1.889, subiu ao poder o Pardido Liberal, com o

alto do Ipase. Diz que gosta de músicas do Noel Rosa. nas a outros acontecimentos, II": ... i'." ',' Ministério organizado pelo Visconde de Ouro Preto.

Será carioca? como por exemplo, a famosa ft ,C I , E' Constituiu uma habil manobra -do Imperador contra a

d"e prova hípica ,de Epson. }. '1 acão dos Republicanos.
Pedimos aos nossos. distintos leitores, o obséquio A ..

•

própria campanha 'elei- \ I

preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação" toraI caracterizou-s'e pelo
afim de. completarmos quanto antes, o nosso Cadastro, '

desinterêsse popular, sendo
Social. considera.da como a' mais
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . socegada de toda a história
Rua : . • . eleitoral inglêsa.
Mãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alegam os observa,dores
Pai' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

que isso reflete, sem dúvida,
Data nascimento .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

o fato de que a maioria do
- E§tado civil ;

. . . . . . . eleitorado inglês já havia se

Empllego ou Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . decidido em quem devei'ia
Cargo do Pa-i (mãe) ., ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . votar.

Mas, a apatia do eleitora- .

RIO, ,1 {V. A.) - Acom-

do póde representar, tam- I
------------ panhados pelos S1'S. Juif's

. Campagne e Aime Teyssie!'
bém, uma desilusão quanto T t d V·ra e as las Orfeiul, respectiva m e n t f'
à política ou um desencanto conselheiro comercial e !:t-

quanto aos chefes polUicos. I. '. •

R tó
dido financeiro da embaixa-

Uma coisa pal:ece . certa:'1 espira rias da da França esteve no Ita-
A abstenção sera maJOr ·do

,i A B 't (A mAti maratLo sr. Raymond Pous-
que os anos antm'Íol'es.

s ronqUI es II·
-

C
� .

Ad) sard, diretor de A.ssuntos La-
Em todas as partes do cas, __ l'omcaa ou iU as e

tino-Americanos do Ministé-

d
.

O·
. mundo, os eleitores estão I catarros), assim como ae

O l!l
rio do Exterior da França,

U+preferindo ficar em casa a as suas manifestações (Tos- sendo recebido pelo ministro
, ter que votar. . . R 'd- R f' d b S'l d D t'

ses, .OUqUl oes, es rIa os, Bar asa 1 va, o epar 'a-

DEFESA AUT01\ÜTIÇ��,'V d
gripes, são moléstias que menta Comercial do Ministé-

en e se h•
- rio dãs Relações ExteriOl'es.

Seja qual fôr a te_l11pera- -
I

ata.cam o ap�rel o.respIra-
t b· t t

.

I
As' conversações entre '1-

ura am len e ou ex 'enor,
Uma PI'opI'I'edade com Re-

tório e devem ser tratadas
a temperatura do corpo con-

I
quelas autoridades giraram

serva-se mais ou menos
sidência e Fàbl'ica de mo- com um medicamento ené.r. em torno da execução do a-

constante, raramente se a-
veis no começo de Capoeiras I

gico que c�mbate a mal. evi- corda comercial franco-bra-

'fastando do normal mais de medindo 35 metros de fren-I tando complicações graves. sUeiro, cuja vigencia foi

"meio grau, mesmo quando o te por 558 de fundos. Ver e Procure hoje o seu vidro de, prorrogada até 31 de dezem

I, termômetro acusa muitos tratar no lÜ'cR] com o �r. i "SA'l'OSIN" nas boas far- bro vindouro, tend_o sido e-

graus abaixo ou acima de Roberto Russi.. macias. xaminado particularmente o

zero. É um ato de defesa do

organismo, no qual a pele
desempenha importante pa-

I, pel. .. :�'" �t _,,,,,,'.:,...��{�

-

l' ... - �."" --�.- � ...

Florfanépolís, Terça-feira, ,7 de J-unho de 1955
O'ESTADO

SAUDADES DA INFANCIA

ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Como pulsa jovial meu coração
Quantas delicias a minha alma goza,
Da minha infancia, bela e tão ditosa,
Da qual tenho ainda leal recordação!

Quando o sól, espraiando o seu clarão,
Iluminava. a. terra magestosa,
Naquelas manhãs lindas côr de rosa,

Quanta saudade me ficou então! ...

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

Achava em tudo muito mais poesia,
Das aves era mais bela a harmonia,
A noite mais resplandescente o luar.

Qua.ndo, á tardinha, na hora do Sól poente,
Eu, alegre, apreciava, docemente,
Lindas paisagens entre o céu e o mar.

Agência
de

Pu blitidade

Clube 15 de OutubrO·
CONVOCACÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

De confor�idade com o Art. 48 dos Estatutos, con

voco os senhores membros do Conselho Deliberativo para
Uma reunião extraordinária, a realizar-se no próximo
dia. 10 (sexta-feira) com inicio às 20 horas.

Não havendo número legal, far-se-à a reunião, meia
hora após, Com qualquer numero, em segunda convoca

ção. (Art. 46 dos Estatutos).
Alcides Cla.udio

Presidente do Conselho
._-------

-�. ---

Preceito

Quartos
Aluga-se dois quartos, de pi'eferência

Ou senhoras, em casa de família.
Rua Tiradentes, 44

para moças

-_

CLUBE R. fi DE JANEIRO
-- Sábado dia 11 --

GRANDE SOIRÉE COM INICIO ÀS 22 HORAS.

Reserva de mesas com o sr. LIDIO.
AVENTURAS 00

ClUbe 12 de Aqosfo
BINGO DANÇANTE

Dia 11 de Junho próximo, às 20 horas, a Sociedade

Àmparo a Velhice, realizará nos salões do Clube Doze de

�gÔ3to, gentilmente cedido pela sua digna Diretoria, um
bIngO dançante, cujas mesas, com direito a um cartão,
Serão vendidas a Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros).

.
Como principal prêmio, a Sociedade oferecerá uma

hUda mobilia de sala de jantar, que oportunamente será

elCHQsta <nas vitrines da casa, Hoe.pck.e, a Rua ConselheirQ
, <1 'a, secção Aotochel.

Conserve a pele em es

tado de proteger seu or

ganismo contra aS gran

des variações da tempera
tura externa, habituando
se aos banhos frios, ao

exercício e ás roupas ade

quadas. - SNES.

. ,Dê um BOM ABRIGO ao

seu capital compl'ando lotes

no J],a,irro mais futuroso de

'Florúa.nó]:loHs. .... . .. ,

3

·1
I
I Parker

lJuink
aZUL REAL LIVávEl
LAVA-SE NUM INSTANTE!

/

Em caso de acidente, bastam água e sabão comum para

retirar, das roupas e dos dedos, o mínimo vestígio da

Parker Quink Azul Real Lavável.
.

. Se deseja segurança, use Quink Lavável. Se deseja

permanência, use Quink Permanente. Todos os tipos
de Quink, Lavável ou Permanente, contêm sotv-z, que

limpa e protege a sua caneta. Quink pode ser usada

em qualquer caneta.

Parker
'uink

A única tinta que
contém selv-x

Representantes eXCh!SlVOS para todo o Brasi�
COSTA. PORTELA & era.

Av. Presidente Vargas, 435-8.· anda; - Rio de Janeiro

SeI.tll e..tarl.1I - Muh,uio " (Ia. S. A. Comércio a AflinQI�.
Ru .. Saldanha Marinho. i . Flor aroólloU.

ANDRÉ NILO TA�ASCO

PRORROGADO -ATE' DEZEMBRO O
ACORDO COMERCIAL FRANCO�

BRASILEIRO
problema da exportação de

café e pe algodão, produtos
para os quais a França cons

titui importante mercado.

'Em fase final
(SNA) - No México, di

verSaS novas traduções d.e

todo 6 Novo Testamento eR

tão sendo ultimadas pela
Sociedade Bíblica America

na. Entre as recentes ver

sões, que dizem respeito a

idiomas indígenas, estão o

CHOL, produto do trabalho
de

I

três tradutores, o TZEL

TAL, obra de uma consagra

da jovem senhora: o TA

RASCAN, fruto do esforço
de uma família que viveu por
muitos anos entre os Taras

canos, e o TOTONAC.

ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

" §�;§�t\_CIONAL REGAT:'
DE VELEIROS

SiDNEY (Globe Press) _
O esporte da vela é um dos
mais populares 11a Austrg;
lia. E o grande aoontecimsn,
to da estação é constituido
nela corrida de aiantes Sid

I ney-Ilobart, comparável, ao

. RS corrtdas de lates da Aus.
L.

�. '

"

� '.'_,.
�

.' li ' nália na categoria mundial
"-.) ,,_o,. liio patrocinadas pelo Crui� ,

,ing Yatch Club of Austrá-
................e r." @8 " 1Ià"� �--�� 5�..r� "";óitiG.Iiií.�.Ij.e••••••••Cie 9.08.00(lUíl•••atlla�oso� *aJil.lH�."•• lia, fundado em 1942. O"per-

curso de 680 milhas consti
tuí uma prova realmente
conclusiva para os patrões,
1S tripulações e os barcos.
Partindo da Baia de Sidney,
IS ia res ntravessarn o Mar
.la 'I'nsman in e o Estreito de
Ro,�;; e terminam a corr-ida

MEDIOCRE APRESENTACÃO DOS DOIS TIMfS NO TORNEIO DOS CL.ÁSSICOS - VENCEDOR POR l X O O QUADRO DE �:�nb�oc;��11ia:�:1�iq:� sul-ori-

,

TUBARÃO QUE FOI O QUE MENOS MAL ATUOU NA CANCHA - CARECA E MIGUEL OS AUTORES DOS GOLS = OS M� hl���;;�st�b�l�l;!d�ml��ll�ga�
---

- ---

� »< I de destaque no mundo dos
"

'

,

LHORES r QUADROS, ARBITRAGEM E PREUMmAR------,
�-

.

