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Anders. O divórcio.
Em face das medidas restritivas adotadas pelo gover

nó argentino à propaganda religiosa; tendo culminado com

a recente aprovação pelo Congresso de uma lei que separa
a Igreja do Estado, ouvimos (J pensamento do reverendo
Rodolfo ,Anders, secretário geral da Confederação Evangé
lica do Brasil, entidade que congrega a tualmente mais de
dois milhões de cristãos em todo o pais, e mantém orga
nizadas' só no Distrito Federal, duzentas e setenta igrejas.

/

CONDENAÇAO DAS PERSEGUIÇÕES RELIGIOSAS

ra, Morreu, assim, um homem
Como homem líder, tais as _!:lom, daqueles, como dizia um

posições lhe reservára a vida velho professor, "que redí

daqueles colocados à frente meu um }lOUCO a humarrída
dos movimentos de opinião, de, aos olhos dê Deus".

enquadrou-se sempre nas I Que o povo consag-re, pois,
tacções políticas, disputantes sua memória, através do vo-

tazer agua nos porões.
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.0 'U as' o. pnv: f)�lO e orien ar a

I
to ele p�zal', de seus rePl>,sen-Viajam a bordo do "Cam-

coisa pública, em Santa Ca- tantes, nesta Assembleia. SEPARAÇÃO ENTRE A IGREJA E O ESTADO
pos Sales" 350 passageiros. O

.

d
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f tros naí ltDepoís e 111 armar que em ou TOS países os cu os es-Sinistro ocorreu às primeiras A_'..... m _ • __ • __ � •

_ _-

•. ���. _.� *�. K_--. , ___•."..,...__ _ ..-.: tão equíllbrados, como acontece com o Protestantismo e ohoras de domingo e os pas- '_·>,'c.. EUCERRA-DO O CASO DrpUTADOn r- Catolicismo na Frnnca, confessou que não pode condenar
..:u�ejros, despertados, fO&'1111, "

_ O SECRETARIO da Viação, de quando em vez.. '

.

-. L qualquer governo que procure cumprir o preceito constítu-ímcíalmente, tomados ele pa-
. lt

- ulítíca em Canornhas Viaja sem-
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\Ie S S fog'e ,cl'ts estl'!lchs �, . .,
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" melancobco esses passew" e q ., '..;_.' Na sessao' ue· ante-ollfeül, Fomos; na' Qcasião, ime- 1hação a quem quer que seja.capitao ele longo. curso Ed- I Ih' .:.
f' las Pr-efel'e fa�er' o pCI'Cllrso tlua·se em I A b1" .. t d d't' I "P t t r'

/

I
'

-

t.. d Ad' d t '<lI Ih � I que e sao con UH " ú,. • ,

' assem .<Bla, o nellll·a o Ia os 110 condenar as sUJ.S - 01' an o - a 'lrmou - sou pc a separaçao en re
mal e n 1 a e, os 1_ Ja o.,

I .

C· ·tl'l'�' Sel'o "1'ec·1So cOlnentar lSSO' M" O t·...
.

I' 1
..

E t d ". loAbl'o e se"'ue pm' Via U1'1 la. •• l'
' ,

arIO res lOS na'usa, vlce- l- f eclal'ae.ões, proclamando-a;;;· as 19reJas e o s a o .

ele esg·otamento. As bombas' ..

II der da banea.da da U.D.N. 0- te�dencio,s�s e illveí'Ídicas. Em seguida �eve!ou �u�, confoI'1::� a história tem de-de s�cGão, poré,m não d�vam "
_ COMETEU ci virtuoso e revmo. Secretário da Edu"

cupou a tribuna 11aí'a Íl'atar Nao nos moveu, no caso, ju- monstrado, uma Igreja ofICIal _ catollca ou protestante _

vencImento a agua. Esforcos ( ..' d ,- I Valé ..

.,

'.

eacão o seu pnmeu'o pecaclllho. An ou o reVIno. pe o . ;10 caso que criara com a teresse l)olítico. ' Quisemos. é uma igreja enfraquecida. E para exemplificar, citou aforam r:c1ob�·ados. Ja n�:mH I a �onsertal' algumas situações políticas, em companhia do €mprêsa Indus't.rial G:ll"cb. al)enas, protestar cOllü'a a' igreja anglicana, que seria muito mais forte se não esti
at:11osfer a. dr amatlca. AfmaI, I candidato. Até aí, nada demais. Esqueceu-se, entretarlto, Relatou o parlamentar ude- injustiça c o In e t i cl a a vesse ligada ao Estado, bem como a da Espanha, cujo des-

tfOlt posslvel o esgott:mento 1
que viajou em carro oficial, com gasolina paga pela Povo llista a visita que fizera à- uma org·anizaç5.o que h.mr:l ligamento do Estado lhe proporcionaria mais amplitudeo aI, fazendo-se, en ao, um

t -
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d E Nosso Senhor vai puxar as I 1 1
. -

b ··t 1
, '1 .', " .

. Pepone venceu es e 1'0un ,
.'

, .. que a mo( e ar org-amzaçao e so remaneira nossa tena, eSplrl ua .

leme11(.o pI OVl;,or 10, com Cl-
1 1 D C '1' t'f' d 1 Q'menta. I

ore11as c e . aml o. re '1 ICOU os aí os que usal'a ue estavamos com a razão
!lO seu primeiro discl1l'so, não resta dúvida: aí está a SOBRE O DIVORCIOO "Loide Boliv.ia': que na� '!'

_ PUBLICAMOS, há dias, um telegl'ama elo Rio, se- clesfazendo assim todas as pró}H'ia confissão do ilustre. Aludindo à lei do cUvórc'io introduzida êste ano na Ar-
vegava nas proxImIdades do '" l' G 1'11a(]or para consertar a situacão �cu"a.�.o-e" formuladas 'I·

. '. .
"

. gounuo o qua o sr. ove, ". � �, � da vice-Iíclcr da U. D. N. : gentina, assim' se ma.nifestou aque e ministro da Igrejalocal do SlnlStIO, dlllgm -se
..

'llel se llfopusel'a ao sr João Collin todas as satls- tribuna leg·islativa. QuelTI le�'oll a Pl'or, n1's80 Evangélica:lo 'o em socorro do "Cam os JomVl 1
'. .

.' : •

,g" ' . ,

p
iacões posslvels: a lnesldenCJa da Empresul, _o reconhe- Queixou-se, o sub-líder, da. tudo, foi a assessoria da 1] I - Neste terreno, os cristãos evangélicos em geral e o

S�les . VerifIcado q:le_ o na-! ci�ento imediato do Diretório da U.D.N., a anulação de assessoria da sua bancada OH n. N" acusada, pelo insu'i-
I evangelismo brasileiro em particular, apenas admitem oVIO esta .'a em condlçoes

, �e I
t.odos os atos de perseg'uição aos funcionários removidos e elo seu pai'tido, da qual se peito

'

parlamentar, de ius....
' divórcio no caso de infideHdude conjugal, segundo os en.

na�eg:abll!dade com· dommlo
demitidos em virtude do rom}Jimento político. ACl'escenta- cleclal'ou vítima de boa fé, tJ'uÍ-lo com dados falsos. I sinamentos de Cristo. Sómente quando o pecado quebrou

propr.lO, foral1: apagadas �s va o des11acho true o sr. Bornhausen admitiu até a ítlUUal1- pois os dados que recebera •••••� 11 a unidade dos conjugues, que pelo casamento se tornaram
caldell'�� � Ielta

.

a "llgaçaa ca do candidato da V.D.N. à sua sucessão. Esse telegrama eram inexatos e ,falsos, O Adoll um só corpo, é que é lícito, justo e de grande convenien-com o LOlde Bollvla . I
-

- ,.'
l't' - , .

I r . O·'. causou enOi'me sensaçao nos meIOs po I lCO;>, c.aqUl e (e O govêl'l1o do Estado, que _ cia para o Estado, o reconhecimento dessa circunstância eEntretanto, a 45 mIlhas
JoinvilIe. Lendo-o, lá, os S1'S. Arnoldo Luz, Phícido Olim- del'a, por conhecida via de K d a concessão do divórcio a vínculo".

pa�sava o 'L'oide Amazonas", � Vio, Manoel Fontes e outros do petit comité teriam, nos ca- comunicação, a maior publi- 00 er _ "O evangelismo, entretanto, é contrário a qualquercUJo com�ndante, recebendo, fés entoado alo'uns hinos um tanto violentos contra a le- cidade ao discurso ante-on- Pelo avião da Panair, che- lei mais ampla ou mais flexível de divórcio pelos grandesordens, fe-l.o rumar para o I aldade do sr. Governador aos amig'os das hQras difíceis. tem retificado, inclu.sive dis- gou ontem a esta' Capital, males sociais que acarreta, refletindo principalmente so-local em que se encontravam,. " -

h d·t tl.'1 "
�

. . . AqUI causou especle nao aver o I o e eglama SH o con· tnbumclo-o a todos os seus procedente do Rio, o sr. dr. bre os filhos" _ concluiu o reverendo RodoHo Anders.05 outros dOlS navlOS. DI,,'-' 1 l' t P
.

ar' {)' .' . _ .
.

-

.

Lestado., como espel'avam a,s acerc IS as. ara suaVlZ .

I JornaIS, tera a conSCICllCla de Adolfo Konder, prestigioso (Do "Diário de Noticias" _ Rio _ 4-6-55)pensada a colaboracao do .
-

1 1 T·· B t
"L

. . ." ,,� ambIente, os deputados, com exceçao (O (r . Upl arre o, fazer o mesm!) com a l'etifi- prócer político no Estado.
Olele �?lIVI� ,o �Olde �- e os partidos lançaram notas, l'eafirmando allôio ao can- cação? Ao seu desembarque com-

mazonas passou a rebOCai o
d' lato Essas notas no fundo coutem' evidente ameaca ao D }lal't louvamos !)areceram amigos e correli-

"Campos Sales" ,li .., : . _ '. -. a nossa . e
"

.' sr. Governador, cUJas deClsoe3 pessoaIS - como a do ofe- o g'esto dig'no do vice-líder gionários em crescido nume·
Os BO trlpulahtes elo velho I . -.

f ',' b doA • .

.

' l'eCllnento ao sr. Joao Colhn - parecem ugn a o e len- udemsta desfazendo a in- 1'0 para levar-lhe votos ele
navIO tentaram reacender <JS

• •

'
•

'
.

f d d
,ela dos correligionários e aliados. )UstlCa e as lllverdades que boas- vmdas.

ogos a casa as maqumas -

t·
.

d 1 t 1 t t d '.
-

I·'..

'd
Da l'euniao, no ICJa a pe o 'e egi'ama, res ou, con 'U o, veICulara. S. S. merece, 1)01' "O ESTADO" cumprnnen-para que, com malOI' rapl ez, .

t lteza lOOOf ('e que se "eall'"·ou e '11cla houve p1'8- .

,·t I tel h _

.

·t I b
.

_

IS 'o: a ce" , -;0, ,l I , " ISSO, nosso lespel o. a-o.e cegasse. a capl a ala
cisamente o que foi noticiado. ,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••_••,.••

na. Devido a sobrecarga, o .»
_ TAMBÉM a imprensa oficiosa contestou ontem

"Loide Aamznsao
que os dissident-es tivessem tido uma reunião nesta Ca-

"Loide Amazonas" estava . .

eleslocando apenas ii '1· i pital. De fato, não houve uma reunião: houve duas. E
mI has

I ontem,
à tal'de, os dissidentes, em comissão, levaram ao JERUSALEM, 7 (U. PJ Judéia, a oeste do Mar Mor-

horarias.
-

" ,,'
'sr. Governador o manifesto que decidiram assinar nessas Revelou-se, nesta cidade, que to. Acredita-se que data do

dO� ca.l11?os .

Sales e um
reuniões, propugnando candidatura partidária à sucessão no Museu Palestino de Jc- Século II da era cristã. Está

. na VJOS mais velhos do o·ovel'namental. No caso de o sr. Governador dono da rusalem está ,gum'elado ze- escrito em J:!.ebreu antigo e
Loiele Brasileiro. Foi confis- �oltvenção, persistir no apôio à candi,datura' Lacerda, os losamente um pergaminho refere-se aos "pl:ofetas me
cada aos alemães, durante a

dissidentes declarar-se-ão liberados de compromissos encontrado há cinco
.

meses nores", como Amos, Obadial),

P191'11'rneira Gt"aude Guerra, em
com a U. D. N.. por beduinos no deserto da Janah e Malaquias.7. Seu nome Pl'iu1itivo era *

- A NOVIDADE do caso está em que ês;;e mani- ----------- ..

"Alfenas" e sua capacidade é d VARIG EM NOVA IORQUEfesto, além das assinaturas já ivulgadas, contem ainda A
-

de 10.000 tolenadas. Levava, a do sr. Fernando Ferreira de Melo, ex-Secretário da .' _.além dos passageiros, cerca
Educação.

. Discurso" do depufado Lenoir Vargas
. , , .

E' um voto de pezar pedi-l
O povo, de quem somos re - des do velho Diretor da Irn- tarefa estafante, se repete I tarlna. Na última reergam

elO. nesta Casa, o objetivo de presentantes, deve assinalar I prensa Oficial, seja solícrfa, cada _24 h�ras, para mO:'rér, I zação dos ?arti..clos políticos,
minha vinda à tribuna. as magoas do infeliz evento, pontual, desprendida, huma- também, dia a día, e, dia a ingressou, de forma destaca-

Faleceu, nesta Capital, o nos anais da posteridade, es- na, como sempre, a ação in- dia ressurgir. da, -nas fileiras do Partido

jornalista Batista Pereira. A critos dia a dia através
_

à" f�tigável elo amigo desapare- O espelho de seu trabalho social.Demo�rático, tendo si-
imprensa já lhe tributou a palavras de Vossas Excelen- cído.

..

na Imprensa catarinense d� ,el�lto Vereador, !)elo rnu-

homenagem conquistada a- cias nesta augusta Assem- Como todo jornalista de mostra-nos o jornalista ex- UlCI1?IO ele seu coraçao: ao da

través uma vida inteira de bléía. I província, Batista Pereira, perimentado a di.rigir "A RE- Capital do �s�ado. E, na Cá-

dedicação ao jornal e, aos Entendo eu dever nossa i perdeu-se no .quotidlano �e P�BL�CA", a onentar: nos mara �Ul1lClpa�, a cadeil:a
que o compõem. homenagem, ajustar-se à ser atual, presente, termo, prrmerros passos, e ate 1950, I de Presidente foi-Iha, destí-

Os amigos já lhe foram le- personalidade elo homena- i metro sensivel aos aconteci- a Imprensa Oficial do Estado nada pela confiança de seus

var o último alento na hora geado, e, por isso, sendo, em- ! menta; da cidade, na feitura e a merecer a confiança de pares.

elo traspasse. , 'bora, singela, como as atítu- de uma obra, o jornal, cuja seus colegas, comandando a Se, como disse, a bondade
'IV'�--_..��...._.................._._..._........................._._............-..�-....._......._....,... '.-�-..-.-.......·a""·.·. Associação ela classe jorna- foi U111 apanágio de sua pe!'-

O «Campof Sales)) bateu numa pedra ::;� ��::l:��:::�E;:� ;!�:I�:1.�;a�:;�:::;��:�:.
350 passageiros a bordo. PaDlco em alto lUar. ����-��:��1e�1���r�lormdaedO s��

RIO, 7 (V, A.) - O navio quatro mütoneladas de car- i derá vir a navegar por- seus bondade ecompreensão, par-
"Can1pos Sales", do Loide ga e o porto final da viagem' propríos meios e chegar a

I
- ticipou da vida pública do

Brasileiro, quando navegava seria Manaus. Salvador ainda na .manha de
Município, nas funções de

de Vitoria para Salvador, ba- Tivemos informação, ain- hoje, sem que haja atraso
Secretário Geral da Prefeitu

teu numa pedra, à altura do da, de que a bomba ele ali-
I
consideravel na sua viagem.

farol do Rio Doce, na costa mentação da caldeira dani- � Assim, mais um� vez: fica
elo Espírito Santo, abrindo- ficada com relativa f'acillda-

.

evidenciado que nao há pe

se, em consequencia, um de, mesmo a bordo. Desse rlgo para os passageiros (

rombo no costado, do lado de moela, o "Campos Sales" po- i nem -para os tripulantes.
•••••••ea.w•••••6��••6•••=.8.e�••e•••&••••f

,

� "Parto do princípio do respeito às autoridades cons

títuídas' dentro da lei, ressalvada, porém, a questão de
consciência" - declarou-nos inicialmente.

.
.

- "O respeito à personalidade humana, principalmen
te por parte do governo - prosseguiu - não lhe permite
criar uma situação vexatória para um culto, para um sa

cerdote ou para o indivíduo, por mais humilde que êle se

ja. Não conheço a situação criada na Argentina, senão a

través do noticiário da imprensa. Contudo, em se tratando
de perseguição a uma determinada crença, nenhum cris
tão evangélico deixará de condená-la: até porque .. intole
rância religiosa é a negação da própria religião, que é o

amor na mais pura essência. Ora, se tal perseguição é per
petrada por um govêrno, o fato se converte numa arbitra
riedade ínqualífícável. Por isso, condeno com toda a ve
emência qualquer perseguição à liberdade religiosa".

,

- Lamentávelmente, entretanto, - continuou a

Igreja Católica Romana tem estimulado em outras terras,
como rio caso da Colômbia, as perseguições às minorias,_ a

ponto de se derramar sangue inocente, por motivos reli

giosos, em território latino-americano, em-pleno século XX.

Agora, que ela está sendo perseguida por um governo, ca
be a todos nós, que procuramos reger nossa vida pelos prin
cípios da religião cristã, meditar-mos sôbre as responsabi
lidades de cada um, no sentido de, pelo exemplo e pela
ação, fazer respeitado o saglado princípio da liberdade de
consciência que Deus outorgou a todos os seres humanos,

•

Homena�em à
,

memona
•

�e Batista Pereira

res, seus amigos, seus corre

ligionários e mesmo os seus

mais ferrenhos. adversários.
Excluo, o seus inimigos,

por nunca os ter possuído,
com toda a certeza.

Disse-nos ainda o reverendo Anders, que as igrejas'
evangélicas já vêm sofrendo restrições na Argentina há
muitos' anos, não lhes sendo permitido realizar reuniões em

praça pública, tanto assim que nem mesmo um orfanato

evangélíco teve permissão para afixar uma placa na fa
chada do edifício onde funciona. Acrescentou que tais li
mitações não se estendem aos atos de culto no interior dos

templos, embora haja grande restrição no uso do rádio pa
ra fins de ínstruçào religiosa.

