
Maior baixa do café FÁlECEU NOS ESTADOS UNIDOS NA ORDEM DO MERITO MILITAR
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I· d Coronel Maurício Eugênio G. P. lesse RIO.12 (V A) � ���__E�� .��;xarlO' norte-ainérí-
U e eu e oe' roplc ara0 o que ii RIO, 1 2(V. A.) r-r- Segun- possuia também todos os CUl'- ral Nicanor Guimarães ele cano, com a presença de au-

BOGOTÁ, 12 (U. P.) _.' que seria possível lima modí- Público expressou o propósí- do comunicação recebida on- sos militares e a suas premo- Souza, subchefe do Estado- torídades' civis e militares.
Luís Morales Gomez, gerente ficação le tipo de câmbio na to do governo de não tomar' tem, pelo ministro da Guer- ções foram todas pelo prín- Maior do Exército e o cora-

do Banco I opu lar Colombia- Colômbia, devido à sttuacãc qualquer medida neste sen- ra, acaba de falecer nos Es- cipío de merecimento. O seu nel Altamiro ela Fonseca Bra- MORREU UM
110, declarou ante-ontem à caf'eetra. Reiterou que o mi- tido, por considerar isto de- tados Unidos da América o passamento consternou a to- ga, chefe do gabinete da Co- EXPEDICIONÁRIO
noite que nem o governo nístro da Fazenda e Crédito saconselhável. coronel Maurício Eugênio elos, pois o extinto desfruta- missão Militar Mista Brasil-

NOVA IORQUE, 12 (U. PJnorte-americano, nem os Gusmão Perería Lessa, que va de situação de prestigio Estados Unidos, acabam de
_ Matthew Alexander Hen-

grandes grupos industriais MAIS DEZ M.ARECHAIS RUSSOS ali se encontrava em vírtu- nos meios armados .e era ser condecorados com a 01'-
propíciam ou desejam uma .íe ela Bolsa de Estudos que muito estimado entre os seus dem do Mérito Militar dos
que la no preço do café. Mo- MOSCOU, 12 (U. P.) - A tícas de ocupação ela Alema- lhe foi conferida pelo Oonse- chefes, colegas e camaradas .. EE. UU .. A entrega desta con-

i-ales fez, suas declarações União Soviética possui mais nha até Junho de 1953,' Ivan O
..

t I G I d
- .

.... . 111111IS,rO c a uerra, ogo ecoraçao sera feita na pró-
/ após regressar ele Naya 01'- dez marechais. Segundo U111 Khristoforovich Bagramian, ho de Pesquisas. O coronel que teve conhecimento do 0-

leans, onde participou da comunicado divulgado esta Sergei Semenovich Biryuzov, Mauricio pertencia fi Arma corrido, tomou todas as pro
Conferência Inter-americana noite, dez generais foram e- Andreí Antonovech Grechko, de Artílharía, tendo nascido vídencías junto à nossa re

de Investimentos. Declarou lev�dos ao posto de mare- Andreí Ivanovích Yeremenko em 15 de maio de 1908 e ve- presentação diplomática, in
êle ser muito possível que se- �hal, enquanto que o mare- e Kiril Semenovich Moska- .'ificacl0 praça em 1° ele abril

I
clusive no sentido ele ser

jam tomadas algumas medi- chal Peval �Feodorovich, da lenko, do exército Sergei Ig- de 192'6. Era engenheiro pela prestada à esposa do extinto
elas indiretas para que o pre- natyevich Rudinko e Vladi- Escola Técnica do Exército, toda assistencia.
co não baixe sensivelmente Força Aérea, foi conduzido à mil' Alexandrovich Sudets. ......

dos seus niveis atuais. Por chefia. Foram beneficiados Os coroneis-generaís Sergei
seu turno, Arturo Bonnet, os seguintes militares: vassi- Sergeevich Varentsov e Va

chefe do Bureau de Registro ly Ivanovch Chuíokov, herói sili tvanovích Kazarov foram

ele Câmbios, manifestou que ele Stalingraelo e comandan- elevados a marechais de ar

são inexata as versões de te em chefe elas forças sovíé- tilharra.
,.�••�@eee$e@@®e5�••@*••••••••••O••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aplicação em Iodo o país
da B. C, G.
aquela instituição, para, isso, SNT, por outro lado, o paga

planificar trabalhos nesse I mento de 81'$ 10.000,00 para
Importante setor de pesquí- ; a execução daqueles traba
sas especializadas. Para 1): lhos.

'-�-.----� .._--� -'--------------------"-------------

xima quarta-feira, dia 16, às ary, em 1909, morreu no St.
19 horas, em certmonía que Clarels Hospital, com 88 a
será realizada na resídencía nos.

son, um dQS seis homens que
colocaram a bandeira ameri
cana no Polo Norte, durante
a expedição do almirante Pe-

JOAO NEVES EM PORTO ALEGRE

A MORTE DE Fl.EMING

RIO, 12 (V. A. ) - O do chegar ao Aeroporto Sal
avião da Varig, em que via- gado Filho ás 1730 horas.
jar-á, hoje para Porto Ale- 'Ontem, o ilustr� riogran
gre o embaixador João Ne- �dense manteve conferencias
ves da Fontoura, partirá com os srs. Nereu Ramos e

daqui as treze horas, deven- outros proceceres políticos,

DESEMBARQUE SUSTADO IMercadorias na Alfandega do Rio I
.

RIO, 12 (V, A.) - o j)ye- I
causado sentenças concéssí.. 1 ROMA� 12, (U,r'P.) � Foi til' de 23 d�SRtr, mês, sôbre a

. ídente do 'I'rlbunal Federal i vas ele manda lo de seguran : descoberto -nas ímedtações 'j' tOl:re de pedra que encontrou

ele Hecllrsos acata de prore- ça em vasos corno este. No
I

de Roma o local em que vi- a 26 quilômetros de Roma.

dr despacho, mandando sus- entanto, tal [urtsprudêncía
I

'leu, há mais de 200 mil �- Nrsse local, segundô afir

tal' a execução elé um mari- continúa em olvido, como se' nos, um dos exemplares me- ma o professor Blanc, viveu

dado de .,egul'ança concedi- infere Llo exame do caso pr�- : nos conhechlos do tê.l1ero hu- a espécie jÁ, extinta do gene-
do pelo juiz da la. instância ·sente. O Estado ainda está mano. 1'0 humano conll<'cic1a c;omo

j ALARMADOS I REGRESSANDOpara desobrigar mercadorias na iminência de maior pre-I Seu dcscobridOl" é um elos MESSINA, Itália, 12 CU. NOVA IORQUE, 12 CD. P.)
Tubrculose 011 às instituições ela Alfândega. TJ;.ata-se ele, juizo, coni o não recebimen- palentologistas mais fam.osos o Homem Sinantropo, o cha- PJ ,.:.... As cinzas e lavas �r-I- O professor Ernesto Leme,

� responsávci Rpela sua aplic;:l- parte de mercadorias da 5a. to dos ágios, no que respeita i do mundo, o profess?r Aibel'-! �ado élo perdido,. fll!e se de- deiltes continuam brotando' que acaba de ser suhstituido
gfto, nos Estados e Territó- categoria, trazido pelo cida- à mercadoria por desembara- I to Carfio Blanc, dU'etOI' do dIcava, para SUbSlstI_r, a ca- do vu:cão Stromboli, porém como representante perIna
rios, de moela a satisfazer dão Robert Thomas, que aqui çar. Quando alnparauos POi'! Instituto Romano de Paleon- ça de elefantes, rinocerontes ate agora não houve vitimas nente do Brasil ante as Na
plenamente às solicitações ela desembarcou com visto per- lei, como aqui ocorre, os in-I tologia, que dará nma séti':l e hipopótamos, há 200 mil e os danos são muitos redu- ções Unidas, embarcou· com
luta antituberculosa. Caberá manente éle imigrante, trà- teresses do Estado confun· i de _conferências .TIa Univer- anos, utilizando-se de el101'- zidos. destino ao Rio de J'aneiro, a
à Fundação Ataulfo de Pai- zendo como bens pessoais a1'- dem-se com os da Just.iça". sidade de Cambrlt1fe, f1. p,u- mes pedras. Não obstante, reina aJf\.i·- bordo do transatlântico Era�
va - por uma das disposi- tigos ele comércio no valor de me entre o" 3.000 habitante3 si!.
gões contl'atuai - a obriga- 30.1 00 doIares, obtendo a li- ..............�......n.,.__..,._..........F-��_....._•....,........�_.r_"'_---_---,. _........._..._-"'..�_....�"'d"_.._---- -�-�'"-;"--....",-_••-- - •.,_.........

da ilha de 130 quilômetros
toriec1ac1e de invest!gaçôes sô- bel'aç�o através de mandado Fidelidade á Patr'ic.l I

quadrados, que dá nome· ao

b1'e a possilJilídade de aper- de segurança, deferido pelo J vulcão, pertencente ao 31'-

feiçoamento das condições juiZ Aguiar Dias. Metade tia - I quipélago de Lipari, ao 1101'-

de efic{wh1 dR imuniza.ç5.o queles artigos o sr, Robert Campanha para a votação da Lei te da Sicília.
humana com ECO, devendo Thomas já retirou da Alfâl1-

_

LONDRES, 12 (U. P.)
:lega de vez que a se11tença RIO, 12 (V. A.) - O vespertino O GLOBO publica a se- 0..... NÃO AGRADOU Faleceu ontem aqui, aos 73
liminar é de fins ele 1953. O gulnte nota local: "A Frente da Juventude Deinocrática" MENSAGElVI LONDRES, 12 (U. P.) - O anos de idade, o descobridor
despacho do presidente elo iniciou ontem uma campanha pelo desarquivamento ela lei LISBOA, 12 (U. PJ - O s{ Gustavo Magarinos, COl1- da penicilina, si1' Alexander

I
Tribunal Feeleral ele Recur- de fidelidade à pátria, que há cerca de 'tm ano se

encon-I
"Diário Popular" publica uma selheiro da embaixada uru- Fleming.

sos, sustando a aludida me- tra nas mãos do deputado Bilac Pinto, seu relator. O mo- mensagem que o presidente guaia nesta capital, em carta O falecimento do ilustre

elida, está assim concebido: I tivos invocados são os seguintes: Café Filho confiou ao St:U dirigida [1.0 "Times.... refuta homem de ciência, que con-

RIO, 12 (V.A.) - po�' ato "O Supremo T.l'íbUnal Fed�- 1°) - O projeto de lei tem C.0l:10 pr�ncip�l ?bjetivo á·1 corre�ponclente no Rio, sr. o artigo sobre seu país, es- tribuiu para prolong'ar a vi-
de ante ontem do preslden- ral tem entendIdo que a per·, jfastal' de todos os postos ele aelmll1lstraçao pubhca-os fun- MoraIS Cabral, .e na qual o cl'ito pelo correspondente da de milhares de pessoas e

te da República foi nomea- missão do texto constante do I cioná1'ios desleais, servia aos interesses ele nações estrangei- presidente da República Bra- deste jornal, em Montevidéu, dotou a ahumanidade de um

do presidente do Instituto parágrafO 2°, elo artigo 4°, da : 1'as; 2°) - Constatou a FJD que a máquina administrativa sileil'a envia a sua "palavra publicado no número ele 1.0

de Aposentadoria e Pensões lei 842, ele 1949, abriga so- dos ministérios, autarquias, serviços de estatística e ,até de saudação a todos QS por- de março corrente.

dos Comerciários o sr. Ola- mente bens que, por sua das forças armadas estão sofrendo impatriótica sabotagem tugueses" em vésperas ela Disse que O· jornalista, "a-
,Y Oliveira, ex-senador pelo quantidade e característicos, por parte dos àgentes comunistas, infiltrados, e dirigidos "viagem �m que terá ocasião lém de fazer declarações ine

eará e vice-presidente do não se destinem a fins co- por uma nação' estrangeira; 3°) - Pelo estudo da legisla- .

de levar, em nome dos bra- xatas, pinta um quadro de

Partido S�cial Progressista, merciais. Dezenas de acor-
. ção brasileira,' a FJD chegou à conclusão que o Estado não! sileiros, as expressões de seu sorientador da situação. po

de que é presidente o sr. A- dão.s dest� Tribunal e do 6,u-1 diSpõ: �e me�os para faze�' fac� à ?erigo�a i?t�rferência o I sentimento ao povo de Por- lític�, econôn:ica �"adminis-
, demal' de Barros. penar Tnbunal Federal tem que so e paSSIVeI com a lei de fidelidade a patna". rugaI". tratlva do UlUgUaI .

It.�oc.e. e•••e•••••••••••••••••��••••••�••••••••••••••••••• I•••••••••••••• j••••••••••••••••••�••••••••,�••••••••�•••••�••••••�••••••••
COnTO a :.tnteriore., em que se tem eXIbIdo a pUJança e orientado esCOl ço construtIVO da riqueza prIvada e da

PACTO MILImAR
eéonômica t1:t l'eg'it'io se1'l'ana, a próxima Exposição Agro- --...._.._...............--....�_-_._..__....�......�.........�.....' ..............�.-----.a.:. lu·oSI)eridade coletiva, a periódica exposição dos resultados .