, ---�
� j esportes. Isso se evidenciou

� 'quando muitos entusiastas

"«<I�--"_'_"-_-----4��� ',.,... �.---. lo ten is vieram até aqui, pe-
Inaugurou-se, domingo, sar e ser um bom, goleir?, perigos;, t;�1d�'o v

";l�í�l�í - Brognoli, wn- a?usadó do indiv.idualisl11o. ma gravidade ve��ificaram- Ia Canadian Pacific Airli-'
com quatro jogo", o Tor- Miguel, de fóra �a area atl-, Oswaldo M�lra com m�lto dir; e Dan da ; Fa�lsto (Pe-

J
Pinto bem f'raquinho tanto I se. durante a partida, t.end.o nes, para assistir, recente

neio dos Clássicos "Nelson rou forte e rasteiro, tendo o acerto decretado pena lida- Ires), Wallace e Jair (Faus-' na defesa como no- ataque. deixado a cancha no primei- mente, às partidas da Taça
Maia Machado", promovido balão passado por baixo do I de m�xi�1a.- .Bate� Jacó, � to); ?uarte,' ,�oló, "Alípio, los demais em plano regu-; 1'0 tempo. �edé � no segun- Davis. Os entusiastas do ia-

pelo Departamento de Fute- corpo do guarda-valas que mas �OJ infeliz, pois Bate- I Amorím (Hercilic), F ernan- lar. do Walrnir e Fernando. Liqma també-m estão chegan ,

bol da F. C. F.'
I
não calculou com exatidão ria saltou no momento pre-

1 do e Jacó. No Avaí não há nomes a do pela CPA, a fim de apro-
Somente um jogo deixou l a tl'aj�tó�ia da pelota, :is.to c�so e evitou o empate, en-I destacar. Todos fracos

.. �o- Arbitragem veitar as excelentes oportu-
de ser efetuado: Caxias x aos 32 minutos do período VIanda a pelota, para longe Conduta individual mente Fausto, Waldu e A direção do prélio coube n ida des que aqui são encon-

Ferroviário, que ficou para
I

complementar. Final: 2 x O. do perigo. No Herc.ílio Luz: .Excel�n- Wallace cons�g'uiram sal- ao sr, Oswaldo Meira que se' ti-adas para êsse gênero de
outra oportunidade. I . .

.

te o arqueiro B�:ena, assim I v�r �Iguma 70lSa de um �e- conduziu a contento. esporte.
Nesta Capital extrearam Penalty desperdiçado Os quadros como o zaguerro Rato, o sastre quusi total. Bolão, Não foi fornecido a im- Há embarca cõas de várias

Avaí F. C., local e Hercílío I Os' quadros obedeceram

Imédio
Cativo, o meia �i- qlH� não atuou �or estar 'prens� o movimento das bí- classes inscrit;s para a pro-

Luz de Tubarão. Nos primeiros minutos do às formações que seguem: guel e o extrema Walmir. Iesionado, fez muita falta. Iheter ias. va Sidney-Hobart, sendo
Nem o "Leão 'do Sul" nem ·�o tempo, após ter Fernan- HERCfLIO LUZ - Ba- Caréca e Ernaní não bisa- Preliminar: Juvenil do uma das exigências princi-

o "Leão da Ilha" consegui- Jo perdido infantilmente ter ia, Dedé (Pinto) e Rato; Iram suas atuações anterio- Três contusões Paula Ramos 2 x Juvenil do pais a de que as embarca-
(1-) ram prender a atenção do uma ocasião preciosa e Mi- Cativo, Nilton e Wolrnar : res, tendo que o primeiro Três contusões com a lgu- Guarani 1. cões participantes meçam

público um só instante. Co- guel ter ca ?ecea?o na tra- I Renato (Ney), Mi�uel, Pin- »e lo menos 25 pés na linha

maçaram mal e terminaram «e, o zaquerro Pinto Come-; to (Ernan i), Careca e Er- ----------------.-. .---- --_.- le ?luturação.
mala jogo, que bem merece :eu toque dentro da área n arti (Walmir).

U,t�À B',O.. �,A R�Jt'U,-l�rADO (,O,l,HEU' E'M
'Frequentemente, fortes

ser chamado de "pelada", .. ,
.

1"1 IVI 'l;
'" ' 'entoa e ondas volumosas

porque de tato o foi: Os .••ilj u� � t;••.-•••w ·

BLI iMEN" i I O FIGL-E---IRiNSE _'�I'
em dificultado a competi-
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C . ',��'a�t�l���p����n��Z ��p;::
reciam que estavam atuan- l:lr pa ra determinar a posí-
no em pleno verão, dian- 1 X l' f,s. OI'

I

TERÇA ão dos concorrentes e a

te de um sol inclemente. C,olegl'al, Iplara'nga· , Postal Telegra'fl'co" renle ao ImplCO -

QUINTA 'leal Fôrça Aérea Holande-
Bisonha a atuação dos vi- Um resultado que pó de daquela cidade, realizou SABADO ;a se mostra vigilante, pron-
sitantes. Como descrever o

Treze" de Mal�of Alvl'm Barbo.sa, Ir'l.c,
.. ,

;;er consid�rado bom, obte- i uma .grande partida, in;- DOMINGO a a entrar em ação, se hou-

que foi a conduta dos avaia- .1 'e na cidade de Blumenau a pressIOnando ao grande pu- PAnA 'er necessidade, em caso de
nos? Se dissermos que a me- '

.Jquipl'! do Figueirense, came ,blico presente. CURITIBA iêrigo para qualquer com-

diocridade tomou conta do Tarnandaré e Vendaval disputarão o oeã da Capital. O alvi-negl'o, blico presente. 1x1, aCusou SÃO PAULO letidor. Em 1945, um' fura-
campeão de 53, não estare- �egundo notícias chegadas 'o marcador.. RlO

ão dispersou a frota e, du-
mas exagerando. O Herci- título _ x _

nllte algum tempo, estive-
lia Luz fracassou, m�s o ,SEGUNDA

,'nm des:1parecidos váriOS
Avaí fez muito pior e mere-

QUARTA
'os p:lrticipantes da regata.

ceu sair da cal!_cha amar- Este ano parece que o BOSA, apresentou-se duas NOTICIA'RI,O -DO A'VAl SEXTA
Ima embarcação de 35 pés,

gando o peso de uma der- lmadorismo ilhéu tomará I vezes aos olhos da torcida,
SABADO )ue tinha por patrão o Co-

rota que não estava nas novo impulso, pois os clubes I deixando fraca impressão, VIAJOU PARA BLUME-1 NILSON - A Diretoria
PARA

nandante Illingworlh, da
suas cogitações.

_

já em número de 8 encon- sendo superado pelo Pos- �AU TATú - Afim de re- avaiana não mediu esforços,
PORTO IMâC,inha Real, reapareceu

Em nenhum momento vi- tram-se em sua maioria trei- tal por 4x1 e 6x1. O TA- ;ndarizar sua situação no nem canseiras, para fazer a depoi de cinco dias de an-

mos bom futebol. Nem Avaí nando e jogando frequente- MANDARÉ, ainda ,não se ivaí, viajou sexta-feira úl-: extrein: de seu j.?g�dor NiI-
ALEGRE "icdade, e, orgulhosamente,

l1em Her�i1io Luz jogaram o 'nente, no sentido de enqua- apresentou ao público, pois ;ima para Blumenall, o ar- san, Vlce·Campeao Estadu- RESERVAS: cruzou a linha de chegada,
que sabem. Este venceu, mas Jrarem seus conjuI1.tos para há qualquer irregularidade Jueiro Tatú, que foi aquela I aI pelo Ferroviário, agora Cons. Mafra, 6 ganhando Com seu "handi-
convincente não esteve, o JerCOl'rerem a trilha da de- em seus documentos. Espe- :idade falar com os paredro.s ,retornando ao futebol da cap".
que'é de surpreender, consi- �epção e da alegria em bus- ramos que dentro em bréve do Olímpico, já. que havia I Capital. Apesar disso, não CAóA MISCII1.A.NIA dl.t\"; A regata Sidney-Hobart
derando os reforç.os, obtido.s, ca do tão ambicionado titu- seja contornado esta situa- lssumido compromisso ver- foi passiveI a sua reentrée exige verdadeira capacidade

I b\1\dura dOi Rádio. R.C.A.
podendo-se ]lQtar valores ']0 de Campeão Amadorista ção e demonstre aos esp-or- �)al para a'ssinar contrato no Avaí, doming-o á tarde náutica do patrão e das tri-
como Caréca e Ernani que de 1955.' tistas tôdas as suas pos- com o tradkional clube n01'-1 contra o Her.cílio _Luz� Isto, Vitor, ValvlIJ.. t Diu... pulações.
brilharam como defensores, Consta que o COLEGIAL sibilidades em busca do ti- tista. Tatú procurará assi�1 I P?rq,ue

sua �Itt:açao nao es

do Imbituba Atlético Clube, vem se aprqntando na sur- tulo. Do IRIS, não temos desfazer aquela sua decI- ta aJnda pelfeltameente le-

de Henrique Lage. dina, C0111 o objetivo de re- notícias, porem sabemos que 'lão, já que retornará ao
1 ga.l, _

tendo entrado sua ins-

Quem saiu perdendo foi o cuperar· o titulo que se e11- retornará ao campeonato, l\vní, devendo contudo per- i cnçao fora de tempo na ,J;
público que teve que aturar eontra de posse do Bangú, 0l estando a cargo de Tércio e maneeer afastado do arco' F. C. F. �
noventa minutos de pés- "Expressinho de 54" que es- Siridakis, antigos defenso- avaiano por algum tempo.
simo futebol, um futebol te ano ficará de fóra. No res do clube, a tarefa ele es- pois está contundido.
sem o necessarIO colorido, IPIRANGA, existe um mo- colher os player que forma

irritadiço do princípio ao vimento que é o de apagar rão o conjunto que em 53 se

fim, embóra admitamos que totalmente aquelas atua-- sag-rou brilhantemelite Su- AVAl - No sentido de for
os dois conjuntos possam ,�ões do, campeonato passado per Vice Campeão. DO VEN
fazer bonito nos próximos quando se classificaram em DAVAL, colhemos informa

encontros, desde que saibam último lugar.
.

ções de que estão bastante
sanear as falhas e inperfei- Atualmente promovem um entusiasmados, - para filia

ções que não foram poucas bélo concurso ou seja Miss rem o clube na F. C. F.
na tarde de ante-ôntem no lPIRANGA, que vem toman- Para isso Aldo, Ady, Dal
tapete verde ,do estádio da do carater bastante interes- miro, Mozart, Valdir e ou

rua Bocaiuva. sante e digno de ser apoia- tros vem procurando uma

do pelo público esportivo. fórmula mais bcil e econô-
O POSTAL TELEGRÁ- mica, no sentido de dar en

FICO', clube dos Correios e irada de seu �edido de ins
Telégrafos, ultimamente tem crição. Aos azurras os nos

aproveitado os jogos inter- sos votos para que tudo cor

municipais e inter-estaduais l'a como esp'eram. Como ve

para fazer as preliminares, mos sómente o VENDAVAL

para entrosar seu conjunto. falta filiar-se, mas isto é as

O técnico da equipe Sr. Ola- sunto quasi liquidado. Por
vo Schmidt, conta com inú- que o RADIUM, UNIÃO,
meros valores para armar a TIERCILIO LUZ, F4AMEN
equipe pI'incipal. Entretan- GO e outros filiados á "Ma
to, achámos que o citado ter'" não voltam ao Campeo
"coach" terá grandes difi- nato, dando assim, com suas

cu Idades pois quasi tôdos es- participações, maior bri
tão' l1um mesmo plano. lhantismo à temporada?
Quanto ao TREZE DE Que se rlesenvolva uma

MAIO, infelizmente nada sa- campanha neste E8:1tido é o

bemos senão de volta- nosso apêlo.