- "Conhecendo, por experiência própria, as agruras
por que passam aqueles que sofrem perseguição religiosa,
é que o Protestantismo se solidariza com as vítimas do go
vêrno argentino" - aduzíu.

bombordo.
Imediatamente, começou a

RESTRIÇõES AS IGREJAS EVANGELICAS

PERGAMINHO HISTÓRICO

THOMAS MANN COM 80 ANOS
KILCHBERG, Suiça, 7 (U.! se_is, 80 anos de idade cer

P.) - O célebre escritor, cada de famiijares e amigos
Thomas Mann, natural da íntimos. Thomas Mann c on

Alemanha, completou dia quistou o prêmio Nobel em

1929. Acha-se em excelente
estado de sat"l;..de e pretend�,

SÉDE PRÓPRIA em" seguida, iniciar uma nova

RIO, 7 (V. A.) - O presi- novela, a segunda púte . de
dente da República assinou a sua obra mais recente "Fe
lei do Congresso Nacional que lix Krull, a vida de um im

autoriza o poder executivo a postar". Os 5 filhos de Mann

abrir os creditas especiais de e os.4 netos estiveram com

dois milhões e sessenta mil êle, hoje. Tambem se encon

cruzeiros pelo poder judicia- trava a· seu lado o famoso re

rio para a aquisiçã,o na ci- gente Bruno Walter, de 'i9
dade dé Porto Alegre, da ca- anos, seu amigo fiel duran
sa 973 da Rua Duque de Ca- te toda a vida. Thomas Mann
xias,' destinada à sede do é muito conhecido em todo o

Tribunal Eleitoral do Rio mundo pela obra "A Monta-
NOVA IORQUE, 7 (U. P.) para a concretização da linha Grande do SuL nha Mágica".

- "O "Super G. Constella- internacional".
tion" da VARIG aterrisol1

domingo às 20,40, comple
tando o primeiro vôo de trei

namento na nova- rota Rio
Nova Iorque. Ruben). Berta,
presidente da VARIG, decla
rou estar orgulhoso de trazer
a Bandeira do Br-asil até No

va Iorque, agradecendo em

seu home e no' dos 3.200 fun
cionários da. VARIG o apoio e

o incentivo recebidos do nos

so governo e do nosso povo

o TEMPO
•••e•••••••••••••••••••••••••••

'

••••••••••••, ACIONANDO O ESTADO .

Previsão elo tempo até 2S
14 horas do dia 8. ConvocacãoTempo - Bom. Nevoeiro. .

,

Temperatura - Em eleva" De ordem do Sr. Presidente, convoco a todos os mem-

ção. bras do Diretório Regional da Ala Moça do Partido Social

Ventos - De Norte a Lest?, Democrático, para a reunião a realizar-se dia 9, quinta-
frescos. feira, às 10 horas, em sua sêde, à rua Ascipreste Paiva n. 5,
Temperaturas - Extremas quandO serão tratados assuntos de importânCia ligados' ao

de ontem: Máxima 20,6. MÍ- j
interesse interno.

nima 14,5. (ass.)· Braz Silva Secretário Geral

ALA MOCA DO P.S.D.
,

MÉRITO MÉDICO RIO, 7 (V. A.) - A pro- nheiro Aarão Reis desapro
fessora primaria Ester Ba�is-I priou as areas necessarias �
ta Vieira está acionando Ô

I edificação
da nova capital. .1\:

Estado de Minas e a prefei-, ar�a reinvindicada pela sra.

tum de. Belo Horizonte para I Ester Batista Vieira incluiu

adquirir grande area da Ca:- v�rios bairros da capital mi
pital das Alterosas. Alega que neira, parte do terreno onde
herdou o terÍ'eno de seus an- passa a rodovia ,Belo Hori

tepassados. zonte-Rio, as usinas Mannes-

Posteriormente, uma co- mann e os principaiS cole
missão dirigida pelo enge- gios da metropole mineira.

RIO, 7 (V. A.) - O -presi
dente da República assinou

.

decreto na pasta, da S.aúlÍe
nome:lndo o di'. Nelson Mou

ra Brasil Amaral, para a

classe de grande Oficial da
Ordem do Mérito Medico, pe ..

los relevantes serviços pres
tados à ciência médica do

BrasiL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Gerente: DOMINGOS 1'. tlli
AQUINO

Repreaentllllteli :
Representaçõea À. S. L�.r•.

Ltda.
Rua Senador �IIIDtaa, 40 _ 'o

andar.
Tel.: 2l!-59�4 -- Rio dll Janeiro,
Ilua 15 de Novembro 228 6"

andar sala óli - São Paulo.

I'l'INERARIO PARA O MES DE JUNHO

IDA

I.J-

Hoepcke)lA It�OBllIARtA "�flGUEL DAUX�7
lUIN!STÉRIO DA AtiRICULTUR.-\

SERVIÇO ·FLORESTAL

DELEGACIA FLORES'l'AL
REGWNAJ.

""C08&O" COM O ESTADO
S-'\NT" CATARINA

A V I S O

o ESTADO
I AllMI;:;;AÇÁO

, Redaçãe e (}fi c1naa, â rua Con
..elhei 1'0 Mafra, n, 160 '1',,1. aU22
- Cx. Poatal' 139.
Diretor: RUBi:N � ". RA:MOS.

FARMACIA DE PLANTA0

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE RJ'...PIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens edtr8 FLORIANÔPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em It.jaí, Santos, São S...
bastião; Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últ1�
mos apenas pSllIi movimento di! passag.iros.

As escalas 12m S. Seba�tião, Ilha Bsla, Ubâtub" )\40
prej-udicCi·;-ão o horário de chegada no RIO Oda) •

fTINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

VENDE A J)�Jegacia Florestal ilegional,
no sentid.. ..te coibir, ao maxímo ptlS

sÍvel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atençãc
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Códig'o Ftoresta]

terreno de 9x53, sito (Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
e outra de madeira. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'rO

. Nenhum proprietário de terras ou lavrador pudera

,.
ASSINATUltA,:;

proceder queimada ou derrubada de mato sem solíeítar,
!'<Ia Clo\pltal

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito COIU antecedência, �I uecessáría Iíeença da autoridade flo- Ano ............•... �, 170,00
no Êstreíto, sendo urna de madeira e outra de material. restar competente, conforme dispõe o Código Florestal ClU Isemeütu Cr:), 110,00

Preço C_r$ 220.000,00. seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os ínfratnres No Ioterlor
"

_

sujeitos a eualldz.des.
Ano .............•. Cr' �')O,oo

p Semestre , Cr$llO,OO
REFLORES'l'ü:;!:EN'i'O Anún c i o mediante -ontráto.

Esta Repartição p 1 êd ·1 '.', fI taí . .

Os origin'li., mesmo não pu-
.

' e: a te e l e VlV.,IrOS ores aUi, em blh,ados, não serão de olvidai.
cooperação, que mantem no Estado, díspôe de mudas e se- A direção não se reapunsa] ilhól
mentes de espécies flurestais e de urnamentaçâo, para for- !>.elos e o nce i tc a emitidQi no. a"!'-

'. t.\�o. asaínadca.
necrmento aos agrlcultores em geraj, interessados no reflo-
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação __ .. _

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- MÊS DE MAIO
tenção de emprásttmes para rflflorestamento 110 Banco (lo INFORMAÇOES S _ Domingo _ Farmácia Modema _ Rua Joãu Pinto
Brasil, �o� jU1'OS de 7% e prazo de 15 .a�os. UTEIS I 14 _ Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _:

Os tnteressados em assuntos ttorestaís, para a obten- . -0- Rua Felipe Schmidt, 43.
çào de maíorea selarectmentns e requererem aator íaação O Jett.o r eIlCt�ntTlirá, u,,�ta .co-I 15 _ Dominao _, FarmáCia santo Antônio _ Rua Fe-
de 11' d derrubadas Y

lu na, lotormaçoea que nec Ilt. <>

cençapara queima a e errubadas de mato, devem d iàr iamen te e d� íme-íf ato :

'lliPe
Schmidt, 43.

dir_igir-se às Agências Fjorestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS ·l'eleluü. 19 _ Dia Santo _ Farrnáera Catarinense _ Rua Tra-
te a esta Repartição, sttuada à rua Santos Dumont nv. li·

O �s:ado �.022 jano.
F] 1

.

1·
A Gaaeta .............• ,. l!.lló6 -

em •. or an0l»'� IS. Dtárto da 'I'arde 3.679 21 _ Sábado (tarde) _ Farmácia Noturna - Rua
'l'elefône' 2.470 --- Caixa Postar, 395. IA Verdade .. ::........... lLOIO Trajano.
E d

.

telezrárt A' 'I
Impr anaa .JtlClaJ 2.688

.

n ereço e egraflCo: :1'ISl va - Florianópolis, S. C.IHOS,PI:-'AIS 22 - Domtngo - Flirm{.cla Noturna _ Rua 'Trajano.
. - (Pr�vaerJ�ifi� •.. ,......... U14

28 ---: Sábado (tarde) - Farmácia Esperançd. - Rua
-f;J-

'V'
'�(!'OI'ltlI'ia) ,....... 2:036 Conselheíro Mafra.

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno I'agem Itom segurao1ça INerêu Ramol............ ..8111 29 - Domingo _ Farmácia Esperança - Rua Canse.
de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es- .

.

- '" . Militãr .. , , U�7 Iheiro Mafra.
São Sebos dão (CUil d.

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei-
e rapl'dez Saúde) ,... 1.1Ii1l O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo

ta oferta. Negócio urgente. Maternidade Doutor Cu· Antônio e Noturna, sítuatlas as ruas Felipe Schmidt 43 e

-0- 80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO c�(oT:�Nf�T'hE�§�a vii:········ l.lZl
Trajano.

'I'rês magn if icos lotes na praia do Bom Abrlgo. Pre-
'

'" u A presente tabela não-poderá Der alterada sem prévia
';0 Cr$ 170.000,00. RAPIDO vlUL BBASIL'IBO Corpo de Bombeiro. .... I.aU autorização deste Departamento.
-

",.. n)) Serviço LU2 (Reclama-

Q ato I t s no cenü;oda cidade Prece FloriaDópolis - Itajaf - Joinvllle .- Clll'mba PO��:i� '(·s�l�··é�;�i'S·sé�;� �:��� �-·�--R a-·I- -0- ·s- _·_-·x--
,---

li r o e . .' . . . . . . • . .

.- Polícia í Gab. Delegado),. 2.ilij
Cr$ 550.000,00. , ..... '

.-". COMPANHIAS Dlil
-0- Age

A

nCl"'a.· Rua Deodoro esquina da I· 'l'IMNSPOR'f1i:8

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa- Rua Tenente Silveira-AÉREO .

. 'l'AO �... 1.700
raná. Preço Cr$ 180.000,00. ,CrUzeiro dü Sul -2·.500 1..........----�-----.-- ---,,- _... ._ 'Panair lI.1i1l1

apare .Ilagelu moderna � cOlnJllet:a para qua',quer C'l&b;i
---·�----- -_·r_�._

VaJ'ig U2i radJoló�lco.
Lóidl: Aére.l � . . . . . . �.411� RadJogrl\flaA e radioscopIa ....
Real !.868 Pulmões e coração (toraxi.ScandiI.>iV>l. '" ...• "... 2.6UO

I
RA�IC·;O r�e(-.'·O.f' I\ITO °Or1UlAl'I

HOTÉIS Estomag'o - iutéstinos e figa6lJ (C6IHisto.rratia).
IJ n J ul\ U r f!\

1,,")' %.021 Rins e botga (Pielflguafial.
M&gestic .,.............. 2.276

Ir
? AGR'!:OlA

. Metropol 1.147 tero e an"xos; Histero-",alpingografia coro Insufla-
_ t... L>I Ptll'ta S.s;:!l ção das trompas [lara atagnó�tlé�' da "'I'ieriLd"'de.

-0- (:,,�irJlle t 44g R d'
Duas casas de material, situadas no Morro do Ge- ..

RiMJ; tJlJ.;J.,J-Wved ,16 MoI#l;4-illl Centrai... ".694
.

-a Jugrafia!; de OjSO� em geF'al.
, .

fI..O.Rl.A.NOPOLIS - 5rõ. tólMlrlA ilitiiiliE1iiliiló!iÕI
E"trela, .. , •• , . , , .. i.871 itíedidas exa.as «os diall Ftr� !la bacia rara' 1}1·1ómta�

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas --

IIdeel
." ..... , ..•••.. ,... i.6iJi ção d.o parta (Rádi"'l'blvimetrla)

Cr$ 15fU100,oo. Facilita-se lJagarnento. Ef-lTR.I!:ITO.
Dià '1 t'! '"

.

���.����������'_��������������������.���.�����.
.

. Ulsq�a :._ ..........•. ;.. � } a�en e na 1 aternldade Dr.t(:a�Q� UDrr�L
__... -�.,._ ... -- ------F----- .........--:-----_-�----:------ _=___

Uma 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.
-o�

8-6

Duas casas, localizadas em um

no Estreito, sendo 'uma de. alvenaria
. Preço Cr$ 300.000,00.

Ftoi-íanópolís
25-5

Itajaí
27-5

-0- 6-6
18-6 20-6

30-6
VOLTA

-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

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

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.

Rio de Janeiro

1-6

Santos
2-6

13-6 14-6

26-625-6
-0-

udta casa de material, localizada num terreno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estrei;o, Negócio urgente.

Preço Cr$ 140.000,00.

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

-0-

Uma casa de madeira recem-construlda ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-o�

Uma casa 'a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio.

Preço Cr$ 150.000,00.

oferta,

-0- I

Um lote de 1px34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita

-0-.

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

te an.exo, com onilms na porta. Pi'eço Cr$ 150.000,00.
,-ende-se a casa ou o terren o em separado:

INDICADOR PROFISSIONALI DR. RO���:r.STOS MARIO DE LARMO Dr. Vida) Du.ra filho
, M-'DICO -CANTIÇÃO:

Cflm prática .b;OD Hospital S10 M É D f C O I
ESPECIALISTA EM DO gNÇAS DE CRIANÇÁ.B

DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBA'lO DR. WALMOR ZOMER Francisco de AssiM e lia "':.mta CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO Rro llll1 JANEIRO
. W. MUSS! FILHO I GARCIA Cas" do Rio de Janeiro· CUNICA DE CRIANÇAS . PEDIATRIA NEO,NATAL --- DISTulml0S DO R.IlCEM-

D D· dI" ""
CUNICA MÉDICA ADtn:rOS .

�ASCIDO.- ASSISTENCIA .TÉCNICA ESPECIAl.IZADA AO"
• oellç•• do .parelho·re.pbatCitlil 11lIoDUL .. llea .llculdaã. na- CA"DIOL()nIA "RE'""TUF'OS mf"ATAME

"

'l'UBERCULOSIi
.

I d M ai I d Dal
fi
unI t

" ",.., , - t. 'NTO DA INAl'ETÉNCIA INFAN'l'IL
DR. ANTONIO om 'RLD10GRAFI '" ·RA·D'IOS OP'.

CUlll. e1d de cd' aaO ali .....,- ('ontultol'io, Hua \-Ito� ií�i oenças n eruas (l'ALTA !?E APETITE) - TRATAMENTO DA JilNUR"'S"" NO-
�

. A .. C &4 • li e ° tll8 reles, �2 Tel. �H'15. '"'OfU\CAO F'lGADO TURNA EM CRI "ç E
.,. >II

MU�SI I DO·S PUL1oXO""S E� IlIterno • �oncurlo"-'"
'-

•

_. -.

J.'
-. -,

.. A,� AS. ArtOL.ES. ('ENTES ._ DIS'L'TJ�BIOS
� .... • ••. po. � ... ..... IIora'l'l·os.· S<>O'und-ac, "."U-..,lto. Q I SI' OI oGICOS DA I"'''''N

.

Ci .. 'I' t ld d E I --" • "" �.. IUNS INTES'TINOS . ,.... .

., m .... ULA -_ ENi"]<�RMlDADES DA I'·T"""'.
. _ ·Mi!iDICOS -

' fltrilA.O orn. eln a e- .co a Sel<ta feiras: _'i. -

CIA DE MANElRA GERAL
.... ...,.,

CIRURGIA- 'JLíNIOj. I Formado pela F'acul.dadll Nllcle· (SerYlço do I'rot. Octivlo 1:-0- Dl1s 16 às Ui bor.l. 'I'rat.am>í\nto moflerno da CONSlJL'[' RIO "

R"'OS 'nal.de Medicina, 'filloJolJlltl. Jrlluei Um.) R d
Q •.

. o -- .'ELIPE SCl1M1D'l', :8.
GlilRAL-PA 1

r I '" d n I N Ilx·IJUêruo do Servi tO de Clrar- .. esi, ência: Rua. Felip<i Sell- SIFILIS CONSULTAS _ DAS 2 AS 6 HORAS.
Suvlqo completo fi llapeciI,lt-

.

'lilioc ruri �o o O.lf tal ...
<>ia 411 H I

.

C mlOt, 23 - 2° IIndal', .pt . .1 - CONBULTAS Cf HORA MARCAI' 11t.: FO�,T" �lt1r.
lado da· DO�'NÇA" Da S.NHO- '. reli Ram"l •• OBpltal . A. P. L 'i , 1 Til). 3.0!J2. CowmH&iric, - Rua Vict(.r L> '81D"

... .. '"

• a_ ..,
C d I 11 I I do Rio de Jauetre

.

\ nl!. .,;NCIA - TENENTE �41LVEJRA, no (FONJl ilbi)
RAS. com moderno. mátôdol i. ,urso" e elllel' II uç., ,.. a

Hédico do Ho."ltal .a
.-.-.----.-.--- Meírel1es, 22.. ATENDE CHAMADOS A DOl\UcrLIO

.

rJial!n6aticô8 e tratamento. ,S. N. l. E�-IDterDO •
_

." DR HENRIQUE PiUBCO 110RARIO'.sui.POSCOPIA - HIST.&O - ·tente de Urllfli. de Pruf. Dr. .

CarIdade D �NTONIO
SALPiNGOGRAF'IA - )íUI':'.A.,.o-1 Guimariea ·f2IG). ,DOi:,NQAS D.i SIiNHOR.UI - PARAlSO nas 13 às 16 boras.

H. • BA1'!S'l'A

LISlIlO B.�8AL
'"

Cana: Felip. SClimldi, lí -

..

1 ��TOS -: OP�RACllIS .
MÉnrr.O T I f Clt'

. JUNIOR
.. 1tadiot.e••pl .. 'O� ou... carbt•• l'OUII .801 Conl. Rua J.oao Pinto. o. UI, I OPNa.;ões _ Llo ...nça. à� Se-

e e one: onsu OrlO -

CLINICA· ES1'ECL\LIZAlIA Da
EI.d:rocoalCulaçio -.

1'.11.111

uur_,
Atenda em

h".U
I:n 1Il'f;4 Ih.

.

das 16.00 �. 18,00 bor�li. I
nltu� ..1I - Clíillca d" Adr.oltoa. 3.415 I CRIANÇAS

Vlohe" e ID/u V-'!r.nenlO.
.

Res.: - R�a. lbtev.. J1IulOr, P.ela manha �teD�a. dlil-I Cu:so de
..
Espedali.&.�ão DO Rsidênci-a: Rua José do Consultai das li &ii 11 búr:iI!I.