I"

Pec lári:l. e Induslrial de Lajes, lll"estes a instalar-se na for-�' � obtidos nos divel·s� l·jlmps-de atividades rurais é il1contes- CAIRO: 12 (U. PJ - O no-

musa cidade tIa serra, valêl·:t por uma inequívoca l'eafir-

�� 8a. Exposl·ça-� Igro=Pe.�ua' rl-8 � tàvelmenie saluta.r 1»)11"a os que muito espemm do labm' dos I
vo e�balxador dos EE. UU.

Inacão da l'iqueza mobilizada pela energia e pelo trabalho - � caml)OS no hnlllllso )latriótico a bem da emancillação eco- no EgIto, sr. He�ry Byroa:le,
da �obre "(lnte Illanaltina. 'rudo indica que a Su. EXllosi- " nômica do Brasil.

.

I
declarou que nao

_. �credlta
çãa Agro�;eeuf.ria e lmlustl'i:tl vai confirmar o êxito das, e Industrla'l de Lajes < Ainda se evidencia: �omo a e�e.rgil' de certames des�a q�e o l�OVO Pacto l"lllltar en-,
anteriores, constHuind-o motivo de l·enovados louv?i'es ailS ii � "

� natureza, coro�dos de eXlto e au�plcIOSO� a todos os resp.ei- I �I e o I:�que e a :Ulqula, se-

que, numa feliz inspiração, ao planejaram e orgamzal'am.
( � tos, a formaçao 'duma couclencl� rurahsta be�. advel'Ílda I

Ja SU,�lc!e!1te 6P�la .

a defesa

Indicacão do sentido de fecundidade da tena e de te-
_a �__�y I".._� _w__ de quanto vale, 110 quadro da� riquezas �undlals, a con- do Ou:nL McdlO, sem a ,co-

naeidade � callacitlade iniciadora do homem daquelas l'e- cenrtação de enel'�rias humanas nas atividades ligadas à opel'açao de todos os palsrs

giõcs, o próximo cel't:une eonclamal'á a atenção e consoH- vés desta, o trato que já se concede a·o apurado produto e, lll'odução ag·ro.-pecuária e às �ndústrias. deriv�da�. dessa região.

dará as esperanças dos q'ue nunca desanimaram de jJi'opul- consequentemente, à sua valorização, no cômputo da eco- P�r� tudo ISSO, c��pre sah�ntar a lmpOr�al1C1a da Ea.
-

siunar a' eleva.dos índices o trabalho 1'u1'al. nomia rural brasileira. �xpos)çao Ag'ro-Pecual'la a reahzar-se em LaJes e que, co-

Havemlo recebido aJesões, que, desde logo, lhe assegu- mo não. poderia deixar de açontecer, está despertando 'ex-

fariam o mais feliz l'iôsultat1o, a Exposição de Lajes atrairá Assim, a Associação Rural de Lajes alcança. plenamen- �epcional Íntel·êsse, não só no Estado, mas em tôdas as l'e- LONDRES, 12 (U.P,) - A

também desta vez legiões de interessados nos, diversos l'a- te as suas finalida,(les, que não sel·ão outras -senão as que IHões vizinhas, cujos produtores se fizeram também eXIlO- Senhora <'Roosevelt confes

Ilios de atividades que elà representará, repel"C\ltin�o ail'o- coincidem com a lúcida e inteligente expectativa dos cria- �itores, I)ara cOi'l'espondcr, sem dúvida, à relevância do cer- sou após um encontro com

Sal\1ente 1101' onde quer que se indague dos seus objetivos e (lotes, bvradol'es e industriais da região sel·t'ana. tallle.
A • • • A'

Sir Winston Churchill, que

dus seus resultados. Nfio sc trata apenas de uma demons- Outro aspecto da Exposição, que se faz mister louvar é ACOfil}la.nha.mos com t.oda Slmllatla o mteresse que essa a. saude e a' disposição do

tração do desellvolvl11limto extensivo da produção SCl'1'ana, o da continuidade, que l'epresel1ta, dum esj'ôrço sem inter- EXjJosiçíio vem suscitando em tôrno das suas atrações. E velho lideI' conservador lhe
Inas sobretudo das conquisbs ilue se fizeram no sentido dü mitências, na série de ii:lêílticas ex.ibições feitas lleriõ(lica- sel'á com imenso ]Irazel' que a nossa l'eportagem colherá·1mpresionaram profunda
selção do produto, visando ao constante melhoramento e mente, com incontes!ável l?!Oveito gel·al. Cada qual mais i aH os elementos lu'ecisos para um. amplo noticiário, com I mente. A viuva de Roosevet
ior

rendimento.
da ljj·oduçã.o: Quem

c�mp:l.l'ec�r
a essa

Ill�l'SUas.!va e_ ma!s valws:.: �em elas atestal1do� �I�.labo� lIue I que :lal'��)�s a.
os :i10�SOS leitores a,� .�ais J_Uinuci��a� illf�í·-I almoçou co� Chu'�'chiIJ e sua

, Posiçio tl-l'Ú, 11ül' cm·to, oeasiao dI' admli'ar, maIS do que nuo se mtel'I'Ontlli.', � de',pelto de t�manhas VIClsslhule:s por ! mu\:o�s. lSobr� o. q\le tm' a íht. E�pOS11}ao Agl'o-Pei'uat-la e In-: esposa, no Dowl1ll1g Stl'eet

I,
. a Variedade do', � lidnH:" € :jnirlo;;;, a sua qIHtH.larl.e e, !it1'3- que lia" a a erOTlOl�ii�, ::-Hal do paiS, Tedemunho de �nall ,ilií"tl'il!l de Li}es. 110..

RIO, 12 ev. A.) - Entre o

Serviço Nnciol1rtl de Tuber

culose, do Dr! nrtamento Na

cton: I de Saúrle, e fi. Funda

çào Ataulfo alva, foi ass.i-.
nado contrato para forneci-Imen to h q ur le Serviço de ....
4.000.000 de doses tl vacina

BC , desünadas a atend r

às necessídndes r] mtensín

:acão dos trabalhos de vucí-

"nt1.çií.o 1'111 -todo o país.
"

As va<:Ínas, ele preparo re

cente, sedio entregues, no de·

COtT l' deste ano, aos repr -

iiCl tantt's regionais du Cam

)unha Nc1cjo�1al Contra a

Rio, 12 CV.A.) - O f'ale- contava relações de amiza
cimento repentino em Lon-

I
des e grandes admiradores

dres do descobridor da peni-I de seus méritos. Os jornais
c ilina, sr. Alexander Fle- estampam fotos do prof'e
mírig, teve da rg'a repercus- SOl' Fleming com dados bío
são na imprensa e nos mei- gráficos e sentidas palavras
'os médicos desta. capital, recordando as vezes em que
onde o renomado cientista esteve em nosso país.

RESPONSABILIDADES
Nas publicações sôbre crimes

NOVA IORQUE,. 12 (�J.P.) I venha a censurar os críml
- .Um gl'U�O de JOl'l1alls.t�s I nosos,

em vez de. consklf'l'áratino-amerícanos, que VISI- los como personagens ínte
tam os Estados Unidos, par- ressantes,
tícíparam ele um fôro levado
a efeito no Instituto Norte-
Americano de Imprensa, na SUBVENÇÕES
Universidade de Oolumbía. RIO, 12 -(V.A.) - O mi-
Grande parte elos debates se nistro da Educação ordenou
referiu à respnnsabílídad .. ela o pagamento das subven
imprensa na dtvulgaeào ele çóes'de hospitais, colégios e

n�ticii'ü'i .

sensactonaí sobre i ifls�ituições s�ciais desta
�nme:�, anrmando-se que os I capltal e Estados, num

..I?on
JornaIs ctevem atuar ele tal ,tante global de três JllIlllões
forma que a opinifto pública, de crLlzeiros.

,

o HOMEM SINANTROPO
Vestigios do homem Que existiu há

200 mil anos

---------_-

FALECEU
o DESCOBRIDOR
DA PINICILINA

PRESIDENTE O
.EX-SENADOR

dos mais moçlernos e efica
zes elementos curativos, o

correu em sua residencia ela
rua Davers, em Chelsea, nã.o
muito longe cio hospital de
Santa Maria, onrI" acidental
mente fez seu descobrimfJn
to.

CORDIALIDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

S. SURI'1 penas pouco mais de três
E d b d h é custosa.

i
'sta o em ases mo er-,mil omens, exerce com efi-

Estamos ja atrasados nas e computámos para es- ciência a vigilância de ex

pois devíamos ter, na )10S8a
I
sa reforma as dificuLdade.s tenção vinte vezes superior

Polícia Militar, a organiza-II de ordem f inancêira que de-
I
ao nosso Estado, e, nem por

ção Regimento. Não o pos- terminam o máximo de res- . isso, lhe faltam candidatos
suímos, porque amarrados' trições em efetivos e màte-

.

de excelente I qualidade ao

estamos pela falta de cora- riais. Estamos certos de-que
.

ponto de selecioná-los nu

gern para reestruturar em achámos a fórmula, o se- ma média de um em trinta.
novas bases, a nossa orga- gredo dela está no melhor a- II Sosseguem os assusta

João Pinto nr. 37.nização policial-militar, até proveitamento do número e dos... Não necessitaremos
agora exclusivamente Cor- na valorização do homem e

.

decuplicar os efetivos para
poração de guerra porque das instituições. Não há

.

criar o Regimento; fa-lo
somente para ela está pre- nisso muda utópico e nem emos colocando-o dentro
parado e sómente para ela tão pouco é inédita: a Real � dos efetivos atuais e ainda
está estruturada. Corpora- Polícia Montada do Canadá, I deixaremos 2 Batalhões rele
ção de guerra fazendo ser- sem vencimentos astronõmí- 2 Companhias de policiais
viço de polícia, quando de- cos e com um efetivo de a- � infantes.
víamos ser Corporação de
polícia militar, exercendo a

função policial em toda a

sua plenitude e em condi
cões de exercê-lo com efi
ciência como tropa de-guer
ra, em caso de conflito.

O conservadores acharão

'" id êi a chocante, os'medro-
Rudol.f Rapple�' .30S assustar-se-ão achando

_ .' '.
... o __ .. r. lo salto muito grande; os cé-

�
..., ..� ......

.",P""RJ'..I
....

S
....

A··..........,OD'E--�V-E--N"T-REh� I ticos, d�rão que é imP.os�ível� ,. 'e UtOplCO; os pessImIstas

� ESTOMAGO - FIGADO _ INTESTINOS I achal'ão a

idé.ia temerária e

, �
. PILULAS DO ABRADE MOSS ; os reacionários tac�a-la-ão

,�. ! de absurda. ConvencIdos es-

1: Ai'em directamente sÔbre
..

' I tamos, porém, de que ela é
�

o aparelho dillestivo, evitan·

'j_i-:.' viável, be�éfica e opo�tuna.< do a prisão de ventre. Pro-- . ��ll , �s. e.fetJv_os das. ul1ldades� porcionam bem estar i'eral, rA-:� : polIcIaIs nao se cmgem aos

� facUitam a digestão, descon· . '

! rigorismos padronizados
� t' FIGADO I Colhedeiras "All-Crop" moel, 66
;I iI'es. lon�m °f' " d'. rellUi- 'que impõe a organização Colhedeiras ele milho ele uma linlla'

,

" .' .' " " .' .' ,..
'

.' .' .' .' .' .' .' .' ..� arlzam as unçues 1gest - :. militar. Tecnicamente, os� f d FORD:
� vas, e azem esaparecer as � efetivos policiais são variá-
� enfermidades do ESTOMA-

1\. veis sendo as suas relações
Combinada com plataforma para ensacamento .

� GO FIGADO INTESTI INTERNATIONAL;
�, e -

de graduação conforme a
.; NOS '" Ceifa-trilhádeira modo "64" , '.' , . . . . . 2

n_,,;.,__w W�%... *W Il10__ .111"__ '·0' uleSpeCiaJi.dade que exercem. 2. Os interessados, além ela apresentação elo cartão de
Conservadores, tímidos, Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, deve-céticos, pessimistas e rea- rão provar possuirem área aproveitável, que justifique a

cionál'ios, enfim, toda essa máquina pretendida.
gente que por temor, igno- 3, Os pedidos de irrscrição serão atendidos sob rigorosa.rância ou comodidade, .nun- observância da ordem cronológica estal)elecida,
ca admitem idéias novas; es- 4, A quota' acima se destina, exclusívamente, à lavra-
sa gente que blasfema e dores de Santa Catarina.
grita contra as renovações, 5. Esclareço aos Srs. Lavradores interessados, tratar-DEPARTAMENTO REGIONAL EM SANTA CATARINA apedrejando qs renovadores se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-

EDITAL 'DE MATRíCULA para depois transformar os nômico, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante-
NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA os insultos em aplausos·e as riormente feitas na Inspetoria do Servrço de. Expansão do

A Administração Regional do SENAC, comunica aos pedras em monumentos, es- Trigo ou mesmo nçsta Secção de Fomento Agrícola.
senhores .c�m:rc�antes e demais i:1t�ressados, que � Cul'� sa geI�te, ?Ós o dissemos, re- Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, se., 9
so de Admlssao a Escola de ComercIO (CAD) funCIOnara' gulanzara a idéia e prova- de março de 1955.
em horú�io .noturllQ e a, !11�tl'ícula pa�a o :nesmo será fei-I rá. a s,Lia inexeguibilidade; Walmyl' M. I.emos - Encarregado do Expediente,
ta na propna Escola, dIarIamente, ate o dla 20 do correu- g'l'ltara aos quatro cantos:, Autorizo a publicação,
te mês.

