
Senador Saulo
Ramos

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Diretório Regional de Santa. Catarina

De acôrdo com decisão já anunciada telegrárícamente
a todos os Drietório, a Convenção Regional, convocada

para 28 e 29 de maio último, foi transferida para os. dias

18 e 19 do corrente, nesta Capital, no Clube 15 de Outubro,
ficando mantida a mesma ordem do dia:

a) � escolha do candídato ao cargo ele Governador

no pleito de 3 de outubro próximo vindouro;
]J) - escolha do candidato ao cargo de Více-Gover

n:tdor, já criado.
.

oonvocanios, outrossim, uma reunião do Diretório

Regional, para às 10 horas do dia 13 do corrente, na sede

do Partido, à rua Arcipreste Paiva, n. 5.

Florianópolis, 8 de junho de 1955.
Celso Ramos - ·Presidente em exercício
João David Ferreira Uma - Secretário-Geral
Rubens de Arruda Ramos - Secretário
Roberto Oliveira - Tesoureiro.
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Nótulas Está entre nós, desde on

tem, procedente da Capital
�, - ANALISANDO a última Mensagem do sr. Iriueu Federal, o sr. Senador Saulo

U(}l'nhau;<;ell,. na parte do Ensino, observa-se, através dos: Ramos, prestigioso ehere do
'números oficiais que a ilustram, o fracasso redondo do seu P. T. B. catarinense.
Güvêrno, nesse setor. Alega S. Exa., repimpado de váida- .S. ·Exa. vem ao Estado par
de, que criou nada menos de 572 novas unidades escolares tícipar das reuniões do seu

e que ísso representa nada menos, de 34,9% de elevação sõ- Partido e tem sido visitado
hre o govêrno anterior. por crescido número de amí-

Os �1�afIs�os que cita, a seguir, mostram que esses I gos e correligionários.
34,9% nao runetonaram.. . ••••Q8tt."0•••••••••••

A matrícula, no ensino prímárío estadual, em 1950,
foi de 134.364 alunos, dístrtbnldos em 1916 unidades esco- EXPOSIÇÃO -

lares. Para que os citados 34,9% atuassem, a matrícula, LINCOLN, Illionis,. 10 CU.
em 1954, nas 2.488 unidades, deveria ser de mais 46.000 P.) '-- A primeira exposição
alunos. Essa proporção não se verificou, nem mesmo pela permanente em homenagem
metade. J_\ matrícula de 1954 foi de 154.146 alunos, ou se- aos 33 presidentes dos Esta
[am apenas mais 19.782. dos Unidos, foi inaugurada

Quanto à rrequeneía média os dados já começam a ser em Lincoln College. A ínau

r.ltl.lo:oso�. E,m Hj�O e§�a frefiuência_ fo'� de 114.182. Em 1�5,4, I guracào da exposícão, íntítu-
101 de 129,860, ou sejam apenas mais 15.678. Revela ISiSO lada "Museum ot Presidents"

que as 572 unidades escolares do sr. Irlneu Bornhausen constituíu um marco do 90;
abrtgaram caria uma este irrisório número de alunos: 27' míversárloidaquele Colégio;

we tem o nome do 16° pre
sídente dos Estados Unidos, o
.nolvldável Abraão Lincoln.
1\ exoosíeão contém cartas e

:loc�rinelÚos 1',,1'OS, ,medalhas,
rõtogJ':Mias.,' e outros 'ímpres-.
'sos de cada lJr-êsidente 'des
de' George Washington .até
Eisenlloí e1'. I

,�
_ ESTARRECEDOR, entretanto, é o quadro de pro

mocôes apresentada pela 'Mensagem. Ã diferença de alu

nos aprovados, de 1950 !9ci.ra 1954, foi de .8.463. Isso quer.
dizet que -das 1572 novas uhídades do sr;' Bornhausen, cadae

uma' aprovou, ao fim do uno, apenas )4:àHlnps.! !·!".,Ni'i,o há

confissão maior e mais eloquente do total tracassovõo Bn

sino durante um Govêrno!

"
_ QUANDO protestávamos contra o demiílsão sumá

ria de pl'ofessoras experimentadas e 'antig'as e contra a

nonieaçáo de correlig'ionárias (la TI.D.N, semi-analfabetas
e sem idade; não estávamos fazendo oposição sistemática,
Estávamos fazendo oposição construtiva. Estávamos .ale1'

,tando o Govêl'no do erro criminoso que cowetia contra a

instrução pública. Não fomo.s escutados. O result�do ai

está,- c(mfessadll pelil próllrlo S1·. Irineu Bornhausen.

FRArrUROU A MÃO
LONDRES, 10 (u .. P.)

Lady Churchill, espôsa âo
ex-"pl'emier" britânico, fra·
turou a í11ão esquerda, em

consequência de uma queda
que sofreu na escapa de SUR

residencia de Hyde Park Gil,'
te.,',

- HA' MAIS e muito pior. Segundo um gráfiCO exis
tente na Mensagem, entre as páginas 48 e 49, vê-se que o

corpo docente do Ensino Estadual, em 1950, com 1.916 uni

dades escolares, era de aproximadamente 4.100 funcioná··

rios, o que dá, em média, 2,1 por unidade. Os gráficos mos

tram que em 1954,· com mais 572 unidades, o núme'ro de

íuncionários subiu para 6.500. Para as, 572 novas unidades
há a correspondencia de 2.400 novos' servidores públicos.
A media dobrou pt:!.ra 4,1 por unidade.

REPELIU

;•••�••"••••e••e•••••�
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PULVERIZANDO UMA CALÚNIA
lt?m�';1 >�iit!joD�j' .. 1 E:x;�o. Sr._Pr�sidente da Assembléia. Legislativa .

•�iO de S. C.talu'Ui : OS�VALD1NA CABRAL GOMES, DIretora do Expe-
,

I ': diente desta Assembléia Legislativa, requer se digne

... I· Ano

X.L.
II

I manda.
r certificar, .ao pé dêste, se.. por

serviç.
os extraor-

. dinár íos prestados a esta Assembléia, percebeu a reque-

",
I N 1" 199· , rente .qu�lquer)mportância além dos vencimentos a que

� • i.õ6.
.

tem diretto. ,. > '

.' I. .... ..

'
.

Requer mais se digne 'niandar certificar por deter-
�����--���������������_���������������.�._._._.�._._._��_.�._._._._._._._.�._.�.� �inação de quem.foram exigidas horas de serviço extr�

Flcrtanópolís, Sábado, 11 de Junho de 1955 _I CrI. 1" ordínánio na Diretçrta do, Expediente _I Secção de Ta-
'������'-����������������������������' qu�rjf� � de�a Asse�bMI� ..

.

Nestes têl'mos
Pede deferimento
Oswaldina Cabral Gomes - Diretor.
À Diretoria Geral para informar e certificar.

Pelo Díárlo da Tarde, or- um candidato parttdárío à S. S., 6-6-55.

gâo da sua propriedade, o sr. sucessão governamental e a- Braz Joaquim "Alves - Pí-esidente.
dr. Adolfo Konder determí- companhará os companhei- CERTIDÃO
nou que tossem contestadas ros, que se batem por essa Certifico que revendo no fichário desta Diretoria, as

as afirmações feitas pela. solução, com eles permane- folhas de pagamento dos funcionários do Poder Legisla
Gazeta, de 5a. feira última, cendo se outra rôr adotada' tivo, delas não consta que a Diretora Padrão Z, OSWAL·

. a respeito ela sua. posíçào po- pela Convenção. I DIN� CABRAL GOMES,
.. tCl�ha pel'ce�ido, além d� seus

lítica no momento catarí-

i I vencimentos a que tem direito por lei, qualquer Impor-
nense.

"

.
Estas declarações nos 10-

I tância, por serviços extraordinários prestados a esta As-
O ilustre proeer da D. D. N. mm prestadas pelo sr. depu- sembléia.

é defensor mtransígente d3 tado Wanderley Júnior. Quanto.a segunda parte do requer-imento, esta Dire-
.------.-- toda não tem elementos para certificar. E por ser. ver

dade eu João Orestes de Araújo, Chefe de Secção Y, do
Q.uadro do Pessoal da Secretaria da Assembléia Legisla
tiva, passei a presente certidão aos seis dias do mês de
junho do ano de mil novecentos e cinquenta e cinco, que
datilografei e vai assinada pelo sr. Oswaldo Henrique de
Carvalho Ramos, Diretor da Seccão de Contabilidade.

da região e cortar varias es- '

tradas. Um raio matou umas
Oswaldo Carvalho Ramos.

10 vacas num campo. O ser- Florianópolis, 6 de junho de 1955.
_ Visto: Hermes Guedes da Fonseca - Diretor Geral.

viço aéreo entre Londres e

esta cidade foi interrompido DESPACHO FINAL:

várias vezes na noite passa-
APROVADA a certidão retro, com o devido "visto"

do senhor Diretor Geral e assina-da pelo Diretor da. Con-

da.rC111e_se que, se as chuvas tabilidade, senhor 'Oswaldo Henrique de Carvalho Ra

conti nua r e m, provoquem mos, esta Presidência informa, em aditamento à mesma,

inundações comparáveis às que à· determinação de serviços extraordinários, executa

do inverno passado.
dos por ftinctonártos da 'Secção de Taquigrafia, na Dire-
toria do Expediente, emanou desta Presidência, ante as

justas ponderações do Chefe da respectiva Secção. Ao
senhor Diretor Geral, para encaminhar à parte interessa
da. Pljesidên�ia da- Assembléia Legialatlva; em 8 de ju-

do por avião a esposa a Hon- nho de 1955.
_

gkong, com o objetivo de in- Deputado BRAZ JOAQUIM ALVES Presidente.

terecotar os passos da filha, (Firmas reconhecidas pelei Tabelião João Machado

mas que esta se recusara, Pacheco J01'.).
terminantemente a regres- É assim, com êstes documentos que se pulverizam as

calúnias que tem origem no ódio, 110 despeito e na inveja.

NÃO FAZ GUERRA A-RELIGIÕES
GENEBRA, 10 (U. P.) E' f' 60 er A t'O sr. Emílio Calderoil Puig, O Que a Irma o v no rgen Ino

delegado g'overnamental do
'

BUENOS AIRES, 10 (U. P.)
México à Conferencia da 01'- -

'

Não estamos em guerra

ganização ,Internacional do contra qualquer religião. Nós,
'Trabalho, repeliu enérg'ica- - Estou muito preocupada, Dona Udenilda! que governamos a Argentina,
mente, a denúncia feita pel.J - Por que" Dona Onésima? somos todos de o_rigem cris··

'c'
- EM SINTESE, revéla a Mensag-em que o ensino. delegado russo, sr. Arutinian, Porque o meu marido, o Visuvino, tão logo. acabt) tã, e não temos nenhum ml)-

Pl'opol'cionalmente minguou. Cresceu l)ara baixo. O que se no sentido de que existe tra- uns deveres aqui em casa, vai à convenção profe- tivo para nos arrepender" -

multiplicou e cresceu para cima foi o funcionalismo. E isso balho escravo nos Estados rir um violentíssimo discul'sO contl'a a dis,sidência.! declarou o ministro da Inte-
só em quantidàde e não em qualidade. Unidos. Ele não _ftdmite indiscilllina!!! rior, Sr. Augel Borlenghi, em
•••••••tl$o..�e�O.�.�.8••••••••••�•••••••a�.�.iI.8.G••••G••••0' -;••iI••••••·••••••••••••••••�•••••.,•••., ..

Meus pnmell'OS dIas de reporter da Repuollc'l

S T' STA
.

que o ex-mimsü'o Gudm. MUltOS eram os que, vermelhos

foram torturantes. Fazem-me lem�i'ar, hoje, � batalha da eu'BA I .
de apel'turas, entravam no g.abinete

do Sl'. Aialiba Neves

produção do Govêrno: quanto maIS me Rlptava, mcnos - era ele - e de .lá saiam brancos como acs l'ifas do Padre

produzia. li noite, o dr. Nerêu, que era o diretor do. jornal, .

.
_

I SantinÍ.
aparecia para um artigo ou para um bate-papo com os Depois do espetacular sucesso da minha llrime1ra 1'e·

amig-os e redatores. Entre aqueles, eram assíduos, OUvio I I portag'em, que no dia. seguinte U e l'eU - 'sem o ·esqueci-
Amorim, Cândido Ramos, Altamiro Guimarães; entl'e es- mento (le lU(}sti'á-la em casa., eom a displicente e sUlledor
tes Hal'oldo Calado, Barreil'os Filho e 'leU Batista. RUBENS DE ARRUDA RAMOS infol'mação: Isto aqui é meu! _. del)ois dela, comecei a

Certa vez, ào .sair da sala onde ,se reuniam, ouvi a llel'- tomar g'ôsto pelo cargo. Aproveitando o embalo, burilei,
gunta e a resposta, que me visa�am: Lembrou que da pregação cívica do movimen- cpm caprichado brio estilístico, um suelto sôbl'e as belezas

_ Como vai êle aqui?' to que rebelára a alma nacional, exausta de so- do l'eg"ime demoCl·ático. Os jornais paulistas já esboçavam
_ VaI indo ... Muito tímido para repOl'tei', Mas tem frimento e esgot!1da de paciência, constava um as primeiras e;scaramuças contra a persistência do govêr'_

vontade de trabalhar! ;/ capítulo de. honl'a, que os responsáveis pelo ins- no ditatorial e o temà correspondia ao pel1sameilto políti-
Essa infol'mação do seu Batista e,vitou o pedido de trumento do poder cumpririam, desassustados de co e jurídico do I,liretor do jornal. No dia seguinte tive a

_ demissão que o rnéu fracasso já andava recomendando à quaisqüer sacrifícios. Aquele ato, declarou, era a grata emoção de ver meu trabalhõ - minúsculo, não pas-

Consciência. O mercado noticioso, todavia, continuava va- prova. . . sando de 50 linhas de um� coluna - com as honl'as e gló-
zlo. Dias houve que somente levei à l'edação as mítulas rias da. primeira IJágina! Cómecei a desconfiar' que seu Ba-

históricas de Cantú-mirim, que o Des. José Boiteux, seu O tio ia ditando e eu e;;cl'evendo, l'eslleitando llS linhas tista não era mau éomo queriã parecer; que era implicall-
•__. ---..-... .-._.------.---

autor, me cntregava na Faculdade de Dii'cito, ainda se- e caprichando a letra. A reportagem saiu minudeute, crâ- te, ma,s não tanto; que g-ritava mais por costume do que ELEITO
dÜtcla l;a Felipe Schmidt e conhecida pOI' Alfaitaria Dedico. niadíssima. Para mim, obra prima! Restava o juizo do' seu importunação; que, passa.do seus ·momentos de climax, des-

A chance oportunosa demorou quase um mês, mas Batista, sôbl'e cuja mêsa, na prese ....ça de outros, depositei-a fazia l'abugig'es com desestudada humildade; que os. outl'OS
veio, Foi ('eu Batista (illem ma indicou: com orgulho de veterano. Seu Batis,ta leu·a, virg-lllou-a a (1 .- todos ,o compreendiam e o estimavam. Muitos anos depois,

_ Amanhã, às 10 hOi'a;;, no Palácio! '1'erno de domin- vil'gulou-a, tintinou-a rle circunsflexos, substituiu uma que em livros de biotipologia e de psicolog'ia que devorei por
g'o e sapatos luzindo! Quero uma l'eportagem comlileta do outl'a palavra, desalojou algum pfonôme e senteneiou: !leveI' de ofício, encontrei seu Batista desenhado 1101' Wal-
qUe 1101' lá acontecer! - Está boa! Muito boa! E' assim mesmo' que se faz! Ler Disney. De 'fato. I

O General Assis Brasil, Interventor, ia assinar impor- :f:sse resumo do discurso do Candinho está muito bem alla- Seu Batista, bulhento, reelamador, ener"ado, patodo-
tante ato administratIvo. Anotei tudo, inclusive todos os nhado! Quase completo! Continue!

.

naldesco, explosivo, cheio de birras e cafiasph'Ína, era a

presentes, esvaintlo-me em lJel'g-untal' quem el'a este, e mÍiscara lleformadol'!1 do Batista Pel'eira, bom, ,sup€l'ior-
aquele, e aqueloutro! Falou, na ocasião, o dl'. Cândido Ra- Clal'o que gostei do julg·a.mento, muito embOl:a: comigo, mente bom, compl'eeusivo, tolerante, solícito, llordato, cris- AVIÕES À JATO
lilG.S. Secretál'io da Fazenda. Não leu a oração. Sobl'inho achasse que as emendas, ou-várias delas, corressem mais à tianíssiíno, 'distribuindo-se para· os áflitos, para os amar- ,SANTA MONICA, Califór
Seu e íntimo da sua casa, fui procurá-lo, para dar um jeito conta da �utol'idade do que da_ razão do seu Batista. Mas, o g'urados, IJara os pequen�s "' hlimUdes, para os amigos e nia, 10 (U. P.) - A empresa
110 resumo do discUl�so, Depois <10 almoço, levou-me para

0.1
r;ue mais me sati,sfez não foI ó e1ogio do seu Batista: foi a cOl'l'el:gio·nál'ios.

'
.

"Douglas Aircl'aft Co." anun-

gabinete e foi Ilitando: ausência daquele seu risinho que tanto me enfezava. Se eu
'.

.

- S�u Batista".e� vim lhe
.

dizer que minba mulher Ja cia que está pronta a inicial'

Disse o orador, de comêço, que o Govêrno do soubesse, naquele tempo, que jornalista vive de vales, 'teria. saiu ,do H�spital, curada 3Ta.ça� a Deus e ao senhor! Se {I a fabricação dos primeiros
Es�ac1o vivia um instante feliz, ao concretizar, atra- I

sacado gl'ÔSSO cOll'tra o ,futuro para festejar o deSa}lareéi- f"senhol: não' il1e ajudasse... ,. aviões norte-arnel'ic�nos '1

vés do ato no momento assinado, antiga e porfía- m,e�to daquele Al'i:�il1�o ranzinza do seu �at�sta. _V�m a pro- ,��u �atista �talhava a gratidão e �e�pacbava Q agra,- jato para passageiros, embo-
da aspiraç,ão da gente catarinense, generosa, al.� Il)OSI�O: um .parente�Sls: o ge�e�te da Rep�bl.lca, a �lloca, enl I deciuo. Nao pel'dia, contudo, a. ,oportümdade de passar�Jhe ra a entrega só ocorra em

. tiva e brava.
. matena de opcl'açop.s de cl'edlto, el'a maIS mtran§l!;"ente do I üiilll desçompoEtura qualQ.uer! 1959.

.

'-

�
,

Não ê verdade

do
de

. MAIS UM POSTO NA ANTÁRTICA
lns.taladQ para patrulhas e expedições
BUENOS AIRES, 10 (U. P.) tina, a trinta quilômetros su

- Novo 'põsto avançado de doeste da base naval platina
emergência, para patrulhas
e· é�pediç0es> foi estabelçci�

CHUVAS TORRENCIAIS
DUBLIN, 10 (U. P.) Esses aguaceiros tiveram

Chuvas torrenciais Cae!11 há por efeito desorganizar a rê

uma semana na Irlanda. ele telefônica de Belfast e

os

de "Esperanza".
O comunicado da marinha

di� que � pôsto inaugurado

ADV'ERTÊ'NCIA
SANTIAGO, do Chile, 10 menta:· "Cumprir com seu

(U. P.) - O Presidehte Iba- dever até a morte, se preci
uS!z declarou ontem, que a. so for". Ibanez falou num

política quer introduzir-se banquete na Escola de In
nas forças armadas chilenas, fantal'ia de San Bernardo,
advertindo aos militares de - durante as comemoracões do

que devem ter um só peusa- I Dia da Infantaria.
'

•

SANTIAGO DO CHILE -

10 (U. P.) A crise ministe-
ríal criada com a. renuncia

de sete ministros foi solucio
nada pelo presidente Carlos
Ibafiez del Campo com a no

meação de um nove gabíne
te, que tomou posse no do-

mingo.