CQnllultórío: Eua Trajano. D. 1. 80 - Fone: 211lló fla.�e!lte 1I0 é[oiPltlti de Hospital dOi SerVidGli; di) iii,,-
p'

.1 REI•. II C.m •. Padr.. .ihruou\lÀo.
10 _�l1da� -- Editicíli 4<) iíOlltepio. --._. . ---;:;-'---- "'}. C_.md�de, ·It"do. .

Vale erelra 158 - Praia 12.

tior�l'lo; Das 9 i.i 12 Ílera; -- DR YLMJ'.R \.,ORRilA lR,sel,der�cla. 1
(S",rvlçe, <lu t'ror. iII.uilano de da Saudade _ Coqueiros. ADVOGADOS

Dr. MUSSI. CLíNICA· MEDICA
.ua. uenera Bittlluco·j1TÍ n.

i An�rsde) DR, JOS�. M·-.�-'OEl-·ROS,Du 1� àa 18 bor" � D,li1. CONSULTAS Cu 10 -. 11 110- 10� - .. Con�ulta. - I"e.l. maD�' IIO -D�. MARIO--W·-EM_ 1'... '"

iifUSSl ru.
telefone: 2.llIlli. liO.jJit!lJ de Curitla;1e, H. n VIEIH.A

RuidlDcla: A-veDida 't'rom- Rua 'rirltdent", :; - Fonil 'Ub ---Dà--�EW'l'aN-- A tarde du, 15�0 DI SUl dlliU- DHAUSEN _ ADVOGAIJO
pows1ty, ii4. --------

•

I "'. te 00 cnn»ulto:1O á RUtIl NUtl""ã CLíNICA MÉDICA D:iIi ADlJVrOS Caixa Postal 160 - JtAjat
-_._- DR. JOSE TAVAf"!:IS DAVILA .Macbado 17, �S.qtllU" 4� T�rll-I E CRIANÇAS ISauta Catarina.

DR JUl.JO DOlH IRACEMA CIRURGIA GaRAL , de�te�d Te!. ll766. Consultóri&" - Ilua loio Pin- ------

lEI MOL.Ii!'STLAS N·ilRVOSAS .ii DO�iI�lli de Sen�ora. - Procto- CÜll�:�IJ�n�l:
.-- rua PI'1itld.nt" to, 10 - Tel. M. 76i1. D L D.·V

_ RA. MEN'l'AIS _ Ci.,lNIOA o.ali l?!!Ia -: �lotrICld&de MHlca ('-INíC I C{)n�u.lt ..�: Dai '_t.s • llor!�. r auro � aura·
_,

" ��DIC\i . I Dr Serviço NacioDIII o. DQ'J)� �
�,onsultorJO: �ua �jtor �ej-l .L

de
.A

. Reà:deneI?: < Ru,s liilltnn Já- •

Js;SPECl,d.lS1 A iM 01.1108, çu 1Iientail etel ti, !l!8 -- fe·letolle: 131)7. OI HOS ODVIl)QS
,"

_
mor, �5. Tel. 2.812. Clinir.a Geral

OUVIDOS, NARIZ Iii GARG.ü4'l'A I C " d � \.. 1 ",. COMUltlll: D8i 11 livrai em
"- - l�"UUZ 1----.-----,-----_

TRA'l'AlIIlilNTO • OP.. li....Qi'ili:S' lle.e o Am ..tl aí II,' .. 11'1;- 'diante. li GARGA1'�'r.. I DR. NEY PERRO ..·IE Especialista em IDoléstia.s de Senhoras e vias uriná-
1 f 'i i!'Ül b li....

ne Mentai R
'. - . "''' DO J.'4

D la- "'14 o-:Ni: ii lia_lO -, f'liíquiatra do lI'laplUl _
eS}(,�nCla: �one, 1.".1 DR GUERREIRO n ' MUNO rias.

Ultn-So,. c
-.

S 'A
. Rua: Blumenau o. 11. .

,

A FONS.t.l_&
(hlll&lIl1.Dto ii, ah.II8'" "1111 o�o.nl& .ut Da

DOENÇAS do Af'AIUiLHO Di- Chefe do �.Ilrvlço di OlOIU- F"'·""rJ" pel� F.culdad. Haci· Cura rJdical rias infecções agudas e cronicas, do
upnaçio) ,

b oonvubuted-P1II li. l0, .\l.n� GESTIVO - UI CERAS DO 'iS ,I NO do Hosf-ltal de Fh.riauõpo)il 1801 ti.. &j"dlrlua UmveUldade a parei ho llen ito-urir,ário em ambos os sexos.
Aaalo-rdhauilc ..pl. - lit.,,�I&:!Jo "$ COq� III �lIof llloZ(), ;a.r;..i;U +::a' 'l'O'd\GO i DÚGDIiiNO li_a- Possue a CLINICA OI .H'Alti-, do BUSII
Ocaio.l - Modelllo ( '.4UH�l. pIa. - a !I�I,O er�p�. _ 11CO_lir&6_':: GIA-DERMA'lOLOGlA :. CLl: �HOS M�íS�M(JDF.;aNOS PARÁ RIO Dfi J.�NJi1IRO

I
Doen-ças do aparelhCil Digest.i\'p " dn .. lstaiIla ,aTVH.l'

iii. Ot8··&!rulllirhil,oht.. (1Ia1.::. t COdNSUJ...r�s. < �rç.a "!'I��l I NICA G.2ll IIRATAM.r:NTO
du DOliNNÇ)AS �o"rfpl.:"R",pnte na "Caaa dá Horiirio! 1011.2 ás 12 e 21,/:' ás 5.

li. llI",à.)
&I ai J .1 .1...oral • n

,
da ESPECIAL1DAD:i I :>al.de Sã" �ilOuel"

7: ..

llor'rto d ... i •• Ui AorAa *,flll;IIUl 't G ·lI ldi
DR J�O PAUPl1Z

.

COllsultas -- pe II maun!lO hot. �'erl1alldo Paulino Consultório: R. Tiradentes, 12 -- 1°.•4.Ddal' _ Fone:
da. 111. à. Iii 1101'''" d .,!& Dila .,."UI li , .IIQ':I.__ FlLHO I HOSPI'r'AL. Interne) por li �"lOB do ·Snviço ::1246-

C
. '" V'

� • · ••enlra -

... ltt�lle"Qn. . TARDE I d (.
. •

·onliuJl<lmo, -- ..�. ,t<ot .iti� Ri;Slllii:NCL\; .ln "o�.iltYil, t Ex interno da 20" .nfumaria A
__ ",-- dai' •• i. - e .uurI!U'. Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 _ (Chácarafiliei 2.2

,- :iODa ii671�. 13ij 1'el.2!11H

I'
ti Serviço d. lrutro·entnul.:Jiia, no CONSUI_ J 0.1<10

.
�tof. Pe�ro (I. Jí�U.�Ii.

Rei. - litll.a Sio �or,. iii - ."'_" .. . _ da Santa Cu .. do Rio di JaHliro I CONSULTORIO - &ua _OI E.la",o p()r I ano n& Iihtar- .:lo Espanha) - }o'one: 3248.
i'one nlll,

_ DR. ARMANDO VAL1- (Prof. W. Berardinelli). I ILHE�S nO � , , .

llidad� - lI�col.." .

_
. Curso de neuroloe1a (Prof RE,.fDENCl" - :S,hpl BChA'

Prof. OtávIO Rot1nguai LIma

DR. SAMUEL FON81iCA RIO DE ASSIS 'Austregeailll).
-

midt DI> 113 T ..L 2166 InteTtIO pCa' 't .. /lO do P:c nto

C1RUBGI10-0ENI'ISTA. Doa Se.cvl_çoa 4. O1hiJca. W�... 'U; ,Ex interno do HO'l'ltll!

ml.tu-/
� ...._. �� ._-"

Socori'o

Ci'lli.�a --- Cn\.lfjjUl - Pl'ot... d. AjUilJi!eAci� !chuúe!l'lII ••�. mdsde V, Amaral.
_ DR. ANTON;_O NIO.NIZ' OPERAÇÕES

·Dentárla lutai de e.Hdllcl. DOENÇAS lNT1::IlJSA8 I
CLINíCA DE ADOLT '

Baiol X • blfra-VervClu.o ,CUN1CA lf.IlDICA Di C1u.No Coração. i:fitômai";), 11lilíl!l�QO, DE ARAGÃO DOENÇAS DEl ':;ENEOF.:_�S
Coniultódo • ll:lIilidhll1a. &ua

.

ÇA8 ) A.DULTO. t1ilido e �ía. biliiI'W', 2il:l, ne- CIRURlHA '1'Ril:UlldÁ.'rOLOGu. CONSUL'1'A8: t-o lJOliPit&l d.
F'eln·ando) :Mllch_o;!Q I. - "luaia - :r.ioil , Qiiro.

1
.Ortopedia Cal'iillld<l, diariamêllt. das ij âti

'hiefon8l 11111 Cou.lDltÓrio:- &lIel NaRtI ... Con�uliório· Vi"'" "'INl.. Gonsultório: João Pinto, ll!. 10

CODiIUltU: daa 6,áO A' 1l,tII ehado, 1 - C00I81t&1 i•• li .. 21.
.

DIU Hí iii 17 diariam"nii. 2a 3" 4" das . 14 às 16 horas.

e d"s 14,OU ã. 18 horaa 18 lwrae
_ _

•
Da. 16 i.1 1& bor... M�T]oS 2;!)S Sábadol no Consi:tiltório à Rua João Pinto

.

Enlusivamellte com kora mar· Rillidêncla: ltua Waric.bal liuj-
.. _

Reiídinda:· ioüa Soe.luva jl), Res: BDcaiuvil 18.. n!'. 16 (10 andar).
calla. . llIonmo;, • - j'IIOi: l'ld �'ODII; hllli. Fone: _. l:.7H. Itt:SIDE.r.iCl.l\: _ R-.a !.gani

Sb uteJ, 129 - Floriaoópoiu.

DR. CLARNO G,
GALLETTl

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meitel"lI. tio.
lONB: 2.468 - l"lorianó;>olb

;)R. ANTONIO GOldES DE
AI.MElDA
ADVOGADO

E2eritório e Reaidêncill:
Av. Harcilio Luz, 11
Te ieione: 1i348.

. Restaurante Napoli
RUA MaJ:echal Deod.oro 10.
Em Lagea, .110 sul do Braall, o melhor I
Desconto especial para os ilennores vl.aJa.nte•.

Lavando com Baba0

�iraem E:sllecialidade
da Ola ..1'IIZIL INDUSTRIAL-JoIUlllle. (marca registrado)

<e�oDomiz8,.se tempo ..
e dinheiro

--------.._�--�_.........' �,,_._�-�.�--_._.__ .. _-.. - ...__ ... --�---_._--_..�---_.-_._ .._--�------�- .�----------------�
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ANIVERSARIOS

, '

FORMOSURA' Aconteceu

Cam-

,NOVA· FÁBRICA
DE AVIÕES

Nome
Rua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . quais nos associamos, cor

dialmente .

'," "
•••

Acy Cabral Teive
Aconteceu na séde social

do Coqueiros Praia Clube.
13 candidatas ao título

'Míss Santa Catarina", em

craje de maiô (com tôdo
aquele frio) (desfilaram pe
rante uma Comissão Julga
dora cornpósta de 15 pes
soas, sendo 10 do séxo mas

culino.
Désta capital, desfilaram

Tereza Fialho, Jussá Cabral,
Arléte Gonçalves, Alvina
Moellrnann e Imaculada

Gaspar. -
De Itajaí, Ana Maria Si

queira e Iára Santos.
De Cricinma,' Walkiria

ERNESTO XAVIER DE 'SOUZA

Quando na igreja estás ajoelhada, .

Com o teu missal de pérolas rezando,
És a bondade santa, aprimorada,
Que aos fiéis mil invejas vais causando!

É que tú tens o encanto mago e raro,
Da formosura o amôr sublime e caro,

Que já te veio herdado desde o nascer! Luz.
De Lajes, Marília

BERLIM, (U. P.) - A

Alemanha oriental iniciou a

produção de motores para a,

víões a jato, segunda anun

ciou uma organização anti

comunista da zona ocidental
de Beriim. O Departamento
de Informações do Ocidente
informou que os motores são

produzidos numa fábrica (tê
Chemnitz, que comporta mil

operários. No caso de 'ser exa

';a a notícia esta é a primei
ra vez, desde o fim da últi

ma guerra mundial, que as
.

rorcas soviéticas de ocupação
»ermitem a produção de

qualquer tipo de avião na

Alemanha oriental,

Jussá Cabral representante do jornal "A Gazeta" S1·. Nelson M. Nunes

Clube "Náutico Martinell" não conseguiu classificar-se Vê transcorrer, nesta da-

o concurso Miss Santa. Catarina, mais é uma moça .a, a do .seu aniversário na-
u

I'
.

di ti tbonita. •

ta IClO, o �osso ' IS 111 o con-

Iterrâneo sr, Nelson Maynol
............................................. di Nunes, pessôa muito re

lacionada nos meios sociais
desta Capital.
No ensejo muitas serão as

manifestações de regosi]o,
por parte do grande número

....................... , , , , , ,. de amigos e admiradores, às

r

Sr. Orlando Cunha
Transcorre hoje o aniver

sário natalício do nosso pre
zado conterrâneo e distinto
amigo sr. Orlando Cunha,
Chefe da Secção de Ferra

gens da Firma Carlos Hoep
cke e pessôa muito relacio
nada nesta Capital, notada
mente nos circules esport.i
vos, pois conquistou muitos
louros para o esporte náu
tico.
Nesta oportunidade mui

tas serão, por certo, as ho

menagens que lhe tributa
tão amigos e admiradores,
às quais, prazerosamente,
os de O ESTADO se asso

ciam, formulando votos de
felicidades.

Q,uando a Jesus te curvas, humilhada,
As mãos, o rosto, as vestes osculando,
]!�s a virtude em fórma burilada,

.

-

No excelso templo, a.li..se demonstrando.

E obrigas-me a pensar se és tu da terra,
Nesse viver que todo o bem encerra,
Num magestoso estilo e puro ser ...

Màe
Pai,

. .

'
.

poso
De Tubarão, Célia Alves

dos Santos.
De Caçador, Leonilda Bin-

8 DE JUNHO der.

;_, r�
. I Ot�é� Blumenáu, Renate

A data de hoje recorda-nos que: I'�i'�' De Brusque (a' mais
,

.

C
. � aplaudida peja assistência)

em 1545, Bras Cubas tomou posse como apítão-
C . I' B 1,

d C it
.

d S� V' t ,aIO ma ac cs,

:�\5:5, ��: �1���0 :m �oab;c;�i:,; combatendo os d· Atb. rídu o �esfile, la Tcandi-
l-H Ii d 'E b dminí a a e numero , ereza

francezes, o 'a emao e 10 oro u an, a mnns-
F' Ih t t d

trador do Engenho de assucar de Giuseppe A- Cllab o'd rpeprhesen an e o

d I d S- V· t II e o en asco.
orno, co ono e ao icen e; A C

. -

J I d d
em 1635, a fortaleza do arraial do Bom Jesus .

omisaao ltU gda ora d�-. '.. terminou a vo a as can 1-
capitulou ante as investidas das tropas do Co-

1 t lã f' d '

. (a as ao sa ao, a im e po-ronel holandez Arciszensky ;
d d líb

.

ta ela.' er· e 1 erar mais acertr .-

em 1662, em Recife, faleceu o valente negro per- tA"
..

H
.

D' h" d
. men e. o que parece a 1111-

nambucano enrique las, eroi a guerra con- .

t' -tí d S - Pr f '-

h 1 d d 1"
.. era iva par iu o 1. re el-

tra os o an Re�esde lJlma .

as g por�as .naclOnalst; to Municipal, Dr. Osmar
em 1815, no 10 e aneiro, o rrncipe-regen e

C h'" -..

J. João ratificou o tratado de Viena, assinado a u.nb. a� ja tque na pn�':ll-a
d

. '.

I
.

I' t
.,. eXIIcaoo empoemq"""as22 e Janeiro, pe os seus p enipo enciarros e os' d'"d t

ano
." , _ ., can I a as permaneceramdo ReI da Grã-Bretanha, abolindo o trafego de

lã
-

f' f" tno sa ao .nao OI su icíen e
escravos;

,

para um exame de tôdas as
em 1843, no arroio Santa Maria Chica, 'no Rio

beldades.Grande do Sul, o .Tenente-coronel Francisco Pe-
15

dro de Abreu (Barão de Jacuí), resistiu valoro- Após o 2° desfile, os

membros do júri escreveramsamente, sendo vitorioso, com seus guardas-na
seus vótos e os introduziram

clonais, aos insistentes ataques de 600 homens
na urna que foi lacrá da, emdo General dos republicanos rio-grandenses João

ld RIO, 6 (V. AJ - O apare-
.
Antônio da Silveira, o célebre Chico Pedro; segui a,

'f
. lho PP-JBH-25, do Aeroclu-

em 1826,' no Rio de Janeiro, nasceu Laurindo J0- A segunda prova OI rea-

lizada nos salões do Lira be de Belo Horizonte que de-
sé da Silva Rabelo; abalisado médico e insigne

I'en is Clube, sábado, tendo colou daquela capital com

poeta, que muito honrou as letras brasiletras :
I.S concorrentes exibido be- destino ao Rio, caiu no lugar

em 1866, em consequência dos ferimentos rece-. .

d
. denominado "Bll·1·aca�,o'" nolissimos traJes, e passeto.bidos na Batalha .de Tuiuití, travada a 24 de

Vae assim caminhando município ele' Barbacena. Em
maio, quando da guerra com o Paraguai, faleceu <"

consequencía do acidenteíara -um sucésso sem prece- v •

o General Antônio de Sampaio, um dos valentes
ida soei I d E morreu o piloto, advogado

e nobres Comandantes de Infantaria Brasileira dentes na VI a SOCIa o s- --

ado, o Concurs6 "Miss San- Nepomuceno Dias Araujo, e
-

e hoje ç.onsid,el'ado cco_mp_ pa t�on,.9 ..t!�t.Io\lt��tar�a;� :;a 'Càtarina".'�' ,- r,- "". > ..

o: 0- pastiagell'Ó. -ifõã;o ,"Vbalddem 1869, o ü1trépido General João Manoel MeÍl-
O b Souza da policia mineira E

.. s nossos para ens ao ','" .-

na Barreto, apoderou-se das trmchell'as
. para- -'I 1 d P ha ,lementos do 9.0 Batalhão da-

.

d S
' .

d f d'd l..r<
u u)e o, en sco.., '

gualas � apucal, que :ram e, en 1 as pe o \_;�� I .

• •
I quela· corporação acudiram

1'onel Bernal, sendo entao tomadas dua� bandel'lP ecellO do Ola � ao local do desastre e re��-FAZEM ANOS, HOJE: ras paraguaias.
,

I
r: Ilheram os corpos das Vltr-

_ menino Walter Cardo- André Nilo Tadasco ,
_

ATUANDO A DISTA"NCIA : luas.
80 de Miranda, filho do nos-

e-';';'·

so colega de impl'ensa Jorn. As amídalas podem servir
__

'

_

Adão Gom�s de Miranda. ,_, , de abrigo a vanos germes,
srta Diga Dutra Clube t'2 de Ago-I'o muitos dêles perigosos por 10·,811'8 parclal-= sr. Luiz Olivei�-a Alves,'

'

"

.