_

•

..

I "��':� ._' Impossível! Para isso te-I. '.
• R E T I F I C A ç Ã O

CONDIÇoES .DE l\tIA'rRTCULA: - Ter o candidato remos que triplicar os efeti-, DE ORDEM SUPE:ij_lOR levflmos ao conhecimento
a id�de de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo. vos! ., tt,j3 intcl'.ess'Udos, que o mate'rial "AlUis Chalmrs" cons-

.

LOC1\L DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt Se assim fôsse, nem nos tante do edital acima publicado, fica eliminado da'reven-
·d'Oliveira - Rua Tiradenfes, 11° 17, sobrado _- Das 18 . dal'iaJ;llos ao trabalho de de- ;L, ]JOl' esgotamento de seu estóqlle,

'

às 20 horas.
.

'
. Illineal'

em público, seme-l FloJ'inóJ;lOlis, 11 de março de 1955.
'

Florianópolis, 10 de março de 1955 lhante esboço. Estud�mo_s o Walmyr M. Lemos :_ Encal'egado do Expediente.
Roherto Lacerda p:ob�ema, arrolámos as exi-I. "

- V,:IS�O .

.

IJi:v,etor Geral Intexino, genClas do policiamento do ' Affonso lVL Cardoso da Veiga - Chefe da_S.F.A.

Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. (Salmos
16:40). Ler I Sam. 3: 1-10 ou Apoc. 3:20-22.

Nêstes dias agitados em que' vivemos, a maior auto

disciplina que eu conheço é permanecer quieto o tempo
suficiente para ouvir a voz de Deus, Muitas pessoas
»ram, dizendo: "Ouve, Senhor, porque o teu servo fala."

f t I' I
Se temos que dirigir um negócio ou uma casa, to-

.

orne,n O ��,rl'C' a
riamos tempo para planejá-lo. Pedimos a Deus que nós

ju de a fazer cada dia. nossos planos? E' uma boa pr á-
.

.ica ouvi-lo, tôdas as man hãs, bem cedo, ao acordar e es

.rever os nossos pensamentos, antes que os esqueçamos.
E D I T A L I'ambém é boa prática comparar êstes pensamentos com

CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS NA ) padrão -de éristo de absoluta honestidade,' absoluta

AQUISIÇAO DE .MÁQUINAS AGRíCOLAS )ureza, absoluto altruísmo e absoluto amor. Se êles re-

I. De ordem elo 8nr. Dr. Affonso M. Cardoso da Veiga, .ístirem a esta prova, então é nosso dever pó-los em prá
Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina, I

cíca ; porque não importa quão insignificantes ou quão
levo ao conhecimento dos Srs. Lavradores, que, no período I

difíceis êles pareçam, Deus 110S dará fôrças para obde
de 10 de março a 31 de abril do ano corrente, achar-se-ão I cer. As grandes portas giram em pequenos gonzos.
a'bertas, na Séde da Secção de Fomento Agrícola, à rua Vis-I Precisamos estar desejosos de obedecer a Deus na

conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as inscrições para orientação de nossos pensamentos pois se endireitamos o

aquisição de máquinas agrícolas, conforme especificação que podemos, Deus endireitará o que não podemos. A
abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen- consciência ensina-nos a diferen�a entre o bem e o mal,
to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.000,00. mas Deus pode dizer ao seu filho, disciplinado, qual das

ESPECIFICAÇÃO DAS MáQUINAS: muitas cojsas boas êle -deve preferir fazer.
ALLIS GHALMRS:

.

A PRINCESA TEM QUE DAR AVISO
PREVIO DO CASAMENTO DUR

Acorde
A BEMI •••
Sorrindo ! 'I'

[ar contrair nupcías sem au

torização do soberano deve

dar um aviso prévio de um

ano ao cumprir .a idade de

25 anos.

LONDRES, 11 (U; P.) - A

Procuradoria Geral, suprema
autoridade jurídica da Grã

Bretanha, declarou esta 'noi
te que não conhece nenhum

traço da lei de casamentos
reais que permita o matrí- Portanto, se a princesa
monío da princesa. Marga- Margaret quiser se casar em

ret, irmã da rainha Eliza- táis condições, terá que es

beth II, com o capitão de a- peral' um ano, a partir de 21

viação Peter Townsend, fixa- ele agôsto . próximo, quando
do para o próximo outono, completará 25 anos de idade.

Um ropresentante elo refe- Uma pessoa da intimidade

rido departamento declarou régia disse que esta opinião
que a lei prevê, Inequívoca- coincide com a interpreta
mente, que qualquer mem-I çâo da lei no Palácio da Bu

bro ela família real que dese- ckíngham.

INICIADA A GRANDE 'E TRADICIONAL
,

VENDA DE COLCHÕES DE MÓLAS
DIVINO

Só não dorme bem.
- .

,Quem nao qmzer, ,

c O M P R E:",'

AGENTES-PRECISAM-SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal."
'I'ecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Paulo

Durante o mês de merço, com a

insignificante entrada de Cr$ 50,00 e,
mais 10 prestacões mensais:

Os' festivais de Bayreuth
em 19 55' ,,-���!;�-t '

�:�����.�',-�
.

.w:.-�.

o "PARSIFAL" e "TRISTÃO e ISOLDA" em Barcelouav- Q
NAVIO FANTASMA na Interpretação de Wolfgang Wag.nel'

Os Festivais Wagnertanos em Bayreuth, o grande acon

tecimento musical e social, desenrolar-se-á este. ano de 22

éle Julho até 21 ele Agôsto sob a direcção de Wieland e Wolf

gang Wagner, os dois netos do granele compositor. Antes. de
se iniciarem os preparativos dos festivais dêste Imo, o elen

co deve representar, em Abril, no Teatro LICEO em Barce

lona, o Parsifal e Tristão e Isolda.
Nos últimos anos, a Península Ibérica tem demonstrado. .

interesse crescente pela música alemã, No programa da 0-,

péra de Lisboa figuram actualmente o 'I'annhauser e I)

Crepúsculo dos Deuses, com Herta Wilfert, de Bayreuth,
Hannelore Steffcl� de Viena e Kurt Boehme, de Munique.

As negociações de Wieland Wagner em Barcelona ter
minaram satisfatóriamente, conseguindo-se cobrir as des

pesas calculadas em 1,4 milhões ele marcos. Os proprietá
rios dos camarotes do Liceo, pagaram, só POl! si, 750,000 mil
marcos. Para cada representação dispõem-se de 3.000 bi

lhetes, dos quais os americanos encomendaram 1.100. A

companha o elenco ele Bayreuth a Orquestra Filarmónica
de Bamberg. Em Barcelona representou-se com grande êxi
to o Parsifal em 1913-14,

1 colchão de mõlas D I V I N O
2 travesseiros de melas D I V I N O
1 tapete' de sala,

"A MODELAR"
.
-

o magazin mais barateiro e melhor
sortido do ESTADO

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

o He�imento· Policial
Nos Festivais de Bayreuth de 1955, Woífgang e Wie

land Wagner apresentam como novidade a encenação elo
N:1Vio Fantasma. Além das repríses do Anel dos Níhelungns
e do Parsifal apresenta-se cada 'ana" uma nová encenação
que ficará no programa durante duas épocas. O Navio Pn

tasma encenado por Wo!fgang Wagner, vem substituir o

Lohengrtn de 1953 e 1954. O Anel dos Nibelungos será daelo
duas vezes (Ouro do Reno, Valquiria, Siegfried e Crepús
culo dos Deuses). O 'I'annhauser figura sete veses, o Navio
Fantasma seis e o' Parsíf'al quatro vezes no programa. Con
fiou-se o Tannhauser à direcção de Eugen Jochum, O Na
vio Fantasma e o Parsítal a Hans Knappertsbusch e O Na
vio Fantasma e o Anel a Joseph Keilberth,

A procura de bilhetes e de quartos de hotel para os

Festivais de Baryreuth que se realizam desde 1951 ele novo

na antiga cidade e residência real, é extremamente grande.
Já se receberam inúmeras encomendas elo estrangeiro, so

bretudo dos Estados Unidos, Desde que Wieland Wagner
fez de Bayreuth um dos pontos da vanguarda musical mo
derna, a cidade dos festivais tornou-se o centro da socie
dade internacional e ele artistas de todo o mundo. Jã se

conta este ano com a vinda a Bayreuth ela mais alta so

ciedade, assim como de políticos estadistas, artistas e crí
ticos de todas partes do mundo.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

S.E.N.A.C.

CONCURSO DO
'BANCO DO BRASIL
Vencimentos iniciaes _: Cr$ 5.000,00 (inc. grat.)
Próximo concurso - Maio de 1955 (D.O. 5/2/55)

Prepare-se convenientemente para o próxlmo concur-

so de Maio de 1955, a realizar-se nesta eidade, estudando

em pontos organizados por professores do. próprio BaI:cO.
Peca informacões ao INSTITUTO NACIONAL DE CIEN

CIÁS E ARTES - Praia do Botafogo, 525 - Rio, ou solicite

a. remessa do curso completo pelo sistema ele Reembolso

Postal pelo preço de Cr$ 700,00 (Via Aérea) ou ors 640,00

(Via Terrestre)
(Re'meta-nos êste anúncio - 538)

\

------------�-------------------

Cem a Biblia na Mão
-��:��--:

DOMINGO, 13 DE MÀRÇO (terceiro domingo da

quaresma)

ObedeceI' é melhor que sacrificar.. (I Sam. 15:22).

Ler Mat. 7:24-24.
. , ,

Na luta pela independência de Cuba, o 11llml�O re-

forcara uma linha fortificada através da parte mais es

trei-ta da ilha a fim de evitar que as fôrças de Leste se

l'eunissem às de Oeste. Mas, numa noite tempestuosa, o

General Antônio Maceo rompeu o cêrco, valendo-se da

escuridão da noite. _

Para isto, baixou êle uma ordem às mulheres que

serviam ao exército como cozinheiras que tapassem a

bôca aos seus filhos pequenos, durante a manobra �)ara
que não fôsse ouvido o chõro das crianças. Na manha se

cuinte foram encontrados muitos infantes mortos por

�sfixi�, cujas mães sem o querer, haviam sufocado, na

sua ansiedade de obedecer às ordens do comando. A cus

to de tal sacrifício, a êste preço de obediência, as duas

fôrcas se uniram e Cuba conquistou sua independência,
.

Custe o que custar, a obédiência aos ensin_os de �e
sus é o primeiro passo para uma vida ordenada e fel iz,

tanto para o indivíduo como para as nações.
ORAÇÃO

Nosso Pai, somos-te gratos pelos pais e mestres bq�le
nos inculcaram o prfncipio da odebiência. Nós tam em

te agradecemos êste mundo que obedece ,às leis de. um
universo organizado. Queremos ordenar as nossas VIdas

e hm-mnnizar nossas atividades diuturnas com a t.ua von

tade, a fim de que sejamos encontrados andando nas ve

redas da retidão para honra e glória de teu nome, e por

amor de Jesus. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

A obediência. não precisa ser cega, mas muitas vêzes

GARFIELL EVANS (Cuba)
"Mensagem Real" -- Escutem, hoje,. pelo melhor

som de Santa Catarina, a Rádio "Diário da Manhã", às

18,15 horas, o p.rograma evangélico "Mensagem Real",
ima palavra amiga, de coracão para coração, da Igreja
Presbiteriana Independente de Florianópolis para todo \.,.,
o Rádio-ouvinte.

CULTO NOTURNO: às 20 horas, no Templo da Rua

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MARÇO

lO ORAÇÃO i

31 Antoroso Pai, renova nossa fé para que te sil1tam�
perto e ouçamos a tua voz falando-nos cada dia. Guia-

1 nos no dia de hoje. Faz-nos ousados na prática do bem,
p'al'a que teu nome seja glorificado agora e para sempre,
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Quando escutamos, Deus fala; quando obedecemos,

Deus age.
DOROTHY M. WISE (Rodésia do Sul)

ESTUDE POR CORRESPONDCNCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonio
RoUo.

Praça da Sé, 28 - Tel. 33-9070 -- C, Postal 6374
São Paulo.

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, uTll
finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceira, lim guarda vestido e casaca com 3 corpos e u
camiseiro sapateiro.

Telefonar 6.625

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NASCIlVIENTOS
ESTER é o nome de uma

galante e robusta menina

que veiu enriquecer o ja
venturoso lar do benquisto
Rev. Jonas Holanda de Olí
veira, Pastor da Igreja
Presbiteriana do Brasil e

que exerceu sua missão nes

ta Capital, até fins do ano

passado, e de sua. exma, es

posa d. Leonor Valentini de

Oliveira, ocorrido no dia
9 do corrente, na Maternida
de "dr. Carlos Correu", nes- ,

ta cidade.
Aos venturosos genitores

e galante Ester as mais sin
ceras felicitações formula
das por est�e Jornal.