PREFERIU�,A CORTINA DE FERRO

discurso pronunciado diante
dos juizes dos tribunais do

trabalho, que tinham
•

dado
sua adesão ao projeto de se

paração da Igreja do Estado.
O sr. Borlenghi desenvolveu
o ponto ele vista bem conhe
cido do governo sobre a ques
tão, acentuando not&.damen
te que n'1 Argentina não se

impede ninguem de professar
. sua fé nem de assistir aOS
ritos praticados por qual
quer religião.

SUBMARINOS
ATÕMÍCOS

CROTON, Connectient, 10

(U. P.) - Anunciou-se que o

segundo dos submarinos atô
micos construído pelos Esta
dos Unidos, o "Sea Wolf",
será batizado e lançado ao

mar nos estaleiros locais a

21 de julho próximo.

SINGAPURA, 10 (U, ·P.) -

Uma jovem de 19 anos, filha
de um chinês multrmíüona

rio, segundo se revelou .dei
xou secretamente >ã:�la lu
xuosa residencía e embarcou Sal'.

NOVA IORQUE, 10 ,(D. P.)
- O sr. Mason Sears, dele

gado dos Estados Unidos nas

Naç.ões Unidas, foi eleito pre
sidente da 16a. sessão do
Conselho de Tutela da ONU,
ontem fua.ugurada,-

BELGRADO
LONDRES, 10 (U. PJ

Realizar-se-á no dia 24

corrente a conferencia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 5,50.000,00.

/

! Navio-Motor «Carl HoepckenMlN!ST1!:RIO DA, ÁGRICULTURA o ESTADOSERViÇO FLORESTAL ,.DELEGACIA FLORESTAl. --o-

Rt:GWNAL I' ADMINIS'l'RAÇAO
·'<\.CORDO" COM O ES'l'ADO Dr. I Reda�ão e Oficinal, .à r�. Coa

'�elt.eJro Mafra, n, 1 &0 'hl. 3022
�J\.1IJrf" CA'l'ARINA _ ex. Postal' lU.

A V I S O Diretor; RUBEN � J.. RAMOS.

., lk1eglicia Florestal Regional,
no sentia" .1e coibir, ao màxímo pos- Gerente: DOMINGOS l. ü:l

sivel, as queimadas e del'riíbadas de mato, .arím de Impe- R.éP�e�����te6:
pedir es desastr.osos eteítos econêmleos e eculóglces qlle RejH<asentaçÕelM À. S. Lc.r�.

acarretam tais práticas, torna. público e chama a atenção ILtRda. S )
_

. • .. .

,ua . auador l >Ulta.. .u - - ."
de todos os proprtetartos de terras e lavradores em geral, andar.

para a: exígêncía do ClllllptlJuento do Código Fluresta! �'eJ.; 21l-5924 - - Rio di ;��ejro.;
'D' o o 791} d 23 1 19'''')· t

�
. ':tua fô de Novembr- �;:8 :i

I ecr, "'... o e. - d ,,}'t em odo e EHado. andar sala 6U - São Paulo,
QUEIMAUAS E DERIWBADAS DE .MA1'O

:Nenhum proprtetarlo de terras 011 lavrador pudera
proceder queimada ou derrubada de mato sem soltcttar,
com antecedência, �\ necessária líeença da autoridade í:lo�
restai competente, conforme, dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectívamente, estando os infratores
sujeitos a penalídades,

REFLORESTAl\iENTO
Esta Repartição, pela rêde de víveíros florestais, em

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

mentes de espécies norestats e de ornamentação, para for

necimento aos agrtcultores em geral, interessados no reflo-
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação ._�. .,__._. _

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob" MÊS DE ]\IAIO
tenção de empréstímos para rp-fJorestamento 110 Banco dn lNFORMAÇOES 8 - Domingo - F'armúcia Moderna - Rua João Pinto.
Brasil, �orn juros de 7% e prazo de 15 aJ10S. .

I
UTEIS 1 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo AntÔnIO _

Os Interessados em assuntos florestais, para a obtenA'
•

-0- Rua Felipe Schmidt 43. 1
eão de maíoree sclarectmentos fi requererem 1I:atHI'i1.l1.çào O lc.itor en.'o_"ttllrá, Il(l�ta co-, 15 - Dornlngo �_ Parmácra "'''n10 Antônio _ Rua F
d I' - .

JUl1a !l1tonH!t�oe, que nec .U"
. i;)�, , , • e-

e rcençapara queimada e derrubadas de mato, devem dii:.ri'amento e dê i me�i,.to:
'

'I
Jipe Schmidt 13. '

dirig'ir-se às
_
Agê�c�as �Iorestai� lVhaúcipais ou d�retameIl- ,IOH�;'\IS 'f·tlle.rV�,a 19 - Día Santo - Farmácia Catarinense _ Rua Tra-

te a esta Jtf.P::'I·tlçao, .sttuada ii rua Santos Dumont nO. 6 O Eatado , ,.,...... �.0:l2. [ano
FI 1

.

113
.

. A Gazeta ,......... 2.f156

I'
.

em OI" an(.p� • Diário da 'I'arde -.... 3.579 21 - Sábado (tarde). - Farmácia Noturna _ Rua
'.fdeÍ41ne' 2.470 --- Caixa Postal 395.

IA
Verdade.

'.' :........... 2.010 Trajano
.

Ende tele f' A' '1' Iinpranss JflCllIl • '..... 2.688 .

, reço e egra 1ü0: grISl va - Florianópolis, S. C. lIOSPl'�'AIR 22 - Domíngo - Fí\l'm�cia Noturna - Rua Trajano.
,

..� ......_.._. ...,., ._-�.- .<Pr�v�rd��1e: ... ,.,....... 2.114
28

� Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

v, I
(Portaria) ..••.•. ,.,..... 2.036 Conselheíro Mafra.

lagem com seguraaça N�:.êu Ramos v , ..811 29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Oonse-
U MIlitar .......•...... ".. 1.167 Iheíro Mafra.

SãQ Sebostião (Casa d.

.

e rapidez M�����Ld� "D��t�J�."é��:
'.all

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO cJ��M����a DR-"""'" s.iai

GENTES

lAPIDO ,(SOL-BR I-SILI)IRO":,,, Corpo de Bombeiros .... a.ala

11 I} Iii Serviço Luz (Reclama-
ções) '...... .... .. ..... l!.404

Policia (Sala Comissário 2,038

... Polícia r Gab. Delegado).. 2.lill�
• ,COMPANHIAS Di

Rua Deodoro csqmna_da I TRANSPORT:iS
Rua Tenente Silveh'ü l'rl�!;R.��....••......... ,. 1.700

• � ,

. ,Cruzeiro do Sul , .....•. 2.600
... .. ••• LlIo ,"""",,_. • •

•...lIõl-.<l

IP_� � __'_ _

_

-

�_::_:_.�==
..

�._ . ilf1!iir o •••• __ •••• ,...... 8.66'
- Vang ....•.••• ,......... 2 .•2.

ILóid� Aé1'8;' ,., ••..•. ,.. lUOll

I
Haal ,..... . •. , •••.... ,. %.1168

--------- �____ Scalldjnava� .• ,......... 2.:iOO

16ANCOdeC.�f�ITO PU�'PULARII I���:��c.. :::::::::::::::: �:���
AGrJlrOLA

. • Metropol •.••..........•• '.147
� f, u I La Porta ::1.:J�1

.

n . _ ."i'rL::U{l/'';6 ". .

I
Cacique ' ..•..... ' . ,. 1.449

I'\M.CI; v ---,r-_V\.O, , Central ••...•. ,......... ':.11114

F'1..0I1lAN.·OPOLIS -:5f6..(iàlÕ.rlnó, '

., E.tl·ela ,........... 1.871

I k�<f�kEj'i'o � , . . U�1l

,D!gque .. _ , •.....• ',. • . . . . Da

A IMOBllIARtA "tvl1GUEl DAUX"
RAPIDEZ - Cú.NFORTO - SEGURj\.NÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS ti RIO DE JANEllltl
Escalas ínterrnediárias em haja!, Santos, 810 S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nest.s quatro últi
mos apenes pana movimento dG passag.iros.

.

A.s escala. em S. Sebartiiio, I/.ha Bela, Ubutuba 1lau
P'i·ejudicú.;ão Q horá:'lo de chega,da no RIO (Ida) •

lTINERARlO DO N/N "CARL HOF.PCKE';

l
�----------��--r---------�----�----�----�--�--�--�'�'��--�l:------���'--r---��.��_.�----<

, .'. !

INDICADOR ,PROFISSIONAL!
DR.

R,O!!i�;ASTOS 1 MÃR���l� ��RMO �r:, V�dal Du�ra Filho
.

�om !lrática no .Hospltal 8io M F� I) I� O I E�P!�CI�LI�r�, E� DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO

I
DR. WALMOR ZOVER "rarCI�co de A,Ui!; e na CUlta

CLINIC.A. DE C;RIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO mo DE JANEIRO

W. MUSSI FILHO GARCiA aall do RIO. d� Janeiro w PEDIATRlA NEO·NA'I'AL DIS1'ulUHOS DO

• Doença. dG .p.�eUau ruplr.tódg, Diplollla4. "ela ';J'.clIldl{c. �.. C�I.t.J'��J10�;�[�A ADULTOS NASCIDO - ASSTSH:NCTA TECNICA ESPECIALJ;';ADfjjC!�s
TUBERCU!JOS. ICIClII.Il. d". MedlcJn. da ;l1ai""'-1 ContultÓl'io: Rua VitOl Doenças Internas PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPE'rtNCIA INFANTIL

DR ANTONIO DIB RADIOGRAFIA il RADI0SCO.t'lÂ ,: Ild._de du, -Br..IJ
- -

reles, 22 TeL 2675.
M"j-

CORACAO __ FiG/\DO _

!l<'ALTA DE APE'r,rTE) - TRATAMENTO DA ilNURESII NO-

MUSSI DOS RUJ.MOilS IE.-Illterno Jl'or euncurlo" Mau 'Horários' S
- T,l}'RNA E� C,RI�NÇAS _

E ADOLESCENTES! - DISTÚ!'!BIOS
Clrlli�l. do 'foru ternidade-Elcal. s··

' egundsli, Qu"rtu • RiNS - INTESTINOS I :oICOLoGlCOS DA INFANCIA - ENJi'll:RMIDADjJS DA Ur'J.N
- MÉDICOS -

f'm'msdo pela '(o':!icalílaci. "".�It;· (Setyiç� do. Prof. Oct.bto)tu- ,e5�� tt"�r::: 18 hol'!u Tratamento molterllo da
elA DE MANEIRA GERAL'

. J:t-

CI��:Ii�l����.l llló' 4e Medlcln.. ')"11010&11"., .

drl.lIeI Lt;IIl.) Residência' RUA ti:l' SIFll,lS
CONS'UL'l'OIUO - b'ELIPE SCHl'>UD'r 118

Servi\'o eompleN • IIp,eeiali- 1'1oiloclrurefl,o d: 8o.••ltal N.· :�·':!"�:.'p1�.rir�ço.. d� <:,I.fllCr; i midt, 23 _ '�o iI[jdar� l::t. �c� SONSULTAS -- DAS 2 AS fi HORAS:
'

lado dai DOlllNCAS n. 8líNliO. rn ...mol
d R d''''

c. -
• 'Tel. 3.00l! Cansultóriü - nua Victúr ,-,ONSULTAS CI nORA MARCArA, jo'ON'� H6f1

RAS, com 1lloderno. métodol •• Cura0
.. ;
de eãjled.lluçlit "Ia o 10 • JUillro ._':---.:__ , .

'''_ Meir II ??
RESIDÉNCIA -;- TENEN'rE SILVEIRA ao (1'0,111.11 1161)

nillgnóstico. e tratamento. ,S. N. L Ex-fauno • li,,-..�I.- HédlCo('clo dH:I.hlal •• DR. HENIUQUE PUlSCO
e es, ��. ATENDE CRAMADOS A DOMIC!LJO

•

SULPOSCOPIA - BIS'raltO - t;õllte de (.'11'111',1, 411 Prof. U,.· DOENÇ S
.Irl. e

'OARA· ISO
• HORARIO: Ui" AN rONIO I

--

-----------

SA.LPINGOGRAFIA _ ••�.li.O-1 Guj�arlea (IUil'), --I
A D1I SilNHOllA:B -

_

•. � Das 13 às Ui heras.
n.' IA'tI8TA DR CLARNO G.

U8MO BASAL . Cons: FeUpe S::lunld&, ti -

. P�RTOS -:: OP�RAo.OjiS �fÉmeO T I f . C it".
JUNIOR

.. RllcUote.allh. ,o-r o.u. e...w.- Fone 1801
,

.

,.
C ..ni, RUIl Joao .PInto n. 18., Operllçoes '- DOi'!oçu de �ê'

e e one. onsll orlO -

CL!1HCA I!:SPECIAl.l,l.ADA D&
GALLETTl

J:;ietrocoa�"t...io _ aalo. Ulln Atende em bara Vlaread.,
.

dpIU 16,00 �. 18,00 h("'�I., nho'a� - Clinka de AdUlto..
.

.

3.415 I CKIANCAS
- ADVOGADO -

VloleU e Jofu Vumellto. Res.: - Rua aitilV.. Junior, riea:enmtaenha !t.n�lt là'di.- !
a
Curso de EspecialÍ2a(,i\" no Rsidênci.a'.' Rua José do; CODMulbu da. i b Jl h01'aa.

R!la Vitor MeireJe. 60.

con.lultório:
Rua 'l'ujano. 11.1, 80 - Fone: 2896

Car'd
110 ....Olpl II

'l'UOSPital
dOll Servido!'1» du .1._ I R�I. C II ? d .1 ,. �

�'ONt4l; Z.46a - FlorianópoU.
I adI t d V I P

.

158 p.'
� , ... I. - • 1'. ,nllln"o,

10 andar - Edíficio cio Ilon�pio,
.. _. � �ft.

.tlllsidênci"
.a o.

.
.

a e erelra - rala 12.
, Rodrio: lIaa � à. 12 bora; - DR. YLMAR CORRIA -. a.. (S'HVIÇO do Prof. Mariano d. da S d d C

.

I ADVO('ADOS
Dr. HUS31, CLI� ICA Jd:ÉmCA 1 O�UIl. General Blttencourt n. Andrade)

au a e - oquelroS. X· DR. AN'rON 10 GOMES DE
Das li i.. 18 11.01'111 - Dra. CONSULTAS dá» 10 __ o 11 :lio- T' It· Consultas - Pela ll'iallli' DO

-

D A
-- DR. JOSlt MEDEIROS ALM""IDA

�USSI ra..
e e ane; 2.6011. Hospital dI! C21'idade,

- R. - M :RIO \VEN-
I VIEIRA

.mo

Reaidêncial A:unlda '!'rom-. Rua T·iradent" � - Fone "16 DR N'EW'l'�-O-N- A tarde das 1610 bl em din-
. DHAUSEN _ ADVOGADO _

Al1VOGAVÚ

powsk:y, 8..
,

. te, �o consultório -' Rua N�n.. I CLíNICA Ml!:DICA nw AD1.lJ.TOS Caixa Postal 16u __ luja!
Eecl'itório e Rellidôncii:

q-----.---- DR. JOSi TAVAF.J:S DAVILA Machado ]7 28QUlllp d .. 'lira-I E CRIANÇAS
I
Santa C t

.

-

I Av. Rereilio Luz. 11

DR. JúU'O DOm IRACEMA émURGlA GliRAL
. dente�. Tel: 27ti6 Consultório _ RlIa Joio Pin-

iii artn_I. T_e_l.A_,'_0_D_:_8_:_ .....3....4....6 _

MO.LE'STlAS NliRVOSAS • noençu de .Senhor.. - Prodo-
'
C
Re�ldencul - r111 Pr.u;id.nt., to ] O - Tel M 769 D LVIEIRA . MENTAIS _ CLINICA GaRAL logla -- Eletricidade Mé4tca outll�l;o 44.,. ,. I 'Uonsultas:' D�i ,·à. • llOrL�. r QU·r'o DauraMi:DICO I D S i N I li J.'f, Cl)nsultório� Rua Vitor .lIi- \ CLINICA0 R'.Bidênda; Rua lIatllvua-' �

ESPECIALISTA 1111' OLHOS,
'

. eI'y.ço • ,,"iolla " 0.'11- �ele. n. �g - '1'elefone: n07. 10LHOS OUVdeD S
Ilior, 46. 'felI. 2 lil�.

OUVIDOS; NARiz. GAllGA.N'1'A I
çall �"!Il�al'."

-,.. Consultaa; Du 16 bor...m ,

I '" - ,N.AJI'.lZ

I'
-

. CUnica Geral
TRA'l'AVilN'fO � OPlik-iO"li:S nect'!:t!f Ambul4C ... B"I_'

diante:...
- • GARGAN'l'A DR NEY PERRONE Especialista E'm moléstias de :Senhoras e vias Ilrinâ-

lutu·Vefllllelho - :N.bIlUa.... -,.- Paiquiatra do B.o.pltlll _
Resl(,encla: Fone, 1.421 DO

M'UND rias.
Uara-So... Colônia Sint'Ana

Rua: Blume1'l8u n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECI!. . :l

f'['ratuaeato 4. 11...il. 0.. COnV<llil1tuflipr. p.lo )l.Cro- D..,oENQAS Ifo �PARELHO Dl· Nghefe dQ �tervico d. O'l'OR!., Forma<io pel�. F·acnlda�. �acl-. Cura edical das infecções agudas e cronJ.cas, do
uiulnçiQ) choque I c.rdinol 1n'lllio "'1'1- I

GE"TIVO - ULCERAS DO KS- ,. P
do Hosp_al <je Florlanõpoha

.

",aol djj MediCina
.

Ulllveí'llldlide aparelho gen ito-uri' lÍrio nln '0
Anllo-retlilo.i.opll - R.r:al,ta'. '

.li1 I 't'
.' P' , �,., 'I'O'\1.\CO E DUODENO AUR-. ossue a CLINICA OI APA:Rlt- I do Brull .

li" aro os os sexos.

Olllllolll - tiGdetlle (
"

.....IU. PI�ON���,I.;S�P���rç:!C().'*Q�j,;: UL\-DElU&;ATOLOGlA '. CU- ��O� M�IS., MODERNOS PARA, .RiO D1I JANll!I!;t0 ·1
Doenças do aparelho Dig-estiv0 e <ln lIistemll lie1'VOJl1>,

ti. O","ll1JlG'.rlllcolo� (áatc. tu du 11 ... 16 �Ol'U
'

�lIb' I NICA ·G.I\.U:. 'd AE'ISAMEN r() da! DOlilNNÇJl,S; "'rHf4?,.,;o'-lmen�e n� Caia d., Horál'io! 10111 ·ás 12 e 2-u lÍs 5
81) t:ata••) u i DR JU"LlO PAUPIl'Z

II. PECIALlDADIiI '::;"ude Sao Mlluel" I 72 '
.

,

llorario da. • l.' U .tot.n 'II (UlR:. lnita Garlbaldt "'ilQu.
", '. J C�n"�I,ltan ._- p .. la mU'lH. Q()

I Prot. Fernando .Paulino Consu Itório: R. 'J'iraden teso g! - 10. Anõ,ur - Fone:

da., le la 18 :lioru.
.

'. d. Gl!n�r&t Bjtt..nc�uA.
,--

�

FILHO !ff(�:;PIIAL., :!r.ternn pOl' • ��'1o•. d() s.TV1lloIS246
Conaultóno: - R:I VJwr .iI.l- RESIDt:NCLA. &" lk>Q..iÍ'YiI.' E:l í�terno d. 110· .nflrmana A TA�D� - �!U lu' -! de Ururgi� R '1 '. R L

rei.. Xll - Fon" i6li. 139 'hl,2901 e Serviço di lI'utrc-entuolofia no, CONSULTORIO , :TO!. Ptldro dI> Moun eSl( enCla. . acerda Coutinho, 18 - (Chácara
Ih•. - )lu. SãO' lor&. I' - _ ""� "'_' Ida ,SlInt:, Casa do Rio de Jalleiro I . CONSyLTOltlO - lha 401 I!:.tagl<' por 1 lino na ".at.r- (lo Espanha) Fone: 32"18.