,
. g" Causarem afecções de ór�

_

funcionário da Pl;lnair.
-

gãos situados à distância, LA PAZ, 6 (U. PJ - Pu-
_ srta. Díhna Santana. BINGO DANÇANTE tais COlI10: doenças dos rins I blica-se que o presidente Paz
_ srta. Miriam de Castro. ��-�--'

-

.(nefrites), ,das- articulações Estensoro ordenou a anistia.

�'l: Dia 11 de .Junho próximo, às 20 horas, a Sociedade' (reumatismo articular) etc. parcial para os delítos de or-

Dê um BOM ABRIGO á sua 'Amparo a V�lhice, réali�ará nos salõe� do Cl�lbe D?ze de Preyina-se contra pos- dem política. Em consequen-

_ 'd t' d sua casa Agosto, gentllme':lte cedido pela sua digna Duetol'la, um siveis complicações fazen- cia dessa decisão, foram pos-'
,au e, cons .ruln o

b'
-

t' d' 't t� do examinar sua gargan- 'tas em liberdade 150 pessoas,.. '
1 1 ·tA lngo dançan e, cUJas mesas, com IreI ,o a. um cal' ,ao,ue llraIa num oca pI oresco - -.

.

" t" '1181 de t
.

d Ih'

1 b
.

sel'ao vendida!:' a Cr$ 200,00 (duzentos cruzelfos).· a, ao pnmeuo SI en 1'e as quais ez mu eres,
a sa u l·e. , • �', # <

Como principal prêmio,' a Sociedade oferecerá uma infiamação, por um médio membros da Falange Soci.a-
linda mobilia de sala de -jantar, que oportunamente será co especialista. _ SNES. lista.

'

UM JUIZ À FRENTE exposta nas vitrines da casa Hoepc,ke, a Rua Conselheiro

a c I' T E
--------

Mafra, secção Aotochel,

(SNA) _ O Juiz Federal .Afenção cW. R. Wallace, .eminente ba- Uma Sra. Francêsa ensi-
tista da CidMle ,de 0kh\ho-

O O" AgeAacl'a na o FRANC€S em aulas
ma, foi eleito diretor de uma N REIN DE NEPAL .

.

.

particulares. Informacões:
campanha para levantar

de Rua Nerêu Ramos, 26.'
fundos para construir um

hospital batista naquela Ca- O obra missionária .

P' bl· ·d dpitideres da Denominacão t"

. : U' lei a e
em Oklahoma crêem qu� a (SN:-'\')' _- Pela primeira 1 A VIalor 'os habitàlltes

campanha, até o fim do mês

I
vez, em quase 200 anos, o do Nepal segue o Hinduis

em curso, atmg'll'a a um ml- Remo do Nepal abre suas mo e o Budismo.
lhão de dólares. I portas

a missionários cris- A equipe médica, comp'os-
-_. cional de médicos-missioná- .ta principalmente de India- ENROEM��G,6IA(u.Ap_.T)ÔMoIpCoAs_ Quem acho 'u1REPRESENTANTE I rios já estabelecia à mater- nos e de alguns nepalenses, •

FILIPINAS, 6 (U. P.) - O. nidade e á infância, na pito� começou a operar no ano sivsl emprego da energia a- Uma caneta de cor esver-

reverendo José M. Cuenco, 'resca região do Himalaia. passado com um hospita.l de tômica na agricultura será o deada sem tampa, grava
arcebispo de Jaro Iloilo, 1'e- Desde 1771, quando o Ne-. 30 cama$ localizado na ca- tema principal da XXI Ses- do o nome Iara OdiJa No
presentará a hierarquia ca- paI expulsou um gl;UpO de pital _ Katman·du. 0'8. lIos- I são _

do :Conse�ho da <_:>t'gani- ceti. Uma caixa com óculos,
tólica filipina no Congresso monges capuchinhos, não tos de assistência SOCial e i zaçao para Ahmentaçao e A- de aro tartaruga, Quem
Eucarístico do Rio de Janei-

i entravam missionários cris- médico foram estabelecidos
! gricult�lr!l- das Nações. Uni- I achar, obséquio entregar

1'0, segundo se anuncia ofici- . tãos naquele reino monta- mais tarde, informa o "Re-
I das, a maugurar-se hOJe, se- ,na rua Felfpe Schmidt nO

almel1te em Manilhá. 'nhoso. Jigious News Service". ,gunda-feira. 71.

HOJE NO PASSADO DO CATIVEIRO
'VIENA, 6 (U. P.) - Cêrca

de 250 prisioneiros austrta

cos e de origem germânica
chegaram depois, de prolon
gado cativeiro em campos de

concentração sovíétícos.

I

•••••iI•••••"•••a ••

Sra. Major Maurício S. ele
Souza

Transcorre, nesta data, o

miversárío natalício da
exma. sra. d. Iolanda Spal
-líng de Souza, espôsa do sr,

Major Maurício Spalding de

30uza, da Polícia Militar do
Estado,
'Dama de raras virtudes,

muito córíceituada na socie
dade local, a distinta an:

versariante ver-se-á cercada
de carinhosas manifestações
de, apreço pelo elevado cir
,;1.110 de suas relações.

O ESrrADO -formula
-

os

do bingo _ Cr$ melhores votos de felicida
des.

.. Dê um BOM ABRI(�O ao

sei. capital comprando lotes

no batrro mais futuroso de

Florianópolis. .... .... . ....

Pedimos aos 110SS0S distintos leitores, o obséquio de

preencher o coupon abaixo e remetê�Io à nossa Redação,
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro

Social.

_.-

DEiEGAÇ��O'-/
BUCAREST, 6 (U. P.)

Procedente de Sofia, chegou
a delegação governamental
soviética, composta, dos 81'S.

Krutchev, Bulganín e Míkoy-

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

Data nascimento "

Estado civil .

Emprego ou Cargo , ..

Cargo do Pai (mãe) , .

CAIU UM
"TECO-TECO"

CLUBf DOZ� DE AGOSTO
SAnADO _ DIA n l}E- JUNHO NOS SALõES DO

CLUBE DOZE
EM BENEFICIO DA ALTRUISTICA E HUMANI

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

posta numa das vjtriues d-a CASA-' I{OEPCKE, -SEÇÁO
SHELL, a partir d'o di::i sete.

Mesas com direito a um cartão

200,00
Cartão de Bingo _ Cr$ 50,00 _ Ingressos para não

sócios _ Cr$ 50.00.
Todos a� esplen-dido BINGO DANÇANTE benefi

cente na noite de 11 de Junho, com início às 20,30 horas.

:�';"

Clube 15 de Outubro
..

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIV.o

De conformidade 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

hor:j. após, Com qualquer numero, em, segunda coilVoca

ção. (Art. 46' dos Estatutos).
Alcides Claudio

Presidente do Conselho

CLUBE R. 6 DE JANEIRO

__ Sábado dia 11 --

GRANDE' SOIRÉE COM INICIO ÀS 22 HORAS.

Reserva de mesas com o sr. LIDIO.

Cão da raça
. collie com

dois anos 'dê idade amestl'a
, do ver e tratar a fua Bo
caiuva 210,Participação

OSWALDO DAMASCENO DA SILVA

e sua esposa d. ZELITA LAUS DA SILVA participam ás

pessôas de sua Família e amigas, o nascimento de seu fi

lho LUCIO, ocorrido na Maternidade "Dr. Carlós Correia",
no dia lOdo corrente.
._-----------_:.-.�--------:-

DOCES
Aceitam-se encomendas de docinhos em grande, va

riedade de tortas bolos de noiva, salgadinhos para bati-
., '.,

zados casamentos e al1lversanos.

Rua Melo e Alvim 17 (Chacara Espanha) Tel. 3.416. AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA.H
----------------------- �-�------'-'----

SERVIÇO FLORESTAL

A V I S O
_ A Delega.cia Florestal Regional do Ministério da

Agricultura em Santa Catarina, avisa que entrou e:.n en

tendimento com a Delegacia de policia e a Sec.ç�o de

Armas e Explosivos, ficando terminantemente pro.l�,ja a
,

fabricação venda e soltura de balões, por ocaSlao dos

'festejos ju�inos, ·na forma do Art. 22 § 1° do Código Flo

l'e�tal.
Os contraventores serão rigorosamente punidos, de

ôr-do com a lei. " " "' -_

Delegacia Fim'estal Regional .em Florianópolis.

Valdelnar, O Boboca
PARA RfCONHi:.cE-i.O.IIA' DI!. pA·
LETO' t.AOREZ E LE�E UM RA

rMO OE Fi.Or:u:�:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fog
CONFORME INFORMOU A NOSSA.REPORTAGEM O NOVO PRESIDEN-TE DA FEDERAÇAO ATLETICA CATARINENSEy DR.
JOAO BATISTA SON·ASSIS, JAi FORAM ABERTAS AS I'NSCRIÇÕES PARA:A CORRIDA DA FOGUEIRA DE 1955, A REALI
ZAR-SE NO PRÓXIMO DIA,24 -NESTA CAPITAl._PARA BRilHO EXCEPCIONAL DA GRANDE PROVA ROSTICA ESTÃO
SENDO ENVIDADOS GRANDES ESFORÇOS, ESPERAND05SE QUE. UM BOM NÚMERO DE FUNDISTAS A ELA-- CONCORRA,.

..
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I·rd,.Corrida de 19

"O- Estado Esportivo"
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espeetativa pelas regatas: de domingo
De acôrdo com o seu Ca- dos clubes cataeínenses., . .as

• � I n:a:á com a _famosa gl�ar- dever� ser pres�ncia.da por
lendário, a Federação Aquá- guarnições gauchas vence- ráter interestadual, tomando tíção, concorrendo as guar- ! mçao campea sul-ameríca- um numero considerável de
tica de Santa Catarina fará deras das eliminatórias. - _�parte gauchos ecatarínen- níções gaucha, 'do América, na com Iguaterny, patrão e affccíonados do esporte que
realizar, no próximo domín- Às provas de -domingo es- ses. de Blumenau; Atlântico, de os remadores .Cordeíro, Chi- mais glórias deu a Santa Ca-

go, na baía sul, a sua se-
;
tarão�concentr��a.s tGda� as I· . O péreo �e out-r iggers a Joinville; Martfnelli, R�a- ção, �d§·o� e SAadi. tarina em todos os tempos.

gunda regata da temporada, atenções do público, .:vIsto 4 com patrão devera ser o chuelo e Aldo Luz, sendo es-I Rema ínterêsse desusado
Idevendo tomar parte, além

j
que três páreos são -de ca-Imais sensacional da compe- te o favorito, visto que re- pela regata de domingo quç Vamos aguardar!

.

O
.

Vascõ·iiaitwdesistiu do c01lcurso· de Valério
o VALOROSO CENTRO-MEDIO-DO PAULA RAMOS DEIXOU IMPRESSÃO FAVOw
RÁVEL NO ONICQTREINO A tlUE SE SUBMETEU NA EOUIPE CRUZMAlTINA,

REVELA EM CARTA o VICE�PRE.SIDENTE DO CLUBE CARIOCA··
o no�so prezado conter-, I tuar mais alguns testes. E

râneo sargento Lázaro

�ar-I
Gama, na. qual aquele espor- � pressão, pois revelou qua- finaliza dizendo que o clu

i tolomeu, da nossa Marinha tista revela que o centro- lidades para figurar no qua-J be .
da Cruz de Malta não

I
de Guerra e destacado "re- médio Valéria, vinculado ao dro. Diz o missívísta que em l·dLsistiu do concurso do- [o
ferée", acabá de re�e,b�r. P�ula R�mos e já �e�ta Ca-

/
virtude dos compromissos I vem e den?dado "pivot", es

I uma . carta. do SI:- VItOrIO pítal, tremol� :uI_la umca v�z do Vasco no Velho Mundo i perando ainda contar com

I Carneiro, vice-presidente do; no plantel dirigido por FIa- onde se encontra atualmen-Isua presença tão logo re-

iCIU�E�liTEto �VA�aDO �ôNê�Rn;Obõt I

te,

da�oNO��u [)iRÊ�OR;Ae�oEpOSTAl
-c NILSON: 40 Mil CRUZEIROS O PRE� TELEGRÁFICO

CO DO PASSE·DO DEfENSOR'DO
, ..

..

FERROVIA.RIO

Grande

ORGANIZADA NOVA TABELA·PARA o
TORNEIO DOS CLÁSSICOS �' .

iiNElSON MAIA MACHADO"
5 DE JUNHO

Avaí ° x Hercílío Luz 2, em Florianópolis
América 1 x Carlos Renaux 3, em Joinville

Olímpico 1 x Figueirense 1, em Blumenau

Paysandú 3 x Palmeiras 2, em Brusque

12 DE JUNHO
Figueirense x Palmeiras, em Florianópolis
Caxias x Hercil ío Luz, em Joinville

Olímpico x América, em Blumenau
Ferroviário x Avaí, em Tubarão

19 DE JUNHO
Avaí x Olímpico, em Florianópolis
C'�lxias x Figueirense, em Joinville
Palmeiras x Carlos Renaux, em Blumenau

Paysandú x América, em Brusque
Hercílío Luz x Ferroviário, em Tubarão

26 DE JUNHO

l Ante-ôntem, na séde da F.. do passe -do�técnico diaritéi-

I C. F., onde sempre vamo·' 1'0 conterrâneo: 40 mil cru
em busca de novidades, en-

I

zeiros.
centramos ao sair o enge-I Desta forma considera o

.

I nheiro Celso Ramos Fiiho, Avaí questão encerrada, pe-
2 DE JULHO digno presidente do Avaí lo menos por enquanto, a

Olímpico x Paysandú (jogo noturno), em Blu�enau Futebol Clube, que revelou
I

prensença de Nilson nas fi-
á nossa reportagem ter o leiras avaíanas. Diante da
clube resolvido. desistir de 'sua situação financeira pre
conseguir o concurso do: cária, o. clube teve mesmo

magnifico meia Nilson, do. que desistir de trazer a es

Ferroviário, de Tubarão, em I ta Capital o renomado
vista do absurdo da preteri- I player, considerado um dos

ção do vice-campeão do Es- dianteiros mais completos
tado com r.elação ao preço

I
de Santa Catarina.

Figueirense x Paysandú, em Florianópo1is
América x Avaí, em Joinville
Carlos Renaux x Caxias, em Brusque"
Hercílio Luz. x Palmeiras, em Tubarão

3 DE .JULHO

Afinal foi aeeidido o Tor-
I guiu com larg'os méritos su

'leiQ Rio-São P"u'o, domingo peral' o conjunto do Palmei-
J-:'IS por 2 x 0, alcançando,

do Pa-
I
desta forma, o titulo de bi

paulo'l éamp€'a. :JnHifuo e' Ipojucan
.

P?�e� . �o1<�arr :go�, g{)lel:l:d�res,

Avaí x Carlos Renaux, em Florianópolis
América x Ferroviário, em Joinville
Palmeiras x Caxias, em Blumenau
Hercílio Luz x Figueirense, em Tubarão

10 DE JULHO
Figueirense x América, em Florianópolis
Caxias x Olímpico, em Joinville
Palmeiras x Ferroviário, em Blnmenau
Paysandú x Avaí, em Brusque .

Hercílio Luz x Carlos Renaux, em 'Tubarão

VITORIOSOS NOS DEMAIS JOGOS OS
CLUBES PAYSANDO E CARLOS RENAUX

17 DE JULHO
Avaí x Figueirense, em Florianópolis
América x Helcílio Luz, em Brusque
Ferroviário x .Olhnpico, em Tubarão

Tombaram Palmeiras 'e_América,
este. em seus próprios domínios

Sairam vitoriosos na pri- : que o campeão catarinen
meira rodada do Torneio

I

se de· 53, conseguiu um tri
Clássicos "Nelson Maia Ma-I unfo, retum·bante, pois sur

chado" os clubes de Brus-, preel1deu o América, no re

que, Paysandú e Clube duto do alvi-rubro, em Join
Atlético Carlos Renaux. O

primeiro, atuando em seus ville, derrotando-o pela ex

domínios cOl1seg'uiu a dÚl'as pressiva . contagem de 3xl.

penas superar o pelotão do Foi, sem dúvida alguma, de
Palmeiras, de Blumenau, alegrias para os brusquen
pelo escore de 3xI, enquanto· ses o domingo que passou.

24 DE JULHO
Figueirense x Ferroviário, em Florianópolis
Caxias x Paysandú, em. Joinville
Palmeiras x Avaí, em Blumenau
Carlos Rel1aux x Olímpico, em Brusque
Hercílio Luz x América, em Tubarão

31 DE JULHO
•

Aval x Caxias, em Florianópolis
América x. Palmeiras, em Joinville
Olímpico x Hercílio Luz, em Blumenau
Carlos Renaux x Figueirense, em Brusque
Ferrroviário x Paysandú, em Tubarão [AMENTAVEL ATITUDE DO LIRA

TENIS CLUBE7 DE AGôSTO
Olímpico x Palmeiras, em B�umenan
Carlos Renaux x Ferroviário, em Brusque O Lira Tênis Clube, con- quete, a representação do

forme ofício dirigido á enti- Lira Tenis CLube estava Co

dade presidida pelo dr. João locada em 10 lugar, junta
Batista Bonnassis, pediu mente com o Clube Doze e

iicença á entidade máxima bem credenciada á disputar
dos esportes do basquete,' o titulo máximo. Acresce,

.

ain·da, que o pedido de licel1-

valei, atletismo e ciclismo
I

ça entrou na F. A. C. quan
�m Sà'nta Catarina, por pra- ! do faltavam duas rodadas
,0 indeterminado, alegando para o término do Campeo
'motivos de ordem interna". 'nato. Lamentável atitude do
Fato estranhável quando 110 I "Clube da Colina", em pre
Campeonato juvenil de bfls- juizo dos seus atletas.

15 DE AGôSTO
Carlos Renaux x Paysandú, em Brusque.

SÁBADO E DOMINGO, EM ITAJAI, O
CAMPEONATO ESTADUAL JUVENIL

DE BOLA AO,CESTO ---_._------

\ PORTUGUESA BI�CAMPEÃ DO RIO-·
SÃO PAULO� 2xO SOBRE O PALMEIRAS

Marcou a Federação Atlé- vivo interêsse entre os afi
tica Catarinense, para sá- cionados do esporte da ces

bado e domingo proxlmos, ta, participarão os cam

a realização do Campeonato peões de Itajaí, Blumenau,
Estadual de Basquetebol Joinville e desta Capital.
Juvenil, que terá por local! Pelos preparativos que es

a cidade de Itajaí. ,tão sendo ultimados, é de

A9 se:n."s�J!iQnaJ cm:tam�, espel::ar-s� que ,0 campeona

des'de já vem atraindo to em
. referência obtellliª

,.€n,fus.i. ·o.e. o IThais 1 �xit9 cor:l1pl�to.
;.,,:.. >.,"-, -';'''' ,/, -.;::

,-

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

Recebemos: I 2° Tesoureiro - Laercio
Ma·chado
Orador - José Hamilton

Mariinelli
FlorianópoIis 29 de Maio

de i955
'81'. Diretor Esportivo do

Jornal "O ESTADO"
Florianópolis
Tenho honra comunicar

à V. S., que nesta data, em

assembléia geral, foi eleita
e empossada a seguinte di
retoria, que dir igirá os des
tinos do POSTAL-TELE
GRÁFICO F. C. no periodo
de 29 de Maio de 1955 á 30
de Maio de 1956.
Presidentes de honra -

Dr. Joel Vieira de Souza e

Darcy Linhares da Silva
Presidente-- Eneelino Ce

sarino da Rosa
lO Vice _ Amaro Coelho

.