A CIDADE DE SÃO FRANCISCO
NA VIDA SOCIAL

PASSEIO '

Na tarde de sábado o cronista em companhia do dr.
Hcldemar Menezes e o jorn al ista secretário da Pref'eitu

.tura, ar. Ilmar Carvalho, passearam pela simpática praia
'de Ubn tuba, muito bonita; bem frequentada, já dispondo
de um magnifico posto de sa lvatagern. Percorrendo os

bares daquela praia, saborearam gostosos aperitivos.
COCJ(-TAIL

Na noitel de sábado,
.

na simpática residência do
'casal dr. Holdemar Menezes e Hilda Menezes foi ofereci
do ao cronista um cock-ta

í

l íntimo comparecendo o jorna
lista limar Carvalho e senhora, da. Lorena Carvalho e o

SI'. Celso Pessôa.
A sra. Menezes, com muita elegância e distinção,

serviu com fino e apurado gôsto o serviço d'e bar e copa.
COCK-TAIL

Domingo, ás 11 horas iniciou-se uma recepção na re-: Em Joinvile, onde reside
s idência do simpático casal Oacy Lima e da. Alba Lima.

e é comerciante, o sr. Rícar
A reunião prolongou-se até tarde, quando foi oferecido do Ferrari e sua exma, es
pelos amf'ittiôes um almôço. Estavam os elegantes ca-

posa d. Eliete R. Ferrari
sais: dr. .Iorge Evilazio e senhora, ar. e sra..dr. Rogerio toram contemplados com o
Zattar, o industrial Leo Lima Lenz, residente no Rio e nascimento de sua prímoge
que ora se encontrava visitando amigos e parentes, a níta, uma galante menina
elegante Terezin ha Dutra, candidata a Miss Santa Ca-I nascida nos primeiros dias
tarina representando a cidade de S. Francisco, profes- do corrente mês, na Mater
sora Ata lá Branco) sta. Iropê Julianes Lavardiêre, pro- nidade local.
fessora argentina em visita a. essa simpática cidade de O ESTADO apresenta fe
S. Francisco, sra. (13. Ení Branco, progenitora da "hos- licitacões ao distinto ea
tess", com uma bela cabeleira. prateada marcando sua' sal.

'

,

personalidade; "jornalista Ilmar Carvalho, sra, Cecília
Branco, espôsa do sr. Adernar Branco, presidente do tra
dicional Clube XXIV de Janeiro, em companhia de sua

graciosa filha Florinda, e as jóvens Maria Angélica e Ulmar Sardá da Silva e
Mar ia Cíntia, filhas do casal amfitrião. lViaria Stela Verissimo da

As senhoras discutiam sôbre arte, modas, e dança. Silva participam aos amigos
E falando em moda, a "hostess" sra, Alba Lima trajava! e parentes o nascimento de
um lin�o �estido em fus�áo �iquet em moderníssima es-: sua. filha, �Iaristela ocorrido
tampana. Seu porte esguio da grande realce a seus dctea '

na Maternidade Dr. Carlos
finos. .

I Corrêa no dia 8 de Março
CONVITE de 1955.

Em companhia do _dr. Ro.gerio Z�ttar, dr. �orge Evi-Ilaz io e sr. Ilmar Carvalho fOI o cronista recebido na re- _

sidência do sr. dr. Anizio Dutra, Juiz de direito, e senho-I
ra, convidando sua encantadora filha para concorrer ao r:.
título máximo de Miss Santa Catarina, por S. Francisco, '

'representando os clubes XXIV de Janeiro e Cruzeiro de ,

Sul.
'

.
.

A' • " IA sra. Dutra, com muita elegância, serviu f'inos ape-
,

ritivos. "

--o--

I
- dr. Zenon Pereira Lei- '

I te, funcionário Ido Ministé-
FAZElVI ANOS HOJE: l rio da Fazenda; I

,
. __ I - sra, d. Dulce Sá Luz,

,

SR MANUEL XAVIER esposa do sr. Arnoldo Luz, I

. . Itabelião em Joinvile; II.Transcorre, hoje, o aru- - sra. d. Lucy Barbato '

versamo mntálício do Sr. Wagner, esposa do sr. Lau- I
Manuel Xavier, antigo e de- I delino Wagner

_..

dicado fúncionário do De-I - sr. Bento Ollvelra,

ÓS<itO. de Navegação da con-,alto
funcionário da FacuMa

�eituada Firma Carlos Hoe-, de de Direito de Santa Ca-
i

pcke SIA Comercio Indús-. tarina
tria. Ao distinto aniversa-

riante, que goza de real con- NOIVADO-
ceito em nossa cidade, e Com a graciosa e mui:
aue sempre se mostrou ami- pre'ndada senhorita Lucy, I
�o de nosso Jornal, formlIla-. fino amamento da socieda
mos 05\ melhores votos de de de Lajes e filha do nos

felicidades estensivos a sua so prezado conterrâneo sr.

dígnissima família. Fridoiino SeI! e sua exma..

esposa d. Ninita Conti SeI!,
acaba de contratar casa- Aceitam-se encomendas dt:'

jovem Zenildo Rodri- mento o sr, Waldir SeU, fi- dacinhos em grande· varie
gues da Silva, filho do sr. lho do sr. Leopoldo Sell e dade; Tortas e Bolo de Noi
Luiz Boaventura da Silva, !

sua exma. esposa d. Thoma- va, SalgadinhOS para Batiza
proprietário do Salão "5 Mi- 'zia SeI!. dos _ Aniversários e Casa-
nutos"; I Aos noivos e seus genito- mentas.
vva. Valda Ortiga Fe- I

res as felicitações de "O I, Rua CeI. Melo e Alvin 17.
drigo; IESTADO.' Te!. 3.416 .

- vva. Eugenia Brug- \

gmann I --------
- sra. Maria L. da Rosa,

PARTICIPAÇÃO

ANIVERSÁRIOS

------._-----��---=-�-----

DOCES

o pão' de cada dia�u·,professora
- SI'. Artur Silva
- sr. Murilio da Siíveira
- sr. José Pessôa
- sr. Manoel Henrique

Simon
- sr. Agenor Povoas Ne

to
- sr. Heitor Souza
- jovem Campolino José

Alves
jovem Guiomar Pires

- jovem Ja,dira Delam-

bert
- jovem Zélia da Luz
- jovem Leda Luz
- jovem Nilo Bastos, des-

tacado funcionário dos Ser

viços Aéreos Cruz�iro do

Sul, nesta Capital;

o último número de LIFI: em ESPANHOL é dedi

cado à ALIlVIENTAÇ_P..O... V. verá como se abastece!
diàriamente uma grande cidade... Belíssimas foto- l
grafias de comidas rar'as e saborosas .. , Ouvirá a I

- !
voz do agricultor .. , Poderá inteirar-se de como tra- í
balha a ciência por um futuro de maior abundância. !.
LIFE apresenta um �apítíJlo espeeit:ilffi�rlí� f.HiI'U as

dOilU& de ecuõ! Como preparar cO,midas apetitosas
com um mínimo de esfôrço .. , Fotografias a côres
da cozinha moderna e seus novos aperfeiçoamentos.'
Além de um varia'do noticiário de atualidades, ..

,

A tragédia do fl�nmná... Invasão ou revolílção, em
Costü Rica?

Não há -exagêro em afirmar que êste é ·um dos
números mais interessuntes de LIFE em ESPANHOL.

PAZElVI ANOS AMANHÃ:
LEIA-O!

- sr. Luiz Boaventura da
1 eOMPiU 5WSilva, proprietário do Sa' ão

('
A;;:NÂS

"5 Nlinutos" EXEMi>i.Aii
- menina Regina Stella,

I
"cm M!'i�f'vW .•.

filhinha do dr. Silvio Fer-
jUH�$ QUi

raro e sua exma. esposa d. I

Mal'ia Batista Ferraro I �i E�@-Oíl,; j

---- ------------------..:._�--- _
� - "-'----� --�.

E' ASSIM QUE ELES
GOVERNAM
A eom.uva que acompa

nhou o Préfeito, outro dia, ao
interior da ilha, entre a qual
estava um [nrnaltata, viu que

a estrada muníctpal se en-,

contra bem conservada, em

�ontraste com a estadual,
que, em condições precárias,
deixa logo antever o pouco

caso com que o govêrno tem

tratado dêste importante
problema: estrada.

.

Parece que quanto mais Se

tala na imprensa, da neces

�ici�de de reformar RS estra

das do interior da ilha e as

demais, -lembrando sempre

que são 'as boas estradas que

dão vida a uma cídade, mais
se faz sentir, nesse sentido,
a inoperância dos que já po

diam, pelo menos, ter torna

do uma iniciativa.
Como é notór-io, o Prefeito

Osmar Cunha está sincera

mente empenhado no melho

ramento das estradas, tanto
é que, logo nos primeiros mo

mentos de sua administra _

çào, corajosamente: cuidou

ele asfaltar a estrada da Ba

se Aérea.

E, tão logo o munícípío es-

teja financeiramente recupe

rado, cobertos os gastos feitos

até aqui para a aquístçâc ele

_ndispensável material para

a conclusão das obras em an

jamento, merecerão atenção
as estradas de acesso aos

mais pitorescos lugares ela

ilha e só assim o sr, Cunha

esta�'á, de fato, íncrementan
do o turismo; e para o turís

.1110 se estendem nossas vis

.as, pois aí, inegàvelmente,
-eside a fôrça propulsora da

zapltal catarinense.-
Mas .o govêrno munícípal.

desde que se instalou, não

tem sido estimulado pelo do

Estado. E, aqui, não nos in-
.

No 111·1mel·0 1.459, de 13
�

de Março de 1.920, este J01'teressa apontar nomes nem

ancar sôbre quem quer seja 111'11 publicava, em. sua prirnelra página, uma ca�.ta �o d;� D organismo humano é
responsabilidades. Mas a má- t-L von Heriug, ilustrado coen tista que .-naque a e_po uma máquina que trabalha
quina estadual é que não éra Diretor do Museo Catharinense, explicando a ong�m sem cessar. Mesmo em re

funciona tôda em harmonia Ja s cobrin has encontradas na agua, conforme menclO-: pouso ou durante o sono, es
com a municipal, e o que se namos nesta' coluna. I tá funcionando e, portanto,
vê é, tnvariàvelmente, um "OS OPERARIOS DA LEOPOLDINA PROCLAM�-, gastando-se. Daí a neces

�ntl'echoque. de ínterêsses. RAM A GREVE GERAL - Rio, 13. O Estado. Os oper�- . sidade de compensar êsse
gasta recordar, para eonrír- cios da Leopoldina pi-ocl amaram a greve geral. O servi- ! desgaste) dando-lhe elemen
nar o que estamos dizendo, e

:0 sei-á abandonado no dia 15". .' Itos para reparar as perdas.
fato mais recente: o relativo' A coluna "Cinemas" anunciava o seguinte, a in da na Inclua sempre em SU8g
às britadeiras, ocasiao em orimeira : - "VARiEDADES - Na tela do 'I'heatro Al- refeições carnes, peixe,
que a Prefeitura viu-se for- �aro' de Carvalho serão hoje focalisada� as fitas "Salada queijo, ovos, leite, Ie-
cada a paralizar os serviços Russa", em 4 partes e "O Pequeno chaufeuer", em 4 par- gumes e frutas, parade asfaltamento da estrada

.es, assegurar ao organismo
elo aéroporto. E no que li, CINEMA ELEGA JTE No cinema da Praça 15! a reparação das perdas
resneíto às estradas elo ínte-

.erão hoje tocauza das as fitas "Deed e as botas do Ar-I contínuas, _ SNES..ior. o Estado, pelo que se
gentino", em 7 partes e "Gaumont Jornal" nO. 45 em _

•

nfere, está, proposítadamen- 1 L Ice, agillClo polítlramente, is- pa����TINEES _ Nos dois cinemas da Empreza ha- ps._ cs_· m,,"""'..... ,
GO é, cleixando .. as r'm sitUR-

verfl 3manhã ma tinées infantís com o programa que
',ão mísera para que �o�loS será hoje exibido no Variedades Iancem a cul�a n� Prewlto, I BRUTALIDADE _ a explendida fita "Brut�lidade":;juando os maIS !wlsados sa- I c ue fiuura nos cartazes da Erripreza 'Moura & Cla., sera
bem <'lue há trechos de estra- ; elxibid: na pràxima quinta-feira, nos dois cinemas da re

las, peío intel:ior, da compa- i ferida empreza"'."ência do governo estadual.
1\,T' I'

. � �-
a ll'JI'cava se'

J '

l,a II uma pag:n p I I -,
)ra, é f�cll �epreencl:r que

_ "DR. MARLP ROCHA _ Chegou hoje a esta ca-

� o gove�n� mtr.�duz::.� �e- pita 1 o sr. çll'. Mál'io d C::trva lho Rocha, recem. nomeado
I

as, os rel)aI�S uecf!",,"t.l'IO_S, Juiz de Direito da Comarca de Palhoça. Cumpnmentou á
I

estará, �,_�sirll, _COI��:��l(l� I bordo SS. em nome do dr. governador do Estado e Major
para facllltar: .e111 �I." I Elpidio Fragoso, o sr. Tenente da. Força Publica Cantí-
tarefa da PrereItura. 1'.: e 18-

. �.-

d·o pOP'-s" .