Fon. 11'11. DR. ARMANDO VALi- (Prof. W. Ber&rdiuo!ll�). ILHE_?S nO �•. Oldade -- Z�r.ola".
.�..

'..!
O DE "'''C'fel Corso de neurolollU (Prot. .RE�IOENCI� _. F.llp. B<lb I Prof. OtÁVIO Rodnguea LIU'. �

-nR. SAMUEL FONS.CA RI � I
Austrl!gesil(». mldt nO 1I3 Te!. 2#66 -I rnterno por .i �no do Pr ato

CIRURGUO.DEN'l'18'1'Á DOI Seniçol Ce CUalea lalaa'U Ex interno do Rólpita! Dlatn- Socorro

Clinica - Cil'ut�ia - Prot... da Alal'tênda M'lIDlelp.1 • ••• nidade V, Amaral. DR. ANTÓN�O MONIZ· Ol-'ERAÇOES
Dentária ..

pltal de C.tlda.. ! DOENÇAS. lK'l'IUl.NÁIi AO
CLINICA DE ADUL'r '.

Balol J: • Illlra-Verv.lII. Cl.iNiCA MIíDICA DII C:&lANQ· Coração, Eatõm o, tntitttlllo, DE ARAG . DOENÇAS DEl .jEN1:OR \8

Coaault6-rio • Itilidhcíal :&111

I' tI.ÁS
• ADULTO.

t1.íi'fldO
• via. bHiu &111', o... • CIRURGIA.l'RHUMA1·OLQGlA , C?NSULTAS;. �() lIo.pita! di

li'erulIndo )(a�,.do •• - .lltr.ja - ,(lOi • útero.
I

Ortopedia Caridade, dllmam�llt. dai l:: às

TlIldou: XIII Coa'lIltAria: kll& 1ohlll.. ..- COlliultõrlo' Vit.<>r blnl",. 80nsultório'; JoãQ Pinto, l.íI. 10

Conaultaa: ela. S,DO •• 11,111 IChado,
'I - COlllaliu PI lJ .. n.

I'
Dlls Ui à. 17 diàriarotlllt.. 29. 3" 48 das 14 às 16 horas.

• dali 14,00 á. 18 'boraa 18 bo�.i .
-. _. ·1 Dili l� _1.• .1" iloraa..

_

Menos 11.08 Sábados no Consultório à Rua João Pin·to
Exchlii V&llIenta com aura IIlU-

.

lt...dlncla: _Rua lI.recail UlIl- ."

Re8ldellcla; RGa. Rocaill"a Iii. Res: Bocaiuva 1l!i. nr. 16 (10 andar).
t.... . ].litrmo;, I - fOlia; ''ln I&;·on._; id8. Fonu; - t.7U, RESIDENCIA: - a·_a DlIark

Shntef, 129 - Floríanópolh.

INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE
VENDE

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
cd; 800.000,00. Negócio urgente.

-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito

no Estreito, sendo uma de al venaria e outra de-madeira.

Preço Cr$ 300.000,00.

ITINERáRIO PARA O MÊS DE JUNHO
I D A

Florianópolis Itajaí
27-5
8,-6

ASS'NATUgA3
N" Cl'Ijlital

25-5

6-6

18-6' 20-6
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Urna casa .de madeira racam-construida, pintada a

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

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

Uma casa de material, localizada num terreno de

lOx500 sito a rua 14 de Julho, Eetreito. Negócio urgente.

Preço Cr$ 140.000,00.
--0-

Uma casa de madeira recam-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra,
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
-D-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio. I
Preço Cr$ 150.000,00.

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terrena

de 20x28, de. t�manhos diferentes, situadas junto a Es

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

ta oferta. Negócio urgente.
-0-

Três magnif'icos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

';0 Cr$ 170.000,00.

Ano .. , ........• , .,.f 170,00
Semeatra .... " ..... CT� 110,00

No Interior
Ano ..•...••..•. -

•... Orf :;�U.DÓ
Semestre .,........... Crf1l0,OO

1_Anúncio mediante ·onüálo,
Os oI-Íl;in'\is, ",e.mo não pu-

b llcadoa, não serão de ctvtdos.
A uireçâo não se responaat Uíu

IjleJos co nce
í

t"s emitidoi noa II.'·

tiio, ail8ina!o!oa,

30-6
VOLTA

Rio de Janeiro
1-6

Santos
2-6
14-6

,26-8
13-6
25-6

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

fARMACIA DE PLANTA0

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sa.nto
Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Schmidt 43 e
Trajano.

A presente tabela não poderá ner alterada sem prévia
autorização dêste Departamento.

Florianópolis - Itajaf - JoinvHle -- Curítlbe

Raios X
. . . . . . . . ..

.
...

Agência:-0-

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

-0-

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

I'1parelhagem moderna e completa para gua'quel' eUIIUI
l'adJolópco.

Radlogratlt.ã e rad10llcoplal".
Pulmõ�a e coração (torax).
Estoruago _;_ in tesUnes e ligado (c;:;.lecistogratia).
IUns e beXiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hister.o-salpingegrafia com Insufla

ção das trompas para diagnfisUco da �ster:U2d�dli:.
Radiugrafia!: de essus em gel'lU.
Medidas' exa'as do!! diamel,rO!D (ja bacta pau G.rienta

ção do parto (Rádio-pe}vimetria).
plàl'iamente Ila Maternl(]r�dí:t Dr. Cal'loH ,Corrêa.

-0-

Unia casá situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo

te anexo, com onibus na porta. Preço' êr$ 150.000,00.
Vende�se a casa ou o terreno em separado. /'

-0-

Duas casas de material, situadas no Morro do Ge-

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das d·uas .

Cr$ 150.000,00. Fakilita-se pa'g·amento.

---.

Restaurante Napoli
RUA Marecha.l Deodoro 60.
Em Lage.s, D_O sul do Bl'iUlll, o melhor I
Desconto especIal para os senhor61 Y.I.aJanw.

Lavando com Sabão

�iraem "Est=>ecialidade
da ·Ola. TIIZIL. IIDOSIBI1L-Jolovllle. (mlrca reoi'strada)

ecoDomlza,.�e tempo ....
e dlD�elro

_____•__� ��� ��__;:,.",__,"'_ • .. __ •__�_. • � w _

.....
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ALISTAMENTO PRESO11 DE JUNHO ton tentou atacar, no anco-. ELEITQRAL SANTIAGO, 8 (U. P.) -

A data de hoíe recorda- radouro de. Pozos, em'Bue- f 'H1':1�

6 'ministro da De esa ar 1-

nos Aires, à, Esquadra Ar-
RIO, I (v. AS - O encer- cia a prisão do capitão Hug-

gentina do AI m i r a n t e ramento do' alistamento, s:- go Barros, chefe da guarda
Brown; gundo esclarecimentos colhi-'

do ministério da Defesa, que
- em 1.840, junto do ar-

dos na Justiça Eleitoral, 8Ó desmentiu recentemente as

reio Salso, o Coronel Manuel
se dará sessenta dias antes declaracões divulgadas pelo

dos Santos Loureiro, da:
do pleito. Quanto ao exerc!- jornal ?"El Debate", segundO

Guarda-Nacional do Rio
cio do voto/pela mulher, so- as quais pertencia aos mo

Grande do Sul, derrotou o' mente é obrigatório para a- vimento ela "linea recta".
caudilho Fileno de Oliveira quelas que exercem função
Santos e continuou a sua remuneràda, Istó é, _?ara �s ,I Ate'nç-a-Omarcha sobre São Gabriél; que ocupam funçoes en

"

- em 1.847, no Palácio da qualquer setor de atividade. Uma Sra. Francesa ensi-

Bôa Vista; no Rio de Janei- Por outro lado a mulher na o FRANC1l:S em aulas
1'0, faleceu o Príncipe-Impe- que se fizer eleitora, mesmo particula_:·es. Informações:
rial do Brasil, D. Affonso; que não tenha .tunçâo rernu- Rua Nereu Ramos, 26.
- em 1.865, travou-se a nerada, está obrigada ao i:

Batalha Naval. do Riachue- xercicío do referido direito
lo entre a Esquadra Brasi-. .não podendo exlmír-se dó
leira comandada pelo Chefe votar sob pena de incorre)
de Divisão Francisco Ma- em punição, Por enquantc
nuel Barroso da Silva e a não houve qualquer altera
Paraguaia comandada pelo cão na legislação em vigor
Capitão de Mar e Guerra modírícando os aspéctos cl-
Pedro Inácio Mezza; tados.

- em 1.915, nesta cidade

Acy Cabral Teive :Ie Florianópolis, foi funda- SURPRESA
Aconteceu na Rádio Na- do um clube náutico, que BONN, 8 (U, P') - A no-

cional do Rio de Janeiro. tomou o nome de RIACHUE- tícía sobre o convite russo a

Jac�ueJine François, cujo LO e tantas glórias tem con- Adenauer, para uma visita a

canto é uma cortesia de qüistado para o esporte ca- Moscou, caiu como uma bom

amor para milhões de aman- tarinense e mesmo brasílei- ba nos meios oficiais daqui.
tes da canção trancêsa, te- 1'0; O chanceler Adenauer, em

ria desfeiteado o público,
- em 1.946, foi proclama- palestra com os jornalistas,

cantando de cóstas para o da a nova República ltalia- disse não desejar, por, en-

auditório da emissôra Iider na.
. quanto, fazer qualquer co-

do Brasil. ,André Nilo Tadasco mentárío a respeito .

A direção da Rádio Nacio- -�.. .

nal, com�tendo-r talvez um
,. ..

exagêro, distribuíu nota ofi

cial, dizendo que Jacqueline
F-rançois não ocuparia mais
o microfone da emissõra, en
'quanto não pedisse descul-
pas ao público. DEPARTAMENTO FEMININO'- TARDE DANÇANTE,É estranho que essa can-

tora, que não nos visita pela . De ordem do colega Presidente do Centro Acadêmi

primeira vez, só agora tenha co, comunicamos aos Interessados que a Tarde-dançante
lembrado de desconsiderar que estava programada para o próximo domingo, dia 12,
o nosso público. no Bar Acadêmico, será .levada a efeito na mesma data,
Não se póde conceber que em homenagem aos namorados, das 16 às 19 horas, nos

Jacqueline François tenha salões do Lux Hotel, gentilmente cedido por sua Direção,
tido um dêsses acêssos de para esse fim.

ímpertínencía, um dêsses dê- Pedimos às senhoritas interessadas que procurem
lirios que assaltam certas retirar, na sede do Centro, os cartões que darão ingresso
celebridades. à tarde dançante, no horârio de 10 às 12 horas de, do-

O que naturalmente ocor- mingo.
reu, déve ter sido isto: Os cavalheiros devem providenciar o ingresso com

A cantam possúe certos antecedência.
háhitos aº cantar eri)' rádio ,. Flqdanópolis;:10 de junho de 1955
ôil gravar, hábito��q\le C0l1-" 'I'eresínha-de 'Afmelda Pédroso _: Preso do' Depto.

�

soo
s istern em concentra-se, por- Feminino.

- o jovem Corignasl Bar-
se à vontade, e' até tirar os

1'OS � Costa, filho do sr.
sapatos, coisas que não faz, J•••••••••••••••••@�••••••••••••••••••••••f

Bolivar Natividade da Cos-
por exemplo, em "'boites",

ta, funcionário do Banco do
onde as deficiencias do can

Brasil de Curitiba, e de sua
to são supridas com géstos

esposa a sra, d. Adelina Bar-
e onde não há necessidade

Nova Di,reforia eleita e empossada ros da Costa.

�l�ánsC�!�:::'s técnicos de

Recebemos e agradecemos a seguinte comunicação:
. .Dê um BOM ABRIGO ao Aconteceu, porém, que a

De ordem da Sra. Presidente do Grêmio da Sociedade seu capital comprando lotes Rádio Nacional reuniu, no

Carnavalesca "Tenentes do Diabo", tendo a honra de le-
no bairro mais futul'OSO de' audit'orio, grande público à

vaI' ao seu conhecimento que, em sessão realizada em Florianópolis..... .... revelia da cantora. MILAGRE DO. CON- terminadas.
5·5·55, foi eleita a nova diretoria que regerá os destinos Convenceram Jacqueline GRESSO I O atêrro que dará maior
dêste Grêmio no período de 1955-56, tendo sido empossa- de que devia ao menos dei- O Congl'esso Eucarístico pista de pouso ao Aeroporto
da em 19 do corrente mês, que ficou assim constituida: QUER MAIS xar que abrissem, as cor- [nternacional que se vai

I
Santo Dumont, o único' no

Presidente de Honra - Maria Júlia Fleming. BUENOS AIRES. ' (U. P.) tinas, para ser vista at�'a- reunir no Rio no próximo' mundo dentro da cidade,
Presidente de Honra - Nicolina Veloso.

_ O presidente Juan Pero'1 véz do vidro que separa o mês de julho, vem provo-
I

que dará novas avenidas du-
Presidente _ Maria Machado. criou, ontem, uma Comissão ,estúdio do auditório. cando medidas extra-c<Yn=' pIas para automóveis rumo

la. Vice Presidente _ Clara Speck. para aumentar a emigração Jacqueline c o n c o r dou. clave no sentido de não far: à zona sul, desde a Praça
2a. Vice Presidente - Edite Romão.

/ de alemães para a ,Argenti- Mas, na hora da audição, tal' alimentação, acomoda- Paris, até a "curva 'da
Secretária Geral - Maria de Lour,des ChR.plin. na, O decreto, publiCado no éla foi surpreendida com o ções para os peregrinos, I amendoeira", prOSSegUIra
la. Secretária - Helena Digiácol11o. Diário_ Oficial, designou fun· microfone colocado diante transportes etc. Não é fácil i após o Congresso?

I2a. Secretária - Noemia Gevaerd. cionarios da Chancelaria e do público. receber uma cidade de cêr-. Outra providência tomada
la. Tesoureira _ Clotilde Marangoni. do Banco Central, que inte- Jacqueline agarrou éla ca de três milhões de habi- pela Prefeitura do Rio: -

2a. Tesoureira - Maria de Lourdes Costa. grarão a Comissão, O 110V3 propria o microfone e o con- ta11tes, 'mais de quinhentos Turmas de trabalhadores se I .

As 5 - 8hs.
Oradora - Dulcemar Costa. organismo deverá trabalhar duziu até junto da orques- mil de uma só vez quase. De- espalhnrão pela cidade para Randolph SCOTT - Pa-
Conselho Fiscal - Alba Franzoni, Enoi Coutinho,' sob a direção da Comissão tra, cantando seus números ve tumultar, deve atropelar tapar os mil.e um buracos! trice WYlVIORE em:

DUlcemar Souza, Marlene Gevaerd, Ivonette Duarte Sil-; Inter-govel:namental da Mi- sem se dirigir ao público ainda mais a capital, já bem das ruas cariocas. Fo! pre- DE ARMA EM PUNHO
va, Lidia �guiar é Du�céia Veloso. I graGã� �uropéia. -:'-t� agora, atráz do vidro. tumultada. .. ciso haver o Congresso para Technicolor

AtenclOsas Saudaçoes. a malOna dos ImIgrantes Não podemos crêr que O atêrro da Praia das se dar o milagTe da Prefei- N o Programa:
Maria 'de Lourdes Chaplin . .:...5·Secretária Geral. I �hegados à Argentina é de Jacqueline François tenha Virtudes está sendo ativa- tura mandar fechar os bu- Vida Carioca. Nac.

.

.

O italianos em virtude da dis- pretendido insultar ou me- do, trechos e?,istem entran- racos das ruas, que há tan- Preços: 9,00 - 4,50.

(lU 81= DOZ 1= 01=' AGOST, tribuiçã; da Comissão Intel'- nosprazer os seus ouvin- ,do na pavimentação. Só as- tos anos vêm provocando de- Imp. até 18 anos.
.

L L L governamental. tes d6,auditório. sim houve o desmonte do sastres dando prejuizos a

Ela bem sabe que uma Morro de Santo Antônio e tantos donos de automóveis,
cantora seja quem fôr, ne- vem lembrar Com a rapidez de ônibus e de caminhões!
cessita do público para po- - trabalhando-se dia e noi- O brasileiro tem capacida
der sobreviver. te - a azáfama da constru- de de trabalho. Quando quer

E, Jacqueline é bastante ção do Estádio Maracanã a- realiza e rápido. O pior é

inteligente para compreen- pronta do para o Campeonato fazê-lo querer fazer... As
der a situação. Mundial de Futebol. O mes- provas estão aí ...

Faltou, isto sim, entendi- mo sucedeu com o Campeo- Mesmo sem pensar nos

menta entre a artista e a nato Mundial de Basquete- outros benefícios que o Con

direção da Rádio Nacional. boI, o Maracanãzinho foi g-resso' Eucarístico possa
O résto é publicidade. Tu- feito às corridas. E ambos trazer-nos, já· muitos estão

do é lucro, como díz o Pitu- Maracanãs pae e filho até 1 ser debitados à sua reali
hoje não tiveram suas obras �ação!

1

ver-se-á cercada de carinho
"as manifestações de apre

ço por parte de seu vasto
circulo de amizades.

O Estado, respeitosamen
te, apresenta felicitações.
FAZEM ANOS, HOJE
-. Dr. Marinho Lobo, ad-'

vogado em Joinville
Senhorinha Marilia

.\IIoelmann Gomes,
- sta. Valdivia, filha do

bosa, filha do sr. Elpidio
Barbosa e d. Elaide Maria
Barbosa.
- sr. 'I'olêmaco Martins

da 'Costa.
- sr. Manoel Joaquim

Dutra.
- sta. Valdivio, filha do

Tte. Belisario Santos
- o jovem Helio Oliveira.
- srta, Maria de Lourdes

Cunha, filha do sr. João
Ferreira da Cunha.

.

�."-"""",w�__""JV'.!"�....a_��._�--"'''�-':, - o jovem Roberto Blu
menley, filho do sr, Carlos
Blumen ley.
- sr. Osmar Monguilhott,

20 tenente da PoliCia Mili
tar.
- sr. Darci Garcia.
- srta. Nair Tavares, fi-

lha do sr. Major Jacó Tava

res, de Tijucas.
- sra. Eloá Moelmann

Gomes, . viúva do saudoso
conterrâneo Major Gercino
Gerson Gomes, do Exército
Nacional.

-

- "sra. Arrninda Cardo-

'Herculano Mariz

Cair para subir constantemente,
Morrer, mas reviver, oh! �ar.inheiro!
Êsse o destino teu de braaileiro

Numa pugna renhida e ·refulgente.
r .

_"._':i:�: ....

A Parnaíba, o teu civismo ardente,
Tua existência, teu valõr inteiro,
São orgulho da. terra do Cruzeiro
E lendários padrões da nossa gente!

Caiste num convés ensanguentado,
A sangrar sõbre as táboas de um altar,
Oh! magnifico herói sacrificado!

Moribundo, deixaste de lutar;
Morto, fôste nas águas sepultado ...
Mas, na História, não cessas de brilhar!

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio _de
preencher o coupon abaixo e remetê-lo � noasa Redação,
afim de completarmos quanto antes, o nosso.Cadastro

Saciá!.
Nome
Rua

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

•••••••••••••••••• f. 0"0 ••••• ••••••••••••••••••••

Mãe ••..••••••.•.••••••• ! .

Pai '

.

Data nascimento .

Estado civil ;.':
,

.

Emprego ou Cargo .

Cargo do Pai (mãe) .........•............ , .