-

3° Vice - Edgar Buchle
2° Vice Guilherme

Adalberto da Silva
1 ° Secretario - Roberto

de Esportes -Diretor
José ela Silva.
Diretor de Propaganda -

Newton Filomeno Avila
Tecnico - Olavo Schmidt

Netto
Tecnico auxiliar - Wal

dir Lemos
Massagista _ W a r d i r

Martins
Conselho Deliberativo

Waldir Santiago Martins -

Alvim Vieira Inelino
Santos _ Wilson Flores e

Waldo Souza Costa.
Conselho Fiscal _ Aguí

naldo Gouvea _ Ney Ha
milton Santana e Oswaldo
Bittencourt..
Saudações E.sportivas

Rnllerto Alves
I ° Secretário"

Gratos pela comunicação,
apresentamos ao valente
grêmio amadorista os nossos

melhores votos de prosperi
dades.

Alves
20 Secretario

Lemos.

_ Waldir

la Tesoureiro _

Garcia
Dori

AINDA SEM DECISÃO O
TORNEIO VARZEANO

1'erminou com um novo cia numerosa e entusiástica,
;:npate de lxl o jogo Uni- convenceu plenamente pelo
·.-,"rsal x Palmeiras, realiza-

I

equilibrio e valentia das
10 domingo passado no' equipes litigantes. Ainda
'Cr.mpo do Manejo", fi-I':1ndo sem decisão o Torneio não foi marcada a data pRra
Varzeano promovido pelo a realização de nova peleja
Palmeiras. O prélio, que foi I' entre os dois destacados ri-
;lssistido por uma assistên- vais. -

-

. J

ABERTAS AS INSCRICÕES PARA O
j

CAMPEONATO REGIONAL DE BAS�
QUETEBOL PARA ADULTOS

A Federação Atlética Ca- certa a presença no cQ,rta.me
tarinense acaba de declarar dos clubes 'Doze de Agôsto,
abertas as inscrições· para I ..

o Campeonato Regional de Caravana do Ar e Clube
Basquete para adultos. E' Atlético Cátarinense.

TREINOS NO ESTA- 010 DA. F. C. F.

.

ESPORTES ENTRE
ESCOTEIROS

Uma bem sugestiva ma

nhã desportiva fo'i realizada
domingo último no Abrigo
ide Menores, tomando parte
exclusivamente escoteiros
do mar, organização recente
mente fundada nesta Capi
tal pelo sargento da mari
nha Lázaro Bartolomeu.
Uma partida da basque

te., prendeu as atencões dos
assistentes, tendo 0- five da
Patrulha "Sereia" 'derrota
do a Patrulha "Leão Mari
nho" por 12 x 8.
Três provas de atletismo:

100 e 500 metros e salto em

distância, foram efetuadas,
sendo tod s vencidas pelo
escoteiro João A. da. Silvei
ra, um Campeão do futuro.
Domingo proxrrno s srá

efetuada. uma prova de si
clisrno, com a disputa de um

bronze, me-dalhas e outros
prêmios.

ANIVERSÁRIO DA.
C. B. D .

E' sumamente fesbiva e

grata para o desporto nacio
nal a data de hoje que as

sinala o transcurso do 40°
aniversárto da Confedera
ção Brasileira de Desportos,
entidade que tem prestado
os mais relevantes serviços
á cultura física do povo' bra
sileiro, dirigida sempre por
esportistas abnegados e com

larga capacidade. de traba
lho. Aos seus dirigentes as

felicitações de "O Estado".

DESÁPONTARAM
AS RENDAS

Bem fraquinhas as ren

jas dos Pl'e110S Figueirense
-

'{ Olímpico e Avaí x Hercí
lío Luz, bernrevelnn do a fal,
ta de apoio dos públicos
b lumena uen se e floriannpo-
litan o: Nesta Capital o- 'mo- ',-,.

vimento das bilheterias foi
de Cr$ 10.630,00, com um

prejuízo de o-s 230,00. Em
Blumenau a renda foi de
apenas Cr$ 8,100,00. Ign o-
ramos ainda as rendas de
Brusque e Joinville.

o lAZIO QUER VIR
AO BRASil

Diz uma informação che
irada do Rio que o Lazio, de
Roma, deseja vir ao Brasil
para uma série de jogos em
110SS0 país, a partir de 24
do corrente. Adianta a in
forma.cão serem excassas as

proballdades da vinda da
quele clube, que estabelece
por partida a soma de 11
mil uól:ues (aproximada
mente 1�0 mil cruzeiros).

CONGRESSO NA�
[tONAL DOS
ESPORT[S
Noticia-se no Rio que no

próximo dia 27 será insta
indo solenemente na séde da
Associação Brasileira de
Tmprensa o segundo Con
�resso Nacional de Espor
t.es, ·devendo contar com a

presença das FedCl'ações de
todo o país.
.ee8e6.e••&i�",fjQl;"'t!i.t;tõ.

Quasi todos os clubes pl'O- A m a n h ã exercital'-se-ão
fissionais da cidade estarão Ava.í (tai'de) e Tamandaré
em pi'epa.rativos no estádio (noite). Sexta-feira será a

da F. C. F., esta semana.. I
Assim é que hoje, à tarde vez .do Figueirense e do Bo- I

estará em ação o Paulá Ra- ca:iuva, (j primeiro' à tard-e e

mos e à noite o Guarani. o segundo á
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siva quando as demais na-

GOETTINGEN - A últi-' no Egipto o Templo do Sol ?ões estiverem em desacord,)
ma guerra mundial inter- 'I do Rei Usercaf que data de com eles, "Mas o momento.
rompeu ós trabalhos ar- há 4.500 anos. O Departa- lue estixerem em igualdade
queológicos em muitos paí- mento de Antiguidades egí- - disse - ai estará o perigo
ses. Antes da guerra, a Ale-' pcias concordou com as ex- de alguem sair dos seus li
manha mantinha em coope- cavações na área de Abusil'. .mites". Plant é o principal
ração com as autoridades Arqueólogos alemães inicia- 3.ssessor de material de avia
alemãs institutos de inves- ram no Iraque excavações :;ão da RAF canadense..
ligação na Itália, no Egipto, em Warca, uma cidade da
na Turquia e na Espanha. antiga Mesopotâmia. Na

I

Esses institutos não eram Turquia as excavações de
apenas centros de excava- Goghacoi, a antiga capital
Ções mas davam asilo a es- dos Hetitas fazem bons pro- MENSAN, Coréia, 6 CU.
�udantes e eruditos que se gressos. Os al:queólogos ale- P.) - O comando das Nações
Interessavam por problemas mães integraram-se· de novo Unidas, acusou os comunis
arqueológicos. Parte do ma- na grande família (le cien-' tas de terem disparado con
ledal científico era enviado tistas que-trabalham paci- !. tra 6 soldados sul-coreanos.
para a Alemanha e também entemente na grande tarefa matando 2 deles, na quinta-

�a outros países. Nos pri- de desve11dar o passado da feira passada, O comando de-
, Iros anos depois da guer- Humanidade. clarou que o fato constit'Ji
a não se pôde pensar se-) WilheIm Winterberg um "assassinio premeditado".
quer em reabrir imediata- I

mente estes institutos. Só'
.----

Pouco a pouco se reconsti
t'ulram estes 'centras de in-
vestigação imprescindíveis
para ° procedimento dos tra
balhos encetados e que sã!;
80 mesmo tempo bases das
expedições.
I � catedrático -de arqueo

�;Ia. da Universidade de
ettlngen Prof. Boehringer

{ue COnquistou altos mél'i

eOs ,em excavações na Itália

nana Grécia durante deze

a
S de anos seguidos, levou
bOlU termo neITociacões

cOlll <>.

tig ,0 Departamento de An-

riz�ldades no Egipto, auto-

I n'do-se a reabertura do
nst't
Já el �to Alemão no Cairo.

na
stao de novo em funcio

Ih�ento os institutos' seme-

1st
ntes em Atenas, Roma,

na8111bul, Madl'id, Cairo e

!UIgdad. No Egipto o i1�ti
ceuo arqueológico estabele
bo Planos 'para uma cola-
urac' ,

� t\ad�ao estreita c.om as en-

tes S egípcias competen--11
.

, I�08 primeiros meses do I

i�te. an.o uma expe_diç�o
sUiç ,da POí' cientistas

,

UREZA DA VIDA. :.: I rôra internada no "Pl'Ol}!,o
I

t D
os ao 110 andar da Socorro com fratura no era-

'e"aU1 '
.011"

nos foram ínterpe- -uo. Fícara na parte d�stma-.S'!'. e_Você escreveu cu- la à imprensa. Elogiara o,anda. � O" poetas não são nosso confrade e amigo ftl�
'8, qUe ;:,

lrO (11:',1 S Sabe que não são, gumas peSSOR,S que o ajuda-
u·vjuo .

.

tíneênciesfl c
."n? Fiquei esperando mm na tnste con mgencia,

In"e"·'.'
,

,eR ':0" _ Imagina que rcu- sstranhera porém' a falta �e
o re,� '0 busto de Castro Al- humanidade quando a mem

oUfalU aooeio Público. .. O na falecera: - Jogada cm ra-

es do p�:!'� ""'

B b
-

f·
.

h d
.'

V '

da da Associaçao ra- ecao ora encamm a a pa ..

11° _au dal Imprensa é. o salão ra o Instituto Médico Legal !
'lorra e
Si.

t r onde se reunem os e lá, depois de passar por au-
de eS a " . ..

t· d"rdes, para jogar Sll1U- tópsía, 11'm ser a ira a na ge-
conlI!l "t AlI' .adeíra.. E-'le .se revoltara com i

bilhar frances
e c. . . ,

I I�cs,
ntra tudo para o con- 1, frieza dos médicos que a- .

:�,��C:m barzinho, um res- costumados com casos ídên-

�I.l�I r�ute JUinúsculo e íntimo, sícos todos os dias, olham o '

t"\oiro manicura engraxa- morto com indiferentismo.
I

'

r viecfLO de jornais de tõdo B'oi uma luta para êle ver sua I' .

CO..
. . -

Pt'"
.

,

aís, rádio, televIsao.. ar saro a no.VelOTlO, como exi -
.

o, P gente encontra amigos e gía o amor que dedicava á fi-
,

al,a igos também." Mas a .ha, Entre tanta gente indt-/
I»ltnpiada de que "os' poetas ferente, sempre existe al

��� são esquecidos':, . '; Valeu, guém que se condoe da dor

t"mharnos que Isto acon- alheia e graças a isso pôde
E:,:' agora quando o Rio es- prestar à menina as últimas

:��;'endo tão policiado. homenagens do seu amor,
a

Encontramos depois o n08- condignamente, com
-

lágrí-
ml'go de tôdas as horas o mas e flores, com sentimento

'o a .,

Dante Guarino, I�-avia passa- e carinho,

do por transe triste da, �ua A vida é assim mesmo du

'da perdera a filha adotiva, ra, fria, intangível na sua

��ó; dias _
intermináveis de ação de criar e destruir a sua

sofrimento. Ela levara �m própria obra, a mais perreí
tombo do alto de um paredão, ta, a mais bela, o Homem.;

:c, "''{FI'; ,lW1:;",�." . � .... .aI
........--------_._-

VIVER!!! MORRER!!!
Depende do sangue, o sangue « a vida!

SANGUENOL - Tônico ik,s convalescentes, tônico

dos desnutridos. Contém excelentes elementos
tônicos.. - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e Vanadato de Só
dio:
OS PALADOS -- DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS .

MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUíTICAS receberão a toni
ficaçl?o geral do organismo

AO SERVICO DA ARQUEÓLOGIA
,

Descoberto o templo- do Rei Usucaf

G����, �rOp�IC�\LIRA TENlS CLUBE "Micro-mensauens�l.
marechal do .Ar, J, L: PI�r;t, r PROGRAMA DE FESTAS PARA o Mt:S DE JUNHO

declarou que parece ínevitá-

•

Exp.eriência

.
ve uma g'uen a ,te mlCa

mundial. As potencias oci
dentais, segundo a opinião
do destacado piloto canaden

se, estão ansiosas, dispostas
e acpazes de enfrentar qual
quer ataque russo. "E' os der
rotaremos rácümente' - de ..

clarou ontem à noite, Se lu
tarmos contra os russos ven

ceremos fácilmente, ou '.).

;!ualquer que desejar nos en ..

trentar. No caso de estala
rem hostilidades, que Deus

proteja o agressor". Plant ta
ou perante 300 cronistas de'

\eronáutica do Canadá e Es-.

tados Unidos, 'que participa
t;�'m ele um banquete, duran
te a conferência anual de sua

Associação. 'Quantos às pres
oectívas de terceira guerra

mundial, declarou Plal1t quP,
�nquanto as potencias oci-

,:lentais tiverem maior capa-
2idade militar e maiores rc

,ervas de material bélico, (li;

cussos não tomarão a ofer.-

ACUSADOS

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

Atenção'
Atendendo à vários pedidos a direção do Bairro Bom

Abrigo resolveu por à venda mais uma quadra_ naquele
futuroso Bairro.

Serão atendidos apenas os 20 primeiros pretendel1-
tes, de vez que novo loteamento só será realizado alguns
anos após.

Assim sendo' solicitamos aos interessados nos pro
curarem a pa,rtir de dõmingo dia I) do corrente para a es

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

O pro:prietário

Para deposito
A COMISSÃO

---'APELANDO-iÃRÀ A CARIDADE-P{iSLIêA'--
JOSÉ PEREIRA, ca'sado, com tres filhos (3 anos, 2,

anos e 1 'e meio anos), doente, não podendo prover os

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA rmeios de subsistênci�, tendo procuraflo
. todos os, recur-,

Cirurgião Dentista I sos de Lei__e não o conseguindo, apela para os corações
Consultório: Rua D. Jaime Cama:ça, 9 I cristãs do Povo no sentido de o socorrer, minorando as-

Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às I
sim as privações por que vem passan dó, 'juntamente com

horas I' sua esposa e filhos.
Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas Mora no tunel existente nos terrenos do antigo Forte
Atende à noite exclusivamente com hora marCada.

j "São João", no Estreito.,
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às II horas

I Qualquer auxilio poderá ser entregue ·na Gerê-rtcia
Sabádo, das 14 as 17hôra.s. tlesté Jornal.

I o apelo que transmitimos

Precisã-se compJ:,ar ou alugar terreno ou casa velha
(grande) próximo de centro -comercial.

,

Informações na "A MODELAR"

5

l.,�
O,: cm.

,
'

./)"

(SNf.) -=- Os residentes Ivenham a encontrar o camí
da cidade de Baltimore, Ma- nho através dêsse nosso ser-C�

IFar- ryland, Estados Unidos, po- viço. Será« especialmente
às dem agora ter meio minuto i útil para aquêles que levam

de pensamentos inspirati- I uma vida muito agitada."
início às vos ao discar um número Eis uma mensagem típica

em seus telefones ode igual entregue num dos primei
modo podem receber inf'or- ros dias:
mações sôbre a hora certa. "Aló! Estamos contentes
lt·sse interessante traba- por nos ter chamado. :mste é

lho foi iniciado pelos esf'or- o Dia que o Senhor fêz. Re
ços conjuntos da A.C.M. gozijemo-nos nêle. O passa
(Associações Cristã de 'Mo- do é apenas uma recorda
ços) de Baltimore, e da ção; o amanhã! uma pro
Companhia Telefônica. Crê- messa; o dia de .hoje, uma

se que é q-primeíro serviço oportunidad,e. Aproveite-o
no gênero em todo o país. ao máximo.
É financiado por contribui- ,"A sua Associação Cristã
.ções especiais. de Moços deseja vê-lo em

.

"Esperamos", disse o se- 'franca atividade espiritual.
"'"

E""
s:

N E�X'COMUNG ADO I
cretárto geral da organiza-I Frequente a igreja de sua

f: -RO �

,'. a 7,.: 4

:' \Çã� promotora, ,"que muitos [pref'erêricia•.

�-.
Obrígadç,"

CIDADE DO V-!,,-TICANO,' traria. E' certo que ele 111-

(V. 4.) - Um porta--voz do correu em' pecado grave e I' '-" ,

Vaticano ,disse, hoje, que o com o presidente tOElós os

p' · T ,- b Ih' B '''1''
up

presidente Peron, da Argen- membros ,do L�gisl��ivo .q�e artldo - ra 8 Ista rasl elfO
tina, está muito perto da aprovaram o dlvorclo, elllUl-
ex-comunhão, se é que já n[;,o naram a educacão religiosa D-.re.or.-o" UnD'-".·pal.incorreu na, grave penalicb- elas 83colas e concorreram

r
I: , 1"" ' �

de, Um conselheiro da Con- para a prisão de padres e ele EDITAL DE CONVOCAÇAO
gregação do Santo Ofício do fiéis. O certo é que se o pre- ,Pelo presente edital ficam convocados os senhores

Vaticano, cujo prefeito é o sidente ainda não caiu em membros dêste diretório para uma reunião extraordiná-
,

XII d I se esta·do de ex-comun'ilão, .a. ria, a realizar-se no dia 18 do corrente, ás 14,30 horas napapa PIO ,ec arou o - ..

t "A' ti
-

d 110S m.al·ol· penall'dade da l'gr'eJ'a, séde do Partido, á rua Felipe Schmidt 42, 20 andar, com aguin e: 111 a nao po �i .

�

dizer se caiu em estado de exclui a pessoa dos benefí- s.eg:uinte ordem do dia:

0x-comunhão, mas tambem cios e' da participação elo,,; a) - prestação de conta;
, -

.

'bens e·'"p'j'l·l'tuaI·,'" da. Igre,j'a, b) - preenchimento das vagas existentes na comissàonão podemos afIrmar o con- � �

executiva;
_ __ c) - assiGítos outros de alto il1terêsse partidário.

Florianópolis, 2 de Junho de 1955.
. CHRYSTALDO C. ARAUJO

Dia 1.1 - Sábado - Grandiosa Soirée dos
louros da Faculdade de
mácia e Odontologia -

21,30 horas.
.

- Cccktail Dançante,
10 horas.