INFORMOU�NOS A F, C, F. QUE A DIRETORIA DO CAXIA'S, DE JOINVlllE, RESOLVEU RECONSIDERAR SUA DECI,SAO
DE NÃO PARTICIPAR DO TORNElO DOSClASSICOS "NELSON MAIA MACHADO", O QUE FEZ COM QUE A ENTIDADE
TRANfERISSE PARA OUTRA OPORTUNIDADE SEU JOGO COM O FERROVIÁRIO NA: CIDADE DE TUBARÃO. NO PRÓXla
MO DOMINGO O CAMPEÃO CATARINENSE ESTARÁ EM ACÃO'NA SEGHNDA RODADA, ENFRENTANDO O HERCllIO

,

LUZ, EM JOINVlllE

NÃO MAIS VlRÁ BO-

Moveis

Nem Hercilio ·lUI nem Avai �eram conta �o reca�o

VICu INTERESSA AO

TREINOU O AVAí -

Treinou na tarde de' quinta
feira última o Avaí com

seus quadros titular e su

plente. A novidade do trei
no foi a participação de

três novos jogadores, dois

paulistas e um ga ucho, os

quais não foram muito feli

zes, pois deixaram apenfls
uma impressão regular. De
vúão contudo enssaiarem
mais algumas vêzes.

O quadro vencedor, pelo
escore de 3 a 1, es ta va as

sim constituido: Brognoli,
Waldir e Danda; Fausto,
Ne\ovton, Paulinho (paulis
ta) e Paulo (gaúcho); Fer
nando, Alipo, Amorim, João
zinho e Jacó.
RETORNARÁ ADOLFO

- O consagrado goleiro
Adolfo Martins, um dos
mais completos arqueiros da
história do futebol catari
nense retornou aos treinos
depois de uma a usência de
2 anos. Adolfinho, precisará
perder algum pêso, e para
isto está treinando na ponta
esquerda do qlladro suplen
te.

DESENHISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES

SITA DOS SERVIÇOS' DE DESENHISTAS PARA CO
FECÇÁO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. ,INFORMAÇõES NA ESCOLA
OU PELO. TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁ
INSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA
çÃO COM A ESCOLA.

o meia Caréca foi o au

tor do ponto inaugural, 'aos
37 minutos da primeira fa

se, atirando fraco da ex

trema esquerda e cobrindo
o arqueiro Brognoli. Foi um
legitimo "frango" do ar

queiro avaiano, pois a pelo
ta entrou no arco com uma.

ca Ima extl'fl ordinária, tendo
o autor do ponto arremes

sa,do sem nenhuma 'preten-

talecer cada vez mais 'o seu

plantel, aj)iretoría 'azurra",
trabalha ativatbente. Assim,
após fracassada a tentativa
de conseguir o famoso cen

tro-médio Boléga, volverfll11
os mentores a,vajanõs os

olhos para o "veterâno", po
rél11 ainda eficiente crack
Vico, 'atualmeí1te residindo
entre nós. Vico está sendo

Os dois tentos
Perdeu-sé

sondado para ingressar no
Super-Campeão. Aguarde
mos, os acontecimentos.

No hajeto da rua Bocaiuva ou no ônibus da Agro·
'

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

pulseira também de ouro.

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

LÉGA - Apesar dos esfór
ços do emissário avaiano,
que esteve em Lajes, afim
de trazer para. o seu clube,
o fnmoso centro-médio Bole-

Um quarto de solteiro completo de imbuia, uma
copa laqueada e um jogo estofado.

Ver e tratar à Rua São Jorge s/n., sôbre loja SAPS.ga, "estrêla" do futebol ser
rano n5.0 foi passiveI a sua

contratação, já que o .mesmo
rem contrato firmado roro

n qusdro milionário do pr
nheiros F.. C.,
a.c'Onteceu com o T11eia lsa·a 0,

jeJO'Laj�s, :ij";;

. PERDEU-SE
Perdeu-se no trajéto dos Correios à Praça GetuliO

Vargas, uma pasta contendo livros comerciais e doeu·
m81ÜQS "que só. 'ntel'essam a quem pe.r.deu. . .

Gratifica-se a quem ntregul' na aixa }'ostal nO 239/';'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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cONSULTORA DE HIGlfNE INFANTI� OA JOI1NSOI'4 & J'O-lilliON

"A HIGIENE DO BEB�" aquela desagradável crosta
vai desaparecendo.

Tôdos sabemos que o bêbe E mais uma coisa: o que

deve ser banhado diária- faz você com o narizinho e

mente. O 'assunto desta colu- os ouvidos?' Usa aquela cé

na não é dar detalhes e a lebre agulha de crochê com

rotina do banho própria- fi ponta envolta em algodão?
mente dito, que já foram Provávelmente, pois até há

amplamente explicados em bem pouco tempo, foi o meio

artigos anteriores, mas sim mais eficiente e menos pe

dal' algumas recomendações rigoso que se conhecia. Mas

para a perfeita higiene do quanta coisa dssag'radavél
bebe após o banho. Reco- não aconteceu? Quantas
mendo, apenas uma vez, que vezes o médico não foi cha

todos os objetos devem ser ma do ás pressas para ex

especiais, exclusivos, escru- trair um pedaço de algodão

pulosamente limpos e só- que havia 'ficado preso den
mente usados para o bebê. tro le um minúsculo nartzí

A banheirinha_- ou bacia n ho arrebitado?
_ a toalha macia e felpuda, Entretanto, temos boas

o sabonete especial para notícias. Nada disso preci

crianças, o esfregão, tudo sa acontecer de agora em

tem um só dono: Sua Ma- diante. já se encontram à

jestade, o Bebê. venda, nas farmácias e lojas
Muito bem. O bebê está do ramo, uns palitos com

b:mhado e rosadinho. Mas pontas de algodão, especi
estará realmente limpo e ais para limpar os ouvidos, 1e higiênico? Ainda não. A- o narizinho ,e entre �os d_e-
gora vêm aqueles detalhes dinhos do pe do nene. Sao

importantísshnOS que fazem palitos de madeira lisa e de

a diferença entre um bebê super-ior qualidade. O algo
chorão'e uma criançinha ri- dão, do tamanho exato para

sonha e feliz. Em primeiro seu fim, firmente torcido à

lugar, o talco. máquina nas duas pontas
Use um talco especial pa- do próprio palito, jamais

'ra crianças, fino e suave'j se pode desprender ou mes

Polvilhe-o em abundância, mo soltar fios. E são muito

por todo o corpinho, para ma is higiênicos, pelo se�
que o bebê fique refrescado perfeito processo de f'abr i-

e protegido contra broto- cação, já pela embalagem .$F
sjas. . em forma de gavetínha, que --:-��.(;"
E o óleo'! Você deve saber os conserva livres do pó e

que existe óleo aspecial p�- contatos perigos.
ra crianças, mas talvez nao Mas, jovem mãezinha,

esteja' bem certa como deve íllesmo usando êsse método

ser empregado.- O óleo S( moderno e-seguro de limpe
ve para EVITAR assaduras za, lembre-se que nunca de

causadas pela urina. Por- ve introduzir os palitos com

tanto, sempre que trocar as pontas de algodão DENTRO

fraldas, e após o banho, pro- dos ouvidos ou narinas. A

teja a pele do bêbe do se- delicada mucosa que revés

cuinte modo: embeba ,o um te estas cavidades pode se

;edaço de algodão com al- irritar e infeccionar. Lim-
- gumas gôtas de óleo para pe cuida dosamente apenas

crianças. Passe o algodão até, digamos, onde você con

na "área das fraldas", dis- segue enxergar. Deixe que a

tribuindo uma fina e uni- natureza se encarregue da

forme camada. de óleo. Es- .impeza das partes mais pra

ta finn camada protetora' é "undas, pelos processos que

o que basta para impedir o -la tão sábiamente criou. Hamburgo - As avós ço dos rapazes menos de falta de habitações continua

contato da urina com a pe- Jse uma ponta de algodão alemãs, como aliás as avós 25 anos. Em Hamburgo a a fazer-se sentir, e onde a

le, evitando as assaduras. E, para cada-narina, uma pon- na maioria dos países euro- média continua em 32 anos vida é mais cara.

se assaduras já se tiverem .a para .eada ouvido. Você peus, já tinham filhos em para os homens e 28 anos! O exemplo da Renânia do

formado? Então você deve- 'erá, também, que êsses pa- idade escolar quando conta- para as mulheres. Na Re- Norte-Vestfália indica uma

rá recorrer a um bom cre- .itos com pontas de algodão, vam apenas 25 anos ; as nos- nância do Norte-Vestfália tendência que se deve acen

me para crianças, afim de .ão muito úteis para aplicar sas mães já eram casadas as cifras correspondentes tuar pouco a poneo nos ou

curá-Ias. Outra finalidade oomadas e antissépticos em quando chegavam a essa são -de 27, 2 e 24,9 anos. tros Estados da Alemanha

do óleo é remover a crosta pequenos cortes, bôlhas e ar- idade. Hoje, em dia, porém, Ao que parece nos centros Ocidental e há indícios de

do couro cabeludo. Todos ran hões, que certamente a- as jovens senhoras de viu- industriais é mais fácil,reu- que num futuro próximo se

os dias depois do banho, parecem constantemente no te-e-cinco anos são, em re- nir a sorna necessária para faça ouvir de novo o provér

massageie os. cachínhos do resto da sua prole, que já gra, solteiras. Numa ou nou- . a fundação de um lar do que bio alemão que aconselha a

nenê suavemente com ôleo engatinha, dá corridinhas tra região fazem-se sentir numa grande cidade onde a casar-se cedo.
.

para crianças e, aos poucos, ou anda de velocídade ... nuição da idade dos nuben-
____ o tes em comparação com o

SANTA FILOMENA, A PORTADORA DAS período imediatamente pos- ATENÇÃO
GRANDES GRAÇAS as tendencias de uma dimi-

-apfalta de habitações e a de- Atendendo à varias pedidos. a direção do Bairro Bom
pressão geral não aconse-

Abrigo resolveu por á venda mais urna quadra naquele
lhava a precipitar as decl-

futuroso Bairro a partir de Janeiro de 1956.

shões. Cent�enas �e md ilhardde Serão atendidos apenas os 20 primeiros pretendeu-

domensf' I�eram t'
e mtU tal' I tes, de vez que novo loteamento só será realizado alguns

e pro Issao e ou ros an os , ,

f t
.

d d
anos apos. ,

.

oram repa na os
. �s ac�m-I Assim sendo solicitamos aos interessados nos pro-

pamentos
. dte, ?rlstlOnen'dos curarem a partir .do domingo dia 5 do corrente para a

sem um V111 em, razen.o escolha e reserva do seu lote.
apenas o desespero e o maIS

V d
' .

ta
'

Profundo abatimento moral.l en as a VISO ?u a .prt�z?"