1�OITES SERTANEJAS
O Grêmio da Sociedade Carnavalesca "Tenentes do

Diabo" fará realizar nas noites de 11 e 12 do corrente,

vesperas de Santo Antônio, no Galpão dos .Tenentes �o
Diabo, altos da Rua. Felipe .Schmidt, uma noite sertaneja
com início às 19 horas, com fogueira, amendoim, batatas,
melado, quentão, pinhão, etc.

Todo produto da. festa reverterá em benefício do

próximo Carnaval.
Para as dancas e outros divertimentos dentro do

alpão, agremio' reservará o direito _de exigir a apresen
tação do cartão ingresso,' que será distribuído. Nãq' per
cam pois, sábado e domingo, às festas no Galpão dos Te
nentes.

A Diretoria

S. C. "TENENTES DO DIABO"

PROGRAMA DO M1l:S DE JUNHO

SÁBADO - DIA 11 - GRANDE BINGO DAN

ÇANTE, EM BENEFICIO DA SOCIEDADE DE AM
PARO A VELHICE:

DOMINGO - DIA 12 - "SOIRÉE" ROMAN
TICA DO DEPARTAMENTO FEMININO EM HO

MENAGEM AO "DIA DOS NAMORADOS", DAS 21
A 1 HORA.

SÁBADO - DIA 18 - NOITE DEMONIACA,
COM OS "DEMONIOS DO RITMO" E "CACÁU E
SUA ORQUESTRA". "SHOW" E ATRAÇõES VA

RIADAS.
ATENÇÃO: - ,Por motivo de fôrça maior, a

,grandiosa "FESTA DE SÃO PEDRO", será realiza
da na noite de sábado, 2 de Julho entrante, po.dendo
as reservas de mesas 'serem feitas na Secretaria do

ClUbe, a partir do dia 10 do corrente.

ANIVERSÁRIOS
Snra. Waldivia Santos

Kagenanskas .

Aniversaria-se h o j e a

exma. sn ra. d. Waldivia
Santos Kageuanskas, espo
sa do sr. Francisco Kage
nanskas, do alto comércio
paulista, e funcionária des
tacada da Imprensa Oficial
deste Estado.
Dama de raras virtudes
distinta aniversariante

NOVO "RECORD"
PARIS. (U. PJ - O he-

licóptero 3.130 "Alsuette II:'.
da "Socicté Natinonale de

Constructions Aeronoutiques
du Su Ouest", equipadO com

uma turbina "Turbomeg'a
.

Artouste", de 400 c. v., batel_]
o ','recorc!" do mundo em al
tura, de todas as categorias,
elevando-se a 8,260 metros.

IJ!I!"-�"
Dê um B01\'l ABIUGO á sua

saúde, construindo sua casa

de praia num local pitôl'esco
e salubre.

ACÉLERANDO, ..
WASHINGTON (U. PJ

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA - A Fôrça Aérea americana
Cirurgião Dentista está acelerando a construçãJ

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9 de suas bases de defesa nos

11 h lIorário: Segu�da Quarta e Sexta feiras das 8 às Estados Unidos, por causa

oras . dos rápidOS progressos que
1'el'ça e Quinta feira, das 14 às 17 horas a União Soviética tem feit(),
Atende à noite exclusivamente com hora marcada. no que concerne à produção
Capoeiras: Terca e Quinta feira, das 8 às 11 horas de bombardeiros interconti

Sapado,_ gas 14 às 17 hOIa.s.

Florianópolis, Sábado, 11 de Junho de 1955

HOJ E PASSAD,ONO

neiro;
- em 1809, o Intendente

de Policia do Rio de Janei
ro, Fernandes Viana, baixou
um edital a respeito da hi

giene das habitações;
- em 1.826, à frente das

2a e 3a Divisões da Esqua
dra Brasileira, o Capitão de
Mar e Guerra James Nor-

nos que:
- em 1.557, faleceu o Rei

D. João III. Foi quem divi
diu o Brasil em Capitanias,
promovendo a sua primeira
colonização;
- em 1.611, em São Pau

lo, faleceu D. Francisco de.
Souza, Capitão-General e

Governador de São Yicente,
Espirito Santo e Rio de Ja-

Aconteceu

Centro Academlco XI de Fevereiro
da FiPcnldade de Direito

ca..

CINE SAO JOSE
As 3 --7,30 9.30hs

.. o CINEMA MEXICANO
APRESENTA

[inon SEVJLLA - Ap
tania ACOSTA - Carlos
LOPES lVIONTEZUMA -

Andre SOLER - Andréa
PALMA - e Gregorio BAR
RIOS Cantando Solamente
Una Vez em:

LEVA-ME EM TEUS
BRAÇOS

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

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

As 4,30 - 8hs.
CINEMASCOPE

Tyrone POWER - 'I'erry
MOORE - Michael' REN-
NIE em:

HEBELIÃO NA INDIA
Technicoior de Luxo

No Programa:
Luvas do Barulho. Dese

nho Colorido.

Preços: UI,OO - 10,00.
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
Ninon SIVILIA - Andrea

PALMA - Andre SOLER
- Gregorio BARRIOS em:

LEVA·ME 'EM TEUS
-

-BRAÇOS.
No Programa:
Fatos Em Revista. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp, até 18 anos.

As 4.- 8hs.
10) Paisagens Do Brasil.

Nac.
2°) O C A S T E L O DO

MONSTRO Com: Richard
Arlen

30) TESOURO DA FRON
TETRA Com: Tim Holt

/1á) O MISTERIOSO DR.
SATAN. 13/14 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 8hs.
SENSACIONAL SERIADO
EM 15 EPS. NÚMA Só

NOITE
A RAINHA DO CONGO
No Programa:
Noticia Da Semana.

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

Nac.

AVENTURAS 0'0 ·ZE-MUTRETA •..
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._1_1_1"",-.,8: .il'�. a._i"cea$e �olão
_ , ,Dando prosseguimento ao

PROSSEGUIRA� -DOMiNGO O TORNE.IO DOS CLÁsSICOS "NELSON it:.tAI� MACHADO" COM A REALIZAÇÃO DE MAIS �.�l��j�,��lO �ep��ar�!�:�'a�:�
QUATRO ENCONTROS; A SABER: FIGUEIRENSf·X PALMEIRAS;.NEST� CAPITAL;.CAXIAS X HE�ClllO LUZ, EM JOIN· �:FE�::��::-�:'3:7a?!,n�:

VllLE; OllMP�CO X A�RICA;- EM�. BL�MtNAW)� E FERROVIARIO X AVAt EM TUBARAO. d�a�!����1:�f!s�'aS����in::�
colocação dos mesmos:

10 - Quarteto "Big" (Co
queiros Praia. Clube), com
1.824 pontos,
2° - Quarteto'-"Bola Pre

ta" (Barriga Verde), com
1,722 pontos,
3° - Quarteto "Os galos'"

(Barriga Verde), com 1719
pontos .

4° - Quarteto "Fantag,
mas", (Granadeiros), com
1.670 pontos.
5° - Quarteto "Tá Bom"

(Granadeiros), com 1.653
pontos.
,Y 60 - Quartéto "Leões da
Serra" (Barriga Verde),
com 1.622 pontos,

7°. - Quarteto "Três
Mais Um" (Barriga Verde),
com 1.593 pontos.

80 _ Quarteto (�Sobras"
(Granadeiros), com 1.508
pontos,

I Individualmente, eis os
'10 primeiros colocados:
I 10 Lange 471; 2° Walde
miro 457; 30 Cardenutto
'J53; 4° Oswaldo 449; 50 Ar
lindo e Amin 444; 60 Nel
son 443; 7° Henrique 441;-

Salve! Clube Naútíco 180 Eurico ,440; 90 Vado 423
Riachuelo! e 10° Osn ildo 420 pontas,

............................................................._ ,••••OO••(jj••••4i "t;.(j••••• ilDI �.a.

"o- E8:tafrl�0;r. Espo-rtivo"·
...." tIHtt _M _ � �""".A,.�·"'h·A""'''ô.··�.a8.líiIa.c@C»f.t6}.fII " Ii w•••H•••••&.�.O-lH.�1i

o PROGRAMA 'DA-·COMPETICAO ..

NÁUTICA DE -DOMINGO
,

(Conclusão), .

\ Jg:lat.emy da Silveira, ,pa-
40 pareo ,-,- Às-lO horasz

-I' tr,ao.
e remadores Onldo

.

Lisbôa, Kalil Boabaid.iGleno
Classe Principiantes --"R, Schrer, Osmar Boabaid,

Ioles a 4 remos ---1.000 me- �Edy 'I'remel, Argeu Vícen
-tros - Taça "Federação do: te Críppa, Jackson de Pau

Comércio de Santa Catarí- la Kuerten e Pedro Gesser.
na" e medalhas de prata e I Balísa 3 _ Clube Náuti

br�nze. \ co Francisco Martinelli-
Bal isa 1 - Clube de Rega-, J

Jobel da Silva Furtado, pa
tas Aldo Luz _ Álvaro EI- trão e remadores Altarniro
po timoneiro e remadores Ferreira da Cunha; Alfre-,

- I
Aldír Garbelotto, Daniel Re- "do dos Santos Filho, Valdo
gis, Nivaldo Daufeuback e 'José Franzoní. Walfredo dos

Walberto Schmidt. ISantos, Edio Hugen, Carlos
Balisa 2 _ Clube Náuti- José Cevaerd, Walter Ourí

co Francisco Martinelí - !
ques "€ Francisco Corrêa.;

Jobel da Silva Furtado, ti-
moneiro e remadores Cláu- 6° páreo ""':-As-10,40 horas i
dio Gomes Jardim, Carlos
L, Wojcikiewiaz, Pedro'Pau- Classe, -Aberta . -:-

' Out-
lo Flores e Olímpico Ânge� iiggers a 4 com patrão _'

. lo Frotta.
.

12,000 metros - Homenagem
Baltsa 3 - Clube Náutico ,à Marlnha de Guerra _ Ta�

_

América � Harry Wetsen- ça "Almirante Barroso" e

��l'g, pa!rão e remadores lmedalhas de prata dourada,
Werner Woesttroff, Gerhard prata e bronze,

Zwicker, Paulo W. Krause e I Ba lisa I, - Clube de Re

Olívío Serpa. gatas Almirante Barroso _

Balisa 4 _ Clube Náutico í Assis Brasil, timoneiro, Ivo

Riachuelo - Moacir Tzeli- ,\ Rítman, gova; Otâcílio Con-.

kis, patrão e remadores, cacto; sota voga; Ernesto
Flávio Veloso da Silva, Val-,

.

Kamínskí, sota prõa e Vil-,
ner Barbí, Beny Júlio da mar Eiras, prôa,
Gama e Hilton Menezes, I. Balísa 2 _ Clube Náutico

América _ Harry Weisen-
50 páreo - As 10,20, horas.-,' berg,- timoneiro; Antônio

Pedro A..aini, voga; Wal-
Classe Novissimos _:_ Out-

.

demar Annuseck, sota vo-'

riggers a 8 remos _ 2,000 ga; Edgar Annuseck, sota

metros _ Taça, "Bolsa Ofi-' prôa e Edgar Germer, prôa.
cial de Valores de Santa Ca- i Balisa 3 _ Clube de Re

tarina" e medalhas de prata gatas Aldo Luz - Álvaro
e bronze. i Elpo, timoneiro, Hamilton
Ba.lisa 1 - Clube Náutico Cordeiro, voga;. Francisco

Riachuelo - João Leonel Schmitt, sota . voga; Edson
de Paula, timoneiro e rema- Westphal, sota prôa ,e Sadi
dotes Luiz Pedro Jacques, Berber, prôa.
Regis, Airton Maciel, Félix, Balisa 4 _ Clube Náuti

Zaguini Silva, Nelson Pi-
I
co Atlântico _ Lourival'

rath, Hélio José Santana, Sehroeder, timoneiro; Har�

Osmar Jesuino Ferreira e ry Behnke, voga; Waldemar
David Fritz Jerlich,

\
i Herbst, sota voga; Norberto

Balisa 2 - Clube ,de Re.- - Haritsch, sota prôa e Mar
gatas Aldo ,Luz - Moacir cus Hille, prôa.

/Ilve,:. G,'u�e Náutico Hiac�uelo I
DEHtllE;�HOJE�: 40° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO GLORIOSO CLUBE

CAMPEÃO BRÁSllEIRO DE 1936
IEni jestas .está o es

porte do remo de Santa
Catarina, com o trans

curso, • nesta .data, do
40° aniversário de f'un

dação.do Clube�"Náuti .. ,

co Rfachuelo, o bravo
. e

. .quenídn, .grêmio _ do ,I'bairro da Rita Maria,
cujo acervo -de conquis-
tas�no .esporte náutico
de Santa Catarina e do

Bràsíl é dos mais notá
veis, sendo que em H136,
em São Salvador da

Nestes quatro decê
nios de exlstêncía, pug
nou sempre o azul e

branco, com todas asBahia, pela bravura de
Décio Conto, timoneiro
e 08 remadores Orlando
Cunha, Otávio Aguiar,
Joaquim Oliveira e Au
rélio Sabíno, deu ao

nosso Estado o pompo
so titulo de Campeão de
remo do Brasil,

suas energias pelo pro-
gresso aempre crescen

te do remo catarínense,
merecendo por .ísto to
do o respeito e admira
ção do mundo esportivo
de Santa Catarina.

HOJE IlGRANDE CHURRASCADA PRO' CONSTR8CÃO.

. ,,)'

DO ESTA' 010 DO FIGUEIRENSE·
Huínbeeto Maéhado e

seus eslm:.çados. anxtlía
res. continuam .labutan
do .sem esmorecímento.
pelo progre-sso e pres-.
tígio do.Eígueírense Fu
tebol Clube. Inaugurar
a praça de esportes do •

alvi-negro no Estreito
dentro do meno!.', espa.

-

ço de tempo posslvel,
eis um- dos grandes
objetiv,os da atual dÍl:e
toria do quel'Ído clube.
Com êste propósito,

vem a diretoria nest.as
últimas semanas traba
lhando com afinco, bem

evidenciando o aeêrto
da. escolha dos novos

paredros do alvi-negro
Assim, hoje, em ter

renos da Penitenciária
do .Estado, na Trindade,
o Figueirense promo
verá, com início às 12
horas, uma monumental
churrascada regada a

cerveja, a, qual, espera
s,e, será co�.'oada de com

pleto, êxito, tendo já
ad.quirido cartões para
dela participar grande
número de associados e

simpatizantes do cam-,

peão da cidade.
Quantos desejarem

participar dos comes e

bebes do alvi-negro po
derão procurar o sr,

Havíaras, em seu esta

belecimento, comercial,
ao lado do Copacabana
Bar, à rua Tenente Sil
Vei1'3. Preço: Cr$ 50,00.
A diretorfa do Pígueí

li,euse, ,se�pre atencio
sa com a Imprensa es

}loÍ·tiva, brindou o nos

so cronista com um con

vite, o que muito agra
decemos.

"O Estado" sauda o

glorioso Clube Náutico.
Ríachuelo, ensejando
aos seus denodados di
retores e remadores
muitas prosperidades
para honra e glória de
Santa Catarina e do
Brasil.

JOQUEI CLUBE DE SANTA 'CATARINA

CAMPEONATO VARlEANO
DO PALMEIRAS

lAUBATE' X
CURITIBANOS

SENSAÇÃO EM ITAJAI PELO CAMPEOQ
NATO ESTADUAL DE BASQUETEBOL

JUVEN1L
Sob o alto patrocínio da: de Florianópolis, Joinvílle

Federação Atlética Cata rí-" Blumenau e Itajaí.
'

nense, real iza-se, hoje e
I

Bons duelos são aguar
amanhã, na cidade de Ita- dados; havendo da parte do
[aí, o Campeonato Estadual público esportivo do Vale
de Basquetebol Juvenil, que do Itaja í, interêsse incomum
reunirá os "fives" campeões pelo desenrolar do certame,

---�----G':----,----- �__,,_�

Uma propriedade com Re
sidência e Fabrica de mo

veis no começo de Capoeiras
medindo 35 metros de fren
te por 558 de fundos, Ver e

tratar no local com o sr,

Roberto Russi.

1° Tempo: 1 x ° para o dico; Osni e Galego; Dida.
Palmeira.s.,

'

C a I i fi é r a e Magalhães;
Goal: Joãozinho aos 44 Joãozinho, Osni, Fausto,

minutos,

,. Dauti,
e Linho,

.

campeão. Final: 1 x 1. UNIVERSAL F: C,: VaI-

VENDE SEDETALHES TEÇNICOS I Goal: Rosinha na cobra�� ,
ter; Z�zinho ,e Mário; ,Ce-

'
. ..

�a�npo: Praça Generalj ça de um penalty, aos 44 ml- c�u" Ka e �o,s111ha; SRnga, Cão da raça ,collie coJ1l

OSOl'�O"
. ,nutos" .1 Co�'��.ho, E dIO, Osvaldo e

1 d.
ois anos de

ida.
de amestra-

JUIZ., SI. Pantaleão, com As dUf_s eq�llpes: . ACIOJI. do ver e tratar a rija Bo-
--""o.tim destaq-ue; ,- - PAlli:V! 'IRA'S F. Gl,; Gha-n. ' .. � , _P. ApóstolQ, .. caiuv'a 210. , _,

'

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

S_�O PAULO
RIO

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA'
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Con s· Mafra, 6

Como já é do'conhecimeu- O árbitro do encontro fõi Finalmente os torcedores I

TORNEIO DOS!��edec:!��. .e��r:es��l�i::�:. �a��'ia�.anta.leãO, muito im�

'a�,�fo:p�o�I�tue�n�I,adda�dre·:�edje�'�a' S�S�I,lsS.at�·I'�_ II eLA',.. s·'51·COSGeneral Osório, todas' as O marcador foi aberto
manhã&- ,de _domingo, o cam- aos 44 minutos da primeira rem à primeira partida da

peonato do Palmeiras tão fase, por Joãozinho; depois série "melhor de três", em Saiu com incorreções a

'brilhantemente chega ao seu de invadir a área, terminan- disputa de um rico troféu, Itabela do Torneio dos Clás�

termino.- do, assim' o primeiro tempo, oferta do Deputado Epitá- sicos "Nelson, lVIaia lVIa�

O campeonato contou com Veio a etapa final. O cio Bittencourt, sendo con-I chado", na parte da rodada

a pl'esença . __ de vários times Universal fazendo f o r t e tendores os times do Clube do dia 17 ae julho, qlle é a

varzeanos, como o Palmei- pressão sôbre o árco adver- Curitibanos e Taub·até, êste,' seguinte:rinhas_ F, C" Ul'iiversal F, 'sário, obrigando o goleiro do Esb'eito, Avaí x Figueirense- _ Ca-

C,; Curitibanos F. C.; Fer- Chanclico a praticar perigó-' Os adeptos do esporte pital
l'oviário F. C.; Palmeiras sas intervenções. mais querido estão interes- América x Caxias

Programa Oficial da la Reu- I 3 - 3 _ E'..3reno _ 45 _

F. C. e outros. O Palmeiras aos 14 minu- sados no sensacional emba- Joinville
nião, domingo, 12 de junho verde _ Jos-é Santos '_ 'Dl': 'Desde a sua inauguração, tos de luta, num ataque do te, visto que tanto Taubaté Paysandú x Hercílio Luz

, de 1955 i Gastão Assis'...::- Cecílio Ber-'
o campeonato tem-se apre� Universal comete uma pena- -como Curitibanos dispõem _ Brusque

la ca.rreira - às 14 horas nardino, sentado na maior ordem e lidade máxin;Ia" muito bem de valores técni'�os para o FerrovÍário x Olímpico _

- 500 metros _ Dotações i· 4 _ 4 _ Beta-fita _ 30 _

disciplina, servindo de exem- apitada pelO' sr, Panta1eão, êxito da pugna. Tubarão
Cr$ 3;600,00, sendo 3.000,00 'Vermelha _ Manoel Ribei- pIo para todos os 'clubes que Rosinha'Jôra o jogador do
ao primeiro e 6.00,00 ao se-I ró - Dr. J. J. Barreto '_ pretendem armar um cam- Universal escolhidó parã a T U .R·'F E

. gun-do ....-i Em homenagem à i Bernardo Boel. -

.