'- Tradicional Festa de São
João -' Farta distribuição
de Queimada - pinhão
amendoim - laranjas'
Dança da Quadrilha e Ra
toeira - Casamento na roça
e muitas outras diversões -

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

Dia 19 - Domingo

Dia 25 -- Sábi'ido

/

��-, .. ".,...------------

..

----------_.__._-----�------

SANTA FILOMENA, A PORTADORA DAS
GRANDES GRAÇAS

.

Presidente

Quem desejar, de viva alma, receber uma graça de

Santa Filomel1a - mártir aos 13 anos - ofereça-lhe no",

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

prove o poder da grande Santa. a del�ueDCia" infantil
Está em reconstrução a Capela de Santa Filo

mena, na cidade de São José. FALTA-LHE kP1N
TURA.

Esmolas recebidas para a pintura:

,w,·
(SNA) Jovens, sem

distincão de credo, da cida
d� d� Youngstown, Ohio,
Estados Unidos, levantam
da cama 20 minutos mais
cedo, tôdas as quartas-fei
ras, para assistirem, antes
de ir para a esc.ola, uma reu

nião de oração na Igreja Ba
tista do Calvário.

zeram como uma resposta á
'�elinquência infantil, bem
como porque sentem a neces

sidàde de estar a juventu�
de unida em oração. O Rev.
John H. Krier, pastor da re

fedda igreja e conselheiro
do gruQo, disse que a loca
lização da_iKr�ja fá-la ideal
para as ditâs l'eU'niões.

O programa dos 'cultos é
preparado e dirigido pelos
próprios estudantes.
Moços de outras igrejas

da zona sul estão cooperan
do' com o plano, sendo que
mais da metade dos que es

tão assistÍ1J.do aos trabalhos
não são membros da Igre
ja Batista do Calvário.

Cr$. 20,00
20,00
20,00
50,00
5.0,00
100,00

_ 100.00

Maria Glória Gonçalves .

L. A. B .

Fernando Luiz Castro .

Maria Cunha (Campo Alegre) .

Ida Simone .

.T. Domingues .

Olga Brasil da Luz .

Yeda Orofino (por duas graças alcan-

'çadas) . . . . . . .. . .

Regionalistas de São José .,.. : .. -: .

Bento Caetano Silva, .

Chegam' à igreja áa 7 :45
100,00 para um período devocional
100,00 de 20 minutos, antes de se

200,00 dirigirem ás aulas no "Giná
---'. sio do Sul", próximo ao 10-

Cr$. 760,00 'caL
Os jovens da Igreja Batis

ta do Calvário foram os ini
ciadores dêsse culto e' o fi-

Total'

AJUDE com pequena esmola a pintura da Capela.
Remeta-a para: Em Florianópolis - Prof. -M. Olóda
Mattos - Grupo _

"Lauro Müller"
.

Em São José: Sra.. Zenir Gerlach - Praia Comprida.

'Quartos
Aluga-se dois quartos, de preferência para ,moças

ou senhorás, em casa de família.
R.ua Tira.dentes, 44

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E C I T A La $
.....:..

fw:.:n-fR-�nnJUIZO DE DIREITO DA Tijucas, Hl-5-55. (as) Clovis ju1 I�r
COMARCA DE Ayres Gama - Juiz de Direi- ,

TIJUCAS to." Feita a justificação foi
__...... �-_...1

exarado o seguinte despacho:
Edit.al de Citação de ínte- "Façam -se a scttações reque

rerssados ausentes, mcertos delas na inicial. Tijucas,
1-6-55. (as) Clovis Ayres Oa-

o ESTA[lP

Cóm a Bíblia na Mão
I

QUAR'l'A-FEIRA, 8 DE JUNHO

"" �. À

<.;,t�.
Então disseram-lhe eles: Que devemos fazer para 'reáli-

zarmos as obras de Deus? (João 6:28). Ler João 6:24-30.
ma" E para que chegue .10

conhecimento. de todos e

nínguem possa alegar ígno-
CERTA vez observei uma criança auxiliando sua

:ância, mandou expedir o I mãe na 'tarefa costumeira da casa. O trabalho teria sido

_)resente edital que será afi- feito muito mais ligeiro se a mãe o tivesse feito sozinha

xado na sede dêste Juizo, no
mas houve grande proveito em deixar a criança ajudar:

rugar do costume, e por có- Entre outras coisas a criança veio a apreciar muito mais

pia, publicado uma vêz 'no
a sua mãe porque ela não disse: "Você tem que me aj�l-

Diário Oficial e três vezes no dar", mas disse: "Você pode me ajudar".

Jornal "O ESTADO", de Flo- Deus nem sempre diz a Seus filhos: "Vocês são obrí-

"ianópolis. Dado e passada gados". Às vezes ftle «[iz : "Vocês podem". Ele indica o

nesta cidade de Tijucas, aos
melhor caminho, mas deixa-nos o direito de aceitar ou

:lois dias do mês de Junho do O
não o que ftle mostra. Nas Beatitudes, Jesus chama de

ano de mi� novecentos e cín- C�tro de :h;;adia�ãO' "bem-aventurados" os que escolhem o melhor caminho.

luenta e cinco. eu (as) Gercy Me�ta) An�o.r e Luz realiza O supremo privilégio do cristão é ter parte com Deus,

dos Anjos, Escrivão, o datllo- ; ICSsoes Esotencas, todas as se- na obra de Seu Reino. Felicidade, satisfacão e cl'escimen

grafei, ,

conferí e subscrevi. gundas f�iras, às 20,30 à rua t? �spiritual provém da nossa aquiescên�iá a êste privi

(as) Clovis Ayres Gama Conselheiro Mafra, 33 - 2° légío. O amor que demanda esfôrço e ação em favor do

Juiz de Direito. Está conter- andar. objeto amado não enfraquece, antes aumenta. Para cres-

me o original afixado na sede , ENTRADA FRANCA cer como cristãos, temos que cooperar com Deus.

dêste Juizo, no lugar do cos-

:,ume, sobre o qual me repor-

tó e dou fé.
' CASA MISC.LANIA iJ.tt"·

. t.llldora ._ 1Ud10ll B.C.A. Pai, nós te somos agradecidos pelo privilégio de ira-

Vlter, Va}nJu • DIae4ItI. Ibalh�r contigo. �ue nós compreendamos �ue. o amor s.em
serviço e o serviço sem amor, sao Incompletos. Que nossa

_�
�� ....,""""'_ de�o�ão se expresse por esforços em benefício de nosso

proxrmo. Em nome de Jesus. Amém.

E desconhecido)';, com o

prazo de 30 dias.

O Doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz de Direito da Co

marca de Tijucas, do Estado

de Santa Catarina, na forma

da lei, etc
Faz Saber a todos quantos

interessar possa o presente
edital de citação de ínteres

sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo
de 30 dias, que por parte de

Lauro Silvério da Silva e s/

mulher lhe foi apresentada a

petição do teor seguinte: -

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito

da Comarca. Dizem Lauro

Silveira e sua mulher Odete

Adelaide da' Silva, - o prí
melro pescador e a segunda
ele profissão doméstica, na

turais dêste Estado, residen
tes e domiciliados no lugar
"Canto Grande" mumcipio
de Porto Belo. - por seu as

sistente adeante assinado, -

que precisando moverem a

,p:esente ação de usucapião,
vem expor e requerer a V.

Excia. o seguinte: - lO, Os

suplicantes são posseiros, há
mais de quarenta anos, por sí

JUIZO DE DIREITO DA pastagens e chácaras, sendo

e seus antecessores, de um
COMARCA DE TIJUCAS. as extremas perfeitament.e

terreno situado no- lugar
Jemarcadas com o auxílio

Canto Grande, muníc í p i o
.!:DI'l'AL DE CITAÇÃO DE das testemunhas conhecedo

de Porto Belo, desta oomar-
iNTERESSADOS AUSENTES, ras da posse; 4) Assim sendo,

ca, com oitenta e cinco me _

INCERTOS /êm os peticionários requerer

tros e oitenta centímetros de
:t V. Excia. - se digne de

frentes por duzentos e vinte
:� DESCONHECIDOS, COM .nandar designar dia e hora

e oito ditos de fundos. _ fa-
,) PRAZO DE TRINTA DIAS, .Jara justificação previa e

zendo frentes no travessão,
ama vez feita, sejam citados

com quem de direito, e run-
O Doutor Clovis Ayres Ga- as confrontantes do imóvel

cios em terras de marinha ma, Juiz de Direito da Co- usucapiendo, os interessados

no costão do mar grosso; ex-
marca de Tiiucas, do Estado certos e incertos o Domínio

tremando ao Norte em terras
de Santa Catarina, na forma ela União, para procedência

ele- Tomé José Monteiro e ao
la lei, etc. .ía ação. Pede-se também a

Sul em ditas
.

de Venâncio Faz saber a todos quantos intl'rvenção do orgão do Mi-

o Joaquim. 20 O referido ímó-
.ntaressar possa .0 presente nístérío Público, em todos os

vel foi adquirido, pelos suplí-
idítal, com o prazo de trinta termos do processo. Protes

cantes, á onze anos, de Miguel
dias que por parte de José Ma bando provar o alegado,

Quíntino de Melo, cuja escrí-
noel Cândido e s/mulher, lhe com documentos, vistoria, e

tura de transferência de pos-
foi dirigida a petição do teor as testemunhas abaixo ar

se só foi passada em 16 de seguinte: - "Exmo. Sr. Juiz roladas, dão a presente o va

março do corrente ano, con-
de Direito de Tijucas. José .or de Cr$ 2.100,00 e esperam

forme documento incluso e
:\1anoel CândidO e sua mu- DEFERIMENTO. Rol de tes

porysua vez, Miguel QUintin� lher, brasíleíracêle da lavou- testemunhas: 1) Prospério

de Melo o adquiriu de Ma-
ra e ela de prendas doméstí- Anselmo; 2) Hercílio Pache

noel Francisco Estevão em cas, residentes em Centro elo co: 3) José Matias. Todos la

em 1893, e de outros, e' �oura, dêste Municipio, vem vradores, residentes em Cen

tanto a posse dos suplican-! mtentar _neste JUlZO.� pre- tro do Moura. Comparecerão

tes como a de seus anteees-
sente açao de usocapiao ex- independentemente de notí

sares sempre foram pacirí- ,raordinário, na qual pedem ficação para justificação pré

cas e ininterruptas, e sem- )ermissão a V. Excia. para via. Tijucas, 2 de maio de

pre as mantiveram com âní- expor e afinal requerer o que 1955. (a) Marinho Laus." Em

mo de dono. 30 Em vista do segue: por seu assistente ju- dita petição foi exarado o se

exposto querem os supllcan- Jiciári�, abai.x? assinado: 1) guínte despacho: - "A., co

tes legitimar a sua posse so-
:tue, sao legítimos possuído- mo pedem. Tijucas, 3-5-55.

bre o referido imóvel, de con-:
-es, de um. terreno, sito no (a) Clovis Ayres Gama --Juiz

formidade com o disposto
Centro do Moura, medindo de Direito." Feita a justifi

nos artigos 550 e 552 do Có-
cento e setenta e um (ln) cação foi exarado o seguinte

digo Civil. E para o dito fim
netros de frente a leste em despacho: - "Faça-se as ci

requerem que sejam designa-
.erras de herdeiros de Ma- tações requeridas na

I inicial.

dos dia, lugar e hora para a
noel Cardoso da Silva, com Tijucas, 26-5-55. (a) Clovis

justificação exigida pelo a1'- oitocentos e oitenta ditos Ayres Gama." E para que

tlgo 455 do Código de Proces-
de fundos a oeste com terras ,chegue ao conhecimento de

so Cívil, _ na qual deverão
ele herdeiros de David Noldin, todos e ninguem possa ale

ser ouvidas as testemunhas
extrema pelo lado sul com gar ingnorância, mandQu ex

Dercilio Antônio da Silva e 1'- terras do promovente e pelo pedir o presente edital que

José Vicente dos Passos, pes-
norte com ditas de. Luiz Sil- será afixado na sede dêste

cadores, residentes e domici-
vano cardoso,; o cltado ter- Juizo, no lugar do costume,

liad�s no local do imóvel, os i rena perfaz assim uma área c, por cópia, publicado uma

quals comparecerão in.depen-I to.tal
de 150.480 metros. qua- vêz no DIARIO OFICIAL e

dentemente de citação. Re- d�ados (Conforme escnturas três vezes no jornal "O ES

querem mais que, depois da publicas de cessão de posse e TADO", de Florianópolis. Da

justificação, seja feita a Cita-I croquis do terreno); 2) Que, do e passado nesta cidade de

ção dos atuais confrontantes a. referida posse foi adquirida Tijucas, aos vinte e sete diaô

Tómé José Monteiro e Ve-
na forma prevista pelo art. do mês de maio do ano de

nâncio Joaquim, residentes 5_52' do., C.?, de José Marce- :nU novecentos e cinquenta e

no local do imóvel, _ bem l,mo. Candldo e sua mulhe�' :inco. Eu, (a) Gercy dos An

como cio Sr. Diretor do Pa..
uucm Rosa de Jesus, que jos Escrivão, O datilografei;

trimônio da União, por pr�- há mais de trinta anos vi- e subscreví; (as) Clovis .Ayres.

catória, em Florianópolis e
I1ham ex.ercendo tais. direitos Gama - Juiz de Direito. Es.

do representante do Mi�!S- .�om animo de clonas, conti· tá conforme o original afixa

tério Fúblico nesta Cidade'
nua e pacificamente; 3) Que, do na sede dêste Juizo, no lu·

todos para. contestarem � üualmente os promoventes :sal' do costume, sobre o qual

presente açfw dentro do pra- o�upám o terreno sem oposi- me repnrto e dou fé.

zo ele dez dias, de acôrelo com ;;ao de quem quer que se,ia, Data supra. O Escrivão: -

o artigo 455, citado, afim de
cultivandO' lavouras diversas. .

Gel'cy dos Anjos

que seja, afinal reconhecido
o domínio dos suplicantes so

bre o fererido imóvel, cuja
sentenças lhes servirá de tí

tlllo para a inscrição no Re

gistro de Imóveis. Dá-se a

presente o valor de Cr$ ....

5.000,00, valor atual do imó

vel. Protesta-se provar o ale

gadO com testemunhas e vis

toria, se necessário. O' assis
tente que esta assina tem sua

residência nesta Cidade, <'t DESEN'HIS"T'ASrua Coronel Buchele, nO 4,
onde recebe citação. Nestes, A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES

termos P. deferimento. Tiju- �lT� DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO

cas, 16 de maio de 1955, (as) i! ECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
Claudio Caramurú de Cam.- 'flNADOS A ENSINO. INFORMAÇõES NA ESCOLA

"Em dit.a petiçãO tal. OU PELO TELEFONE 6289� AOS DESENHISTAS JÁ

'��;�"i;:::��:;g���:�l'.1 ���_�������J.ICJ'l'A��;y�.�j,�EM �M CQMUNIG��;.
. 'Yo.>;--

- ,. -_ . ,._.L

..
" -- .'"

ORAÇÃO

Data supra. O Escrivão:
Gerey dos Anjos,

E D I T A-L PENSAMENTO PARA O DIA

dedicação eServindo ao próximo, provamos nossa

nossa obediência a Deus.
Sra. Franlk G. Brooks, Dona de Casa (Iowa)

Ensina- se-
Aulas' de bordado à mão. Combinar à rua Feliciano

Nunes .Pires - 12.

natação, a quem mais der e

maior lanço oferecer, acima

da respe.ctlva avaliação, pel0
porteiro dos auditórios, ou

:Juem suas vezes fizer, no dia

i5 ele julhO p. vindouro, às

10 horas, no local em que se

realizam as venda's em has

;a pública determinadas por

êste Juízo, à porta do edifi,
cio da Prefeitura Municipal. AV I ....::...' O
)esçrição e ftvali'2wão elo im·)-

\.__::)

vel que será levado à praça:, A Sociedade Catarinense

"Um terreno, sito em Nova de Estatística avisa aos in

lDescoberta, ao Sul do Rio teressados que a rifa do ca·

rijucas, com 51,40 metros de jaco de camurça correrá

frentes, por 1.760 elitos de ;10 dia 7 de julho.

[l�ndo�.; fazendo fre:Jtes nó ,RlO TlJucas e fundos no Rio,
--------

-=-=--=-__--I-.;;---;;----:;-�-::--:---�-------

���:��!'�:�����i�A�t:. Expresso Florianáp'o I i"li id·.�· ª.�.-
.'tvaliado por Cr$ lO.OOO;OD

; i) ...... -

(dez milcruzeil'os)". E para

que chegue ao conhecimento
Je todos e ninguem possa

.alegar ignol'ância, mando a

expedir o presente edital que
será afixado na sede dêste

Juízo, 110 lugar do costume,
e, por cópia publicada uma

-vez no jornal "O Estada" de

Florianópolis. Dado e passa
do nesta cidade de Tijucas,
aos quatro dias do mês de ju
nho d9 ano de mil novecen

tos e cinquenta
I

e cinco. Eu,
(as.) Gerc)' dos Anjos, Escri
vão, o dactilo.:?;rafei, conferí e

subscreví. (as.) Clovis Ayres
Gama, Juiz de Direito. J!:stá
conforme o original afixado
na sede dêste Juízo, no lugB.i' -

elo costume, sôbre o qual me
PCp.OFtO dou féo" Data SUpl'�.
J Escrivr,o: ..Gerc 7

,.;.r.- ·c
_- �

Edllal
JUíZO DE DIREITO DA CO

MA�CA DE TIJUCAS
Edital de praça, com o prazo

de trinta dias

O doutor Clovis Ayres O�k

ma, Juiz de Direito da Co

marca de Tijucas, do Estado

de Santa Catarina, na forma

da lei, etc.
Faz sãber aos que o �re

sente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem, expe

dido nos autos de inventário
dos bens do espólio de Albino

Antônio Casas e s/mulher,
que se processa perante êste

Juízo, que atendendo ao que
11e foi requerida e tendo em

vista ao mais que dos auto

zonsta, por despacho profe
rido aos 3 de junho de 195'i.

autorizou a venda em hasta
públíca, do imóvel abaíxo
descrito, com sua respectiva
waliação, pertencente aos

"de cujus" 'supra menciona

dos, que será levado a públi
co pregão de venda e arre-

Perdeu-se
A _No trajeto �a. rua Boc�iuva ou no ônibus da Agro

nomIca, um reloglO de ouro, com pedras de senhora e

pUlseira também de ouro.

'

Gratifica-se bem à quem devolvê-lo na Avenida Rio

Branco;-n. 74 � Nesta.

Transporfe de cargas em geral entre
FlORIANOPOLlt CURITIBA E SÃO PAULO
COM VlAGE.NS DIUE'j'AS ii: PElttlIt\ "ENTES EM CARROl; PROPRWS

MATRIZ: FUJRl�SÚPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - '''erre'' Vi
.

1. u sconde do Rio Branco A

Deposito: (852/38)
venJda do Estado 1666/76

Rua Oonselheiro Marra n. 1:f�
Fones: 2534 - 2.535
Ca.lxa Postàl, 433
End. Telegrâ.fico:

Sandrade e Tl'anspolís
-o-

São Paulo - Ca.pital - SP.
Endereço

. 'l'elegrá!1co:
Sandrade e Transpo11.s

-0-·

(AleIiem ne. Rio de lanelro e em Belo Bort�on te C01l1 tr' f

.