��, precisamente:. qUf' � !�-II �<SUPERITENDE1TCIA M1;JNICIPAL _ O sr.
lerno estadual nao q�ltl. I:!.,,-

-

1
-

'- I" q_." P �l- Joaq IlÍm de O liveira Costa teve a bondac e de nos co-
1uece-se, p�re�, (�e"l.��, 1�' . municar qLle assumiu o exercicio do cargo de Superiten
)o;a proce � -,of"'to ·",·OcQll1� -r dente d' õte Municipio na qualidade de 10 Substituto'eIra o l:'re,c1 .,._<

•

't�' d f'd: 1-' em h'-)o�t'"se alp-'uma . visto ter seguido para Lajes o propl'le ano , o re en o -

,un la, 11-" - ,

V dieixará de dar seguimento, cargo.

en' a secuste o que custar, ao seu Agradecidos pela gentileza". y'.... _

,)lano de trabalho, ainda qUi) Vende-se em exelente 10-�s de lá criem obstáculos em
c�l. medindo' 42x80. Otimo

.seu caminho.

,
_ Clube Doze de "gosto i:��p:e�·����dtT:.a.��r cao�u�
-. ti sr. Abelardo Andrade.

Vende -sei· AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE
INTERESSAREM NO APELO A ELES DIRIGIDO, A DI

Vende-se, uma ótima casa IRETORIA DESTE CLUBE TEM A HONRA DE OS CON
:onstrução nova, com dois' :VIDAR PARA UMA REUNIÃO DE C4RA�ER EXPLICA
')avimentos, situada a rua íT1VO, N� SECRETARIA DO CLUBE, DiA 22, TERÇA
Major Costa n. 5. Tratar a FEIRA, AS, �7,45.
Rua Felipe Schmidt n. 36. I A DIRETORIA

-----��.'........-----

Preceito do DiaRECORDANDO
ALIMENTOS OONS

TRUTORES

Viaqfms - rn ll�'t�:�flOJUANÓrOm, - RIO Ás àa�,
fPCll.lS�__S. PAUlO,-RIO,� -4" •.
�POll$;!_ .CUIIITIII/{';':IUO 'AOS. SAflS...

'

SERV'ÇO$ Â.éRfibs�:.'.�
CRUZ�(Ro."OQS,�t

l\VENTURAS 00 ZE-MUTRETA •• r-
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"O Estad�o�' .Esportivo
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JOGAM AMISTOSAMENTE AS EQUIPES DO. AVAI.E PAULA' RAMOS - ESPERAw
SE UM CLAS�ICO ATRAENTE E EQUllI BRÂDO - JUVENIS NA PRELIMINAR
Hoje teremos futebol e míacões, a batalha fotebo-

I
dores dos dois queridos clu- tivo os derícíonados terão

dos bons. -' llística que veremos dentro,bes.... I oportunidade de ver em

F!t:r�lmente nã;o pas�,al��; d� l?OUCaS h?ra.s Íl:á propor-I N�o sabemos como for-: ação dois conjuntos de ju-
o público logo m�,ls um do-

I �lO�ar ,ao �ubhco ql�e acor-
I mar�o no gramado as dua� I ven.is, os quais deverão seu

mmgo em bra�co. " !re�a a praça da, rua BO-I equipes. O qu� sabemos e IsaclOnaHzar a "hinchada"

�on.forme� dlVulgd'�mots ·�m I tC?lU�a um espebtatc�l.od dde I lq�leRtanto Aval como Pau-
I
com uma pugna renhida e

prtmeira mao, as Ire Orlas .ecmca e com a ,IVI a e" a amos conseguiram CGn- repleta de lances emocío
do Avai e do Paula Ramos: onde, por �erto não falhará

I
servar em suás fileiras pa- Inantes.

resolveram despertar e as- i O' cav�lherlsmG e a
.

com- ra a temporada de 55 quasrl
.

se�tal'am p�r�. a tarde de Ipr�ns.ao entre GS vinte e todos os sel�s valores de NãO' percam a luta de 10-
hoje, �Gm 111lCIO �arca�o dois Jogadores;, . 154, bem como conseguiram; go mais entre GS dois homo
para as 16 horas, um pre-I, O famoso Clássico da novos reforços, os quais de- I

geneos conjuntos do alvi
]io �nt�'-e s�us p,elotões de' Amizade", �el111indo ma�,s I

verão estar em �çã?, no en- I celeste e tricolor praíano,
profissionaís. uma vez avaranos e paulaí- I

centro em referência, I Todos ao Campo da Praia
Como acontece com todos; nos, há muito que vem seu- i Haverá preliminar. Ao' de Fõra, na tarde de ho

os jogos entre as duas agre- J
do aguardado pelos torce-' que apuramos, �omo aperí- I je.

.............................................................' .

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL

Em Belo Horizonte: Cariocas x MineiN
ros e em Porto Alegre:
Paulistas x Gauchos,

Iniciam-se hoje as semi- o de Minas Gerais. E' possí
finais do Campeonato Brasí- vel que o catarinense Leôní

leiro de Futebol correspon- das venha a comandar o

dente ao ano de 1953. ataque dos guanabartnos.
São dois bons encontros Em Pôrto Alegre os gauchos

que terão por local as capí- receberão a visita do sele

tais mineira e gancha. ,

j
cionado paulista novamente

Em Belo Horizonte, o sele- sob as ordens de Aimoré Mo

danado carioca jogará com reíra.
-_ . .........,_ _._-��........_-

'�,
."

•.

AINDA O TORNEIO DE TÊNIS
'

.

Com O' realce' cGstumeiro e singular entusiasmo rea

lizGu-se O' l.![)rneio de abertura da temporada, da Fêdera
ção Catal'Ínense de Tênis.

Os finalistas, Bôa Vista Tenis Clube, de Joinvile e
!

Lira Tenis Clube, desta capital, empregaram-se a fundO' :

para conquista da Taça "Osmar Cunha", por equipe, sain- IIdo, enfim, vit,orioso o Lira, com a diferença de um jGgo..
Os jogGS fGram muito disputados e, CGm exceção das'

partidas entre infantG-juvenís, que foram vencidas pelo,
êlube local, com relativa facilidade, as demais foram bas- IItante árduas. ,

-

Está se observando a elevaçãO' do uiveI técnico dGS

j.og''',dores e um mais inteligente serviço est.ratégico na li
-

função de 'ai.aque e defesa.
'

,

Deve-se salientar a excelente situação aos novos

jO-,gadores apresentados pelo Lira, ná cÍa�se inf,anto-juvenil, PaulO' Ferreira Lima e Henrique F:leming, que cons

tituiram uma grande base do clube na simples e na be
líssima dupla que disputaram cGntra' se'us adversários
de .Toinvile.

Pedro Dt'lra, dO' Dôn Vista, pareceu-nos um tanto

preGcupadG com o estilo, O' ql.le fez perdeI' "'um, pGUCO' n
sna' combatividade, e Pedl'o Silveira,' do' mesmo clube,
excelente,· apesar de debutanté ein torneios oficiais. De
.Toinvile, apesar de não ter jogado, pGis o Lira entregou
os pontos, sobressaiu pelo seu ardor e progressiva me

lhoria técnica, a senhora Carmen LobO', na dupla mista,
disputada em car�ter amistoso, após O' tGrneio.

Muito alegre Ç,.ol'dial o almoço ,GferecidG pelo Lira
Tenis Clube após o tGrneio, tendo falado na ocasião, sau
daruló a's. (relegações,' ii presidente da FederaçãO', .dr.
David Ferreira Lima e 0'13 presidentes dO' Lira, dr. Os
valdO' Bulcão Viana, e do Bôa Vista, êste enaltecendo a

bôa acolhida que a su� delegação recebera pGr parte,
quer da Federação, quer do clube IGcaI.

HOJE O SEGUNDO JOGO ENTRE
CAXIAS E FERROVIÁRIO

Em Tubarão o' prélio que poderá daL
a conhecer o campeão cafarinense

de 1954
,Efetua-se est�_ tarde, na I zado opositor' por 6 x 3, con
Cidade de Tubalao, o se- tagem esta um tanto exage
gunclo encontro da' série rada.

C,o n f o r m e divulgamos
quarta-feira última deu .. se a

mudança da Federação ca
tarinense de Futebol e do
Tribunal ele Justiça Despcrtí-

Tivemos oportunidáde de
conhecer a nova séde [la
F. C. F. percorrendo todas as

suas dependências é a im

pressão foi a melhor possí
vel, porquanto a séde mais
espaçosa, está em condições
de atender as- necessidades
da entidade.
Mais um tento do sr. Osni

Mello, seu operoso 'maioral.

va da mesma da séde do
C. R. Aldo Luz na rua João
Pinto para um prédio ela rua

Tiradentes, defronte á Al
faiataria Forn,erolli.

•

Cdm i"r� va.ldl" VS,
"bt'it'i. um" cont.. qu�
lhe .."nd ..� jut'o com·
pensã.dot'

e

_ Il!va,...';' p�"ô. sua ,.esidên-
,

,
I ció. um linde e útil presente:

um B€LlS$IMO' f!OFREde AÇO (!J<OMADO.

,.,. _ AP...ocut"� hOje" NOVO

t:J' 'NCO < GRICOLA
.

I
"

.
p� J.;,arro'U>, 16,

.
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R _ Flamengo, da cidade de Caxias. (R.G.S')
P - Clubes que defendeu em jogos de campeonatos
R '_ Flamengo (Caxias), Farroupilha (Pelotas), e Im-

bituba Atlético Clube. (Henrique Lage). - Com destino ao Perú
P - Títulos conquistados? embarcou ôntem a delega-
R _ Vice-campeão pelo Caxias e pelo Imbituba. ção do São Cristóvão, do
P - Maior momento de sua carreira? Rio. O clube alvo tem sua

R - Quando atuava pelo Flamengo, de Caxias, en- extréia marcada para de-
frentando equipes de renome corno Internacio- pois de amanhã em Lima
nal, Grêmio e outros da Capital Gaucha. I·contra o Universitário.

11 - Pior momento de sua carreira?

I' .

- C�m a presença de vá-
nos palses-entre os quais o

R _ Deu-se no Imbituba. Estava inscrito desde agos-
I
Brasil, iniciam-se, hoje, no

to de 1953 e. �lãG tinha condições físicas para México, os segundos jogos
render Q surícíente para a equipe, sendo obriga- Pan-Americanos.
do a me submeter a duas intervenções círúrgí- - Lugo, ponteiro perten-
cas para readquirir minha antiga forma. .

cente ao Depor-tive de Lu-
P - Seu maior _desejO no f�tebol?, queno, está de malas pron-
R _ Ser c�mpeao pelo Imbítuba e defender um clube tas para ingressar no F'lu-

do RIO. minense, do Rio.
-- RIO, 11 (V.A.) - O

Departamento Técnico da
Federação Metropolitana de
Futebol, já tem pronto um

esbôço da tabela do "Tor
neio Rio-São Paulo" de 1955,
que foi enviado aos clubes
e que será

.

submetido aos

paulistas, para aprovação.
De acôrdo com o esbôço

feito, o certame começará a

9 de abril, sábado, com os

jogos Flamengo x Vasco, no
Maracanã e Portuguêsa X

Palmeiras, no Pacaembu. No
dia 10, jogarão Botafoxo x

Corfntians, no Rio e em São
Paulo, Santos v América.'
A última rodada está pro

gramada para o último do
mingo de maio, com os en

contros : Flamengo x Co
rinthians, no Maracanã e

,Palmeiras x Vasco, no Pa
caembu.
- RIO, 11 (V.A.) - O

Superior Tribunal de' Jus
tIça Desportiv& manteve a

êllSpeJ\são, por dois jogos,
que -o· Tribunal da FMF

R _ Não conheço bem os cracks da C�Pital, mas Ol:ga: �iplicou" hã- tempos, ao ata

nizaria a seguinte seleção:
.
Tiãó,' do �mbituba,' éante RubellS, dd Flamen

Mário Beck e Danda; Adir (lrpbituba), Gerijol1 'e gO. E, ainda indeferiu o pe-

Valéria; Wilson, Sombra, Bolão, Oscar e Laudo. dido da defesa no sentido de
que o restante da suspensão
nãO' cumprida - um jôgo,
como, é sabido - fôsse con

vertido em multa.
A menos que a FMF, ba

seada no artigo 308 do CÔ
dig'o Brasileiro de Futebol,
re9ueira e obtenha licen,ça
da diretori� da CBD, o joga;.
dor não põderá integrar a

seleção carioca, domingo, em
Belo -Horizonte, contra os

mineiros.
- RIO, 11

. (V.A.) -- O
enlpresário Alfonso Doce
que se encontra no Rio,
estêve com o sr. Vitorino

-

Carneiro, tratando da tem-
porada do Vasco na Europa.