.

peonato. cobrança do penalty conver�, '" , ,

lVIulher Catarinense, 3a carreira _ ás 16 horas O F-errovI'a',rI'o no pl'I'UC1'- t d
-

1
Esta de parabens o Joquel ,to bOllltOS e sera um gran-'

en o-o em goa , .

Cl 1-. S t C t
' I d t' I f tDupla - Simples - Ani- � 800 metros - Dotações t' A t'd t' t' ,

ll...e an a a arma com a
I

e espe acu o a es a que,pio do returno, por mo lVO par 1 a a e 0�.iJ el- ,-

d 'd
' ,

1 1 J'
,

mais -_ pêso - Cores da Cr$ 3.600,00, sendo 3,000,00 de se apresentar' mal, vI'u-se' t" orgal1lzaçao as corrI as sera promOVH a pe Q. oquel tl*ÜIiáWliiS iIIl.'..eW�mmo, apresen ou um eqUl- '1' h- 'Cl S b f t Iblusas - lVIont'aria - Pro- ao 10 e 600 a:o 20 _ Homena- l'b '. t" t d que fara rea Izar aman a, ube,· ou emos de on e .

._
,. obrigado a abandonar o cer- 1 1'10 eClllCO en re as uas

t d d 3
I

d d 'd't -- "-",_

prietários _ Tratadores. gem á Imprensa. '

t 'd
cons an o o programa e merece ora e cre 1,0, que

- ------ .. -

tame, eqUIpes, ermman o a pugna , "d I ,- d'
'

d1 - 1 - Aza Negra - 1 - 1 _ Tio Félix _ 57
'

Tivemos a, oportunidade num justo empate de 1 ten- pareos de 4 ammaIS ca a

I :llt'aO, Ivers�st�aravdanas o

I- L d.45 - amarela Milton _ amarela _ Marino Sá _

t
'

um, m erlOr, aSSIs Ir o esenro�

ava eirade presenciar, ,vários joga- o
Sousa - José Bernardes - Jóquei Clube Santa Catad- 'A d' t

,"

d C
Reina grande entusiasmo ·la1' dos diversos páreos no

dores profissiona.is dos nos- Ire ona o ampeona- " , I
Bernaddo Boel. na _ Marino Sá,

,�os mel'O" futeboll'stl'cOS, o t
'

f' d ,'1
entre os tratadores, cada FlIpodromo da Ressacada, -

,

," � o VIU-Se OI ça a a pr o on-, I 'd 'I P 't
-

d 'b1'
'

2 _ � - Dama de Ouro _ 2 - 2 _ Paó - 55 _ ver- veI'u -a embelezaI' este .t'd·'" t.' qua maiS eseJaso c e apre- ara onen açao o pu .ICO, Oferece-se lavadeira eft-
que gar a palia pOI mais nn-

t
' ,

d" f h' �,
'

45 - verde - Arni Santos de _ Evaldo Cascis _ Jó- t t 't
sen ar maIor numero e VI- In ormamos que avera Olll- ciente, cuidadosa, rápida,

campeona o. a mmu os, t'o' O f 't' b' ,

I J" d_ Policia Militar - Marino quei Clube Santa Catarina E 't d h �l

I
T

-

, , ' - 01 IaS, campo el o a ca- us espeCla para o oqueI, econômica e higienica, po e

Sá, _ Marino Sá,
m �Ir �l e c egar ,e e a,o eve ITIlClO a prorroga,ç�o, pricho, promete ser equili- partindo do Miramar) das trabalhar 5 dias a titulo de

�eu termmo, com dOI.S prI� sem que, contudo, SUlgIS- b ad d'f' 'I I t 1230 h d' t
'

. '

3 _ 3 _ Pelada - 30 - 3 _ 3 _ Mustafá _ 45 '

I d
'

,

. r- o e 1 lCI c e apon ar os " oras e - Ia,n e, expel'iencia, sem pagamento
,

melros co oca os, vIram-se se algum goaI. d' O
'

t' D t' '. J'Azul- Manoel Ribeiro _ azul _ Noe Santos _

d' I b t'
�

O PI'
. vence OIes, s propne a- evemos pres 19laI o 0- ou qualquer compromisso,

"
" .

os OIS C U es, na con mgen- 1'a o a melras atacava.., 'D' Alf' d Ch
'

CI b S t C t .'Stud Esperança Ltda. - Dl. ElIas lVI Ehas _ InáCIO '

d d 'd' t't I '

f t t t d V lt
rIOs SIS, r. 1e o e- queI u e an a a arma, Tratar a Rua Conselheiro

Inácio Castelhano. Castelhano' 218-
•

e eCl li' o I U o: numa 01' emen e a me a e a er,
ren, Dr, Gastão Assis, Dr, comparecendo às corridas Mafra, 6 fone 2358, loja de

4 B I
'

4 4' IpartIda melhor de tres,. que se achava num grande Elias Mansur Elias Dr. J, J, d d' 19 H a·' d d4 _ - e S�l1l - 50 - _ - Bu_gre - 3? -:-:- i Domingo pela manhã, Uni- diR, ora o Universa,1 por
o Ia �, aVeIa ven a e Pereira Oliveira & Cia" conl

Vermelha _ Noe Santos _' Vermelho -lVl-anoel RlbeI- J vel'sal.· F, C. e Palmeiras F. meio de E'dio e Acióli, co-
Barreto e outros, levam os �oul,e� e dupla�. ? l�un�o a Lavaroupa Prima, a ll1a�

Dr Alfredo Cherem - Ber- 1'0 _ Stu,d Car'avana Ltda I C d P -'t
. .

d 'b' d 1 1
seus cavalos de "barbada", tem1111l10 de Flonanopolls quina de lavar mais vendida

.

.

, ' ,

' . ,.

, a em enClana everi- Içan . o a gum goa , d' .'. 'r'nardo Boel. -Ceclho Bernardmo d 'd' t't 1
"

F
'

t d
-

A
sen o que nos categorica- compar ecera a essa I eUl1lao,

2a carreira _ Às-15 ho- As cal'l'eiras sera-,o' r'eaII'�
am eCI ,Ir o 1 u o maxlmo, 01_ u o em vao: pror- mente não confirmamos os q-ue promete ser o maior es-

.

AV ISOA partl-da transcorreu com rogaçao teve seu fmal tam-
ras _ 700 metros _ Dota- zadas no Hipódromo da Res� _.. seus prognósticos, Em todo petaculo em nossa terra,
_ '

C '$ 360000 d sacada.
grandes emoçoes, Frequen- bém, sem ser aberto o mar-

o caso os cavalos estão mui-, Cobçoes I

d
' , sen � temente �3 lances de sensa� cador.

3.000,00 ao 1 e 600,�0 ,ao 2
_ ção obrigaram o númeroso O Supremo diretório, re-

- Homenagem ao RadIO, públ,ico a torcer pelo seu solveu marcar para breve
1 - - Perseu, - 40 _ PALMEIRAS, ,CAMPEÃO elube. outro encontro, (fue por cer-

a.zul _ Angelo SIlva � Dr. Blumenau, 9 - (OE) PaI� Foi alvo de tôdas as aten- to \,;1'a a decidir o titulo de
Alfredo Cherem - Remad- meiras derrotou hoje Pai- ções do ,público o atacante
do BoeJ. sandú Brusque escore 5 a 1 Osni, GonçaI-yes do Palmei-

2 _ 2 - Bola de Ouro - -levantando campeonato ex- raso Com seu fortissimo ti-
48 _ amarela - Noé San- tra L.· B. F, 1955 disputa 1'0, parecia que a qualquer
tos - José Elias - Cecília trofeu Ministro Luiz Gallotti momento o marcador seria

�"""''''�el'�3l-F.i;Un I O eorrespondente

'�

A Sociedade Catarinense
de EsLatístíca avisa aoS in

teressados que a rifa do ca

saco de camurça correrá
no dia 7 de julho,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o KST..um Eloríanépelís, Sábado, 11 de Junho de _1955 _
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Bonn - O presidente da

fracção cristã-democrata na

Dieta Federal, viu-se quan
to à sua nomeação para mi

nistro do exterior, numa si

tuação semelhante a de

Eden em relação ao cargo de

primeiro ministro: ambos

tiveram de dar provas de

uma paciência excepcional.
Há já mais de um ano consi
derava-se a nomeação des

te solteirão de' cinquenta a

nos, que prima pela sua �le
gância, assunto resolvido
inabalávelmente. No entan

to o chefe do governo houve

p;r bem só entregar as ré

deas da política externa no

momento em que nada pu

desse ameaçar a sua obra

política: a reintegração da

Renública Federal da Ale

ma�ha na política mundial
como parceiro em igualdade
de direitos.
Heinrich von Brentano I

provêm de uma f'amília que
há mais de 150 anos faz par
te da aristocracia política
da Alemanha. Foi poeta 1'0- I

mãntico Clemens von Bren-I
tano quem lançou as bases J

deste prestígio. Um ' Lorenz I
Bl'entano, tipo de revolucio- i
'nário moderado de 1848 foi i
mais tarde deputado ao l

Congresso Americano. Lujo I
Brentano distinguiu-se como'

professor universitário e:
especialista em assuntos re- ;
ferentes aos sindicatos. O

pai do novo ministro do ex-
I

terior foi deputado ao Réi

chstag e ministro no Hesse.
Seu irmão mais velho, ele

mens, disc ípulo de Stres
semann, está hoje _"à frente
da embaixada alemã em Ro
ma é o Irmão mais novo,

Bernard, é escritor e poeta
de renome. Nas veias da fa
mília corl'� sangue italiano
e francês.
Impecável não só na sua'

maneira de vestir, mas ape
sar da sua vivacidade, tam
bém em todas as suas atitu

des; olhos muito vivos atrás
de óculos de armação escu

ra; expressão da fisionomia
de traces bem marcados
sempre' dominada. Com es

tas características, o anti
go advogado figura. desde a

constitu icão da Republica
Federal

'

entre as figuras
bem. definidas da vida po
lítica de Bonn. Brentano
tem as qualidades de espe
cialista intelígente da tácti
ca política que reconhece
imeditamente a essência de
um assunto e o ponto fraco
do adversário e ataca o pro
blema central com lógica e

entusiasmo. Na tribuna do

parlamento nunca se deixou
arrastar para o fogo de ar

tifício da retórica política.
r Apesar de não ser um gran

de orador sempre consegue
fazer-se ouvir, falando rela
tivamente de pressa, numa

voz grave, e destrinçando
muitas vezes uma situação
complicada com apenas duas
palavras.
Não foi por isso, com cer-

teza fazer uma reverência Brentan o, "ou se unirá ou

ACONTECE NO BRA I [
da Agricultura concecle aos CIDADE SUBMERSA -

aos rrolíticos de Bonn que perecerá". Numa era em que

.

.

lavradores para a irrigação U' Ií
- .

t'f'
t'� '< u

ma expec içao cien 1 lcano Conselho Europeu em o avião transpõe a distância .

das plantações. O Mínístérío
realizará explorações na re-Strassburg se elegeu este entre Roma e Londres em possui nove campos de írrí-
gião do Medíterrâneo ondehomem para presidente da duas horas atravessando as M. Ruiz Elízegui I

A numerosa caravana de Revelou o censo que- as maio- gação experimental, espalha- se encontra a Cidade de Sa-comissão encarregada de fronteiras de oito ou nove Foi de 24,199 toneladas a' engenheiros de Minas Gerais res concentrações indígenas dos pelo interior do país. Ob- lamis, cujo porto ficou sub-elaborar o projecto de uma pátrias, devemos tomar a sé- produção de lã no Brasil em
I

que visita São Paulo foi alvo se localizam na região com- jetíva-se assim difundir en-
merso por ocasião de um terconstituição europeia. Bren- rio a remoção das con cep- 1953, contra 21.232 em 1952, I de uma homenagem no Pavi- preendida entre os Estados tre os lavradores o sistema
remoto, no ano 243 da nossatanto já faz parte da eleite ções políticas e econômicas O aumento da produção tem lhão que a General Electric do Maranhão, Pará, Amazo- da cultura

.

irrigada, com o
era, A maior parte dos traPolítica do mundo. Há ja e estaduais simplesmente 'sido sistemático, porquanto ergueu no Parque de Ibira-. nas, Ai vive entre os 50-60 e que se obtêm colheitas mul-, balhos será realizada a 16tres anos o "New York He- antiquadas'. A opinião que há doze anos não ultrapassa- puera. Houve, entre outras 70 por cento da população típltcadas. metros de profundidade e osrald Tribune" designou-o os marcos fronteiriços e as va a 15,000 toneladas, O re- coisas, uma exibição de aborígene, A principal nação O Estado ele São Paulo 0- escafandristas passarão cerde "advogado da unidade barreiras alfandegárias são banho ovino, do Brasil e cal- "show" científico, com o ()- indígena é a dos Guaranis do cupa o primeiro lugar no ca de quatro horas por dia.europeia a quem se oferecia objectos a relegar aos mu- culado em 16 milhões de cu- xíto habitual. Sul, que se espalha pelo sul Brasil na produção de casu- no fundo do mar. Para ex-uma oportunidade de alte- seus parece ser boa reco- beças, isto é, ocupa o segun- O censo prelímínar que a- de Mato Grosso, Paraná, São los de bicho ela seda, Sua trair a areia que cobre arar o curso da história oci- mendação de um homem que do lugar no mundo. caba ele realizar o Serviço ele Paulo, Santa oatarma e Rio contribuição em 1953 foi de maior parte da cidade sub-dental". Outro jornal falou de futuro estará em foco na j - .-0-' Proteção aos Indios revela a Grande do SuL A mais hostil 1.0Ó5,500 quilos, avaliados em marina, serão empregadasdeste político sempre apres- politica, europeia. I 'Nilton Santos, o craque do existencia no Brasil de uma ass contatos com a civiliza- 43,514.150 cruzeiros. Em 1946 bombas apropriadas. Há tem-sadá, que fuma iníuterrup- i Botafogo FC., ficou desolado população indígena de 150,- ção contínua a ser va . elos

I
a produção de casulos em pos, escafandristas que ex-tamente e toma inúmeras xi- Erík Hohenthal I com a conquista pelos pau- 000 pessoas, das quais100,000 .Caiapés.:

.

. São Paulo quase atingiu n ploraram essa' região, encon-caras de café, como. sendo . listas do título de campeões se acham sob o contrôle díre- Foi aumentado para 400,- 6,000,000, de quilos, De 1949 a traram interessantes reli-um "europeu feito à medi- Um objectivo essencial da de futebol do Brasil. "Jà vi to e a orientação dos runcío- 000 cruzeiros para cada coo- 1952, a produção anual, po- quías, inclusive um busto emda", politica
.

economica alemã: i tudo: a equipe em que eu náríos dessa repartição do perado, neste ano, o valor do rém, foi inferior a 1.000.000 terracota, que data do sécu-"A Europà" disse algures ,elevar as importações I jogo não sai nunca campeã". I Mlnístério da Agrlcultura. empréstimo que o Ministério de quilos. lo VI antes de Cristo,

o "Edeu dei
Bonn"

o Chanceler Dr. Ade-
.

nauer designou o Di'.

Heinrich vón Brentano,
presidente da fracção .

. cristã-democrata da Die
ta Federal, para seu su

cessor no cargo de minis
tio do exterior.
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Florianópolis, Sábado, 11 de Junho de 1955

._ A__e_'Sõia Clube .12 de· Agosto
INDICAÇÃO consequência de acidente em ORDEM DO DIA í seja. Estava, apenas, levando D- d' N dserviço. ao conhecimento da Assem- Ia 'OS amora os

pr!:�o: �s::�::::·�:o m:�i- raA�;$ 4:.000,:�,c�0�:v��oc�:= ��:����ç�� EME��: ! 1���:n�,e���a;����l���.��tOa�:; ola 12 do corrente, das 19 ás 24 horas «(Sotrée
cipio de Tangará.

'
.

.eíros) o vencimento o sará- .eargo de VIce'-Governador a um deputado do Legtslatívo

N d
.'.

Exmo. Sr. Presidente da rio limite de contribuições. - A presente :menda �oi cataríriênse, no vizi��o Es-
t OS amora os)), com premlos ao I par mais ro '"

Assembléia Legislativa de Art. 50. - Os benefícios votada, na sessao de hoje, tado, pelo mundo POhtlCO da- U

S 1- d fl b OSanta Catarina. desta lei abrangem todo o por ter si�o incluida_ n� 01'- quela. cidade, �ntre êles o Sr, mao tleo DOS a oes o tJlu e oze de Anos to.
Considerando que as casas )essoal que perceba pelos co- dem do dia da sessao a re- Prefeito da Cidade, deputa-' -

.�

::�o�:��;��:t���te������� ���� �op��t::�iq�!U����::' �!� ��::!��o�topa���d�:n���es ��= ��:����.��a;:pr�s!������: d� Edl-'al '. CONGRESSO NACIONAL DE HOSPITAIS
DOS IZIDROS, PRESIDENTE vil ou militar, ativo ou ínatt- sento na Casa, tendo sido '1- Indústrta e do Oomércío.

S
",

f I d "26'VARGAS e SÃO MIGUEL, no vo, efetivo ou sxtranumerá- provada por unânímídade, era Ins a a o, ola, o corrente, no
Município de Tangará, onde

. em segunda votação. A ter- CENTRO DE TRATORISTAS JUIZO DE DIREITO DA

funcionam escolas estaduais, ,i�arágrafO único - Estão cdeeiraamVaonthaa�ã.o será na sessão DE JOAÇABA COMARCA DE 'l'IJUCAS Rio de Janeiro
são pequenas para a sua fi- compreendidos nêste artigo , O deputado José W. da

nulidade, além ele se encon- JS extranumerários (pessoal Silva, da UDN, ocupou a trI-

trarem em péssimo estado de de obras, trabalhadores em O DEPUTADO OLICE buna, também, em explica-
.ervíços rurais ou industriais, CALDAS RECEBEU HO- ções pessoais, para ler ofício

juer percebam por folhas de MENAGENS EM SUA da Diretoria do Centro de

pagamentc mensais, ou não, TERRA NATAL tratoristas de Jcaçaba.
3111 serviços autônomos, ou O deputado Míránda Ra-

não) e o pessoal que' exerça mos, do PTB, ocupou a tríbu

itívídades sob a administra- na, em explicações pessoais,
ião, ou não; do �tado. por delegação de líder, para
Art. 6° O funcionário do reportar-se ás homenagens

estado, ou quem as suas tun- recebidas pelo deputado Olíce

.ões exerça que deixar de Caldas, em Passo Fundo -

.umprír esta lei, será destí- sua terra natal, por ocasião
cuido das funções e ficará de sua permanência naque- Gustodio da Silva, com apêlo
iom o pagamento suspenso Ia cidade, na qualidade de l'e- no sentido de ser tomadas as

do vencimento ou remunera- presentants da Assembléia

cão, até a data do início do Legislativa, quando da la.

�umprimento da lei. Conferência Nacional de Tri-

Parágrafo único - A pro- ticultores, por acha-las jus
va ela recusa ele eumprímen- tas. Disse o orador, que não
Lo da lei deverá ser feita com estava na tribuna para fazer

), exíbíçãq de elocumento as- o "cartaz" de quem quer que

iínado (ofício ou despacho) ------------------------

)elo funcionário faltoso, ou

através de certidão requerida
.'1 repartição competente.
Art. 70• - As despesas de

correntes da aplicação desta'
lei' correrão pelas verbas 01'

carnentarias próprias, suple
mentares sempre que neces

sário.
Art. 80. -- Esta lei entrará

em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.
Sala das Sessões, fi de Ju-

o deputad0Estanislau Ro.. AINDA O NOVO PLANO

manowski, rio PTB, ocupou, RODOVIÁRIO DO ESTADO

tamb"'lU, a tribuna, ha hora
elo expediente, para justificar '0 deputado JQão Coloelel,
e apresentar o projeto de lei iider do PTB, após tecer rá
sôbre o sal�rio família.