. . propl'le ano
As estatlstIcas acusam hOJe (
que a idade mais frequente __� _

dos nubentes masculinos é
de 25 a qO anos, pois este

grupo
-

abrange 30% ue to

dos os homens recém-casa
dos. Vem em segl_mdo lugar
o grupo de 30 a 35 anos, em

segui,da b de 35 a 40 e o dos
homens de mais de 45 anos

Quem desejar, de viva alma, receber uma graça de

Santa Filomena - mártir aos 13 anos - ofereça-lhe no

ve Comunhões em nove dias consecutivos. Faça-o e com

prove o poder da grande Santa.

Está em reconstrução a Capela de Santa Filo

mena, na .cidade de São José. FALTA-LHE A PIN

TURA.
Esmolas recebidas para a pintura:

Maria Glória Gonçalv,es .

L. A. B .

Cr$. 20,00
20,00
20,00
50,00
50,00
100,00
100.00

Fernando Luiz Castro .

Maria Cunha (Campo Alegre) .

Ida Simone , .,
.

J. Don1ingues .

Olga Brasil da Luz .

Yeda Orofino (por duas graças alcan-

çadas) . . . . . . .. . ','
.

Regionalistas de São José .

Bento Caetano Silva .

Peter S. KiMare

Correspondente especial.
da GLOBE PRESS

HOLLYvVOOD - Se a ex

per iênç.ia dos produtores
cinematográficos norte a

merícano..., no último ano,
indica, realmente, a tendên
cia mundial, os filmes colo
ridos dominarão, em breve,
inteiramente, o cinema e a

fotografia em preto e bran
co só será utilizada para de
terminados temas.
Segundo os' dados divul

gados pela Associação de
Pt,.dntores Cinematográfi
cos, da América, dos filmes
produzidos no ano passado
58,4% foram coloridos e 41,
6% em branco e preto. Es
ta é a primeira vez, na his
tória de cinema, que o nú
mero de filmes coloridos
ultrapassa o dos filmes em

branco e preto. E o formi
dável aumento dos filmes
coloridos, se torna ainda
mais impressionante quan
do se compara o ano passa
do com o de 1948, quando a

proporção de filmes colori
dos foi de 16,8% para 83,
2% de filmes em branco e

preto.
A . popularidade dos fil�

mes policrómicos não se li
mita aos Estados Unidos.
O número' de filmes colori
dos aumenta, de ano para.
ano, na Inglaterra, França
e Itália e destacados pro
dutores la tino-americanos
mostram acentuado interes
se pelo sistemà colorido.
Parece que, na América La
tina, o México se colocará
na vanguarda a êsse respei-·
to, mesmo porque a indús
tria cinematográfica mexi
cana está, atualmente, rea

lizando co-produções com

companhias norte-america
nas, que tem, naturalmente,
grande experiência em ma

téria de filmes coloridos. sr

"Charge of the Rurales",
·'The. Heast of Hollow
Moun tain " e "The Boy -and
the Bull, as três películas
ianque-mexicanas que estão
sen do filmadas, presente
-nente, no México, são todas
coloridas. "Charge of the
Rurales", filmada em ansco

Colar, conta com o desem
penho de' g'randes astros e

estrêlas e técnicos mexica
nos, e o mesmo se dá com

as duas outras produções.
Aa mesmo tempo, muitos

entendidos se mostram con

vencidos que o sistema em

preto e branco continuará

VfNDE ..SE af'lser usado, sempre, para
1 rnes de certos gêneros,

Cão da raça collie com como os dramas, os filmes
dois anos de idade amestra-. referentes a problemas so

da \Ter e tratar a rua Bo- ciais e certos filmes de mis-
caiuvaBlü, térío.

"

Hum! Isto, sim, é que é Toddyl
C

'

d 1" 1
\\

orno e e lClOSO'Q

Quem sabe ... sabe

-

Nas festas de aniversário, quando as crianças
�

ae reúnem, o delicioso Toddy está sempre presente,
�
porque tôdas as crianças o preferem e sabem que

Toddy é o alimento mais completo, mais gostoso,
�
Inais perfeito e mais puro. Sabem que Todif as
I

torna mais fortes, mais confiantes, mais

�.
vigorosas. mais inteligentes,

Toddy contém cáld0,Y ferro, fosfahn, pro&
ternal, carboidratos li vltemlnes, ci-entlfi
cament. dosados, para render o mdxirne

de nutrição. E Toddy diz a v e r d e d e .

UMA LATA DE TODDY EM CASA E UMA
PERMANENTE DE SAÚíH, fN�nG'A E

10.060

Em'qüe ida�e se'C3s'a na Alemanha 1 Lavadeira
A

" I
- -

"t
,,_ Ih Oferece-se lavadeira ert-

S nmvas a emas sao mUI o mais ve as. iíente, cuidadosa, rápida,
-conômtca e htgteníca. Pode
"rabalhar 5 dias a titulo de

-xperíêneía, sem pagamento
lU qualquer compromisso.
Tratar- a Rua Conselhelrc

VIafra, 6 fone 2358, loja de
!eréira Oliveira & oía., com

1 Lavaroupa Prima, a ma

quina de lavar mais vendida

A ·CôR DOMINARA NO
·CINEMA FUTURO

?/ma 0tiNiiz. tle -AlVARUS,. OL/VI/IIA

O Clima da liberdade é pa- 110, um sistema. Passaríamos.
__._. m a imprensa, como o sol' pelo "O Globo" com 'suas

que aquece a terra. A con- campanhas 'promocionais
eorrência entre os orgãos como "Dia dos pais", Dia
ele' publicidade obriga a me- das Mães", Natal etc .. E não
lhoramentos e a campanha para aí: - A imprensa está
de fins patl'iôticos, algumas elucidando o "crime do Sa
de resultados esplên·didos. copã" em que o Tenente
Nós. vimos elevar-se um Bandeira parece repetir o

Dia 11 - Sábado - Grandiosa Soirée dos Ca- estádio como o maior do castl "Dreyfus" pelo tre-
louros da Faculdade de Far- mundo, incentivado pela im- mendo êrro da justiça.
mácia e Odontologia - às prensa. Nós vemos o "Jor- Agora "O Cruzeiro' lança
21,30 horas. nal dos Sports" realizando as bases de um concurso

Domingo - Cocktail Dançante, início as os "Jogos Infantís" com im- para apontar os melhores
. 10 horas. ponência maior do que as- municípios do ano, os que

Sjbado - Tradicional Festa de. São sistimos na Argentina. Com mais se destacarem no pro-
João - Farta distribuição a diferença que no Prata o gresso e no trabalho dos
de Queimada - pinhão - govêmo é que o realiza. É seus munícipes. Temos con

amendoim laranjas grande, bem grande o alcan- clamado daqui:- Dêem for
Dança da Quadrilha e Ra- ce desta realização, no Bra- ç.as ao município pOl'que
toeira - Casamento na roça sil de caráter particular. êle é a célula da pátria e

e muitas outras diversões - Tivemos. campanha da avia- nenhum corpo pode ser for
Reserva de Mesas na Joa- ção dos "Diários Associa-- te e sadio com células anê
lheria Müller a partir do dia dos". Quem pode negar sua micas. Grande idéia, oportu-
13 - Preço Cr$ 100,00. . alta finalidade? E as tantas na,patriótica. Apenas o prê-·

campanhas morais das "Fô- substancioso:- Conseguir
lhas" de São Pa ulo, entre se-ia o govêrno, C0l110 prê�
elas a do reflorestamento mio aos melhores, verba que
da terra bandeirante e da possibilitasse mais melho
reforma do Código Eleito- ramentos. Por exemplo, ao

ral? E se pensarmos na his- município que vencesse e

tória dos nossos dias políti- que não tivesse água, luz e

poderemos esque- esgôto, do crédito para obra
d Imprensa" seri

,",".r;, �/ ;'; ....-:
.', ,',' ""

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O MJl:S DE .JUNHO

100,00
100,00
200,00 e só no fim da lista surgem

os rapazes de menos de 25

Total Cr$. 760,00

AJUDE com pequena esmola a pintura da Capela.
Remeta-a para: Em Florianópolis - Prof. M .. Glória

Mattos - Grupo "Lauro Müller"
Em São José: Sra. Zenir Gerlach - Praia Comprida.

A COMISSÃO
------

SERVIÇO FLORESTAL

iiilml�rtj.;i1tIll::1-·'tl"i'�4!'F.!!I!��1 ��' 11l"�"\'C I --�.� �'_. �l'"IIGl."l!ll •. H..iiL1!'DlL:•. ""\'lí!".A V I S O
·"d L_. I ..= .

A D�leg'acia. Florestal Regional do Ministério da

Ag'l'icultul'a em Santa Catarina, avisa. que entrou em en

tendimento com a Delegaci.a de Policia e a Secção de

Armas e Explosivos, ficando terminantemente proibida a

fabricação, venda e soltura de ba.lões, por ocasião dos

festeJos juninos, na forma do Art. 22 § lOdo Código Flo-

restal.
.

Os �ontl'aventores serão rigorosamente puni�dos de
'ol'do

.

coma. íei.
-

Florestal Regional em Florianópolis.

anos.

Entre 1�51 e 1954 regis-,
taram-se nada menos de
70.000 casamentos entre me

nores, duvidando-se que se

jam realmente de longa du
ra. Por outro lado os fun
cionários inscreveram nos

seus registros os nome de
1200 homens de mais de 70
anos que se apresentaram
como noivos radian teso

É interessante co�nparar
as cifras do estado mais ri
co da Alemanha Ocidental,
a Renânia do Norte-Vestfá
lia que engloba a Região do
Ru hr, com os dados colhidos
em Hamburgo, a maior cida
de ,da República Federal.
Na região industrial cada
décima noiva conta menos·

'Dia 19

Dh123

D o,e E S
Aceitam-se encomendas de docinhos em grande, va

riedade, de tortas, bolos de noiva, salgadinhos para bati

lll-l.GlQS, cltlsamentQs e aniversariaS.
Rua�elo

•

o
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o J:8TAíH:'Florianópolis, Terça-feira, 7 de Junho de 1955

Sessão Das Moças
Mark STEVENS - Peggy

N
'

P d! t (C lifó ia)
DOWN em:

.... A. Roy I eptume, ropagan iS a a I orma ...•

,
DIVINA INTUIÇÃO

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS No Programa:
E.

.

Noticiario Guaiba. Nac.