IE.stá assentado, em princí
plO, que o clube de São. Ja-

Inuário
fará 17 jogos no Ve

lho Mundo, atuando nos se-

guintes países: Portugal,
jEspanha, Suécia, Noruég'a

.
'

Dmamarca e França.
, O embarque está previsto
par� o próximo dia 29 de
maio, regressando a dele
gação a 29 de julho.
...........8•••••••••

COM A PALAVRA O CRACK
.

'

CHUCHO - (38)
.1íii::�'iíJItd., 7

rJ - Nome por extensor
R - Waldir Pinheiro dos Santos (Ohuchú).
P - Data do nascimento?
R _ 27 de Agôsto de 1930.
P - Cidade onde nasceu?
R _ Porto Alegre, nó R. G. S.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?

P :- Diversão predileta?
R - A arte do desenho que considero uma diversão.
P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R _ Nenhum.
P - Melhor jogador da Capital?
R _ Gerson, do Imbituba.·
P "77 Melhor jogador do Estado?
R _ Valério, do Paula Ramos.

>

P - Melhor jogador do país?
R _ Zizinho, do Bangú, .

P - Melh'or jogador catarínense do pas,saclo?, '

R - Não conheci nenhum,' pois estou no futebol cata-
rínense há apenas dois anos. .'

"

P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado'?
R _ Félix Magno.

'

P - Dos atuais técnicos qual-o nle-:ílOr?
R _ Jacinto Ramos, novo técnico' do Imbituba.
P - Arbitro mais completõvda Cápltal?

•

l".
• � _.

o.':'
_ \

.",. 4-

R _ Oswaldo Meira.
P .:.... Dos clubes da Capital PÔ!, aua], é :t,orcedor?
R - Sou torcedor do clube que defendo.
P - E dos clubes do Rio?
R - Flamengo. ,

P - E de São Paulo? "

R - Portuguesa de Desportos.
P _ Se lhe !osse dado formllr o sel.eclonádó da Capital,

como o faria?

o ESTADO

GERSON DEMARIA
Marca a data de hoje o

transcurso do aniversário
natalício do nosso distinto
conterrâneo, sr. Gerson De
maría, tesoureiro do Bindtea
to dos Empregados no Co
mércio e destacado 'esportts
ta, servindo na Federação
Catarinense de Futebol na

qualidade de árbitro.
'

Inteligente, esforcado e

sobretudo honesto, Gerson

P' Demaria tem merecido figu
rar como um dos bons árbi
tros que possui o futelJól ca
tarmense.
A êle as felicitaçÕês de "O

ESTADO".

Várias

�� 1
ORGANISADOI
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EDITADO
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Plertanôpolâs, Domingo, 13 de Mar�o de 1955

Salvo pela cirurgia détlica
sua vido /�a.o Minístério

(SNA) _ AI C:ll�um, um Ê:le foi rec�n�e�e�1te con-
I

estudante evangélico do I sagrado ao mínlstérío num.a,
"Ouachita College", está I igreja batista, em cumprí-]
cumprindo uma promessa mento à promessa que fizera' em 1531, foi encontrado na bahia de Todos os

que f'êz a Deus q�an,do con-1há
oito anos passados.'

,

Santos, conforme c?nsta do 'Diário de Navega,��o de Per�
tava 15 anos de Idade.Na-, Lopes de, Souza, Diogo Alvares, e "Caramurú , que aqui
quela época. AI resolveu se Quando foi levado 'ao já se achava há 22 anos;

._

submeter.a uma p:rigo�ll; e
I Hos�it.al ":o�s Hopki��",

,

_ em 1586, faleceu em Portugal, para onde regres
delicada mtervençao cirur- o médico "VISOU que ele sara em 1577, o dr. Antonio Salema, que em 1572 gover
gica. I poderia morrer na mesa. de nara as capitanias do sul do Brasil; tratando cóm tre-
AI, como é chamado por, operação'v-Sua mãe. chorou, mendo rigor as tribus indianas, principàlmente os Ta

seus colegas, nasceu com a mas AI manteve-se calmo e moios e os Goitacazes de Cabo Frio,. aliados .dos france-
pele completamente azul, e sem mêdo, embora a sua ses contrabandistas -de pau brasil :

- .

teve uma infância doentia Condição f'ôsse bem critica
_ em 1823, chega ao' Rio de Janeiro contratado para

e de pouquíssimas esperan- para uma intervenção cí- Comandar a Esquadra Brasileira, Lord Cockne;
ças de sobrevivência. O mê- rúrgica. _ em 1838, no Rio de Janeiro, sóbe à cena, pela .prí
d icopensou que o seu clien- "Eu quero ser operado", meira vez, o drama "Antonio José" ou "O Poeta e a In
te não suportaria a opera- pediu êle. "Eu estarei nas quisição" de Domingos José Gonçalves de Magalhães
ção, mas AI insistia: Se f'ôr mãos de Deus".

I (Visconde de Araguáia);
.

da vontade 1de.. 'Deus que eu A ope�oação -só foi e�etua- _ em 1838. travam-se os últimos combates da guer
viva, então' viverei. Minha da depois. que seus pais as- ra civil denominada "Sabatina" irrompida na Bahia a

vida é .completamente inútil sinaram um papel tirando [7 de Novembro de 1837. movimento de caraten republíca-
como estou." do hospital, tôda responsa- no;

.

Mais tarde, no momento bil idade. ___: em 1854. foi agraciada com o titulo de Condessa
-em que miraculosamente tícío. da Piedade a Exma. Sra. Engrácia Maria da Costa Ri-
voltava fi si, dedicou-se a Mas, uma. mudança dra- beiro Pereira, viúva do. Conselheiro José Clemente Pe
Deus com o s sguinté voto: ,mática comecou imediata-. reira em atenção e como lembranca e remuneração dos

- 1 ' . .•

"Deus salvou a minha vida.
I
mente após a operaçao e grandes serviços prestados pelo mesmo;

Eu a gastarei no Seu Se1'- êle tem tido uma vida nor-
-. em 1858, por decreto desta data, foi aprovado o

viço.'; Imal desde então.
. regulamento da Colonia 'Militar Santa Tereza. Deu-lhe o

governo imperial essa denominação em homenagem à au

gusta esposa de D. Pedro lI. a imperatriz D. Tereza Cris
tina;

- em 1886, o dr. Americo Fernandes da Cunha, con
cessionário das loterias da província, ofereceu à Escola
de Aprendizes .Martnheiros o instrumental completo para

,

uma banda de música;
_ em 1870, de regresso do Paraguai, onde tomara

parte 'na guerra intentada contra o Brasil, o 530 Bata
lhão de Voluntários da Pátria chega, ao Recife, a bordo \.do transporte de guerra "Itapuru": .

_ em 1917. fundou-se, nesta capital, o Instituto Po
litécnico. numa das salas do Centro Civico, que então
funcionava á rua Jeronimo Coelho. Dali se transferiu pa-'
ra o Liceu de Artes e Oficios, por uns dias, enquanto não
ficou' devidamente aparelhado o andar superior do pré-
dio da rua João Pinto, canto da rua Ratclif. Foi fundado

'1 por toda gente; até mesmo por aquelas que, em sessão de

, congregação, votaram pela sua extinção. E o mundo, que
é uma bola, vai rolando ... segundo expressões do dou- f

'Iio José Boi.teux;

r'

•

vai e SÃO PAULO
ao RIO?

ou

serviço diário em aviões DC-3 (Mistos)
._

....

PARTIDAS DE
PORTO ALEGRE ÀS 6,00
FLORIANÓPOLIS ÀS 7:55
CURITIBA ÀS. 9,20

PANArR

. .

O CASAL E NOVE FILHOS MENORES
EMBARCAM DE AVIÃO

Um gigantesco Constellation
Podem realmente, pelo' mando uma verdadeira es-

, - I .

número, dar muito trabalho cadaría em tamanho e' ida-

á senhora Judith Miranda e de, O primogênito tem 13

Silva'e ao seu espôso - sr. anos e o caçula ... 7 meses.

Manuel 'I'ibúrcio de Míran- Ontem, a numerosa famítia,
da Silva, êle funcionário do provocando a admiração e

Instituto do Açucar e do atraindo a simpatia de
A'lcool removido do Rio pa- quantos se encontravam no

ra l\I[a�eió. Em compensa-' Aeroporto do Galeão, embar
i cou num dos gigantescos

<;.ão, p6i"em, proporcionam--: "ConsteIlations" da Panair

lhes instantes de grande fe- do Brasil, rumo a Recife, de

licidade, enchendo-lhes a onde se tranaportará , ,para
vida de sorrisos 'e s'onhos. 9 Maceío. Subindo as escadas

filhos r 3 rapazinllOs (Nico- da aeronave outra e8ca,da

lau, Sérgio e Antônio Ricar- (móvel) podia ser vista _

do) e 6 mocinhas, tôdas Ma- formada pelos garotos e ga

l'Ía _ de Lourdes, (lo Car- rotás, a quem os �lhares pa
mo do' Rosárioo, dss Gra-" termos gual'·da.;vam com ex

ca; de Fátima e Salete, for- 'tremo zêlo e cuidado.
A ,

-

� - , ..' -,..�,,- �, .' , .
� - - �

- � ,? -_ '.' - >,-. ,
,- ',_

...

Restaurante HapoU
RUA Marechal Deodoro 50.

.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I
Desconto ��pee1al para os senhores viaJantes. _.

.'

A data de Hoje recorda-nos que ;

em 171)6 nasceu em são Paulo, onde faleceu a 26 de
julho de 1834, o tenente-general José Arouche de Tole-
dE os. mist érios das lendas entropilhas,o Rendou, 'comandante de �rmas de São P�u�-? e·..J?l:'J!:t.LItÍ:· I. '" _. ,/ .: .' o' o.

ro diretor do Curso Jurídico de São Páu10''':, ""' •. , -

'" -', quando glltas na dubla das coxilhas,
- em 1813 nasceu" no Rio de Janeiro; José- 'Maria' "'. "'" Sentinela. perdida do meu pago.

do Amaral, diplomata e escr-itor falecido em Niter'oí
.'

c

23 de setembro de 1885;
,

� em 1822 nasceu em Napoles a princesa D. 'I'eresa

I Cr.is�ina, filha .de" F'r:.n,eisco I, rei das Dua� Sicílias, e ��a'
,{fflmlla .D. Mana Isabel. Casando-se a 4 de setembro de
1843 com D. Pedro II, tornou-se imperatriz- do Brasil,
-tendo 21 anos contra 18 do marido;

.

� em 1826 retirou-se pela madrugada para Buenos
Aires a' esquadra argentina do almirante Brown, que
desde 26 de fevereiro vinha atacando tenazmente nossa

guarnição da Colonia do Sacramento, Perder�m os ata
cantes cerca de 500 homens, além de sofrerem estragos
todas as embarcações;

_ em 1831, sucedem-se disturbios populares no Rio
de Janeiro, iniciados desde a noite de 13, a qual foi de
nominada Noite das Garrafadas, Os conflitos tornaram
se mais graves na manhã, de 14, quando numerosos gru
pos de brasileiros se reuniram no Campo de Santana, em

atitude de ameaça. A noite reatívaram-se os distúrbios,
agravando-se os fatos, indo culminar na abdicação de
Pedro 1.;

,

- em 1844 é expedido nesta data o decreto imperial
11. o 342, concedendo anistia a todos os implicados nas

'revoluções politicas de São Paulo e Minas Gerais, as

quais, eivadas de. idéias liberais, foram batidas militar
mente por aquele que havia de ser mais tarde Duque de
Caxias;

-- .em 1845 nasceu 'no Rio de Janeiro o conselheiro
Francisco Antonio Dutra Rodrigues, falecido na capital
paulista a 29 de' setembro de 1888. Matriculou-se na Fá,,,
culdade de Direito de São Paulo em 1861 e, após defesa.
de teses, recebeu o grau de doutor em 1866.. Foi nomeado
por concurso lente substituto e Com, a jubilação do con
selheiro Manuel Antônio Duarte de Azevedo, lente cate
dratico de Direito Romano. Suas apostilas; reunidas 'em
'Volume sob o nome de "Dutrão", foram mais tarde resu
midas pelo educador Lamartine Delamare Nogueira da
Gama, que as publicou sob o 'pseudonimo de "Um Bacha
rel de 'Direito". Esse mesmo livro, reeditado em 19Q1,
com a denominação de "O Dutrinha", teve grande acei
tação entre os academicos. De 3 de setembro a 11 de ou

tubro de 1887, na qualidade de vice-presidente, presidiu
a província .de Sâo, Paulo, Foi ainda presidente do Banéo
ide Credito Real;

,
" '.