J
'lidas considerações, da tri-

buna, em torno do novo Pla-

PROJETO DE LEI N° no Rodoviário que se anun

�ia, leu telegrama recebido

de Lajes, pedindo inclusão d�

lIma estrada daquele municí··

·ípio no referido Plano Ro

Joviário. O deputada Osni

Régis, do PSD, em apart.e,
disse que a sua bancada ha

via recebido telegrama idên

tico, e que estava de pleno
3.côrdo com o apêloJol'mula
do através do telegrama re

cebido da Câffi;ara Munici

cipal de Lajes.

conservação;
considerando que ditas es

colas têm elevada matrícula
e frequência;
considerando ser justa, por

todos os títulos, ,a reivindica
ção das respectivas popula
ções, no sentido de que sejam
dotadas aquelas Iocalídades

de prédios escolares condig
nos, que preencham, sobretu
do, os requisitos pedagógicos
necessários a bôa ministração
do ensino;
considerando, que o assun

to é ela competência exclusi

va do Chefe do Govêrno;
considerando, assim, que é

de justiça que o Govêrno do
Estado vá ao encontro do de-

seja daquelas populações,
que ali vivem e trabalham,
engrandecendo o seu Muni

cípio e o Estado;
INDICAMOS

que a Assembléia Legislati
va de Santa Catarina, ouvi
do o plenário, faça chegar ó
fato ao conhecimento do sr.

Governador do Estado, diri
gindo-lhe, também, veemen

te apêlo no sentido de que S.
Excia. tome as provídêncías
necessárias para, a constru

ção' com a urgência. possível,
de prédios escolares nas loca

lidades de Gramado dos Izí

dros, Presidente Vargas-e
Sã&'Miguel, no Município de

Tangará, beneficiando, as

sim, a criança-escolar das r�
feridas localidades.
Sala das Sessões, em 7 ele

junho de 1955.
Antônio Gomes de Almeida

- Deputado.
PROJETO DE LEI DlS-
1'0 'lDO S'ôBU E ') .. 1 -

LAR.IO-FAI\HLIA

Dispõe sôbre o Salário"
familia. e esta.belece outras

providências .... .. . .. , ..

Art. 10 - Fica incluida en

tre os d�pendentes de que
trata o art. 189 da 'Lei n. 198,
de 18 de dezembro de 1954 -

(Esta tuto dos Funcionários
Públicós Civis do Estado de
Santa Catarina), e para e-o

feitos do disposto no artigo
192 da mesma lei, o cônjuje
do sexo feminino, desde que
não exerça atividade remu

neraela em caráter ,perma
nente.
ParágrafO único - Para os

efeitos desta lei, equipara-se
ao cônjuje do sexo feminino
a companheira com a qual o

servidor tenha um (1) ou

mais filhos, desde que ela vi
va sob a dependência econô
mica do rnesmo, e, em qual
quer caso, se as relações en

tre ambos datar de dez (lO)
ou mais anos ininterruptos.
Art. 20 - Incluem-se den

tre os contribuintes obrigató
rios do Montepio elos Funcio
nários Públicos do Estado' de
Santa Catarina os servidores
civis e os militares que, sob
qualquer título,prestam ser

viços ao Estado, percebendo
vencimentos, remuneração
ou vantagem sob outra deno

minação, em caráter perma
nente, ou não, dos chefes pu
blicos.
Art. 30 - Será. concedida

uma pensão mensal à viuva

e, na SUa falta, aos depen
dentes menores, em quotas
iguais, correspondente ao va
lor do último vencimento
bruto percebido pelo servidor
falecido em

Edital de citação de ínte- RIO, 8 (V. A.) - Come- tares (com 3 itens e 6- sub
ressados ausentes, incertos çam a chegar, a sede da A3- itens); IV - Temas Livres.
e desconhecidos, com o pra- socíaçâo Brasileira de Hos - Do Tem' rio da Conferência

zo 'rle trinta dias. pítaís, à rua Alvaro Alvim, constam os seguintes assun-
O Doutor Clovis Ayres 21, 100 anelar, as primeiras tos: I - Bit ração atual ela

Gama, Juiz de Direito da comunicações sobre os tra- assístenoín méclico-hospita
Comarca de Tijucas, do Es- balhos que deverão ser apre- ;:11' nos Estados, 1:erritórios
tado de Santa Catarina, na sentados ao I Congresso Na- e Distrito Federal; II _ Le-
forma da lei etc. ..

'

.

1 I FI íta:ciona e e ospi ais, Simul- glslaçãn existente ou em pro-
FAZ SABER a todos .âneamente com aquele COl1- ieto sobre assistência médí

quantos interessar possa o .Iave, será realizada aI Con- co hospitalar. Seu reajusta
presente edital de citação, ferência Nacional de Díre- .nento técnico e atualízaçâo ;
com o prazo de trinta dias, tores de Serviço de Assístên- iII - Fixação ele normas, co-
virem ou dele conhecimento ela Hospitalar. OS (!OI'S cer- 1

-

- ore enaçao e cooperação; IV
tiverem, que por parte de tames terão ínícío a?6 elo "'1' 1 -

- -
- .\.UKJ lOS e sUDvençoes: fe-

João Batista Cezário e si corrente, prolongando-se ate' I
.

t d
.

� "c erais, es a uais, municipais
mulher, lhe foi dirigida a 26 ele julho, devendo, nesse e outros; V - Isenção de ím
petição do teor seguinte: ;_' mesmo período, ser realizada postos para hospitais de fi
"Exrno. Sr . dr, Juiz de. Di- .1 I Exposição Nacional de nalldade não lucrativa.
reito da Comarca. João Ba- Material Médico-Hospitalar. A Comissão Executiva snlí-
tista Cezário e sua mulher Essa exposição será realiza= l clt ti'.. Cl 'a a oe os os medicas que
Maria de Souza Cezário, la- da nos salões do Hlgh-Lífs. tenham feito o Curso de 01'
vradores, naturais dêste Es- 'fEMARIO DO CONGRESSO ganízação e Administracií.o
tado, residentes e domicilia- O temário do Congresso é Hospítalares do DNS, �m
dos no lugar Ollveira, des- o seguinte: I - Política Hos- qualquer época e que não es
ta Comarc�, �uerem mover pítalar Brasileira ((;0111 3 tcjrun aos dois conclaves, que
a presente açao de usuca-I itens); II - Organização e escrevam dando conheci

�ião em que ��põem e r�que� 1:�:l�n.i:Distraç�o .HosPit,a1ar
e mento dos seus novos ende

tem a V. Excía. o seguintc : Prá.tica Proríssíonalt com 3 I roças, com a máxima breví
- 1° Os suplicantes são itens); III - Hospitais Mili- i dade,
posseiros, há mais de trinta �. _

e cinco anos, de um terreno
Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de situado 110 lugar Centro do
Deus habita em vós? (I Cor. 3:16). Ler I Pedro 2:1-5 Ohveira," desta Comarca,

com 110 metros de frentes
PROVÀVELMENTE o mais extraordinário 'edifício e 2.200 ditos de fundos, -

fazendo frentes ao Norte em'

terras de José Rodolfo e

fundos ao Sul com terras
abandonadas- de pessoas in

certas; extremando a Leste
em terras de Lídia Coelho
e ,a Oeste em ditas de Pau
Uno de Souza. 20 O referido
imóvel pertencia a Sabino
de Souza, solteiro, o qual %
era íntimo amigo do supli
cante, e quando Sabino de
Souza se retÍrava tempora-

i

rariamente do local do imó-
vel pedia ao suplicante pa-
ra tomar conta do mesmo,
onde êste fazia plantações,
e como Sabino de Souza não
tinha 'herdeiro necessano

dizia ,ao requerente que, na
sua falta, ou por sua morte,
o suplicante devia apossal'
se, como seu, do referido
imóvel. 3° Assim, falecido
Sabino de Souza, há mais de
tl'Ínta e cinco anos, os su

plicantes que já tinham
plantações no mesmo imóvel
passaram então a ocupá-lo
como seu até a presente da
ta, pacífica e contin uamen
te, se interrupção e com

ânimo de donos. 30 Em vis
tà do exposto querem os su

plicantes regularizar a sua

posse sobre o dito imóvel, de
conformidade com o dispos

: to no artigo 550, do Código
I
Civil. E para o referido fim
requerem a 'designação do

_____________________� . dia, I ugar e hora para a

P A R, T I C I P A ç Ã O justificação exigida pelo ar-

tigo 455, do Código de Pro-
cesso Civil,' - na qual de
verão ser ouvidas as tes
temunhas João Jeremias,
Dorval Martins e Lídia Coe
lho, - todos lavradores, re
sidentes e domiciliados no

local do imóvel, os quais
comparecerão, em Juizo,
independentemente de cita
ção. Requerem mais qu-e, de
pois da justificação, seja
feita a citàção dos atuais
confrontantes José Rodolfo,
Lídia Coelho e Paulino de
Souza; deverão tambem ser

citados os interessados des
conhecidos por edital de
trinta dias, bem como o Sr.
Delegado Regional do Pa
trimônio da União, por pre
catória, em

_

Floria.nópolis,
- e o repréSei1tante do Mi
nistério Público. nesta Cida
de, - afim de contestarem
a presente ação no prazo de

i dez dias "de acôrdo com o

Perdeu-se no trajéto dos Correios à Praça Getulio' disposto no artigo 455 cita
Vargas, uma p�sta contendo livros comerciais e qocu- : do: - sendo� afinal, reco

mentos que só interessam a quem perdeu. I nhecido o domínio dos su

Gratifica-se a g_u�m ellt!'e�ar I;l,u Caix". osiaLno g,3fl.,
I
�Iic1tntes sobl:e o referido

..\GUA PARA CAPOEIRAS E

SACO DOS LIMõES
O deputado Alfredo Che

rem, elo PSD, ocupou a tribu

na, ainda, em explicações
pessoais, para apôs ler o dis

curso do vereado/ wafdemar

providencias com referencia
à ligação da agua para as lo

calidades de Capoeiras e Sa

co dos Limões, fazer idêntido
e veemente apêlo no mesmo

sentido, isto é, agua para Ca

poeiras e Saco dos Limões.

uho ele 1955.-

SÁBADO, 11 DE .JUNHO,

Com a Biblia na Mão

Deputado Estaníslau
manowskí

Ro-

dedicado a Deus, foi o templo erigido por Salomão há
muitos séculos atrás. Foi inteiramente consagrado. Hou
ve muitas cerimônias elaboradas. A Bíblia diz: "a glória
do Senhor encheu a casa". (II Crôn. 7 :1).

Muito mais importante, como templo de Deus, é o ho
mem. O homem foi criado pelo próprio Deus. Quando êle
se perdeu foi redimido pelo próprio Deus. Deus pagou o

resgate precioso, não com 'ouro ou prata,' mas com o san

gue precioso de Seu Filho que correu da cruz do Calvá
rio. Nó.s pertencemos a Deus. 1tle quer usar-11os como

Seus templos vivos.
Um templo dedicado a Deus é sagrado. Jesus expul

sou os cambistas do templo. j)a mesma maneira desagra
damos a Deus, quando usamos nosso corpo, templo de
Seu Espírito para atos pecaminosos. Paulo disse aos Co
ríntios: Deus destruIrá aquêle que prófanar o Seu tem

plo, porque o templo de Deus, que sois vós, é s'anto! (Cor.
3:17).

'

TERRAS DE CHAPECó

O deputado Vargas Ferrei

ra; ocupou a tribuna, logo
lepois, para encaminhar pe
lido de informações com re

lerência ás terras de Chape
cô.

ORAÇÃO
,

Querido Senhor, temos yivido egoisticamente, contu
do tu tens dado de ti inteiramente por nós. Temos pecado
contra nós mesmos perante os teus, olhos, mas p�rdeste
a confiança em nós nem nos abandonaste. O Pa'i just.o,
ensina-nos a amar-te. Purifica-nos, te rogamos, por Jesus
Crigto. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Dedicarei hoje meu coração como o templo onde ha
bite o amôr de Deus.

Magdalene n. Shubert, Secretária (Pennsylvânia)

PRECISA-SE

Estudantes preCIsam de um quarto bastante es-
REALIZAÇõES DO GO

. VÊRNO DO SR. IRINEU
BORNHAUSEN

O deputado Ivo,' Silveira,
do PSD, ocupou a tribuna,
linda, na hora do expediente,
.1ara criticar severamente o

jovêrno do Sr. Irineu Bor- LAURO BATTISTOTI

l1hausen, pelo fáto d!'l cons- E

tal' da Mensagem, que foi li- SENHORA
ela pelo próprio sr. Go- Participam aos parentes e pessôas amigas o nasci-
vernador no recinto da As· menta de sua filha LENITA, ocorrido dia 5 do corrente
sembléia Legislativa de San-' na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
ta Catarina, que o POSTO
DE SAUDE de Garopaba, no I
no mun!cípio de Palhoça, es
tava sendo cQnstruido nor

malmente, R:t'lalldo na reali

dade, ainda'-não havia; sido
iniciada a sua" construção. O
deputado Orlando Bertoli, do
PSD, em aparte, disse que
não era só na terra do seu

coleg'a que esta acontecendo
semelnante coisa. O mesmo

caso se observa na cidade de
Indaial. Concluindo seu dis

curso, disse que no setor dI)
fornecimento de energia ele
trica de Palhoça e são José,
apesar de constar da Mensa

gem do Sr. Governador, de
clarar que foram reformadas
as redes de altas tensão, na
da foi feito, e a luz continua

ca�aYe� );lior.

paçosQ.
Tratar nesta Redação.

Clube '15 de Outubro
CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

De conformidade com o Art. 48 dos Estatutos con

voco os senhores membros do Cónselho Deliberativd para
úma reunião extraordinária, a realizar-s�e no próximo
dia lO. (sexta-feira) com inicio às 20 horas.

Não havendo número legal, far-se-à a reunião meia
hora após, Com qualquer numero, em segu�da cO;1Voca
ção. (Art. 46 dos Estatutos).

Alcides Claudio
. Presidente do Conselho

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

PERDEU-SE

m T

CaOe E�S
Aceitam-se encomendas de clocinhos em grande va

riedade, de tortas, bolC(s de no�va, salg'aclinhos para 'bati
zados, casamentos e aniversari,os.

Rua 1V1elo e Alvim 17 (Chacara Espanha) Tel. 3.416.

Para depo,silO
Precisa-se comprar ou alugar terreno ou casa velha

(grande) proxlmo de centro comercial.
Informações na "A MODELAR"

SERVIÇO FLORESTAL
AVISO'

A Delegacia Florestal Regional' do Ministério da
Agricultura em Santa. Catarina, avisa que entrou em en
tendimento com a Delegacia de Policia e a Secção de
Armas e Explosivos, ficando terminantemente proibida a

fabricação, venda e soltura de balões, por ocasião dos
festejos juninos, na forma do Art. 22 § lOdo Código Flo
restal. � .,.,.,

,

A

Os contraventores serão rigorosamente punido's de
Acordo com a lei.

neQua'r'iõsli"
AI uga-se dois quartos, de preferência para mo.ças

ou senhoras, em casa de família.
.

Rua Tiradentes, 44

CLUBE R. 6 DE JANEIRO

-- Sábado dia 11 -

GRANDE SOIRÉE COM INICIO ÀS 22
Resen�a de mesas com o sr. LIDIO.

HORAS.

imóvel, cuja sentença lhes' pedir o presente-�dita�ue
serVIra de título para a ins- I será afixado na sede dêste
crição respectiva no Regis- I Juizo, no lugar do costume'
tro de Imóveis. Nestes ter-

I
e, por cópia publicado um�

mos P. deferimento. Ti,iu-
I
vêz no Diario Oficil do Es

cas, 14 ,de abril de 1955.1 tado e tl'es vêzes no jornal
(as) Claudio Caramurú de i "O ESTADO", de Florianó
Campos." Em dita petição, polis. Dado e passado nesta
foi exarado o seguinte des-! c.i·dade de Tijucas, aos sete
pacho: - "R. hoje. A., co- dias do mês de maio do ano
mo pedem. Tijucas, 16-4-55. de mil novecentos e cin
(as) Clovis AY1'es Gama - quenta e ·cinco. Eu, (as)
Juiz de Direito." Feita a Gercy dos Al1ios Escrivão
justificação foi exarado o o datilogra.f�i,' conferi �
se�uinte despacho: - "Fa- I'subscrevi (as) Clovis Ayres

't
-, . I G .

çam-se as Cl açoes requen-, ama - JUIZ de Direito.
das na inicial. Tijucas, 6-5-

I
Está conforme o original

55. (as) Clovis Ayres Ga-
I
afixado na-sede dêste Juizo

)) E
I ,

ma. para que chegue ao no lugar do costume sobre
conhecimento de interes-' o qual me reporto e' dou fé.
sados e ninguem possa ale-I Data supra. O Eserivão:
g'q,r ignorancia, mandou ,ex-, Gercy dos Anjos .

. '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



tE C I T A·L-l
JUIZO DE DIREITO DA ', 1 Tijucas, 18-5-55. (as) C�ov�s ICOMARCA DE I Ayres Gama" JUiZ de DU'el-

-

'I'UUCAS . to." Feita a justificação foi

exarado o seguinte despacho:
Edital de Citação de ínte- "Façam -se a scítaçôes reque

l'essadoll ausentes, incertos ridas na inicial. Tijucas,
1-6-55. (as) Clovis Ayres Ga-

E desconhecido,;, com o
ma" E para qU2 chegue ao

prazo de 30 dias.
conhecimento de todos e

O Doutor Clovis Ayres Ga�
nínguern possa alegar' ígno

ma, Juiz de, .Direito da Co-
râncía, mandou expedir o

marca de TIJuc.as, do Est�dO oresente edital que será afí
. de Santa catarma, na torma I �ado na sede dêste Juizo, no
ela lei, etc
Faz Saber a todos quantos

interessar possa o presente
edital ele citação de interes

sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo

de 30 dias, que por parte de

Laura Silvério da Silva e s/

mulher lhe foi apresentada a

petição do teor �eguint�: .
EX-n1o. Sr. Dr. JUIz de Direito

da Comarca.. Dizem Lauro

Silveira e sua mulher Odete

Adelaide da Silva, - o pri
meiro pescador :e a segunda
ele profissão doméstica, na

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

sistente adeante assinado, -

que precisando moverem a

presente ação de usucapião,
vêm expor e requerer a V.

Excia. o seguinte: - 10. Os

suplicantes são posseiros, há
JUIZO DE DIREITO DA pastagens e chácaras, sendo

mais de quarenta anos, por si
COMARCA DE TIJUCAS. :1;8 extremas perfeitamente

e seus antecessores, de um
demarcadas com o auxílio

terreno situado no lugar
,mITAL DE CITAÇÃO DE das testemunhas conhecer'o

Canto Grande, muníc í p i o
iN'fERESSADOS AUSENTES, 'LaS da posse; 4) Assim sendo,

de Porto Belo, desta Comar- IN'CERTOS /êm os peticionários requerer
ca com oitenta e cinco me -

'l V. Excia. _ se digne detros e oitenta centímetros de
? DESCONHECIDOS, COM .nandar designar dia e hora

frentes por duzentos e vinte ; PRAZO DE TRINTA DIAS. ,Jura justificação prévia e
e oito ditos de, fundos. - ta-

uma vez feita, sejam citado,
zendo frentes no travessão,

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

na, Juiz d€l Díreíto da Co- usucapiendo, os interessados
'los em terras de marinha

t D' '(L

narca ele Tijucas, do Estado �ertos e íncer os o orruru '

no costão do mar grosso; ex-
le Santa Catarina, na forma la União, para procedênciatremando ao Norte em terras
la lei, etc.