HOSPITAL DE CARIDADE Preços: 1,00, 2,00, 3,50.
CORPUS CRISTI

CENTftO EXCURsioNIST� ').RNOLOO
__tl-.AULINQ"

-�EP!CIQt4_ÁBm;"
fUNDADO EM 'i6'�i'54

.�iE;iO�V�E�M,====C�A='iT;ARINENSf !
f

'AGORA, QUE SURGIU A T�A $001(040E\ fERA;

MAIORES OPORTUNiDADES DE CONHfCER A

TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN �

VIA= NOS HOJE M(SMO. TEU NOME € €NOfRE-
;

CO A CAIXA POSTAl. 469 - FLORIANOPOl.IS-S.C.

---- -_-----------

Cema Biblia na Mão.

. �

TERÇA-FEIRA, 7 DE JUNHO -

Bem-aventurados os pacificadores; porquee êles se

rão chamados filhos de Deus. (Mat. 5:9). Ler I Pedro
3:8-12.

No coração da humanidade, por tôda a superfície do
globo, há um anseio de paz. Os diplomatas estão cons

tantemente buscando fórmulas para soluções pacíficas
dos conflitos entre nações. Métodos são aplieados no sen

tido de promover a paz e a harmonia entre os povos. Pe-.
ritos e técnicos continuamente tratam de promover o

entendimento entre empregados e empregadores. Os indi-
víduos, por tôda a parte estão anelando pela paz de es-

pírito. A paz é uma preciosa chave para a felicidade.
'

o
,Tesus louva os simples; os que têm fome e sêde de

justiça, os misericórdiosos, os que são puros de coração.
'Reservou, porém, para os pacificadores o título máximo
de "filhos de Deus".

'

A oportunidade de ser um paeif icador está ao alcan
ce de todos. Por palavras brandas e atitudes de simpatia
e compreensão podemos ajudar a fazer de nossos lares
de paz. Podemos promover a harmonia em nossa igreja,
no clube a que pertencemos, nnescrítório ou oficina onde
trabalhamos, na escola e no meio social em que agimos.

As relações raciais,' industriais e internacionais são
as maiores fontes de incompreensão e as sombras na ati
tude de uma multidão de indivíduos. Quando houver bas
tantes pacificadores sinceros haverá paz em tôdas as

quadras da: vida.

ORACÃO
ínspíra-nos.õ .Paí, com a beleza e a fôrça de tua paz.

Ajuda-nos a ser pacificadores, hoje e sempre, Oramos
em nome de nosso Mestre e Salvador que nos ensinou a

orar: "Pai nosso que estás nos céss. .. Amém."

PENSAMENTO PARA O DIA

A paz de Cristo em nossas próprias vidas, contribue
para �. paz do mundo.

De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra
de convidar os Snrs. Irmãos, e as Snras. Irmãs, para
comparecerem, quinta feira dia 9 de junho, às 13,30
horas, na Sacristia da Catedral Metropolitana, a-fim-de
revestidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e

à mesma incorporados tomaram parte no préstito em

honra a Jesus Sacramento.
Consistório, em Plortanópolis.. 3 de junho de 1955

José Tolentino de Souza
Secretário

CINE SAO JOSE
As 3 T 8hs.

Douglas FAIRBANKS Jr.
- Joan BENNETT _' Geor-'

i ge SANDARS - Vicente
i PRICE em:

INFERNO VERDE
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 10 anos.

,

r•• IP'

As 7 -r--r- 9hs.

I
achou?:Quem

Uma caneta de cor esver

deada s-em tampa, grava
do o nome Iara Odila N0-

ceti. Urna caixa com óculos,
de aro tartaruga. Quem
achar, obsequio entregar
na rua Felipe Schmidt nO
71.

Expresso Florianópolis. LIda.
Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO,
,

MATRIZ: .nua r�: CURI'l'filA

(}Ol!rl VIAGE.sS DIitÊ'1iA� ii! i'E�MA . .NEN·TES EM CABROS PBOPRIOS

l'lLJAL: sso PAULÓ
EscrItóriO'

Rua Pa.dre Roma 60 - 'l'erreu

Depos1tll'
Rua Conselbeiro Mafra n UI"

Fones: 2534, - :l.535

Caixa PostâL 435

End. TelegráfiCO:
sandrade e Tr�wsP(llis

Visconde do Rio Bral1co
(»a3/145)

.

TeleIem. l�O

Endereço 'I'elegrátic:l
,

Santldra e 'l'ranspol�
....l-J--

Avenida do Estado 1866/78
�

Telefone: 87-30-91

-

t:àci Paulo - Capital - SP.
zncereeo 'l'elegrátlc.o:
I:landrade e l'ranspolU

-0-

f Ilgenda tu, 'Rio de lane'lro e em 8��o llori�onte com tráfego m ..luo a'"

Sh"'l'au ii �R:mprêill de 'lYan��rtes Minai OuaLi. s'/�.)

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

ISENTA�SE A CAIXA ECONOMICA DA
,RESPONSABiliDADE NA FRAUDE

DOS LEILOES

Parflde Trabalhista Brasileiro
Diretorio, - Municipal

EDITAL DE CONVO�AÇAO

Pelo presente edital ficam convocados os senhores
RIO, -3 (V. A.) - O Ser- teriam emprestado dinheiro I membros deste diretório para uma reunião extraordíná

viço de �u?licidade da Cai- : com êsse objetivo, que, �e ria, a realizar-se no dia 18 do corrente, ás 14,30 horas na
xa Econômica remeteu a se- ,trata de assunto a que sao séde do Partido, á rua Felipe Schmidt 42, 2° andar, com a
guinte nota à imprensa: I estranhos os funcionários e seguinte ordem do dia:

"" i a pl�ópria Caixa Econô.mica, a) - prestação de conta;
.

FOI publicado ontem que
j
a nao .ser o servente inter- b) - preenchimento das vagas existentes na comissão

particulares .teríam entre:,mediário de negócios de a- executiva;
gue

A

a .servente da Caixa �-I giotag,ell!' e não de, compras c) - assuntos outros de alto interêsse partidário.
conomica vultosa quantia I

de objetos por baIXO preço F'lorianópolis, 2 de Junho de 1955,
para comprar objetos de va-

I
em leilão, o que não seria CHRYSTALDO C. ARAUJO

101" em leilão, e revendê-los, possível, por se tratar de ato Presidente
com elevados lucros. I público, fiscalizado pelas
As próprias notícias dei- autoridades competentes, e '••••8.tJ.(j.�iI••••{j•••�EliI5.�88.8��Oôl1iei)�•••••

xam esclarecido, pelo fato ser vedado aos funcionários
de mencionarem os nomes

I
da Caixa a licitação dos

de algumas das pessoas que
I
mesmos".

A INDÚSTRIA DOS EE.
DU. PROCURA EXPANDIR

SEUS MERCADOS
NO EXTERIORCLUB� DOZE DE AGOSTO

AVISO
A Sociedade Catarinense

de Estatística avisa aos in
teressados que a rifa do ca
saco de camurca Cor rerá
no dia 7 de julho.

-'
�'

Distribuidor

C' RAM'üS S/A

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Procissão de
.

Corpus Chrisl t
EDITAL

DOM JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA, por

rcê de Deus e da Santa· Sé Apostolíca, Arcebispo Me

��politano, Assistente ao 80lio Pontificio etc.

Aos �l1e ° presente Edital virem, saudação, paz
e benção em Jesus Cristo

Fazemos saber que, sendo o proxímo dia 9 de Junho

onsagl'udo à magna solenidade de Corpus Christi, em que
c

homenageia a propria Divindade �o Misterio do San

��ssimo Sacl'ame�to e para atender aos justos desej?-s de

ossos amados díocesanos: Havendo por bem connrma r

l1ara aquela data a SOr.ENE PROCISSAO DO CORPO DE

�EUS que se verificará como segue: I

Reunidas as Associações religiosas, abaixo especifica

das, e naquela mesma ordem, dentro e no adro da Cat.�
dral, um pouco antes das 16 hs, - 4 hs. da tarde - desfi

larão ao sinal da elo, lenta, continua e ordenadamente, pre-
,

cedidas da Cruz processionalmente, obdecendo ao seguinte

intinerario:
'

Praça 15 de Novembro, lado do Palacio, Ruas Viscon-

de de Ouro Preto, Artista Bitencourt, Saldanha Marinho

praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro Preto,

praça Pereira. Oliveira. Rua Arcipreste Paiva, Catedral.

A benção, para que não haja interrupção do prestíto,

será dada, apenas, no adro ela Catedral, para alcançar a

todos os fieis.. . _ .'

A ordem das Entldades e Associaçao no préstito sera a

e!!lünte: Cruz proeessíonal, Colegio Coração de Jesus, Asi-
s" - .

F'
lo de ortãs.: Cruzaclinhos, congregaçoes .Mananas erm-

�inas, Associação de Santa Zita, Sta. Teresinha, Damas de

. Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Terceira Femin:'

na, Ação Catolica, Abrigo de Menores, Colegio Catarinense,

congregação Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem

Terceira Masculina, segundo a ordem de procedencia ou
[

costume, por ultimo, a Irmandade do SS. Sacramento, Cle-

ro e Palio.
Cada Associação deverá apresentar-se com os respec-

tivos estandartcs e -distintivos. São permitidas crianças na

procissão só vestidas de anjos para abrir o préstito. Os

fieis e familias que não puderem acompanhar a procissão
deverúo postar-se nos passeios das ruas do trajeto para as

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

mento, em que está verdadeira, real e substancialmente

contido o Corpo de NDSSO Divino Salvador .

. Outrosim, louvamos e encarecemos o piedoso costume

de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em

homenagem ao tão augusto Misterio.
.

HipotecandO a todos antr-cípadamente as nossos hu

mildes benções, nntrtrnos a certeza de que tudo correrá ps

da. a maior gloria de Jesus Sacramentado e honra da Re-

ligião em geral.
.

Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, sob o

SslcO das Nossas Armas e Sinal de Nosso Vigario Geral, aDS

2 de Jun'ho de 1055.
.

De mandado de Sua E�ja. Revma.
(A88) Mons, Fredertco Hobold, Vigario Geral

José Renato de Souza, Provedor .da Irmandade do SS.

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

OPERARia A VOSSA DISPOSiÇÃO
Co.NSERTA-SE Fo.GôES ECo.NôMICo.S. SERVIÇO.

ltAl'IDo. E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO. A

DOMICILIO.
Operárío: VAI,DEMA.R

meco), no ESTREITO..
Po.SSAS - Rua "3 de Maio"

AGRADECIMENTO E MISSA
A família do inesquecível

VASCO. DE OLIVEIRA Go.NDIN, /

ainda sob a consternação fine 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 flôres,
eerêas, telegramas e outras manifestações de pesar lhes

confortaram no doloroso transe.

Aproveita a oportunidade para convldar os parentes,
amig'os e pessôas de suas 'relações para a missa de sétimo

dia, que será. celebrada 3a. feira, 7 de Junho, às 7 hora'>,
na Catedral Metropolitana, no altar do Sagrado Coração
de Jesús.