,

- 1847, nasceu na freguesia, de Maritiba, Bahia,
_o poeta Antonio de' Castro Aives, faleéido em salvador a

6 de�Julho de 1871; (SNA) A sra. 'MJ:!:l'Y Sua Bíblia, já bem usada,
_ em 1868 um n�creto assinado pelo jovem minis-' Virginia Moss Mershon que a identifica.

tro da marinha Afonso Celso de Assis Riqueil'ed,o, mais conseguiu Chegar a:os 100 Uma das coisas de que ala
tarde Visconde de Ouro Preto, determinando qi.íe a bor- anos de idade e parece es- muito se 'orgulha possuir é
do vapor "Amazonas", capitania de Barroso na batalha tal' ainda d1sposta a enflen uma velha Bíblia da famí
de Riachuelo, e de alguns couraçados em ope,"iàçÔes no tal" o futuro, di�se que é a : lia lYIersbon que pertenceu
Paraguai, fosse içada a fita da ordem do Cruzeiro; [é em Deus que a faz pros-I aos avós de se� �,arido. O
-, em 1883 faleceu o fi'losofo e socialista' alemão seguir. sr. Mel'shon fOI dlacono da

Karl Marx, nascido em Treves a, 5 de maio .ct� 181.8; A sra. Mershon atribui-a I Primeira Igreja Batista em
_ em 1945 morreu" no Rio de Janeiro,

.

o' maestro sua longevidade e vida saú-
!
lVIena, e viveu até aos 95

Francisco Braga. professor da. Eseola Nacional de Músi- dável à "confiança que de-' anos.
<.:a e autor da Escola Nacional do Hino da Bandeira.; posita em Deus e ao fa.to de . Aos 9·1 anos de idade a

_ em 1951 faleceu, no Rio de.Janeiro"o iiu-stre ma- se conservar sempre ocupa- sra. Mershon' comprou uma

'gistrado Sanl de Gusmão desembargador do 'I'ripúnal de na". Ela é membro da Pri- máquina ,de escrever, e ain-
Justiça; I_!leira Igreja Batista em II da, hoje escreve suas cartas

ANDRÉ NiLO TADASCO lVfena, Estado de Arkansas. nela.
, .

HOJE E AMANHA,
NO PASSADO

13 DE MARÇO
A data de Hoje recorda-nos que:

14 DE MARÇO

MAQUINAS AUTOMATICAS PARA

CAFÉ SEM VAPOR
em todoli ti

P r t m e ir o

MAIS VELOZ * MAIS PERfEITA * MAIS EtONOMICA
,

Completamente ílulomúticu * A mais simples no seu uso

fJfl].ffiAS IlIGUlARES * ASSISTENCIA TECNICA COMPlETA

. Quéro-Quéro
VARGAS NETO

-Que é que tu queres, quero-quero? Implico
com teu grito, que aos tímidos maneia,

pois vêm fantasmas, de que pampaé rico,
quando tu gritas numa noite feia.

Aborrecido, quando te ouço,' fico
e uma grande saudade me esporeia"
porque dizem que gemem no teu bico
os gaúchos que morreram na peleja.

És ronda do pampa com teu bando ...
A noite toda passas denunciando
cruzada de viajante ou de índio vago.

o cut
MOlDO iii HORA •••

.
VENDAI A PRESTAÇÕES. SOllCITE·NOS PkllsmoS

'I'8iluu.também;
Maquinas de Fazer cala Corta
dores d,e frios, Ventiladores de
teto Cilindros paro mossas A·1á
quinas de fazer pjpoco� f�ga
nho s de-cona e outro5 lIloqulnas.

Bra.ii.ira

MOINHO "LlLLA"

2túuóZFundada em 1918 ti'
..

Rua Plratininga, 1037 - Caixa Postal 230 - São Paulo
Oficinas e Fundição em Gua,rulhos, São Paulo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

��=-=---------.--------------------------.--.

Chegou aos 100· anos ..•
.

, -

(ii'
.

'Eisenhower sall
'euta 8S bases da
Dpmocr�cia
(SNA) _ "A democracia

é uma convicção espiritual
baseada no conceito de que
a individualidade humana
tem o seu valor, porque o

homem é feito à imagem de

Deus", disse o Presidente
Eisenhower em discurso

pronunciado em Washin

gton, D. C ..
E acrescentou: "O pro

blema hodierno não é pro
var a existência. de bases

espirituais para a democra

cia, mas fazer com que o po
iro a reconheça e viva de
acõrdo com as suas nor

mas."
O Presidente Eisenhower

deu ênfase à afirmação de

que os direitos do homem

procedem de Deus.
"Os fundadores dos Esta

dos Unidos afirmaram que
todos 03 homens são dota
dos de certos direitos ina

lienáveis, conferidos pelo
seu Criador," aditou o Pre

sidente, e "nós -salientamoa
o fato de que não são ape
'laS os americanos que fo
ram dotados de certos direi
tos; é uma bênção imparci
a I".

ICITE
Agência

de

Pu klicidade
......taI, ..
..1.......
.... euutu

Reverencia
n08 Templos
(SNA) _ Há uma igréja

batista em Kentu,pky, EE.
DU., _ a "Creâcent RiU
Baptist Church" _' que usa

um método interessante de
fazer com que as mães que
trazem crianbnhas de colo

""
-

para a igreji),!{fiquem calmas
na hora do cú1to, informa. o

"Norte Evangélico".
Cada mãe recebe um car

tãozinho com o "número"
da criança, que é deixada
sob os ,cuidados de uma en

fermeira, num salão "ã pro
va de som". Quando a crian

ça. não parece estar passan
do bem, a enfermeira aper
ta. um botão com o número.
correspondente ao que foi
entregue à mâe da crian
ça, e imediatamente o núme
ro aparece numa placa lu
minosa no salão de culto. A

j)essoa saí discretamente e

vai ver o que se está pas
sando.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o governo estimula O in e In as
�::�:::�:��;�2��;�:��������t:���:����'����l���:c�i! CINE SÃO JOSE' 'lil.UJ
- Produção de OlU'O e prata vigência do decreto n. .... 829 quilos, nos valores, res- As 10hs.

nos três últimos anos - Lei 24.193, de 4 de maio, de 1934, pectíuamente, de Glóriosa Matinada

especial para a pesquisa e que concede favores às .

em- Cr$ 300.850.000,00 e Clifton WEBB - Ginger
lavra ligadas à energia prêsas, companhias ou nr- Cr$ 1.195.000,00. ROGERS - Jeffrey . HUN-

atômica. mas constituídas, ou que se TER em:

constituirem, para explorar PESQUISA O GtNIO NA TEi..EVISAO

jazidas de amo e seus sub- De janeiro de 1952 a se- Preços: 10,00 - 5,00
produtos. tembro de 1953 foram pes- Censura Livre.

quísados 6.114 quilos de ou- As 1,45 - 4. - 7 -- 9hs.

1'0, no valor de 258.086.000,00, Na Téla Panorâmica
- menos Cr$ 42.764.000,00 A maior façanha de nossos

que em 1954, decréscimo tempos
proveniente da diferença de Kirk DOUGLAS - DANY

cotação verífícada nos últí- ROBIN em:

mos tempos. MAIS FORTE QUE A

Segundo os hístoriadores, MORTE

verificamos que a produção No Programa:
de ouro, no 'Brasil-Colônia, Noticias da Semana. N°

atingia a 18 mil quilos anu- 55 x 8. Nacional
almente. Preços: 10,00 - 5,00

Censura até 14 anos.

Ciclislica
Rosa Nelo
Rua 24 de Maio 906 (Es-

treito) I

À Ciclistica Rosa Neto
(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
t4 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida,' cor
rida especial Triciclos, tíco
ticos, carrinhos berços en-:
fim tudo referente ao ramo

de ciclismo.
Possue um grande e va

dado estoque de peças des
de urna simples borracha
para rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es

peciais.
Rua Santos Saraiva. Seus mecânicos atendem

Base: 300.0000,00 com presteza e perfeição os

Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- serviços.
na cada lote Cr$ 45.000,00 Estamos equipados com

Compra-se casa
-

no Estreito até Cr$ 100,000,00 grande variedade de fer-
duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis ramentas especializadas

compartimentos, õutra de madeira medindo 6 x 12, com bem como maquinários.'
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço, Serviço de Solda, Forno-
com luz, toda forrada' e pintadas a oleo, ambas localiza- Vulcanização, Mecânica,
das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas Pintura Raiações e breve-
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito. mente Pintura à Fôgo.

Pode ser visitada a qualquer hora Atendemos às cidades do

Preço Cr.$ 220.000,00 Interior pelo serviço de
Um terreno sito em Pedra Grande, 'Junto -a vila re- . Reembôlso.

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14 À Cíclística Rosa Neto à

Preço Cr ..$ 50.000,00 oficina Oficial da la Volta
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na do Atlântico.

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua. Atendemos pelo telefone

Preço cada Cr$ 10.000,00. 6230.

RIO, (Agência . Nacíonal i
- O tual .govêrnd vem esti
mulando a exploração de mi-

nas auríferas através de vul- PRODUÇÃO NOS DOIS

tosa Iegtslação, - assegurando

I
ULTIMOS ANOS

todas as garantias aos ga- De janeiro de 1953 a se-

rírnpeiros e pesquisadores. tembro de 1954, a produção

r
.._." .....

-

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
I

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, casinha ba

nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa..Tem terreno para construir garage. A casa

encon tra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos casinha e instalações sanitarias, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.

Um �'l'eno_no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru-

ção.
Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvietras.
Diversos lotes na Praia de Camboríu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com otírna praia.
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

10 andar.- Estreito - Em frente ao Cine Gloria.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, casinha e insta

lação completa de banheiro e W.C.
Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de

Jantar, cosin'ha e instalação sanítaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

Preços: 3,50 - 2,00
Censura Livre. Preços: 9,00 - 4,50

Censura Livre.
As 2 - 4,30 - 7,30 - 9,30hs.
Tony CURTIS Mary

As 4,30 - 7 -:- !lhs.

MURPHY _ Frank LEWJOy Randolph SCOTT - Dan-

em:
na REED em: O ATO SER

-

PRESIDIDO
O Ll\ÇO DO CARRASCO

,A gal, com terra de Portugal
CABEÇA DE PRAIA

(T h' I )
PELO PRESIDENTE 'DA e da Praia de Porto Seguro

(Techicolor) No prooT:�:.lCO
01' REPÚBLICA - PLANTIO I (onde Pedro Alvares Ca-

No Programa: Bandei�antes'Na Tela. Nac. �E PALMEIRAS C O M bl'a,l desembarcou), plan-
Paisagens do Brasil. Nac. Preços: 9,00 _ 4,50

!'IERRAS DE TODOS OS

I'
tara out,ra plameira, no re-

Preços,: 9,0? - 4,50. Imp. até 14 anos. I �STADOS DO
_

BRASIL, d?nd�l a esquerda, qüe se-

Censura ate 14 anos, . ,AGUA DO RIO SAO FRAN- ra .mllhada com água do rio

WElJiTR�
..

,--
-- ------- I CISCO E TERRA DE POR- TeJo.

___ . _ ._.' � I t ilD. I TUGAL
- BENÇÃO DO - Outras cerimonias

],!••�., :t�'�'J rt' 'J,CARDEAL ARCEBISPO DO ,�bençã� do Museu His-

_�.l !:"=! !! �__ ------... mo DE JANEIRO. tórico Nacional será dada

-.
�-. 'As 2hs. IPor D. - Jayme -de Barros

As 2hs. Atual. Atlan, N. 55 x '8. Nac.
RIO" (Agência Nacional)

I
Câmara, Cardeal-Arcebispo

Noticiário Guaiba. Nac. BALAS E FRECHAS
- Sera reaberto, no próxi- do Rio de Janeiro.

FLôR DE PítDRA Com: Wip WILSON 1�0 �ia 9, o Muse�l Histórico I Caberá ao Ministro da

Com: Elena' DEREVSCHI- DICK TRACY, O Nacional, solenidade que Justiça o corte da fita sim-

KOVA DETETIVE _ 3 e 4 E}IS.
será presidida pelo Presi- bólica da Sala Barão de Co-

PAIXÃO DE BEDUINO MARCADO PARA MORRER
ciente CafÉ" Filho com a pre- 'tegipe, onde se encontram

Com: Jeff OHANDLER Com: Rod C:AMERON :lançá das figuras as mais 'várias doacões feitas pelos
Preços: 9,60 - 4,50. Preços: 7,00 _ 3,50 .epresentativas da adminís-

I descendentes daquele nobre

Censura Lívre. ..- As Bhs, tração pública, dos meios' do Império.
. As 7,30hs. AMANHÃ SEREI lVIULlIER l���lit�res, diplomáticos, eCle-1 Todas as'. fitas simbólicas

Kirk DOUGLAS - DANY Um filme de Sexualidade siásticos ve SOCiaIS. I das salas serão cortadas por

ROBIN em: Barbara Laage _ Ivan
Como parte do programa' representantes da entidade

MAIS FORTE QUE A Desny _ em:
da solenidade, ol'gal?iza-do:a que o nome da dependên-

MORTE A .. ' RESPEITOSA p��o p:'of. Gustavo Barroso, : cia diga respeito. Assim,
No Programa: No programa:

diretor do Museu, o Chefe entre outars autoridades ci-

Paisagens do Brasil. Nac. Atu�1. Atlan. N. 55 x 8 Nac.
do �xecutivo Nacional plan- 'vis e militares, o Ministro

Preços: 9,00 _ 4,50. Preços:. 7,00 _ 3,50 tara, no redondel à direta
I
da Marinha das salas rela-

Censura até 14 anos. Imp. até 18 anos. j� .edifici.o do Museu, no' tivas às forças armadas, o

Pa�1O . lVIme.rva, uma pal-:Cardeal D. Jayme das liga
------------�-----_____ meu-a imperial, descendente das aos nomes de grandes

d� "palmeira mater" do Jar-
-

figuras eclesiásticas assim
.lirn Botânico, 'ocasião em

I
como o Presidente da As

que serão utilizadas terras' ssociação Brasileira de Im
Ie todos os Estados do Bra- prensa desatará a fita d�
.il, e água do rio São Fran- "Sala Ferreira Viana"
isco. I Na ocasião, serão in�ugu-

Terra de Portugal i ra dos outros melhoramen-
O embaixador de Portu- tos introduzidos no Museu.