'<, la acâo. Pede-se também a
ele Tomé José Monteiro e, ao

Faz saber a todos quantos mtervenção cio orgão do Mi-
f.'�'·ll em ditas de Venâncio

t' bl' todos o: TOTAL 25_L

.nteressar possa o pl'esen e üstérío Pu lCO, em , o •••••••••••••••

roaoutm .. 20 O referido ímó-
d trínt .errnos do processo. Protes- As inscrições serão encerradas em data de 24 de [u-rdítal, com o prazo � e rmta

f
.vel foi adquirido, pelos suplí-

o alegado. lho vindouro, devendo os respectivos pedidos, serem ei-dias que por parte de José Ma .ando provar
Icantes, á onze anos, de Miguel

roel Cândido e s/mulher, lhe com documentos, vistoria, f os por intermédio da Diretoria da Produção Anima em
Quintino de Melo, cuja escrí-

ti
-

d t 'S testemunhas abaixo. ar- _1']orianópo]is (caixa postal; 184), em tempo suficiente.oí dirigida a pe içao o eor ,
.tura de transferência de pos- E S J'

.. -olada 8,'""[·."'0 a presente o va- .iara que os meS1110S possam ser recebidos, na Comissão?I .egulnte: .:_ " .

X1110. r. U1Z " �LI ><

Ise só foi passada em 6 de
le Direito ele Tijucas. José .or de Cr$ 2.100,00 e esperam ]xecutiva daquela Exposiç�o, caixa postal 1523, -ern Be o

.. .JOSÉ _PEREIRA, casado, com tres filhos (3 anos; 2março elo- corrente ,ano,""'c9-n- A

'dJ
•

s ia mu- ,)Elô'ERIMENTO. Rol de teso "Iortzonte até' o 'dia 2� de' [trnho elo
..

corrente ano, \ .forme dOCtúi.leníd·�ihcl\Wb,- 'e',. �i:.\Uq?l-"ç,ª-n1.1!... _Q)�".� "t .. !."c -' "!'," '" . ...

, ..,... J,'." Os hlt'eÍ'es!l1r'âós' if\t'ilel'áO""-·tlirhrir:.'Se-a "Dintol'Ía. da anos e,l· e mero anos). doente, nií,o-_po'dendo prover os
por sua vez, Miguel Quintino her','brasHeira, ele�t1da la�0tt:-. 'bestemI unh2a)s'Helr:cíltol�:�;L 'lrodução Animal cio Estado de Santa Catar-ina, Praça meios de �ubsi_stêU!!ia, tend? procur�do, todos os rec�r-'a e ela de prendas ames I, Anse mo;

"

"','t I
.'

L 2' Fl'a' lis pessoalmente ou por sos de Lei e nao o consegumdo, apela para os coraçoesde Melo o adquiriu 'de Ma-
.'''s, l'esl'cler�tes em Centro do co', 3) José Matias. Todos la· � e vma uz . em 01'1 nopo ,

.

t- d P t'd d
.

dF
.

E t
-

.. � .�

t
. -

t d s t dos os esclarecimentos cns as o ovo no sen I o e o socorrer, mmoran o as-110el i ranClsco s evao em
.\10ul'a, dêste Munie'ipio; vem !radores, residentes em Ce�- ,'adI'. a, aos, qu.als serao pres a o .0. 7' sim.as privações por que vem passando, juntamente com-em 1893, e de outros, e
,ntentar neste juizo a pre- tro elo Moura. Comparecera':, n· Ispensavel�.

sua esposa e. filhos.tanto a posse elos suplican- :'ente acão de usocapião ex- llldependentemente de noti·
Mora no tunel existente nos terrel10s do antigo Forte;�re�0���1;r:ef;re�: a�:���= ;raordi�ário, na qual pedem fícação para justificação pré·

�,'j>".'-11•.'. '1' ..
-

.,··�U··.·l�r'�i.�.i1·.;,.. ,!�� "São João", no Estreito.;>ermissão a V. Excia. para via. Tijucas, 2 de maio de
• a. Qualquer auxilio poderá ser entregue nã Gerênciacas e ininterruptas, e sem- �xpor e afinal requerer o que 1955, (a) Marinho Laus ..

" Em
deste Jornal.pre as mantiveram com âni-

,;egue: por seu assistente .iu- dita petição foi exarado o se-

Ei.s o apelo que tranl3mitimos aos na-sso leitoresnlO de dono. 30 Em vista do
h "A o (O REGULADOR VIEIRA \Jich'\,ri.o, abaixo assinado: 1) 5uinte despac o: -

., c - •
,

exposto querem os suplican-
;\ue, são legítimos possuido- no pedem. Tijucas, 3-5-55,' '" ... lh«,r nitari dorel

tes legitimar a sua posse so- �s de um tel'l'eno, sito no (a) Clovis ;\yres Gama -JU1,: ,UVIA AS CóLICAS UTEflh"l1o\l;bl'e o referido imóvel, de con� :;e�tro do Moura, medindo je Direito." Feita a jus�ifi- IDIprega-se com vanta'<lID pna \
formielacle

.

com o disposto
:ento e setenta e UJ:n (l71) �ação foi exarado o segumti: :ombater a. Flore. Brancaa. Cóll.

nos artigos 550 e 552 do Có-
netros de frente a leste err. jespachó: _ 'JFaça-se as ci- 'u Uterina., Me�9truae. ti Ap". Qdigo Civil. E para o dito fim
;erras clt) hereleiros de Ma- Gações requeridas na inicial parto, e Dore. nOI ovirtjll.

requerem que sejam designa-
tioel Cardoso da Silva, com rijucas, 26-5-55. (a) Clovis I poderoso calmante e Re,ul••dos dia, lugar e hora para a
oitocentos e oitenta ditos Ayl'es Gama." E para que do!' por excelência,justificação exigida pelo ar-
Je fundos a oeste com terras �heg;ue ao conhecimento de 'LlJXO SEDATINA, p4!.la .u� i.:ow.. tigo 455 elo Código de Proces-
le herdeiros de David Noldil)., Godos e ninguem possa ale- Irovada eticacia é receitlid. lKI'so Cívil, - na qual deverão
3xtrema pelo lado sul con{ .�ar ingnorância, mandou ex- médico. llultrea.ser ouvidas as testemunhas
;erras elo promovente e pelo iledir o presente edital qU€ 'LUXO SEDATINA encolltrf\�M &mDercílio Antônio da Silva e
norte com ditas de Luiz Sil- será afixado na sede dêstc toda part••José Vicente dos Passos, pes-
'lano Cardoso; o citado ter- Juizo, no lugar do costum�,

cr.dores, residentes e domici-
rena perfaz assim uma área e, por cópia, publicado mm),

liaelos no local do imóvel, os
LotaI de 150.480 metros qua- vêz no DIARIO OFICIAL e

quais comparecerão indepen-
drados (Conforme escrituras três vezes no jornal "O ES

dentemente de citação. Re-
públicas de cessão de posse e TADO"; ele Florianópolis. Da-

querem mais que, depois da
croquis do te.rreno);. 2) Que, do e passado nesta cidade de

I C·' D tjustificação, seja feita a cita- ,

f' d "eI T" vinte e sete dias lrurg. - en. ,

Gão dos atuais confron. tantes
fi, refenela posse 01 a qUln a .

lJUC�S, aos .'
I (com vários � recentes cursos de especialização)-

na forma prevista pelo art, do mes de malO do ano de
.
_. A . .' . _Tómé José Monteiro e Ve-

J 'M '1 't Cl'llqllenta e Uperaçoes. da boca, gengIvas e maXIlares e extrações dIfI'552 do C.C., de ase arce- ml novecen os e '<,
• -

d P' ,c'nâncio Joaquim, residentes .

d'd Ih' E () Ger'cy elos An cels - dentes ll1clusos Tratamento atual a mrr..la,Iino Can 1 o e sua mu e,' cmco. u, a -

_ Ano local do imóvel, - bem
Lucia Rosa de Jesus, que jos Escrivão, o datilogTafei,

p ).. .

t
por tP�raç�� ie� d?rf li i dcomo elo Sr. Diretor do Pa-

há mais ele trinta anos vi- e subscreví. (as) Clovis Ayres eS"!Ulzá9l e l�atadme'�l�oADOASN'�)COS (e l� ecç o na. raóz .0trünônio da União, por pre- ·t E dente pe o meto o � - CU! 80 com o pr pl'lOnham exercenelo ,tais direitos Gama - Juiz de DireI '0. \ s- , ,
,catórÍa, em Florianópolis, e

com anitno de donos, conti. tá conforme o original afixa- autor h'or �adan.) 1-:- .tratamento A�fície��e :�Qi.dO e com
do representante do Minis-

nua e pacificamente; 3) Que, do na sede dêste Juizo, no lu· tee e ateno i)�ICO e contra e ra, 10 ontlco
.tério Público nesta Cidade;

atualmente os promoventes gar do costume, sobre o qual Dentaduras: MagnetlZad�s e sem
. ab?bada palatru&,todos para contestarem a

ocupam o terreno sem oposi- me reporto e dou fé. quando anatomlCa�ente. mdlCadas.presente acão dentro do pra- . - Pontes' móveIs e fIxas. ção de qüem quer que seja, Data supra. O Escl'lvao: -
. .

-

Zo de dez (Úas, Oe acôrdo com
cultivando lavouras diversas. Gercy dos Aujos RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPI�.o artigo 455, citado, afim de Atende só em hOl'a previamente marcada

qlle seja, afinal reconhecido
.' Cilnka: .

o domínio dos suplicantes so-

P d
Rua Nerêu Ramos, n. 38 - II'one 2.834bre o fererido imóvel, cuja

. er \ eu -s'e F1JORIANóPOLIS - Pela manhã somentesentencas lhes servirá de tí-
_

tUlo pa"ra a inscrição no Re- COQUEIROS PRAIA CLUBEgistro de Imóveis. Dá-se a
.

,

presente o valor de Cr$ .... No trajeto da rua Bocaiuva ou no ôniQus da Agro- ASSEMBLÉIA GERAL
5,000,00, valor atual do imó- nômica, um relógio de ouro, �0l11 pedras, de senhora' e Convocação � Operário: VALDEMAR POSSAS _ Rua "3 de Ma.i(}�'vel. Protesta-sé provar o ale- pulseira também de ouro. De conformidade com a decisão da Assembléia Ge- (Beco), no ESTREITO.
guelo com testemunhas e vis- Gratifica-se bem a qJ.J.em devolvê-lo na Avenida Rio ral de 10 ,do corrente mês e de acôrdo com o art. 34 elostoria, se necessário. O assis- BranCO, n. 74 - Nesta. Estatutos, convoco os 81'S. sócios proprietários do c.P.c.' E nSI-na _ se'
tente que esta assina tem sua

'� para, em Assembléia. Geral, a reu lizar-se no próximo dia
residência nesta Cidade, li DESENHISTAS 9 de junho, quinta-feira, às 19,30 horas, em sua sede so-rua Coronel Buchele, na 4,

-

cial, decidirem sôbre a proposta de fusão, oriunda do Aulas de bordado ii, mão. Combinar à rua Felicianoonde recebe citação. Nestes A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES- Clube 12 de Agôsto, proposta já estudada e aprovada NUJ;,les Pires _ 12.termos P. deferimento. Ti.iu- SITA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO'- pelo Conselho Deliberativo. do C. P. C. em seSl3ão de 2 do "-'- ...- �w ......... _ "-"'�"""_"._oI'••""",,_cas, 16 de maio de 1955. (as) FECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES- mesmo mês, tendo em vista o que preceitua o art. 39-H. Vende-se.,. MOVel.SClaudio Caramurú de Cam.- TINADOS A ENSINO. INFORMAÇÕES NA ESCOLA dos Estatutos, ,�Poso "Em dita petição foi OU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JA Florian-ópolis, 25 de máio de 1955.
eXaraelo o seguinte despacho: INSCRITOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA- João Eloi Mendes - Pte. do C. D. - No exercicio- "R. Hoje. A., como pedem. çÃO COM A ESCOLA.

Rua: Tiradentes, n.? 20
FLORIANúPOLIS

f>�\�,
"'.,�_iJiiijjoá-

, ,
\
'v

lugar do costume, e por có

pia, publicada uma vêz no

Diário Oficial e três vezes no

Jornal "O ESTADO", de Flo

-íanópolís, Dado e passada
nesta cidade de 'I'íjucas, aos

:lois elias do mês de Junho do

ano de mil novecentos e CiR'

ruenta e cinco. eu (as) Gercy
dos AnjOS, E:scrivão, o datílo-

5rafei, conferi e subscrevi.
(as) Clovis Ayres Gama
fuiz de' Direito. Está conror

-ne o original afixado na sede

.Iêste Juizo, no lugar do cos-

.ume, sobre o qual me repor
to e dou fé,
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos,

o Centro de Irradiaçãc
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
i ENTRADA FRANCA

ESPBCIAIIZAD,". EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente dt! todos e quaisquer' artigos

concernentes ao ramo

EQUIFOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te-

mos para pronta entrega
IAceitamos encomendas de PLACAS E�.MALTADAS

CASA MISC_ÜNIA dJatt'J

b\lWora doa lUdtoa R.C.A

Vitor. Valvulu • Diu.... para diversos fins
ATENÇÃO; Atendemos

Protéticos do -Interior pelo
AÉREO e POSTAL

os senhores Dentistas e

Serviço de REEMBOLSO

EDITAL
Diretoria de Produç,ão Alimal

/

XIIa. EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ANIMAIS E
PRODUTOS DERIVADOS

Devendo realizar-se 110 mês de julho do corrente ano,
ia cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), 'à XlIa. Ex
.osicão Nacional de Animais e Produtos -de Origem Ani

nul: cuja inauguração está prevista para o dia 24 do
nencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva
.0 conhecimento dos criadores interessados em parttcípar
[aquele certame que, a êste Estado, foram distribuídas
18 seguintes cótas:

BOVINOS .

EQUINOS .

COELHOS E AVES .

10
5

10

Dr. E. Moennicn

da Presidência.

ê�,NiPtQ EXCURSIONISTA "�r�Nº!J19 R�!J1J.mt
-W",l1lCIDijÁruo=

FUNDADO EM H;-9�54

JOVEM CATAR!NENSE I
��.........."""' .

m=.. _" --=.

AGORA QUE SURGIU A 'TUA SO(jmi)A--Of.� TERÁS
•

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONH(CER A

TERRA CATARINENSE, 'NÃO Pt:ACA n::MPo. EN

ví�- NOS HOJE MESMOj reu NôME E ENOERE

�o A CAIXA POSTAL. 489- FLÜi�iAt>lÓpvLIS�S.C,

r .c\.c.-Trensportee, Aéreos
S. A.Cajarinense

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
P CONVOCAÇÃO

dão convida dos os senhores acionistas desta sociada
de para a assembléia geral ordinária, a realizar-se em sua

séde social, à rua Felipe Schmidt n? 14, nesta Cidade de
Florianópolis, 110 dia 15 de junho de 1955, às 15,00 horas
para deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA
l° 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.
,

2° Eleição do conselho fiscal e seus suplent-es.
3° Assuntos de interesse social,
Florianópolis, 25 de maio de 1955

João David Ferrclra Lima
Diretor Presidente

--------=-------------------------�------=-----

Apelando para _

a caridade
pública

----._----------- •

Aterlção
. Atendendo à vârjos pedidos a direção do Bairro Bom
Abrigo resolveu por à venda mais uma quadra naquele
futuroso Bairro .

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

Assim sendo �!Olicitamos aos interessados nos pro
c,urarem a partir de domingo dia 5 do corrente para a es

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

O proprietário

,�--------=---"-------------------------------

DR. I'NGlET-TO
Dtaknóstico�'rrat.o, Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e {�rianças.
Pediatria - Ortopedia - l'raurnatologia. - Tisio]ogia
Ginecologia - Obstetricia - UrOlogia - Endocrinolopa.

Curas de emagrecimento e engcrde.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

ClRURGIA PLASTICA: Estética e RéDaradora ..
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° anda,;:.

Telefone 22-27
Horár10: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manbã e aos Sábados atenderá somente com hora

._----_ .._--

OPERARia A VOSSA DISPOSICAO
,

CONSERTA.,SE' FOGõES .ECONÕMICOS. SERVIÇO
RAPIDO F. GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
OOMICII.IO.

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

Ver e tratar à Rua São JOl�ge s/n., sôbr� loja SAfS.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Batalha Naval do Riachuelu

Posse do primeiro Bíspo Dio

cesano de Tubarão
O deputado Paulo Prei�,

do PSD, ocupou a tribuna,

�Na Assembléia

em seguida,. para encamí

.nhar requerimento propondo
fosse designada uma C0111is

são de deputadas, de prere
rencía representantes do Sul.
do Estado, que, sob a chefia Ido ilustre Presidente da As

sembléia, irá representar o ILegíslatívo Catarinens� em De ordem do senhor Pr�sidénte, ficam convocados

todos os atos e solenidades to�o� os membros da Ala-Moça do Partido Social Demo

que estão sendo programadas c�'atJco, para a sessão solene a realizar-se quinta-feira,
para � posse do primeiro Bis- dia 16 �o. corrente, quando será instalado o Departamsn
po DIocesano de Tubarão, to Feminino.

Propôs, ainda, a expedição Florianópolis,
dos telegramas seguintes:
Dom Anselmo Píetrulla
IvI. D. Bispo Diocesano
Campina Grande
Estado da Paraíba. o �i�etório Regional da Ala-Môça dei Partido Social

Assembléia Legislativa San- Dem?cratIco_ te� o prazer de convidar as senhoras e se

ta Catarina vg por proposta nhorJta� ?es.sed.lstas para tomarem parte no Departamen
deputado Paulo Preis vg se- to Fem1l1ll1ó a Instalar-se quinta-feira próxima dia 16 do

cundado todos deputados sul cOl:rente, às 20,horas, em sua séde, à Rua Arcipreste
Estado vg cumprimenta emi- PaIva n. 5.

nente antístite e felicita pe- Florianópolis, 10 de Junho de 1955.

la feliz escôlha para presidrr BRAZ SILVA - Secretário Geral
destinos Diocese ':ÇubarãQ pt
Assembléia estará represen
tada ato solene posse vg co

mo contribuição prestígio
merece ação Igreja.
Saudações respeit'illsas.
�a.) Braz Alves, Presidentn.
Sala da.s Sessões, em 7 de

junho de 1955.

1865 - 11 de Junho - 1955 SE§§lW DO DiA 7

Lida e aprovada a ata da

sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram início os

trabalhos, na nora regimen-'
tas, sob a presidência do de

putado Braz Alves.

André Nilo Tadasco

Florianópolis, Sábado, u' de Junho de 1955
No memorável feito daquela radiosa manhã de 11 de

Junho de 1865, no caudaloso Rio Paraná, foi escrita, com

s�.ng�i�, m�� das mais empolgantes páginas da gtoríosa
Hístôrfa MJJítar do Brasíl,

O CANDIDATO Hoje, todo o Brasíleíro" cioso de sua qualidade de et-

A Convenção da União Democrática dadâo de uma Pátl'ia Iívre e soberana, rende, neste dia de

Nacional vai homologar hoje, com tôda g'lórtas, justas e signffiêatlvas. homenagens aos bravos e

solenidade, a candidatura do ilustre sr. h��óicos Marinheiros e Soldados que escreveram a epo-

Jorge Lacerda, do Partido de Representa- pela daquela memorável pugna - A BATALHA NAVAL DO

ção Popular e lançado pelo Partido Demo- RIACHUELO,

crata Cristão, à governança do Estado, à
.