Florianópolis, 3 de Junho de. 1955.

Dr. E. Moennich"
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes 'cursos de especialização)
Uperaçõel! da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí·
ceis _ dentes inc!úsos Tr�tamento atual da Piorréia,

por operação aem dôr
.

Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do

dente, pelo método "BADAN" - (curso com,o próy,.l·io
.

autor h·of. Burlan) - tra.tamento eficiente ráoido e com

teste bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: M'agnetIzadas e sem abóbada palatina,

quando' anatomicamente indicadas.
.

Pontes: móveis e fixas .

RADlODONTIA - DIATERMIA - h'ISfOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
CHnica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIAN6POLIS - Pela manhã sàmel}.t�

T�A

..

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

T ,lC.-rransporlte�- Aéreos
Ca1arinense S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA EDITAL DE CITAÇÃO DE

De
Convocação

1a CONVOCAÇÃO AUSENTE conformidade c�m a de.cisAfio da Assembléia Ge-

._.
'. . . 1 ,ral ele 10 do corrente mes e de acordo com o art. 34 dos

,::,ao convidados os senhores acion istas desta socíeda-
O d A

-

B d Estatutos convoc "
. .

tá d C P C
de nar bl é

O' '. I '1' ',' '1" outor dao ernar es,
c , o os SI S. SOCIOS prcprre arros o ...

e pala a assem ela "ela ore mana, a rca Izar-se em sua
J

. D'" d P'
. par'! em Assembléia G -al Ii ,.

di
séde social, à rua Felipe Schmidt nO 14, nesta Cidade de

I UIZ de ireito a rrmerra " er ,a rea izar-se no proximo la

Vara no exercício do cargo 9 de [unho, quinta-feira, às 19,30 horas, em sua sede so-
Florianópolis, no dia 15 de junho de 1955, às 15,00 horas ' .

1 1 idide Juiz de Direito da Se- ciai, (eCI irem sôbre a proposta de fusão, oriunda do
para deliberarem o seguinte: CI b 12

�

ORDEM DO DIA gunda Vara da Comarca de

I
u e de Allo�to, preposta já estudada e aprovada

Florianópolis, Capital. do pelo 'Cons�lho De. liberativo do C. P. C. em sessão ;(le 2 do
10 Leitura, discussão e aprovação do balanço, conta --

d
de lucros e perdas, relatório da diretcr'ía e parecer do con-

Estado de Santa Catarina.] mesmo mes, ten. o em vista o que preceitua o art. 39-H
. na forma. da lei, etc.

.

dos Estatutos.
.

.

sel h o fiscal, relativo ao exercício de 1954, . FI
.

, Fa'z saber qt'ie,-p'rocessarr- .; . or ian ópo lis, 25 de maio de 195$.
2° Eleição do conselho fiscal e seus suplentes. J

-

EI' H d
30 Assuntos de interesse social. do-se neste Juízo e pelo . �a� ;.. o� Ven es - Pte, do C. 'D..

- No exercício

Florianópolis, 25 de maio de 1955 Cartório de Orfãos, Prove- da Presldência .

.João David Ferreira Lima daria e. Resíduos e' anexos

Diretor Presidente desta Comarca, o, arrola-
___________ ..

mento dos bens -deixados

O I I S t li I
· por falecimento de Francis-·.

eu a
.

ali � ,pa O.·n.la co Procópio de Borja, cita;
U D pelo presente edital com o

prazo de sessenta dias (60),-";r à: dona Maria Mercedes' de
Carvalho Borja, residente
atualmente no Hospital
Nassa Senhora da Luz, à
rua Marechal Floriano, na

cidade de Curitiba, Estado
de Paraná; Luiz Francisco
de Borja, residente em São
José, neste Estado; Maria
Mercedes de Borja, residen
te em Blumenau, neste Es-
tado e Orlando de Carvalho

O· t
·

d P d
-

A· -I�g�i�;�dO�'e;�rl:n::s::sl��:� Ire orl8 e. n uçao" >0111:·
representantes leiais, para f
no prazo de cinco dias (5) Xlla.,EXPOSIÇÁO NACIONAL DE ANIMAIS E
habilitarem-se devidamente PRODUTOS DERIVADOS
no feito, dizer sôbre as res-

pectivas declarações de her- Devendo realizar-se no mês de julho do corrente ano,
deiros e bens, os demais têr- na. cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), à XlIa. Ex
mos do aludido inventário e' posição Nacional de Animais e Produtos. de Origem Ani

correspondente partilha, até Imal, cuja inauguração está prevista para o dia 24 do

sentença final, sob pena de mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva
revelia. E para os devidos ao conhecimento dos criadores interessados em participar
fins mandou expedir o pre- daquele certame

... que, a êste Estado, foram distribuídas
sente edital, que será afixa- às segúin tes cótas:
do no lugar de costume no BOVINOS .

PaláCio da Justiça e publi- EQUINOS .

cada no "Diário Oficial do COELHOS E AVES .

Estado". Dado e passado
nesta cidade de Elorlanôpo- . TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . 25

lis, Capital do Estado de �s inscrições serão encerradas em data de 24 de [u-
Santa Catarina, aos vinte e nho vindouro, devendo os respectivos pedidos, serem fei
oito dias do mês de maio do tos por intermédio da Diretoria da Produção Animal em

ano de um mil novecentos e Florianópo.lis (caixa postal, 184), em tempo suficiente
cincoenta e cinco (28-5- para que os mesmos possam ser recebidos, na Comissão
1955). O Escrivão Walde- Executiva da,quela Exposi,ção, caixa' postal 1523, em Belo
miro Simões de Almenda, o Horizonte até o dia 24 de junho elo corrente ano.

fez dactilografar e subscre- Os interessados poderão diÍ'igir-se.a Diretoria. da
veu. (Assinado) Adão Ber-' Prodnção'Animal do Estado de Santa Catal,ina, Praca.
nardes, Juiz de Direito da Etelvina Luz 2, em Florianópolis, pessoalmente ou por
2a. Vara em exercício. Con- carta, aos quais serão prestados todos os escJal'ecimen'tos
fere Com o original. Walde- indispensáveis.
miro Simões de' Almeida, -------------------------
Escrivão. O Sangue é a Vida'

ELIXIR IH
INOFENSIVO Ao ORGANISl\fQ.
AGRADAVEL COMO UM LICOR

. REUMATISMO I SIFILIS!
fome o popular depuraÚvo composto de

.

HeJ'mofenil ,e plantas medicinais dt: alto
'alar depurativ-Q. Aprovado pelo D, N. S
f. como .medicaçiio auxiliar DO Íl'atamell
'01 li .Sífilis e· ReumaütiJlO. da mhm�

O:l'-i-ifUJL,

Edllal ASSEMBLÉIA GERAL
COUUEIROS PRAIA -CLUBE

AHTIIUR ANTONIO MENEGOT'I'O

.' "

MAGROS E FRACOS
VANADIO·L

E ,indicado nos casos de fraque
1& palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como V;anadato de sódio, L!cl�
Una, Gílcerofosfatos, pepsina, noz

. de cola, etc" de ação pronta e encas
nos: casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadlo1 é indicado para no,
mens, mulheres, crianças, sendo ror
mula conhecida pelos grandes me,
[fIco! ,. e estA licenciado pela Saudi> Publica.

Rua: Tiradentes, n.o 20
FLORIANóPOLIS .•

ESPBCIAI IZADA EM ARTIGOS DENTÁRIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

concernentes ao ramo
-

ECiUIPOS, CADEIRAS E MOTORES TEVONI te-
10
5

10mos para pronta entrega
Aceitamos encomendas de PLACAS EcMALTADAS

PR ra -d iversos fins
ATENÇÃO; Atendemos

Protéticos do Interior pelo
AÉREO e POS'l'AL

os senhores Dentistas e

Serviço. de REEMBOLSO

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

�létrico's, Gazolina, Oleo Crú, Cofi'es e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. eté.

.

Bombas Elétricas; Motores para Bicicletas, Toca
Diflco:. Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Materíal
81étrieo em Geral, Instalações Luz e Força

Infltalador licenciado peja D:O.P. - Técnicl' for�a.
do na F�uropa

PROPm,h;TÁRIO: OTOMAR GEORGES �ROEHM
Reltristro, Inscrição 211

Venele-
Um:< r:i'opl'iedade com Re

sidência e Fabrica de mo-'
veis no começo de Capoeiras.
medindo 35 metros de fren.
te por 558 de fundos. Ver,e
tratar no local com o Itr.

Roberto Russi.

Fone:
Rua C�J. Pedro Demoro, 1657

�atreíto - Florianópolis - Estado de Santa
Ca.tarina - Brasil

VENDA À. VISTA E A LONGO PRAZO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o DEPUTADO PEDRO KUSS CAND�·,
DATO À PREfEITURA DE MAFRA

A inauguração da,
.

"Ponte dr. Osmar Cunha"·De Mafr;:t recebemos a se- reaiízarla.. escolheu o nome

guínte comunicação telegrá- do valoroso correligionário
fica elo Diretório Municipal sr. Pedro Kuss como candí
do Partido Social Democrá- dato a Prefeito Municipal,
tíco: para concorrer ao pleito de 3
Mafra - 5 - (O E.) _ Te- de outubro. Atenciosas sau

mos honrosa satisfação Ie- dações.
var ao conhecimento desse Frederico Heyse, Vice-Pre
conceituado 'órgão da im-I sídente em exercício da Pre

prensa catarínense que este: sídencía do Diretório do P.

Diretório, em reunião ontem S. D.

Conforme noticiámos, foI terminando falou o dr. 08- io Antonino Cunha, Jorge
.naugurada sábado, ás 12,30 MAR CUNHA, dando por i Cherem, redator do esplêndí
horas, a grande "PONTE DR. inaugurada a grande obra. .do programa da "mais popu
OSMAR CUNHA" em ITACO- .,Logo após realizou-se um lar", a nossa Rádio Guarujá,
ROBY, churrasco gostoso, com fa- Res'enha J··7, Mário Lobo,
Ao iniciar-se a solenidade, rafa, salada, pão, churrasco Crlstaldo Araujo, do PTB,

fez uso da palavra o Br.. Em- não só de carne, como de ga- representando seu partido,
manuel da: Rocha' .Línhares; linha, tudo regado a saboro- Haroldo Luz, Irineu Ferrei-
encarregado da construção bsa cerveja. .. ra, Idalino Silveira de A, reu,
ela ponte, que em seu nome As rnêsas se achavam 10- Eduardo Rosa, dr. Ronaldo
e dos trabalhadores, fez en- taelas, estando presentes aín- Oliveira e dr. Zerbio Lins,
trega ao Dr. Osmar Cunha, ela muitíssimas famílias, bem Engenheiros da Prefeitura,
Prefeito Municipal, afim de como. a senhora Dr. Osmar Humberto Zacarino, Lauderí
inaugura-la e entregar ao 'Ounha, no Pereira Sardá, Fernando
transito a terceira ponte de No decorrer do repasto sa- Herrera, Representando o

concreto armado já concluída boroso, DANIEL PINHEIRO dr. Paulo Blasl, Diretor da
das cinco programadas para cantou a "MARTA", não a Imprensa Oficial, dr, Carlos
este ano. Em prosseguimento Rocha e, ATHOS JACINTO Bastos Gomes, vereador Iri ..

diz que a. referida obra ínt- também cantou na gíria D.- neu do Vale Pereira, Baldís
ciada no dia 18 de abril e merlcana, com aquele sota- cera Filomeno, organizador
concluída a 3 do corrente, ou que todo especial, sendo do grande saboroso churras-

BllHETINHO DE LEMBRANCA seja de dias úteis de trabalho .nutto aplaudido. co, Narciso Lima, Placído' Al-
• �

38 dias. Seu custo incluindo A festa decorreu com viva ves, dr. Fulvio Vieira, dr.