São Paalo CO� a i:-!Dprêsa de, '.I·ransport� Min.. G.:r:�� si��UO at-é

.

. .. _. .

1'ERÇA
QUINTA
SABADO
DOMiNGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x-

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons, Mafra, 6

Lavadeira�'
.

Oferece-se lavadeira eft·
ciente, cuidadosa, rápida,
econômica e higienica. Pode
trabalhar 5 dias a titulo de

experiência, sem pagamento
ou qualquer compromisso.
Tratar a Rua Conselheiro

Mafra, 6 fone 2358, lOja de
Pereira Oliveira & Cia" com

a Lavaroupa Prima, a ma

quina de lavar mais vendida

CENTRO EXCURSIONISTA �·�RNOlPO:...JtAUL!Nn#
- �EDlCJQJiêfi! ('-

FUNDADO EM 16�9�54

JOVEM CATAR!f\JENSE ,
,�--�:.: ..��� ..

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCiEDADE: \ 'fERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHt:Ct:R A

TERRA CATARINENSE. I�ÃO PE!�CA TEMPO, EN

vA- NOS HOJE MESMO, ,EU NOr.tE f ENOERE

CO A CAIXA POSTAL. 489- F LOfifAf.:0f'OUS-S.C.

Oinelllas
CINE SAO_ JOSE

As 3 - 8hs.
Douglas FAIRBANKS Ú.

- Joan BENNETT - Geor
ge SANDARS - Vicente
PRICE em:

INFERNO VERDE
N o Programa:
Cin e Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 .- 5,00.
Imp. até 10 anos.

As 8hs.
SENSACIONAL SERIA

DO COMPLETO EM 15
EPS. 31 PARTES

Don MACGRIRE - Cleo
MOORE - Jack INGRAN
em:

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

�ln·"i
[}I-IIJ
As 2 - 5 -.7,30 - 9,15h8,

5° Apresentação
.

CINEMASCOPE
Spencer TRACY - Ro

bert WAGNER Jean
PETERS - Ricahrd WID
MARK em:

) .

A LANÇA PARTIDA
'I'echnicolor de Luxo em

Cinemascope
No Programa:
Sinfonia Do Jantar. De

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

As 8hs:
SESSÃO POPULAR

.

Tom EWELL - Mari
BLANCHARD em'

DOIS HEROIS NA'
OFENSIVA

No Pi'ograma:
Paisagens Do Brasil. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Imp. até 14 anos.

As 8,30hs. .

SENSACIONAL SERIA- i
DO COMPLETO EM 15' A 8h

EPS. 31 PARTES I ° � S.

Don MACGRIRE _ Cleo
. N;c) AtualIdade Atlantida.

��:ORE
- Jack INGRAN i 2�) FRONTEI�AS DA

A'RA .

MORTE - Com: Tim Holt
INHA DO CONGO 30) O GANCHO DA

No programa'
-

Fato"
.

.

MORTE - Com: Charles
" em ReVIsta. Nac. Starret

.

Preços' 7 00 3 5 I. , -, O. Precos' 7 00
.

Q 5
Imp. at� 14 anos. Imp: até i4

- D, O.

�_ ..,. .... __
.

anos.

Ve·n-d�e-se Moveis
Um qu'arto de s�lteiro completo de imbuia

copa !aqueada e um Jogo estofado.·
' uma

"e1' e tratar à Rua São Jorge sln Ab' I
., U •. i.l'l.''1c","_ ..

.'
• :..,,80 1e oja SAPS.

,
..�.I<"'!.'I'!'��.

.11'1 •.-:' I"!"'I'�
fONI..S,. J..� .,.zl, C:ü:a Peito!. 54' <to

rUZOltAllA' P"OSEBRAlt "ARAMA "'.��.�

l'LLIAI,; SAO PAULO

TeleIone 1230
Tele.l'one, : 37-30-91

Endereço Telegrátlc:l
Santldra e Tl'anspoUa

-'.)-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fazemos saber que, sendo o proximo dia 9 de Junho

consagl"ado à magna solenidade de Corpus Christi, em que

se homenageia a propría Divindade no Místerío do San

tissimo Sacramento e para atender aos justos desejos de

nossos amados diocesanos: Havendo por bem confirmar

para aquela data a SOLENE PROCISSÃO DO CORPO DE

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

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

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

larão ao sinal dado, lenta, ccntínua e ordenadamente, pre
eedidas 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 .ourc Preto,
Praça Pereira Oliveira. Rua Arcipreste Paiva, Catedral.

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

todos os fieis.
A ordem das Entidades e Associação no prestito será a

seguinte: Cruz processional, Colegio Coração de Jesus, Asi-I
lo de orrãs, Cruzadinhos, Congregações Marianas

Femi-Ininas, Associação de Santa Zita, Bta. Teresínha, Damas de
'

Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Terceira Femtn.

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 estandartes e distintivos. São permitidas crianças na

procissão só vestidas _ de anjos para abrir o préstito. Os

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

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

menta, eín que está verdadeira, real e substancialmente

contido o Corpo de Nosso Divino Salvador.'
Outrosím, louvamos e encarecemos o piedoso costume

t
mos para pronta entrega-

ele ornamen .arern as ruas e as frentes de suas casas, em'
homenagem ao tão augusto Misterio.

Aceitamos encomendas de PLACAS E>�n1:ALTADAS

Hipotecando a todos antecipadamente as nossos hu- para diversos fins

mildes. benções, nutrimos a certeza de que tudo correrá pa- ' ATENÇÃ'O; Atendemos

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

Protéticos do Interior pelo

Iígíâo em geral.
AÉREO e POSTAL

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

Dado e passado nesta cidade de Florianopnlís, sob o

S&!,ll das Nossas Armas e Sinal de Nosso vlgàrto Geral, aos

2 de Junho de 1955.
De mandado de Sua Excía, Revma.
(Á§§) IvIüns. ,Frédet!tco Hobold, Vigario Geral

José Uenato de Souza, Provedor da Irmandade do SS.

o -ESTADO

Procissão d-e
Corpus Chrisli

EDITAL

DOM JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA, por

mercê de Deus e da Santa Sé Apostolíca, Arcebispo Me

tropolitano, Assistente ao SoUo Pontificio etc.

Aos que o presente Edital virem, saudação, paz
e benção em JeSU3 Cristo

OPERÁRIO· l\ VOSSA DISPOSICAO
?

CONSERT�-§E FOGÕES ECONôMICOS. . SERVIÇO-
RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAl\;IADO li

DOMICILIO.

Operário: VALDEl\'IAR

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

•

Com êste "dolo,.. V. S.
dobri.,.� umo. aonfd. que

;I��i:-�••!::'
Ih2 "2nder'& jUt·o com·

'-I. pznso.dol" e

�êI�s��-'������--§-••� Itv41"Á p4ro. S"d residin
ii t ciô. um lirnlo ii JtiI pl"eSimt.:

um BELÍ�$/MO (JOFREde ;4(10 aROMADO.

NCOAGoRiCbLA
� c/'f.aw..w-, 16

_____ FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA

Dr. E. Moennich
Cirurg. - Dent.

(com varlOS e recentes cursos de espeCialização)
LJperaçõe� da bôca, gengivas e maxilsres e extrações difí

ceis - dentes inclúsos Tratamellto atual da Piorréia,
por operação liem dôr

Pesquizas e tratamento rios fóeos de infecção na raiz do

dente, pelo mét.odo "13ADAN" - (curso com o próprio
autor h'of. Badan) - tratamento eficiente ráoido e com

teste baterioJógico e contrôle radiodóntico

Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,
quando anatomicamente indicadas.

Pontes: mOveis e fixas

RADlODONTIA - DIATERMIA - li"ISlOTERAPIA

At.ende só em hora previamente mal'cada

CHnica:
Rua 'Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834

FLORIANóPOLIS - Pela manhã sõmente

DR. I N G-l E T T O
Dia"nósiico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.

Pediatria _ Ortopedia - 'l'raur.aatologia - l'islologia

Ginecol<>gia _ Obstetrícia - UrOlogia -- Elidocrinologia

Curas de emagrecimenio e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA CiRURGIA

CnWRGIA PLASTICA: Estética e R.euaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - l° an�a,
Telefone 22-27

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).

Pela Manhã e 8,OS Sábad(Js atenderá somente com- hora

FI01·1tll1Ó]lOUS, Quarta-feh'a, 8 de Junho de 1955 ,.
; � ;4) . .j

�

T!\C.··Tr nspor' s Aéremij dila:Ca1arinense s, A. I
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I EDITAL DE CITAÇÃO DE Convocação

la CONVOCAÇÃO I :AUSENTE 1 De corrformidade com a decisão da Assembléia Ge-

._ id d h
..

t d t
.

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

c ao convi a os os sen ores acron is as es a SOCle a- I
_ E

' . . ,. C PC
d hléi I din

á I'
.

I O doutor Adao Bernardes, statutos, convoco os srs. socros propnietârios do ...
e para a assem ela gera ar mana, a rea izar-se em sua. .. ;. A I"

. ,. di
êd

.

l' F Ii S h idt ° 14 t C' 1 d d
JUIz de Direito da Prímelra para, em ssemb ela Geral, a rea lizar-se no próximo la

se e socrar, a rua e ipe c nu n , nes a lC a e e -", .
.

9 d
.

h
.

t f
.',

3 h d
FI" 'r di 1- d

.

h d 195-
,

1500 h Vara, no exercício do cargo I'
e jun o, qum a- erra, as 19, O oras, em sua se e 80-

radelibr
IS, no la D. e jun o e D, as , oras

de Juiz de Direito da Se- ócial, decidirem sôbre a proposta de fusão, oriunda do
para e 1 erarem o seguinte: I

CI b d A
A " d

ORDEM DO DIA gunda Vara da Comarca de . u e 12 e gO�to, proposta ja estudada e_ aprova a

Florianópolis, Capital do I pelo Conselho Deliberativo do C. P. C. em sessao de 2 do

Estado de Santa Catarina, �I mesmo mês, ten do em vista o que preceitua o art. 39-H

na forma da lei, etc, dos Estatutos.

Faz saber que, processan- Florianópolis, 25.dQ maio de 1955.

do-se neste Juízo e pelo João Eloi Mendes - Pte. do C. 'D. - No aexerclcio

Cartório de Órfãos, Prove-. da Presidência.

doria e Resíduos e anexos

desta Comarca, o arrola-
,

menta dos _ bens deixados

por falecimento de Francis
co Procópio de Borja, cita,
pelo' presente edital com o

prazo de sessenta dias (60),
à: dona Maria Mercedes de
Carvalho Borja, residente
'atualmente no Hospital
Nossa 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 Blumeriau, neste- Es-

�a6��a: O�'!:rd��1t�e e�rT:!��. DI·relorl-a . de Produça-o 'ADI-malIgnorado, ou a pessoas suas 1
representantes legais, para I XIIa. EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ANIMAIS E
no prazo de cinco dias (5) PRODUTOS DERIVADOS
habilitarem-se devidamente Devendo realizar-se no mês de julho do corrente ano,
no feito, dizer sôbre as res-, na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), à XIIa. Ex

pe�tivas declarações d� h�r-'IPosiÇãO Nacional de Animais e Produtos de Origem Aní
deiros e bens, os demais ter- mal, cuja ina ugura ção está prevista para o dia 24 do
mos do aludido inventário e 'mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva
correspondente partilha, até. I ao conhecimento dos criadores interessados em participar

sentença final, sob pen� de Ir daquele certame que, a êste Estado, foram distribuídas
revelia. E para os devidos às seguintes cótas :

ESPJ<.:CIAIIZAD.''. EM ARTIGOS DENTÁRIOa_�tl'g;OS fins mandou expedir o pre- BOVINOS " .

Estoque permanente de todos e quaisquer - sente edital, que será afixa- EQUINOS .

concernentes ao ramo do no lugar de costume no COELHOS E AVES .

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te- Palácio da Justiça e publi-
cado no "Diário Oficial do

Estado". nado e passado As inscrições serão encerradas em data de 24 de ju
nesta cidade de Florianópo-, nho vindouro, devendo os respectivos pedidos, serem fei-

os senhores Dentistas e tis, Capital do Estado de tos por intermédio da Diretoria da Produção Animal em

Serviço' de REEMBOLSO Santa Catarina, aos vinte e Florianópolis (caixa postal, 184), em tempo suficiente
oito dias do mês de maio do para que os mesmos possam ser recebidos', na Comissão
ano de um mil novecentos � Executiva daquela Exposição, caixa postal 1523, em Belo
cincoenta e cinco (28�51 Horizonte até o dia 24' de junho do corrente ano.

1955). O Escrivão Walde- Os in teressados poderão dirigir-se a Diretoria da
miro Simões de Almenda, o Produção Animal do Estado de Santa Catarina, Praça

""

fez dactilografar e subscre- Etelvina Luz 2, em Florianópolis, pessoalmente ou por
veu. (Assinado) Adão Ber- carta, aos quais serão prestados todos os esclarecimentos
nardes, Juiz .de ,Diroito�_da. indispenaâveis.

"

__
-

... •.

2a. Vara em exerc ícío. Con
fere Com o original. Walde
miro Simões de Almeida,

,

COQUEIROS PRAIA CLUBE
ASSEMBLÉIA GERAL

1 ° Leitura, discussão e aprovação do balanço, conta
de lucros e perdas, relatório da diretoria e parecer do con

selho fiscal, relativo ao exercício de 1954.
20 Eleição do conselho fiscal e seus suplentes,
30 Assuntos de interesse social,
Florianópolis, 25 de maio de 1955

João David Ferreira Lima
Diretor Presidente ----�--------------------------------

PAI .,' COtl
,,1/ IIf!ftSS .�

*- .,." fJIJIIA/fTP TOOO.. I
/I" .._,'- nos \lAPEJOS ,

;.'D�"", �;;ft�,·::t*
.

� � »::::�
....

�

.; �J - \
/,, � . �

Dental Sa�ta APolonla
ARTH1JR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.? 20
FLORIANóPOLIS

10
5

10

TOTAL 25

Vasa "Eureka"
Rádios, �rraii8formadores,' :A:mplificadores, ·'Motores"

Elêtr icos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários fie Aço
Radíolas, M-áquinas de Costura, etc, etc.

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

Instalador licenciado pela D.O.P. - Têcntc» fr.rma
do na Europa

PROPJUIlTATi O: OTOMAR GEOHGES llOEB l)-l
Reiistro: lnscrieão 211

Fone:
Rua CeI. Pedto Demoro, lfi57

Êstreito - Florianópolis - Estado de Saut"
Catarina - Brasil

VÍ<;NDA À VISTA E A LONGO ?RAZO

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

--'

HOSPITAL DE CARIDADE
CORPUS CRISTI

Escrivão.
.=.__�. . ._-4.__

V d
De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra

-n e -·S-. de convidar os Snrs. Irmãos, e as Snras, Irmãs, para
.-.

"

comparecerem, quinta feira dia 9 de junho, às 13,30
Uma propriedade com Re-

I

horas, na Sacristia da Catedral Metropolitana, a-fim-de
sídêncía e Fabrica de mo-

t revestidos de balandra us e fitas da nossa Irmandade, 'e
veis no começo de Capoeiras à mesma incorpora'dos tomaram parte no pl;éstito em

medindo 35 metros de fren- honra a Jesus Sacl�amento.
.

te por 558 de -fundos. Ver e

" Consistório, em, Floria,n.ópolis, 3 de junho de 1955

tratar no local com o sr. .
Jose Tolelltmo de Souza

Roberto Russi. j Secretário

..

FLOR IANÔPÔllSj

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira, 8 de Junho de 1955

Será cobrada a dívida dos
INSTITUTOS

FALI O PRBSIDENTE DO �IAPI
A propósito de recentes atos governamentais regulan

do a cobrança dos débitos das emprêsas para com os Ins

titutos, o Sr. Sérg'io Marinho, presidente do IAPI, decla

rou ao "Diário de Notícias" que é bastante elevado o mon

tante da dívida ativa dessas autarquias devido ao não

recolhimento, por parte dos empregadores, das contribui

ções próprias e de seus empregados. Acrescentou que o

Executivo está vivamente interessado na solução do pro

blema, tendo adotado proveitosas medidas consubstancia

das no Decreto 37.312, de 9-5-55, e na Portaria MTIC-70,
de 10-5-55, que regulam a cobrança executiva dos débitos,
a instituição de depósitos nos casos de recurso, o paga
mento de custas e percentagens aos serventuários da Jus

tiça, o pagamento, em parcelas, dos débitos até 31-12-54,
e outras providências.

SUSPENSO O PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Esclareceu que, dentre as medidas aprovadas, ficou

estabelecido que não serão concedidos parcelamentos para,
os débitos posteriores àquela data, por não se justificar .a

retenção das contribuições pelas emprêsas, de vez que a

cota elo empregado é descontada do salário e a dos em

pregadores é incluída no custo das mercadorias.

Prosseguindo, disse o Sr. Sérgio Marinho:
- "Considerando a presente conjuntura econômico

financeira do país, é que o govêrno deliberou facultar o

pagamento em prestações mensais dos contribuintes em

atraso, num esquema em que são levados em conta os-Ie

gítímos interêsses das instituições e a situação financeira

das ernprêsas".

ftETENÇAO INDEVIDA DAS CONTRIBUIÇõES

Depois de informar que não têm alcançado seus obje
tivos os processos suasóríos até então utílízados, o Sr. Sér·

gio Marinho recordou, como exemplo, os efeitos prática
mente nulos da Lei l.139-A, de 1950, que concedeu mora
tória e redução de juros aos contribuintes em mora àquela
época. A grande maioria. das ernprêsas devedoras reque
reu o benefício que a lei facultava, mas, na realidade, só
mente 15% cumpriram, nos prazos estipulados, o acôrdo
celebrado.

- "Tal procedimento, - frisou o presidente do IAPI
- só comporta uma explicação plausível: a quase totali-
dade das empresas devedoras usou o favor legal para fins de

dilação, expediente que lhe valeu reter em seu poder, a

juros vis - em detrimento dos ínterêsses das instituições e

em prejuizo dos 'direitos dos associados - importâncias que,
ele direito, não mais lhe pertenciam".

- "Alias, a retenção indevida, por parte da empTêsa
lcsponsável, das contribuições descontadas dos salários de
eeus empregados, - acentuou - constitui· crime previsto
na legislação penal do país. Q empregador que desconta,
por imposi�ão legal, do salário de seu empregado, impor
tància que deve entregar a terceiro e a retém em seu po
der e benefício, comete crime capitülado como apropria-
ção indébita".

.

Aind·u com relação à dívida ativa da previdência, refe
riu-se o presidente do IAPI ao aumento do número de Va
ras da Fazenda Pública elo Distrito Federal, objeto de

mensagem do govêrno ao Congresso, providência que, se

concretizada, virá facilitar considerávelmente o process�
da cobrança executiva dos débitos, atualmente dificultada
em vista da pletora do Juizo da Fazenda.