RIACHUELO, o feito inconfundível e marcante da glo-

sucessão do sr. Iríneu Bornhausen. rrosa campanha contra o ditador Solano Lopes, do Para-

Nada temos contra o orühante parla- guaí, é l)ágina. inigualável do denodo, da serenidade, da

mentar, cuja inteligência apreciamos, cuja bravura, do cumprimento do dever, escrita com a vida, e o

cultura reconhecemos e de cuja amizade sangue de Martnheiros e Soldados do Brasil.

nos honramos. Apesar disto, não pudemos RIACHUELO foi a etapa consag-radora, do valôr, da

esconder a nossa simpatia pela. tese espo- tenaeídade e do arrôjo de nossos bravos Marinheiros e foi

sada pelo sr. Wanderley Júnior e seus
também o túmulo de heróicos Brasileiros, perslstíndo, aín-

companheiros, e a manifestamos publica- da hoje, como exemplo vivo, do quanto somos eapazes quan-

mente, através de uma carta dtrãgida a
do lutamos pela Liberdade.

do governo?

este antigo companheiro, pois a homolo- O sangue dos bravos que tingiu de vermelho o azul

gação de hoje ou de amanhã, é o atestado indiscutível da das águas de RIACIIUELO, sangue quente e Imptrísívo de

falê,neia, do Partido �e tão honrosas tradições, agora con- uma geração denodada e consciente da sua grandeza e da

duzído a desagregaçào (sem trocadílho) pela inépcia do I sua f,:rça, porque imbuída de civismo que bem aquilatava
sr. Bornhausen. I} papel que tinha a desempenhar no decorrer da Histórfa,

A-U. D. N., pela sua palavra oficial, confessa de públi- repeliu desassombradamente os ataques à nossa Soberania:
co e razo que não possui um nome para candidatar a uma E no memorável feito daquela radiosa manhã de 11 de

herança a.liá� terrível _ ou então demonstra claramente Junho de .1865 o bravo Almirante Barroso, acompanhado

C(lJe as lutas Intestinas verificadas dentro das-suas fileiras, bem de perto pelo Intrépído Coronel Guilherme Bruce I}

CO�d�\Zil'am ,a esta triste �i�ua��?: - �enhum d,o� elemen· i �.o�anda�te da Bri�a�� do Exército distribuída pelos'na
t?_ .C!lwr ver o seu correllgíonárlo subir ao PalaCiO, prete- VIO;,; das za. e 3a, Dtvísões da Esquadra, já se encontrava

rmuo _entr�gar o comando a um, estranho aos seus quadreis. n,o l�cai, desde a véspera, fundeado em escalão, a meia. dís ..

Nao há que fugir daí. tâneía entre Cortentes e o pequeno arroio que marca o

A ninguém, cá fora, restará dúvida de que o temor dos grande .feito naval.

ch�m.ados "pequenos" Partidos, apontado como o mdtívo . Seriam 8,30 horas quando a "Al'agllari", de' vigilância,

l;l'll1.Cl�)al d� .c�ncor:la�a, pois sem êl.es _

não ser�� P?ssível I
deu ,� sinal d� "inimigo à vis.t�" e "safa geral para o' com

\enc�r as elelçoes,. e uma outra conríssao da f'alêncla do I
bate ... surgrra a Esquadra Inimiga do comando de Mesza,

udenísmo. Se sem o sr. Jorge Lacerda não é possível ven- que recebera ordens espressas . (e pessoais) do Dítador 80·

cer então é porque o govêrno udenísta alijou as símpatías lano Lopes, de aniquilar os brasílelrcs ... para isto trou

com que foi recebido nos idos de 1951. xera os "Pa.1'agllaí.·Y", "Taguary", "Igurey, "Iporá", "Jejuy"

Contra isto bateram-se Wanderley e um grupo, de "Rio Blaneo", "Salto", "Paraná", rebocando seis Chatas'
c?l11pan�eiros., P:rder�m a"p�rada. Mas. não per�leram a l�e1'dadeira.s bate�ias flutuante's,. com a niissão da abo1'da�
nbra, nao P�l der am a cal a , corno dizem os Japoneses, I

gemo T1'aZiam, ainda, o "Marquês de Olinda, - Incorporado

quando se veem obrigados a praticar o hara-kirí , . .

< desde a sua captura em 11 de Dezembro de 1864, ..

A estas horas, estamos assistindo ao entêrro da U. D. . .. "Amanhecera um tanto nublado o dia invernoso

N ... Um funeral sem pompa, com flores enviadas pelo sr. de 11 de Junho .de 1865, que pouco a pouco foi clareando

Irin��\, caixão fornecido pela "ala fresca", discurso pelo �Hssipando-se � nevoeiro e tornando-se claro e límpido. ,A::
��ndldato Jorge �ace�da, encomendação por Monsenhor aguas do Rio Paraná, rio lodos'b cheio de pequenas ilhas,

Llbre]otto, com coro mfantil dos "plinianos" e' necrológio I bancos, camelotes e vegetações, ma:! esiJelhavam as som-

na Assembléia pelo sr. Sebastião Neves. I b1'as das Bandeiras que ü'emulav'am nos mastros dos na-

E o eterno esquecimento! I vios da Esquad1'a Bra'!;iLei1'a, composta de duas Divisões ... "

A culpa de tudo isto qtbe única e exclusivamente ao

sr.1
no cimo (las margens esta.va assentada a Artilharia Pa-

1rine\\ Bor�sausen, que de todos os modos influiu para que l'aguaia., comllosta de 32 canhões, auxiliada por 2.000 ho

a Convençao desse o golpe de gra�a na condenada, afir- i meus de Infa.ntaria, ao comando do T'encnte-col'ouel

e- mando que a escôlha de outro nome que não o do candi _ Ilíruguez .. : '.

dato dos "balUas" da U. D. N. levaria à eleserçãO os "pe-I Eram os Pa1'aguaios sonhan"do... ambiciosos... mas.· ..

qu�nos" Partidos que o apoiam. Isto deixou o� convencia-I para esc!l!'��'nto das que não crêem no g'lol'ioso passado de

n318 em face de um ternvel dilema: _ ou tenta.r ganha.r nossa Historia; _pa1'a os .que zombam do pi'eseute de l1OS!la

('om Jorge ou perder com honrá.. . . ·INacionali�ade e mercadejam suas \consciências à douhl-

Aliás, há mais de três anos nos prevíamos isto, que o na!, exóticas, de além-mar; IJa1'U os que lJerjmam e eles

Sl'. Irirleu levaria a U. D. N. à garra e o aconselhamos em ! cl'e�m no futuro de nossa Pátria porque cometem crime,

lon�o artigo, comemorativo do segundo aniversário do seh '{le .{�sa-p�tria ... ali estava o valôr dos nossos intl'éllidlls

g�verno,. a �enllncial'. Ninguém nos deu crédito. E o resul"11ua.�'mhei�GS. e denodados �o.ldado�, afr/)ntando tOdOS. o�
t",do estaa1...' pe1'Igos, c01'oando a BalHlcll'a aun-verde-estl'elada com OiS

Porque, em verdade, os pequenos partidos não aban-, lau1'éis ima1'cessíveis de esplendente vitória, conquistada Município Orleães.

conariam � Palácio só pelos belos? helênicos olhos do sr. 1 no. ,?a:ior, feHo naval de então, mesmo porque os inúmerus
Assernblém Le�:slativa vg

Jorge Lacerda. I ePls�dIOS atestam .a gran�eza e pujança· da luta! por p10posta deputado Paulo

O P. R. P. sempre foi caudatário de quem está por! A. urgem d� ,Bal'l'oso -= "ATACAR O INIMIGO O MAIS'
Preis vg tem prat;� em, de-

cima. OpOSição exige peito. Peito-e classe! ... O seu ilustre I PERTO QUE PUDER, QUE A VITO'RIA E' CERTA" _ COI1-
clarar-se solidária com Uus·

representante na Assembléia sempre foi g;over!lista. O úni- tra,stava com a p1'omessa elos fanáticos de LOlles, de o le
tre Comissão festejos solene

co deputada que teve a coragem de se opôr ao sr. Irinea va1'em a Esquadra Brasilei1'a ... ! posse primeiro Bispo Diocese

foi o sr. Cássio Medeiros, figura de parlamentar trabalha-
"O BRASIL ESPERA QUE CADA UM CUMPRA O SEU

Tubarão vg comunicando vg

dor e estudioso, que não comia senão pela própria mãe. DEVER"! representado' pelo sinal 10 do Código então em
outrossim vg Poder Legislà

Teve _de sair do �a�tido porque o clima ali é regulado pela Vigo� e �1'guido no masta1'éo de pl'ôa do "Amazonas" foi a
tivo estará presente tôdas 80-

estaçac meteorologlCa da Agronômica. consltaçao fulgurante de BARROSO, atendida com sacrifí--
lenidades.

Com o sr. Lacerda ou sem êle, continuaria com quem
cio de nossos antepassados, dando cabal demol1st1'acâo do Saudações respeitoSas.

lhe suceder...
. quanto p�de lima 1'aça varoníl, quando a $el'vico d� Pá-· (a.) Braz Joaquim Alves -

O �.S.P. foi Partido quando teve a dirigí-lo a figura tria, em defesa de sua Integridade' e de suas I'nstituicões Presidente.

respeitavel do sr: Lopes Vieira. Hoje o grupo que tem per-
salvaguardando os nob1'es idea.is de Liberdade! '

"Sala das Sessões, em 7 de

Banalidade, em suas fileiras, encontra-se algemado pelos A luta t1'avada foi enca1'niçada e durou mais ele dez ho-
junho de 1955.

({.ue o mesmo sr.·Lopes inadvertidamente, de bôa fé, admi- 1'as ... todos lutam a fe1'ro f1'io",.. à arma branca... à Paulo-Pl'�is - Deputado.

tlU na agremiação sem pedir a ficha do seu passado polí- machadinha ... e os pa1'aguaios se mostra1'am O'uel'reiros

t�e� p�ra um exame. Tais elementos tomaram contà da valente� e. ousados ... os exemlllos de coragem e"'destemor Solenidalles
bltacula e colocaram o sr. Lopes Vieira na cêrca, passando- se multIplicam de ambas as llal'tes ...

G par� a reserva não remunerada do Partido. . . .' O Chefe de Divisão BARROSO, quando viu encalhados de h0)-e
. N�o /vê que um Volnei de Oliveira deixaria o' sr. Irineu, os "Jequitinhonha" e "Belmonte", já abol'dados pelos bar-

.

d�lXarIa o prazer de comprar-lhe os cigarros, de descas- cos inimigos. e sofrendo a fuzilal'ia e a metraiha das tl'O-
Com a presença de altas

ca" Ih t d' 1 I d
autoridades, escolares e po-

l- e o alTa m 10, (e fazer-lhe o cafuné, por causa do pas e B.ruguez, im.l)l'imiu a fôrça às ma.quinas de sua

"'r Jor L d' P I 11
-

vo, realizar-se-ão hoje, 'às

.� . �e. acer �.... ois· sim!. . .

. ve la e tao quel'icla Fragata lançando··a como um ariete

O UnICO Partido que poderia espernear um pouco seria I c01ül'a os navios do Chefe Mezza e os foi. afundando 11�(n

10 horas, na Escola de Apren-

P DCM'
dizes, varias solenidades cí-

o .' .. as se os convencionais tivessem à mão um la- apos I) outt'o, o' que valeu a vitóí'ia detenninando a fu"'u' ..

?iS veriam que, subtraidos os votos de influência pessoal elo dos l'emall�centes l'io acima...' .

,.' ��O-�llhtares, comem?ray-
Ilustre Monsenhor Harri Bauer, restariam muito pouco;; No Rio, estilhaços de navios boiavam na sua corrente-I Y"s a .�atalha de Tumtl e

para que pudesse influir no pleito... za" Soldados e l\'larinheiros" a nado, cansados e feridos pi'O
i �"omD�Vtl .ats pelo ,Comando do

O temor po' f" f d d

'
-

i ;).0 IS n o Naval
.

, IS, OI 111 un ao.. CU1'avam a ma1'gem ... navios encalhados outros a l)ique P .

.,

.

Tivessem escolhido os convencionais udenistas outro outros fugindo... porque' a Esquadl'a B:asilel'l'a tOI'nara' i
t

ar� aSSIstI-las, receben:o.s
. d'd t t

.

. ,
.

.
- , a encwso convite do sr AI

can I, a?, enam salvo o seu Partido, sem que houvesse se a domina(lo1'a absoluta... tinha conquistado as paI,- I, "

t C ..-

estrem�cm�ento no cordão..., mas de retq.mbante viió1'ia... I·nuan e omandante.

�' p�:����I�U� �:zV��f�::;sseÓv���u� ���g�::e�� ����:1�1� Inhã:i:�:i::Ul�, �:é��::ol�e:�:�='-::�:n:X::l�:I;!aa�::U; IPrefeitura . da
1'1SS0 - mas nas adJacenclas haveria a mesma tl'anquili- bal'retinas cinzentas, engrandecidos pelo sacrifício co-

d�de de sempre.:. E o sr. Jorge Lacerda voltaha para' ét mllm, mas conscientes de terem cumprido a ordem "O CapitalCamara, onde brllh�, sel'l_1 que ninguém mais se lembrasse B�ASIL ESPErtA QUE CADA UM CUMPRA O SEU DE-

de falar na sua naclOnahdade ... Seriam até, mesmo, ca- Dt.:VER".
Recebemos e agradecemos:

pazes de n<;m conhe_cer mais o sr. Lacerda, áe deixar de RIACHUELO é diminuitivo de l·iacho... é o nome de Em, 4 de junho de 1955.

falar com ele, d,e na� �esponder aos seus "Ai;lauês!"... um arroio oriundo da Laguna Maloya, que, deságua abaixo
Sr. Diretoi':

. O sr. Wandelley Jumor perdeu a batalha,. Mas não per.. da Cidade. de CCll'l'ientes, tl'ês lág'uas, na margem esquerda
Tenho a honra de comu-

deu a guerra. . .
do Rio Paraná, no Paraguai.

nicar a V. S. que, de acôrdo

.

Eu sempre ouvi dizer que 'maluco não pega em iição de RIACHUELO foi o palco e serviu de cenário para a
com o artigo 30 da Lei 01'-

10�0. .

.

_ '.
_, _

.

- mais ,brilhante página naval do Brasil, e, ainda hoje, nos
gânica dqs Municípios, assu-

POlS nao e que o sr. Irmeu' Bornhausen vai mesmo to- t1'az ao pensamento os devel'es que temos pal'a com a Pá-
mí interinamente, nesta da

par a parada de querer pegar naquele que o sr. Wanderley tl'Ía qUI'! nos viu nascel' e pela qual mOl'í'el'emos como um
ta, as funções de Prefeito

andou assoprando? Marcílio' Dias, um Gree'nhalgh, um Andrade Maia, um Pe- Municipal, por se haver li··

dro AfflH1go.... cenciado o respectivo titu-

,

RIACiIuELO veiu most1'ar que o Brasileiro não é só- la1', havendo-se também, au-

Il�leli�e o Sohlado illt�épido e valoroso: dO,� llamíJas e das sentado o Presidente da Câ-

caatmgas, mas tambem o audaz Marmheü'o dos pe.queno<;
mara dos Vereadores.

I regatos e da va,stidão dos oceanos,! Aproveito o ensêjo para a-

•
RIACHUELO é a etapa cODsagl'aqora do valor, da te-- presentar a V. S. os meus

H; O T,_ ,E L _ Ho)e.'1 nacidade e qo anôjo da nossa invicta Marh.h� de Guerra! protestos ele estima e co118i--

deração.

SALVE, hel'óis de Ria.chuelo! João Navegantes Pires
Prefeito Municipal, em

exercício.

Notas & Comentários Leís Nl's. 222 e 223
A Assembléia Leglslatíva

promulgou as Leis nrs, 222 e

223, segundo comunicação do

sr. Presidente.

Novo Plano Roviário
O deputado Laert R. Víetra,

líder da UDN, ocupou a tri

buna, na hora do expediente,
para declarar que a Secreta
ria de Viação e Obras Públi
cas está elaborando novo

Plano Rodoviário para o Es

tado. Será mania de !inl

Paulo Pl'eis, Deputado.'
Monsenhor Bernardo Pe··
ters.
Lauro Müller.

. FEIJOADA ESPECIAL
NOITE, JANTAR DANÇA.NTE SaI;ve, :gloriosa e �nvicta. Marinha de Gue1'1'a do Brasil! I

OPORTUNA INDICAÇãO EM Tangará. Falou
FAVOR no MUNICIPIO m:

TANGARA

O deputado Antônio Al

meida, do PSD, ocupou a tri

buna, após, para fazer Ionzo

oportuno e substancioso d7s�
curso sôbre a necessidade de
o Govêrno atender as justas
.reívíndícações do povo de

demorada;
mente sôbre a sítuacão dos
prédios escolares �aqUel;
município e terminou as suas

ccnsíderações, apresentando
à considera ção da Asserrr-,
bléía Legislativa' a seguinte
indicação, que teve o apoio
unânime dos senhores depu
tados:

(Oontínúa na 6a. página)

�fSCOLA DO COMERCIO
"SENA PEREIRA"

Convite
Os al unos da Escola Técnica do Comércio "Sena P

r�i�a" do Estreito, tem a honra de convidar os senhor:�
SO?IOS do Clube p de Janeiro do Estreito, autoridades,
P�IS de a.lunos e pessoas amigas dos estudantes, para no

sab�do dia 11 de Junho, tomarem parte dos festejos a se

real izarem no referido Clube 6 de Janeiro com início'
20 �oras'b genft,il�ente cedido pela 'DiretOl:ia, cuja ren�:
sera e� ene ICIO da Agremiação a ser fundada.

Antecede os seus agradecimentos.
A Comissão

PARTIDO SOCIAL DEMOCRAriCO·
Ala'Moca

CONVOCAÇÃO

10 de Junho de 1955.
BRAZ SILVA - Secretário Geral

CONVITE

Loteria cio Estad�-
.

!�SDU.� q!.'oo,o�e �U�!�:lo D t fm
9.472 - Cr$ 25.000,00 - BrUS�'il.le·
3.455 - Cr$ 15.000,00 - Joinville
1.453 - Cr$ 10.000,00 - Porto Untão
8.021 - 01' 5.000,00 - Joaçaba

\

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

NA FACULDADE DE DIREITO
JURI SINGULAR

Hoje, às 14 horas, na Fa

culdade ele Direito haverá,
promovido pelo Diretório A

cac!em�o, um juri simulado.
Digno de aplausos, sem dú- No juri de hoje tomarão

Vida,. a iniciati�a dos nossos
I
parte numerosos estudantes.

futuros bacharels, promovell- i A entrada é franca ao pú
do essa aula. pratica, co111 o blico.

qual procuram desde já famiii
zar-se I com os segredos do

processo penal.

.

Quando, na Assembléia, o deputado Lecian Slo,·
VJl1ski relatava fatos da eleição domingo último re

novada no município de Turvo e declarava que vários.
f"

.

l�c.als da Fazenda foram lá concentrados, com o pro-

P?sIto de exercerem coacção - o líder da U. D. N. pe
dm um aparte.

Todas as atenções se voltaram' para o deputaM
Laert Vieira, aguardando a defesa do govêrno.

S. S., acr�editanelo muito na sua inteligência e du
vidando muito· na inteligência_ dãs outros, disse ape
nas �ue o sr. Secretário ela Fazenda anelara 1)01' Turva
n� vespera do pleito e nada observara o:u se observarR
fora a satisfação ele cerca de 30 comerciantes todoS
alegres e felizes com a equipe de fiscais.

'

_

Disse mais, que os serviços publicas de fiscalização
nao poçlem ser paralisados com uma simples eleição
renovada! Verdade! Mas deverão ser feitos precisa
.rríente nessa ocasião?

Ora, o Secretário ela Fazenda que lhe declarou -

se declarou - o que disse, provou 'contra, porque· provOL�
que também andara lá por Turvo, em momento de'

todo suspeito. Além disso, a pala'i'l'a do Secretário da Fa-'

zencla, para p1'ova, np caso, é supinamente anedótica;.
O sr. Heriberto Hulse não podia ser testemunha, rétt

que era, como chefe que é elos fiscais para ali desig-
. nados e, ainda, como Presidente ela U. D. N.

.

O deputado Laert Vieira, apesar ele./'serrano se

fôsse julgar úm tatu criminoso, pels. sua' arg'um�l1ta
ção, condena-lo-ia. a morrer enterrado vivo!

G�JILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