Sr. Governador. I viver' com a pensão de há mão de obra e .materíal apro- animação e muito entusíaa- João Bonassis, o jovem Ante-

Mais dois milicianos ;pzem [ qutnze anos passados. xímou-se a Cr$ 87.000,00'. mo, sendo que notamos, a- ninho Dutra" Daniel Pinhel-

agora na campa fria do ce- Não permita, Sr. Governa- Com um vão de'-7,1,0 uma lém do dr. Osmar Cunha, ro, Diamantino Alves, Deoge-
rnttério de Lebon Régis Mu- dor, que éssas pobres víuvas : lage de 8,70 de comprimento Prefeito licenciado por ter nio de Aquino Souza, Gusta

nicípío de Curitibanos, mor- transítem em público apon-I por 5. 50 de largura e espe- de seguir viagem para Euro- vo Neves Filho', Wandyck V.

tos no cumprtmento do de- tadas como pensionistas' do çura de 0,17 forma uma área pa, o atual Prefeito, sr. da Silva, de Lages.
ver, por balas assassinas. Estado, com os olhos mare- de 47,00 e 0,85 quadrados. A JOÃO NAVEGANTES PIRES, Terminada esta festa cam-

Mais duas famílias enluta- jados de lágrimas, de andra- referida Iage se acha acente as seguintes pessoas': preste, seguimos para a

das, que se não. fôra a lei jos sôbre o corpo, de pés des- sobre 4 vigas de 8,80 de com- Dr, Armando Assis, Vitorio GRANJA do prezado amigo e

criada pelo sr, Nerêu Ramos calços ou achinelados, quan- prímento por 0,57 de de altu- ohecheto, Waldemar Vieira, 'industrial sr. José Elias, com

quando interventor - arnpa- do são elas vítimas do des- ra com 0,27 de espeçura, Nas Genésio Leocadío, atual Pre- o sr, dr. Osmar Cunha e va-

rando às famílias das pe- tino traiçoeiro embebidas no partes laterais das entradas

I sic\ente da 'Câmara dos Ve- I rios amigos, onde percorre

querias autoridades POli?i�,1S,' :;angue. de seus e�pôsos tom- sobre �s muros de arrimo na

,rea�ores, Vel:ead?l' .

Antônio! mos aquele grande recanto,
(inspetores

-,
de quarteirão, I oados Inertes no interesse da extens,ao

de 19,50 de. cada, Apostolo, JulIo !,lrllUnO, Saul I ficando vivamente encanta: ..

snb-delegados, etc.) mortos ordem, no respeito à íntegrí- entrada com um QeCllve de Gessa, Rubens Lange, Anto- 'elos com as gentilezas rece

no afã do dever _' estariam Jade da lei e na manutenção 0,45 .toram construídas de nío Pádua Pereira, o indus-I bldas pelo sr, José Elias ern

ás portas da Legião Brasílet- otal dos poderes constitui-! concreto armado 7 pilastras trial sr. José Elias, Agapíto sua magnífica e bem cuida

ra de Assistência ouvindo um dos. de (};�O· e 1 de 0,80 na altura tconomus, Manoel Fiuza, dr, ela granja uma elas maio-

"não é possível'; e "vai traba- Moisés Lupion, ora com de 1,00 e na espeçura de 0,20 José Rosarió de Araujo, 0- res de nossa ilha,

lhar" ao estender as mãos à Lssento no Senado Federal, etc, com vãos de '1,90 onde se limpio Olinger, dr. Julio Doin A's 16 hOl'-as retornámos,
catidade pública. luando Governador do Esta- acham embutidos em sentitb Vieira, Sidney Nocetti, Isbe- com a melhoi' das impressões
Mais dois sacrificados que Ia do Paraná, pela maneira horizontal 3 �anos galvaniza- lina Mourão, Tertuliano Bri- e pensandO o quanto pode

pagam com a vida o dever ;om que resolvera os probl�- dos para amparo de pede�- to Xavier, Intendente de Ca- um homem fazer, quando
cumprida, honrando a farda ,nas da sua Policia Milítu, tres form�nelo em conjunto choeira, José Bonassis, Rei-' quer fazer e não fica aIlel111S
que tanto souberam. engran- imortalizou-se no coração incluindo o corpo da ponte aoldo Alves, Diretor da Fa- em promessas, .,

decer e dignificar. Jos milicianos paranaenses, 42 pila!ltras; seildo: 8 de 0,80, zenda Municipal, Manoel

Mals duas cruzes toscas Faça o mesmo, Exa, 30 de 0;5e e 4 de �,40 de lar- Melo, Secretário da Prefei� TRAVESSA URUSSANGA

erguidas na escruzilhada, do Saratoga gura e vãos de. canos galvani- tura, dr. Francisco Assis,
caminho assinalando a mal- zados em sentido horizontal Deputado Siqueira Belo, J03é

dade humana, contrapondo o 40 por 3, O comprimento to- Rosa, motorista do sr. Pre-

direito de existência. "ISRAELI" tal da entrada a saída é de feitG; dr. Arnoldo Cuneo,
Não lhes permitiam um A REAL Academia da Lin- 47,'10, ,os pizos da entrada e Francisco Germano da Cos-

lugarzinho ao sol porque ves- �'ua Espanhola, respondendo saida foram macadamizados ,ta, Intendente de, Canasviei
tiam rQupa dê brim caqui e ], uma consulta, reiterou que I e cimentados em 19,50 por ra, Anton.io Fiuza, Juvenal

.., képi, espantalho para os que l gentílico "israeli", com seu lado na largura de 5,50 ou Fiuza Lima, recem chegado
nascem propensos ao crime plmal' "isl'aelies", é o têrm� seja parte rnacadamizada e do Rio, Julio Paulino da Sil

hediondo e bárbaro. que deve sei' usarIo para se cimentada 21� mts. e.0,50 c.t. va, líder do PTB e vereador,
Vitor da Silva Faria&, e A- designar corretamente os ci- quadrados. Amda ,fOl ladn- Urbano Valeriano Vieira,

belal'do Rocha, eis aí os no- dai.tãos (le ISl'ael. O têl'r'no lhado a pe�ra e rejuntado o Laurindo Januario da Silv:l,
rnes dos inditosos milicianos, "iraelita" só deve ser álJÜCa- 'leito do corrego entre os pi- Manoel Temoteo da Silva,
covunlemente assassinados �lo á raça hebraica em ge-

lares 'mestres para evitar a NELSON NUNES, Repl'esen
dê: emboscada por um grupo ral, sem distinção de nacio- infiltração de água na, base tante elo eminente DR. A

de assalariados a sôldo da na.lidades, ou em relação ao
de a,cento .dos mesmos e re-

.

DERBAL RAMOS DA SILVA,
perversidade. antigo reino de ISl'ael, porém vestido de reboco os muros dr. Bun,dagens, Osvaldo Mé- incansável dr. Osmar Cunha,
Embora amparados por nunca"para designar os cida- de arrimo. Cougratul[mdo-8f

uma lei que enobrece ao le- dãos do E,stado de Israel, com o Si', Prefeito e mora

gislador as famílias déssa.s' fundado em 1947, uma vez dores de Ilacorobi, o Sr. Em,

vítimas, considerando o ,cus·- que isto poderia, ge'rar gran-
manuel Linhares termina a ..

to de vida. atual, não podem de confusão. gradecendo aos Srs. Dil'eto-

r.es de Obras e Serviços Ge- Os arrojados rapazes C0111-
, animadas pelo conjunto LUX

rais a boa vontade sempre ponentes elo Clube de Excur- ! HOTEL. .'

existente na remessa de ma- sões ela Ilha realizaram sen- x x x

t�rial e condução o que con- sacional escalada pelo Môrro :t-{o próximo dia 9, sendo
tribuiu para que: a referid!'l. elo Cambirela, continuando data consagrada à magna
obra fosse concluida no tem-- no propósito de tornar co- solenidade de Corpus Chris

po de 38 dias, e aOS opera.. nhecida a nossa ilha, mesn{o ti, realizar-se-ão em Floria

.r�ús que servem sob sua ad- os seus lugares de mais difí- n6polis as solenidades reli

ministração, moradores de f ceI acesso. Os caianos segui- .giosas de praxe, estando con

Itacorobi, que com ele traba- ram para o local, em conclu- firmada, pela Cúria Metra
lharam na construção ela ção oferecida pelo sr, Pretei - politana, a realização da

ponte o seu reconhecido <1:' to Osmar Cunha, sendo que ii SOLENE PROCISSÃO DO

gradecimento pelo es-forço noite foram queimados fogos CORPO DE DEUS.

empregado. de artificio, numa saudaçxD O itinerário da pr'oc-íssáo
Em 2.0 lugal; falou o sr. ao povo de Florianópolis e de' será o seguinte; Prr;J.ça XV

SAUL LESSA, em nome ch- municípios vizinhos. de NovemQ\,Q" )ado, do Palá

quele local, 'extendendo nunl"t Aos vitimados no desastre cio, RL\i;\·S, V�.;;,cO;udo de Oum

longa oração muito aplaudí- do avião C-47-2,023 .- OCOl'- PrêtQ, Artistet Bittencourt,
da, rido em junho de 1949, foram Salflanha Marinho, Praça

IEm 3.0 o dr. Armando As .. prestadas homenagens nó.,�.- Getúlio Vargas, Rua ViS,cem-eis, congratulando-se com tumas, principal motivQ que de de Ouro Prêto, Praç� :!i'.oe--
a bonita obra. levou o Clube de Excursõe<:: reira e Oliveira, Rt.u�, Arel-
Teve a palàvrá em 4,0 lu- ela Iiha a em:pl:�(}mh?i' dlfl- preste Paiva e Q��édra.l.