AMoRTIZAÇAO DA COTA DO GOVERNO

Interrogado sôbre as providências governamentai.;i em

faVaI' do seguro sócial, respondeu o nosso entrevistado:
- "A êsse respeito, cumpre assinalar que a União fêz

consignar na lei de meios par.a o corrente exercício, a ver

ba de um bilhão e trezentos e cinquenta milhões de cru

zeiros para atender à amortização de seu débito, bem como

ao pagamento dos juros sÔbl,e sua dívida para com as ins

tituições de. previdência".
- "Trata-se de iniciativa de grande alca'11ce, cuja efe

tivação garante, para o capital a que corresponde, a ren

tabilidade prevista atuarialmente e traduz os propósitos
do atual govêrno quanto ao cumpr.imento de sua parte no

custeio do seguro social" - concluiu o Sr. Sérgio Marinho.
(Diário de Notícias - 26-5-55)

LUTO OFICIAL PELA MORTE DO
JORNALISTA BAliSTA· PEREIRA
DECRETO N, 18

I
diferentes cargos mUJ;licipais

. que ocu'pou, tornando-se c�'e

de
I
dor da e:;,tima e do respeito

de . da administração pública da
Capital e dos munícipes flo
rianopolitanos.

O Pl'efeito·Municipal
Florianópolis, no uso

suas a'tribuiçõ�,

DECRETA:
Art. 1.0 - São declarados

de luto oficial, no Município
de Florianópolis, os dias 4, 5
e 6 do andante, como respei
tosa homenagem do govêrna
e do povo, pelo desapareci
mento do sr. João Batista da
Costa Pereira.
Art. 2.0 - Este decreto en

trará em vigor nesta data,
revogadas as disposições em

contrário.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, em 4 de junho.
de 1955.

.

.

Osmar Cunha
Prefeito lV1u�icipal

Considerando que o sr.

João Batista da Costa Perei

ra, hoje faiecido, exerceu o

cargo de Secretário desta

Prefeitura, no período de Ju
nho de �931 a Junho de 1937,
com capacidade e eficiência;'
Considerando que o extin

to também exerceu as fun

ções de Vereador ,à Câmara
Municipal da Capital, no pe
ríodo de 1937 a 1951, ocupan
do, durante todo êsse tempo,
a Pl'esidencia da Elidade, on
UG se houve como perfeito
magistrado;
Considerando que o desa

parecido sempre paútou com

elevado espírito público e ln

dormida atenção para com

os problemas comunais, nos

Manuel Ferreira de Melo

Secr�e�árro' Geral
-

Na Assembléia
I

achar no gôzo da pen- entre outras concrderacões,
.

são.
I
disse que os conceitos que

Lida e aprovada a ata eh, Art. 3.0 - Gozará dos be- emitira, em outra oportuni-
. sessão anterior e lido o nefícios elesta lei o chefe de I dade, com referência aos lu-

expediente tiveram início os família com-dez ou mais fi- cros da Emprêsa Industrial

trabalhos, na hora regímen- lhos: desde que cinco (5), Garcia,. eram inexatos, por

tal, sob a presídêncía do de- pelo menos, sejam menores. culpa de dados que lhes che

putado Braz Alves. Art. 4.0 - Se o beneficiado garam às mãos pela assesso-
por esta lei vender, dentro ria do seu Partido. Por essa

Estudantes da Cidade de Rio de dez (10) anos, o imóvel razão, êle - deputado Mário
do Sul visitam a Assembléia adquírído sob o regime' da Brusa, depois de ter visitado

Legislativa ísençâo, ficará, obrigado a àquela Empresa, em campa-
Na início dos trabalhos recolher à Exatoria o valor nhía dos deputados Alfredo

.íestínados a hora do expe- dos tributos, objeto desta Cherem, Osní Régis e Jôúo
diente, o sr. Presidente da isenção, calculados na época Colodel, ponde verificar que

Jasa, deputado Braz Alves, da transação anterior. foi traído por aqueles dados
levou ao conhecimento dos Art. 5.0 i: Não gozará elos inexatos etc. Antes de deixar

senhores deputados que se benefícios desta lei o adquí- a tribuna, fez referência es

encontrava no recinto, uma rente ele imóvel destinado à pedal ao deputaelo Alfredo
zaravana 'de estudantes do habitação, desde que possui- Cherem, do PSD, pela sua

município de Rio do Sul, cuja dor de outro, para o mesmo caneta e leal atitude, em

sxcursâo era patrocinada pe- fim e na mesma localidade certa oportunidade, quando
.0 Rotary Club daquela. cída- (distrito). os ânimos, eram, lá, muito

Je e cujo objetivo era o de Art. 6.0 - Ao funcionário animados; pronunciando vi

conhecer o funcionamento estadual que, no exercício de brante discurso, em defesa
ias instituições democráti- suas funções e em conse- das perrogatívos dos senhores
caso quêncía das mesmas recusar- deputados, tendo em vis-
Em seguida, o sr. Presíden- se a cumprir esta lei, cabe- ta a atuação de cada um, na

te designou o deputado Or- rá a pena de destituição das difícil tarefa de bem legislar
lando Bertoli, do PSD, para funções (art. 281 da Lei n. em defesa do interêsse co

saudá-los, -em nome da As - 198, de 18 de dezembro de mum.

sembléía Legislativa, tendo 11954 - Estatuto dos Funcío- Manifestações contrárias ao

pronunciado vibrante discur-I náríos Civis do Estado de' Plano de Obras Pedid:J
so,' que vai publicado noutro Santa Catarina) de ínformacões
local. Art. 7.0 - Esta lei entra O deputado Osní Régis, do

em vigor na data da sua pu- PSD, após ler, da tribuna, o

Conferência Nacional do Tri· blícaçâo, revogadas as dls ..
!
discurso do vereador do PTB,

go em Passo Fundo - RGS posições em contrário. sr. Lauro Muller, do muníci-
O deputado OUce Caldas, pio de Brusque, publicado DO

do PTB, ocupou a tribuna, ft- Comissão de Inquerito jornal' "O ESTADO"', com

pós, para dar conhecimento O deputado João Colodel, manifestações contrárias ao
3,OS senhores deputados, do líder do PTB, requereu. da Plano de Obras, encaminhou O "Diário Oficial" do Estado, de 23 ele maio próximo
temário da conferência em Presidência, mais quinze dias à Mesa, o seguinte pedido de passado, publica um edital da Faculdade ele Farmácia e

apreço. Entre outras coisas, de prazo para concluir os informações: 0dontologia de Santa Catarina; pelo qual foi aberta a íns
orestou contas da missão que' trabalhos da Comissão de In- 1.0 _ Tem o Estado rece _ críçãc ao concurso de títulos para o contra to de Professor
recebeu da Assembléia para queríto pura apurar írregu- bido verbas elo Govêrno Fe- da Cadeira de Prótese, do curso odontológico daquela Fa
representá-Ia naquela con- Iarídades na compra do cha- deral, para auxílio ao Abrigo culdade, Pelo referido edital, a ínscríçáo daquêle concurso

ferencia, bem como das liga- mado trigo-papel, no muní- de Menores? estará aberta até o próximo dia vinte e três de junho viu-
ções e entendimentos que cipío de Canoinhas. 2.0 _ Em caso afirmativo, douro.
manteve com as Comissões quando foram recebidas essa::;

. -------------�--�

de Inquerito - Federal e PROJETO DE LEI verbas pelo Estado e quais
Estadual, para apurar as O deputado Geraldo Guín- suas importâncias?
irregularidades com referen- ter, da UDN, ocupou a tríbu- 3.0 _ Por que não foram
cia ao já conhecido "trígo- na, para justificar e apre- essas importâncias aplica
papel", tendo em vista a sentar projeto de lei visando das, ate agora, no Abrigo de

. criação, em nosso Estado, ae : a doação de uma faixa de M ?
-

I enores. A família de
uma Comissão de Inquerito,. terra, em Concórdia, para

I ,
4.0 - Essas importâncias, .JOAO ,BATISTA DA COSTA PEREIRA,para apurar írregularídades construção do alicerce do

. recebidas do Govêrno Fede- agradece a tôdas as manifestações de' pesar' recebidas e,Idênticas. I prédio destinado à sede so-
'"

I ral, estão depositadas em convida para a missa de sétimo dia, a se realizar a's 8Foi aparteado pelos depu- .
cíal da Sociedade Esportiva �

.

I Banco? Em .qua� Banco'?, .

horas de sexta-feira, dia 10 do corrente, na Catedral Me-tados João Colodel, do PTB,' e Recreativa "Guaicurúr" F. Sala das Sessões, em junho tropolítana,
�

e Antônio �!meida do PSD.
I G�ube: O �resent� proje�o de de 1955. I, Antecipa seus agradecimentos,
, leí, roí assinado, tambem, pe- (ass.) Osní Régis

Projeto de Lei - Concedelllh lo deputado Es-tivalet Pires, Deputado
Isenção de Tributos 'I

do PSD.

O cleputado Estanislau Ro- Voto de pesar lUllo faleci-

11lanow;ski, do PTB,' ocupou-
..

ORDEM DO DIA mento do Jornalista Batista

se da tribuna, para justificar 1 Discussão é votação do pro- Pereira

e apresentar, à consideração jeto de lei n_ 45/55 - Revi- O deputado Vargas Ferrei ..

da Casa, o seguinte: g'ora dispositivos da Lei I1.. ra, ocupou a tribuna, em se- Pi;osseguindo nas suas ati- ,renses, aos futuros advoga-
138, de 2 de dezembro de 1D5'1 guiela, para propôr à consi, vidades, o Centro Acadêmico' dos.

PROJETO DE LEI N, - Aprovado deração da Casa, de um voto i
fará r�âlizar no próxi�o. s�-I �ese.i�ndo obter um maior

Concede iseilção de tributo, Discussãô"' e votação do'l'e- de pesar pelo falecimento do ; bacia, as �4 horas, um. J�rI �I-I bnlhantlsmo, o C. A. convida

Art. 1.0 _ Ficam isent.as querimento n, 1/55 - Proce- jornalista Batista Pereira. I n:u�ado, ao .qu�l partlcI�)a�'.LO ,para assistir a esta sessão

do imposto de transmição de. dente da Irmã Maria Marie- (Seu discurso vai publicado VEmos acaclemlCos de DIreIto. i �o�os os desembargadores,
propriedade "inter-vivos", ou'1 ta, pedindo' pagamento ela noutro local) I. . ..

JUlzes, promotores, advoga
de quaisquer adici�nais .

IJU import�ncia ele Cr$ 3.000,00, I O ,�eputado Se�as�ião Neves Este JUl': �em p�r f�nallda-I dos, U,niversitários e o Povo

taxas com base nesse lm- provelllente do aluguel jo cl'lüca a AssoClaçao Comei'- de dar pratIca, n"s lIdes io- em gelaI.

pôs to, desde que arrecadadas seu prédio ao Estado - Foi cial de Flol'ianópolis --:,--------------

estas diretamente pelo Esta- aprovado Ainda, em explicações pes-

do, as operações imobiliárias, Discussão e votação do pa- soais, o deputado Sebastiáo

efetuadas por trabalhadores, receI' exal'udo ao pedido de Neves, ...da UDN, reportando
ou por seus respectivos bene- auxílio - Procedente do :;1'. se aoi te1egrama enviado à

ficiários, ou por pensionista.3 Dõmingos de Lima, ex-sol- Assembléia Legislativa, pelo
do Estado, por -funcionários dado da Polícia Militar, re- sr. Charles Edgard Moritz,
públicos ativos ·ou inativos querendo uma pensão. Apl'o- Presidente da Associação
desde que não percebam vado. }i'oi encaminhado .10 Comercial, desta cidade, coín

mensalmente, vencimento ou Exmo. sr. Governador do E3-· criticas ao deputado Mário

remuneração superior a ....
tado Orestes Brusa, disse que a

Cr$ 5.600,00, quando êstes
-,

Votação da emenda.' à quele deputada foi destacado

forem adquirentes, até a Const.ituição do Estado - pela bancada da União De

quantia de Cr$ 150.000,00 Cria o cargo de Vice-Gover- mocrática Nacional, para de-I
(cento e cincoenta mil cru- nador - Foi aprovada POl') fender o Plano de Obras, pela
zeil'os), sôbre o valor do imó- ullânimidade, em primeil'ft inteligência e pelo fáto de Ivel. votação. Será votada em se- 1 ser industrial no' Oeste Ca-

-Art. 2.0 - Para o gôzo gunda votação, na próxima i tarinens.e. Após criticar os

dêsse beneficio, deverá o ad- i quarta-feira. A terceira e Úl-I' termos d'} tel

..
egrai1�a em a-o

quirent'e exibir à exatoria do tima, será na sexta-feira. preço, que fOI publIcadO na

. ,

I' , J' -"-lal "O ESTADO" entreImove . I -. U.,I.. '.
'

a) - Carteira prOfissional, i O Del), Mário Brusa, visitou' Qutras COIsas, dIsse que a

devidamente anotada, a Emprêsa Industrial Garcia JDN está travando luta com

pela emprêsa onde

tra-I
e ver.ificou que havia emiti- as Associações Comerciais, is

balha, ou trabalhou do conceitos inexatos com to é, as Associações Comer

ou que o identifique l'efel'ência aquela Empl'êsa dais não querem que o Im

éomo assalariado ou - Referência especial ao de- posto de Vencias seja ampen-
trabalhador autôno- putado Alfredo Cherem tado mas o Govêrno quer

mo; O deputado Mário Brusa, aumentá-lo para atender as

b) - Certidão do cartório de sub-líder da UDN, ocupou a despesas cO,m o Plano de 0-

Registró de imóveis da "tribuna, em explicações pes-I bras.localidade, de que não soais, para dizer, inicialmen-
-------

POSS\lÍ outra proprie- te, que queria deixar regis- Comdade, certidão essa trado o seu protesto contra sucesso
isenta de sêlo e gra- a Rádio Clube, de Blumenau, O radialista Sebastiãoã Le-

tuita, para o que o ofi- pelo fáto de não lhe ser con- mos continúa obtendo ó
cial anotar_á o número cedido horário, pela mesma, maior sucesso no nosso melo
da carteira profissional para ler trabalho, de sua au- radiofônico com _o seu pro·
do portador; toria, com referência ao Pla- grama de Consultas. Agora

c) - Tratando-se de benefi- no de Obras. Os deputados mesmo passará a .irradiar
ciário, exibir certidão Osni Regis e João Colod�l, novelas curtas, a pedidos da�
da Instituição de Pre- em apartes, disseram que, suas ouvintes dando assim
vidência Social, pro- segundo 11"1e8 foi observado, I um maior impulso ao rádio
vando se achat' no gÔ-, taf horário não poude seI; barriga-verde. O distinto ra

zo do benefício;
I
concedido, pelo motivo de' dialista que também é pro-

d) - Tratando-se ele pensio- estar feita toda a program!1-1 dutor de suas novelas pro
nistas do Estado, exi-

I
ção daíluele dia, da referida

I
mete para dentro em breve

bil' certidão do Tesou- Rádio. O deputada Mário ,novas atrações na rádio ca

ro ou �oletoria, o� do
I Brusl'l..,após ler. seu tra�a.l�o, I �arinense .

onde ,a sua vitó�iaMontepio, provandO se da tnlJuna da AssemOleia, e das maiS notaveis.

SESSAO DO DIA 6

LocaisNoti'cias
Reaií;:ou-se ontem, ii tarde, Cte. da Polícia Militar, Ttc.

no Abrigo de Menores, a CeI. Duarte Pedra Pires; Cte.
festividade em honra à bea- da 5:1. Infantaria Dlvísícnj.,
tificação elo padre Marcelino ria, General Rangel; A.íu
Champagnal fundador da dante de Ordens do Cte. elo
ordem dos irmãos maristas. 5.0 Distrito Naval; sr. Niltoll
As solenidades foram as Macuco, diretor da Caixa E

seguintes: às 9 horas da ma- conômíca Federal de
.

Santa
nhã, missa campal; após o Catarina etc ...

ofício religioso, houve um
----_._-----..-,....._______

espetáculo artístico no salão

P I I
i

dde teatro; em seguida, verí- S CO GOl8 O
ficou-se visita a tôdas as de-

perfumependências daquele modelar
estabelecimento. Conforme fora amplamen-
A's 12 horas, foi servida te anunciada, realizou-se,

aos visitantes sue u I e n t fl segunda-feira, na Casa de
churrascac1a preparada pelos Santa Catarina, a conferên
Irmãos Maristas e abrigados. cía do brilhante escritor uru ,

Compareceram às solení- guaío Andres Daglío, tratan
dades no Abrtgo de Menores, do do tema "fi Psicologia do
entre outros, as seguintes au- Perfume". Presidiu os traba
toridades: lhos o desembargador Henri-
S. Excia. sr. Governador do que Fontes. A seleta assís-,

Estado; S .: Excia. Revma. sr. têncía teve a grata oportu.
Arcebispo Metropolitano; de- niclade de tomar conheci
putado Braz Joaquim .Alves, menta de um tema bastante
Presidente da Assembléia notável da psicologia e a va

Legislativa do Estado, e lide- ríaçâo da noção do perfume
res de tôdas as bancadas com nas mais diversas partes JI)
assento naquela casa; SeCl'e- mundo.
tário de Educação; Monse- Daglio após uma larga es

nhor Libreloto; sr. Rubens tada nesta Capital, rumará
Lange, representante elo P1'ê- para a Espanha onde vai em
feito Navegante Pires; Mon- J missão cultural junto ao go
senhor Frederico Hobold; vêrno daquela Nação.

CONCURSO NA FACULDADE DE
; FARMA'CIA E ODONTOLOGIA

Convite.

JURI SIMULADO NA FACULDADE
DE DIREITO

�.

O MOTIVO

A luz, no Estrefto, anda ele amaI·gar. Lá, ela que
devia vir com a noite, com ela se vai. Das 18 às 20 ho
ras, no geral, o populoso distrito mergulha nas trevas.
As famílias, com isso, ao jantar, recorrem a velas e

lampiões. Para amenizar essa dura situação esperam,
pelo menos, alguma noticia sôbre o fim elesse raciona-
mento. Nem isso! \

As reclamações chovem aqui na redação.
Ainela ontem aqui esteve um cidadão com a se

guinte dúvida:
- Será que isso não é um castigo elo govêrno, pai"

causa ela última eleição?
. Contestei, ;honestamente. Mas êle insistiu:
- Se fôr é o diabo! Depois do próximo dia 3 de

outubro, então, ficaremos definitivamente no escuro! t!

RAIVA

Noticiaram que o Banco do Brasil ia quebrar.
Vm patriota da V.D.N, local meditou sôbre ::1$

consequências e concluiu jubiloso:
- Graças! O Guilherme perde o cargo!

CABO TERRA

O deputado Mário Brusa vai apresentar, na As
sémbléia, um projeto mandando o Govêrno levantar
um monumento ao Assessor Desconhecido.

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