gar o sr. JULIO PAULINO cU jornaç1,�1 R � :x
'"

D.I\ SILVA, vereador e ilus- x x x Foi J;®�\�alla na Academia
tre líder do Partido Trabª-- ,:Q Q(imü,,-io de Santa ·Catl1..,. !
lhista. Em nome Ç\g Hw.·�re O Centro Acadêmico �X' dna. u la. apuração do C_Ç>,I.'l,-,

llíder dr, .fl_fierh!íl Ramos de Fevert!iro, por in��médio curso para a escôlha: de '!{\�" i
ç\a �ilva, falauo o sr. NEL- de seu Departam�I:ito Femi- AC!:lc!.::mia 1955", patro.e-inado 1

1 - De acôrdo com a Portaria Ministerial nQ 10, de SON NUNES que represento,j nino, q�\e está sob a direção {i;;;0 Grtlmio elos Contado·-
10/5/55, publicada no Diário Oficial de 11 do mesmo lO nosso eminente amigo DR da srta. Terezinha de Alrnei- ranc1os,',
mês, os empregadores que se encontram em atrazo no re-

j ADERBAL neste ato solene e da Peclrozo, realizou domingo O resultado desta apura-,
colhimento das contribuições anteriores a janeiro de 1955, 1 festivo, sendo o' seu nome uma animada Tarde Dan- ção foi o seguinte:
poderão líquidar seus débitos da seguinte maneira:

I
vivamente ovacionado, çante, no hOl'ário de 16 às 1.0 lugar - Adir Vieira -

a) aquêles que tenham pago a parte dos emprega-' Teve a palavra em 6:0

IU-120 horas, no Bar Acadêmi- 1.250 votos

dos, poderão recolh.er 0_ rhtante em prestações mensais, gar o nosso atual Préfei�o co ela Faculdade. Todos
.

os 2.0 lugar - Dalva Bona-
até o máximo de 12;.

.

r_Mu�icipal, o ilustre Veread.or estudantes acadêmicos de telli - 300 votos
I

bJ aquêles que ain;da não pagaram nem a parte dos: JOaO NAVEGANTES- �IRES nossa capital, bem como de I 3,0 lugar - Carmem Silva

empre�ados, poderão fazê-lo até 0- dia: 30 de Jun�o d�; que foi muitissimo aplaudi- out:os esta_belecime.r:tos de 1- 200 votos
'. .

.

1955, fIcando o restante para ser pago em prestaçoes .ate . do. ensmo, foram conVIdados a 4.0 lugar - Cleha. SIlva e

31 de dezembro de 1955; i O jornalista OSVALDO tomar parte nesta reunião de

I
Dirce Batoluzzi - 150 votos

c) aquêles que não pag.arem a parte dos empregados
. M�LO cqmo ,se_mpre

fez .uma co,ngra?amento
da classe es- 5,0 lugar - Aurea Cruz -

até o dia 30 de junho, sómente goza dos favores da Por- ; bnlhante oraçao a segUlr e tudantll. As danças foram 50 votos.

���:rs� ������e�:I�e�l�e:) P;;e����'õ�:���:�i�.esse c,aso, 1···············"················�····..·8•••••�,�::••�,�:�;�� .••:�:.I
2 - Ficam outrossim os 8,rs. empregadores avisados' ,··F·OI- .P.. r·e·so O ta rad' o' !de que, de â:côi'do com a mesma port::iria:

'

I
a)' níj.a haverá, doravante, concessão de pagamento,

parcelaldo para as contribuições de jançiro de 1955 emI· ,
niten.ciál'ia e da do Paraná,

Idiante; Noticiou o Reporter Esso, o famigerada criminoso, cou- Que a auspiciosa notícia
b) serão arquivados os requerimentos que propo- • ontem, a prisão ele Osmári::> denado três vezes à pena· venha tranquilizar, a nossa

nham condições de parcelamento diferente das' acima I Vaz, tido e· apontada como o máxima de 30 anos, teria si- cidade e que o terrível fas-
enumeradas.

.'

I temível tarado que andou dó recapturado na fronteira cinora volte à prisão - é o

'Floria,',nóp.6li,S, 6,'�, e J�nho �e }955 '1 com�tend� �ssaltos nesta Ca- de Santa Catarina com a Ar- que todos querem.

'�l.lnco de �W '11 L.,!sw.�, pItal. F'U��tlvo da nossa Pe- gentína. E que nã,o fuja - também.

,

Florianópolis, 'I'erça-feíra, 7 de Junho de 1955

Sábado, ás 11 horas, foi a
berta ao transito a TRAVES

SA URUSSANGA, pelo sr.

Prefeito Municipa,l, apresen
tando aquela via publica um

bonito aspecto, já bem seu

bom calçamento, já pela lar

gura daquele trecho de gran ..

de transito para as ruas e

logradouros circunsvisinhos ...
A realização foi muito bem

recebiqa, ficando assim a

popUI,tç,ão desLi Ci1pital a

devei' mais este melhora
mento ao nosso dinâmico e

,•••G••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••�

'Noticias Locais
VIERAM CONHECER AS INSTITUICOES

.
,

DEMOCRÁTICAS
Acham-se nesta Capital di- los rotarianos srs; Lotar Paul

versos estudantes, de vários e dr. Jaime Dorigatti, esteve

cursos, procedentes de Rio do ontem de visita à Asseinbléia
Sul, os quàis, sob o patrocí- Legislativa, cuja sessão assi3'-'
nio do Rotary Clube daquela tiu das tribunas de honra. :::>

cidade;, .vieram à� Cápital em .

visita às' instítuições demo- sr, delJutacto Orlando Bert()í�
cráticas.' I li, em belas palavras, saudou
A caravana dos estudantes: os jovens visitantes, em no-

110suienses, que.é dirigida pe-
!
me do Legislativo.

I

Instituto de Aposentadoria 8
Pensões dos Industrlárlos
DELEGACIA EM SANTA CATARINA

EDITAL

AOS SENHORES EMPREGADORES EM ATRAZO

I

REUNIU-SE A DISSI.DENCIA UDENISTA
Estiveram reunidos, domín- . escrito, segundo o qual os

:0 último, neata Capital, .os dissidentes, se fôr apl'OVar.la
)i·0Cel'c.s udenístas qU2 che- pela Convenção uma Cêmej'_
ríam o mevímento por um datura não partidária, C0113i_
candida to partidário à suces- derar-se-áo desobrigados pa,
são do sr, Irineu Borrihau-

-

ra com a U, D. N. e livres pa
seno Enti'e outros, estiveram ra propugnarem outra solu;
presentes à reunião os srs, ção para o pleito de 3 de ou
CeI. Arísttllano Ramos, de- tubro. O sr, João Collín, por
putado Wanderley Júnior, enfermo, não pode compara,
Artur Müllér, Nelson Rosa cer

à

.reuníão, accmpanha--.,
Brasil, Melquíades Fernandes do-a, entre ta nto, pelo telefo
e Waldir Busch, ne. Ontem, 6 sr. CeI. Aristi-

líano Ramos viajou para Jo-
Apurou a nossa reportagem inville, afim ele colher a as

política que ficou assentado sínatura daquele prócer polí
nessa reunião irem os díssí- tíco, no documento que será
dentes a- Palácio levar ao sr. entregue hoje ao sr. Irineu
Governador um manifesto Boinhausen,

----�.......

Oonvíte
A família de

JOÃO BAT18TA DA COSTA PEREIRA,
agradece a tôdas as manifestações de pesar recebidas e,
convida para a missa de sétimo dia, a se realizar às 8
horas de sexta-feira, dia 10 do corrente, na Catedral.Ms,
tropolitana.

.

Antecipa seus agradecimentos,

MAIS AVIADORES AMERIGANOS .

SERÃO LIBERTADOS
HONOLULU, 6 (U. P.) -

Um dos quatro aviadores
norte-americanos que aca

bam de ser libertados pelos
comunistas chineses rnaní
restou a opinião clê que a

China lib�rtaria brevemente
os outros onze aviadOl'es dos
Estados Unidos "em um ges
to teatral". Esse aviador, te
l1(mte Roland ·Parlw, mani-

festando essa impressão pes
soal em programa de televi
são, declarou ontem que os

camaradas a que se referia
sem dúvida eram beneficia
dos atualmente pelo mesmo

tratamento favorável que
lhe fôra aplicado, bem como

aos seus três camaradas li

bertados, pouco antes da snfl

expulsão .da China,
--,_..

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

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
, \

LIVORNO, Itália, fi (U. P,) norte-americano,
- Chegou a esta cidade o!. O sr. Higgins disse que sua
sub-secretário da Defesa dos: visita. tem os seguintes obje-
Estados Unidos, sr. Frank' tivos:

'

�iggins, acompanhado d,e �á-l 1 - Visitar e inspecionar
nos altos chefes do exercito r os comandos logisticos. esta-

i belecidos na Itália, Aleiua-
O 'l'EMPO ,-

Previsão do tempo, até 14! nha, �u§tj"ia, França e 'TUI'-

horas do (lia 7 f ,®..
: qu.a.

Tempo: Bom com nebulo-I 2 - Estudar a necessidade
sidade e nevoeiros, 'de manter tropas nas zonas·

Temperatura: Em ligeira I mencionadas e estudar os

elevação, 'planos de defesa.
Ventos: do quadrante Nor-., 3 - Estudar as circuns-

te moderado á frescos. tâncias relativas à tral1sfe"
Temperatura: extrema. 1e rencia de tropas norte-a,me-

hoje: Iricanas, que se acham 11ft

Maxima: 22,1 Minima:'12,2 ,Austria.

;:-� .v;.'i:"
L .• pr

V pr'
- Então o Prefeito inaugurou mais: uma
- E' verdade! No caminho ela. U,D.N.!
- Como?

DIALOGO

ponte?

- Pois a ponte não é lá para as bandas do cem(
tério?

COAPIANA

Sempre que, aqui na Conselheiro Mafra, um desses

..

geradores de fumaça, chamados onibus, ou coletivos
- como ensina a 1. V. T. p, - passa pela gente, te·
mos que fechar o nariz e trancar a respiração pa.rai
evitar a asfixia. Dizem os técnicos que com o óleo cr�:(
tem que ser assim. óleo crú? Mas ,não foi por causa

da gasolina que aumentaram o prêço das passagens?

ANGU'

Es'tá de volta o ilustre deputado Wanderley Jr.�
nior, E anuncia surpresas atômicas pela rádio Anita.
Garibaldi. Vamos escutá-lo,' corno se fossemos '0 d!',
Jorge Lacerda.

BLUSA DE 11 VARAiS

O deputado Mário Orestes Brusa foi a Blumenau,.
visitar a Empresa Industrial Garcia, Foi, viu e voltou,

Qual a mensagem de Garcia?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