EXPI..ORAÇÃO DE JAZIDAS

Qualquer brasileira, ou so

ciedade regularmente auto
rizada a funcionar como em

prêsa de mineração, com a

comprovada idoneidade n

nanceira, poderá dedicar-se
à exploração dos depósitos
minerais que se acharem li

vres, seja de domínio públi
co, seja de domínio privado.

MINÉRIOS ATôMICOS
Somente a pesquisa e lavra

das jazidas minerais destina
das à produção de energia a

tômica (urânio, tório, lítio,
boro, cádmio, berilo, zírcõnío,
terras raras e grafita), su

bordinam-se a uma lei espe
cial, de vez que tais miné
rios constituem reservas na

cionais consideradas essen

ciais à Segurança Nacional e,
assim, são mantidas sob' o

contrôle do Estado.

Expresso Florianópolis LIda.
Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃQ PAULO

::

FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS Dm�TAS E �RMANENTES' EM CJ\RROS PRóPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo' até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis
-0-

Visconde do Rio Branco

(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegrátlc:l
Santidra e Transpolis

-0-

Avenida do Estado 1668;'76

Telefone: 37 -ilO-91

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade t' Transpol!�

-0-

M.tl:S DE MAUÇO
12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense Rua

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
19 Sábado (tarde) - Farmácia Notur-na - Rua Trajano
20 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
26 Sábado (tarde) � Farmácia Esperança - Hua Con

selheiro Mafra.
27/ Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra,

--.�--

No Programa:
Bandeirantes Na Tela.

As 2hs.
Vida Carioca. Nac.

O RINCÃO DAS
TORMENTAS

Com: Dennis MORGAN
BALAS E FLECHAS
Com: Wip WILSON
DICK TRACY, O

DETETIVE - 3 e 4 ElIS.
Preços: 7,00 - 3,50.

-

Censura até 10 anos.

As 7,30hs.
Noticiário Guaiba. Nac.

FLôR DE PÊDRA
Com: Elena DEREVSCHI

KOVA
PAIXÃO DE BEDUINO

Com: Jeft CHANDLER

Preços: 7,00 - 3,50.

As 2hs.

Cllf'ton WEBB - Ginger
ROGERS - Jeffrey HUN
TER em:

O GÊNIO NA TELEVISãO

As 10hs.
MATINADA

SHORT ...
DESENHOS .

COMEDIAS .

Distribuidor

C' RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto;. 9 Fpoli..

.-..u..,

fARMACIA DE PLANTA0

CfNT�O EXOURSIONISTA ':ARNOLDO i't�JJk1Ntr'
,

- �EDICIQIW3lQ-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINENS� !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEOADE1 'TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHEC�R A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN =

V(A- NOS HOJE MESMO; TEU NOME fi: ENOERE �

CO A CAIXA POSTAL 489- FlORiANÓPOLIS=$.C,

R�abertura doMuseu
Historico Nacional

-----"-'---

CASA Cosinheira
ALUGA-SE o sobrado da

rua Tiradentes', 19.
Vêr e tratar na

ter'rea,

Precis .. -se somente para
cozinhar. Vila Naval c/2

parte
I

Rua Rui Barbosa - Pe
dra Grande.

Eletre-Técnica Indústria
e Comércio S.A.

AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas os

documentos a que se refere o art. 99 da lei das Sociedades
'por Ações.

Florianópolis, 11 de março de 1955.
(Leonel T. Pereira) - Diretor-Presidente
(Juvenal N. Pereira) - Dir_etor-Ge_;;;;:r•.;;e;;;;n..t;;.�e",.__......._......_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Nova Atitude

Düsseldorf : Um paquista- apresenta apenas tabelas e À ,,,,anda nas boas L4iSaS
no que passou a várias em- 'estatísticas, mas, sobretudo,
presas alemãs' encomendas Imodelos, móveis, quadros e d e ,t o d o o B r Ci s i I
10 valor de 10 milhões de i díoramas, representações --- ------------ ....,...-------

marcos confessou que devia plásticas e numerosos artí- COMPA'RECAM A� 16a. C. R. I. T, r,ate daS V.·aC'is melhores sugestões para
I
gos. No meio de toda a acti- 1

.,

is _suas compras ii. visita Ividade económica colocou- U R G E N T EI R,',e,�pir'8tórl·as'o Museu de Economia, em se o homem. O museu refle- .l' ;

')_üs·�eldorf. Nesta instit�i- ;fe a sua activi�ade na agrt- A Chefia da 16a� C.R.M. Otaviano Serafim Ricardo, As Bronquites (Asmllti.
,ao sem precedentes regrs- cultura, nas mmas 'de car- solicita o comparecimento Otavio Natividade' Virfssí C A, • '

, , ,_ d I _ . . .
I "

c ' I - ,c�s, -l'oJllcas OU Aa-udaa) e
.a ram-se no ano passa o na- .vao, nas aciarias, no accio- URGENTE naquela Repar- mo Otavíano Gonçalves I '

:Ii menos de 140.000 vísí-
t
namento e comando de má- tição, afim de tratarem' de 'Os�aldo Ferreira 'Orlan��, catarros), assim como as

antes, entre -eles milhares 'quinas e aparelhos. Cada assunto inadiavel e do seu 'José Machado Olívio P _Ias suas manifestações (Tos-
I t

'

D T' I I
'

'f'
,I' ru

: ,e .es rangeiros. a al-, moe e o sigrn !C.a. uma sur- interesse, dos seguintes ci- denciano Homem, Osvaldo' ses, Rouquidões, Resfriados,
ân dia vem todos os anos presa para o visitante. En- dadãos :

.

Ivalfrido dos Santos Rob 1'-
I gripes são molé tí

'

, _

d 90 f" t
'

I
.,.

f'
" ,e, u S las que

ima cormssao e... o ICI- re os mode os orrgrnais 1-
�, • •

' val Pereira do Nasciment t •
•

',is que vem colher ínfor- guram o cérebro mecânico Antônio Pereira FIlho, Au- Sil
.

X
.

'd'
o, a acarn o aparelho resptra-

� .. I � � •

'

tôni G'
'

1 S
I VlO axier a Rosa, Ubal- tórl -,

naçoes completas DIploma- o cora çao mecamco o pul- 01110 eroncro (,e escuaa, di X' C·
0110 e uev em ser tratadas

,

" �. I _ L,... _", A tôni Pereí I Pilh A _

mo axier audido, Val- .

__.as, políticcs, ,ecQnom�stas" mao artificlal e.._l1.ao por I!I�
Ó'

n 01110 erei "\, / __ 0-, •

u
ldir João Luiz, Vandí Casala-

com 11,111 medicamente enér-

ndustnials e comerciantes "tima uma mina de carvão -gusto Wolf, Artstides Lírio
N W I

. glcó que combate I'
1 ,.' "

,

•
I

'

,

' ' '

de Souza Anterior Inacio
no unes, adIr Tolentino

, _

o ma, 8Vl-

te n umer osos paises ser-
I
em tamanho natural. '(' '" � dos Santos, e Vitorino J0- tando compllcaçoes graves.

zem-se deste museu que não, Arthur Fahrenkrug uoelho, Altamlro Joao de
't d Ad' d Procure hOJ'e o seu Vj'd d

"
-

AI' C' t
VI a e 11 131 e ro e

-__ ;:)tIuza, Ipe apls rano, 2 N
'

.

. "SATOSIN" nas b f
Alfredo Costa Aldo' de As-

- esta oportul11dade '.

oas fl.r-

sis Andra,de Alcides Fl'an- apresen�o-vos _os protestos, ma::l':::_�_
,

, de conslderaça 't I ---,-----------

celino de Siqueira, Abelar- E
. R'h? e

!;�pel o. CASA MIS<""IlLANIA cita."..
do Manoel dos Santos, Au- CU�lCO I

'

ICehIrfo org'o -

bI,JlAo.ra do. O.í:dl • ac A
d ' d S'l A '.

DIone e e da 16a,'� &Wl o ••

ory a I va, rge.mllo A�- C,R.lVI. Vitor VaI J • DI.e....
gusto Soares, Aurmo Sabl-

• vu u -

no da Silveira, Ary Macha-
do Ramos" Assis Manoel dos ..

Passos, ArnaMo da Silva P t'
·

Ramos, Dorival Ferreira da ar lcípaç.a"'"o' ,

Rocha, Boaventura Guilher- -

me 'da Silva, Carmosito da FRE:qERICO MANOEL DA VVA. JUDITE DE MELO
Silva Lago, Cassemiro de Oli SILVÁ FILHO

'veira, Cicero Manoel Ina- e

cio, Claudio Luiz Fontão, ANDREZA GONÇALVES
Carlos Alberto, Dovenir

. !JA SILVA Participa aos parentes e

Cristovão Monteiro, 'Dom in- ParticIpam aos pal:entes e pessoas de suas relações o

gos ,LUiZ da Costat Dacil'

I
pessoas de suas refações o', contrato de casamento d,eSilva Bach, Daniel Camar- contr�to de casan\ento de: sua filha LEDI, com o �'.

g? Conce.ição, Elizeu Euge- ,1
seu fIlho �RE�ERICO com Frederico Manoel da Silva

mo da SIlva, Estevam Fer- a sta. Ledl JudIte Coelho I Neto

nandes, Edu Alfredo Perei-

ra, Fabio Manoel Andrade, Frederico e Ledi
Francisco José Pereira, Ge- Noivos

11uino BOidaneze, Go-rgil1o
'

Florianópolis, 6-3-55
Geronimo de Souza, Gerva-I Rua Irmão Joaquim, 23 Rua Bernardino Vaz, 85
sio Augusto de Souza, Ha-
milton Plinio Alves, Ha-
roldo Bez Batti, Inocencio

Calazans, IsaurÍllo Germano
Vidal, Jaceguay Carvalho,
Jacy Valdelino Bernardes,
Jurandyr de Souza Ignacio,
João Maximino Machado, Humburg'o: Representan- 'ordinário valor para a econo

João Pedro Gomes, João tes da grande empresa da I
mia pois asseguraria o a

Emilio da Silva, João Con-' Alemanha Ocidental, Krupp"
I
bastecimento com material

ceição, José Ramos' Pereira, eni:abolara�n: negociações.: rolante. Além da Krupp. as

Jorge Ner, Pereira. da Sil- sobre a edIfIcação de uma empresas Bosch Daiml
veira, Julio Manoel de Si- fábrica� de locomotivas na: Benz, Siemens : Kloeckn:�
queira, João Francisco Pi- Argentma. Com pa.rticipa- I Humboldt-Deutz têm fa'b ._

J
�

V
-

A t'
. I

' rI

res, oao asques, José Ju- ç�o., r��n l.�a, ,vaI-se �o�s-
vencio Linhares, José Er- trUll pumeuo uma. O!JCllla ,cas próprias na Argentina.
nesta' Lucas, Luis Severo de mon.ta;gem. MaiS tarde A fábrica doVolkswagen es

'fll,vares, Lauro Luiz Perei- e�ta OfIC1l1a será desenvol- tá estwdando planos nesse

ra, Lúiro Luiz Pereire" VIda a,po�to de cheg�ar a ser Isentido. O plano de indus
Laudelino Juvenal Joaquim uma fa�nca d�ste. g:ereno. A trialização da Argent-ina 0-

da Silva, ,Luiz ,.' Fernando fundaçao .da fabr,!Ca Krupp ferece boas' oportunidades

I
Vieira, Lino Manoel Silvei- na Argentl11a sena de extra- ás empresas alemãs.
ra, Luiz Gonzaga Pereira,

I �oi�es Man.oel da Silveira,
IMarlO Olanpo Lopes, Mil

i
ton Damiani, Manoel Perei-
ra da Silva, Manoel Alexan-

.

elre da Costa Filho, Nel'y
Schmitz, Nivaldo Correia,
Neamim João da Silva. Os
valdo Costa, Orlando Pa ulo

,
I

da Costa, Ozimo Bernardi-
no Corrêa, Osvaldir Bento,

(SNA) - Manifesta-se versidade' de Cambridge, o

entre a mocidade da Grã I Rev. Charles E. Raven.
Bretanha uma volta geral à "Um dos fatos realmente
religião, declarou em Mon- animadores nesse período
trsal, ? Capel�o da Raính.a I de �pós-guerra tem sido a

e ex-vice-presidente da Uni- "notável atitude da juventu-
r ""�

ESCLA�E_CIDAS DUAS

I ta�bém (�utros val?res mo-

DuVIDAS ra is e intelectuais, pelo
O período carnavalesco conjunto, todos ficaram cí

que assumiu o Rio e o Bra- ! entes de que estava bem eu

sil veio, pelo que aconteceu, 'tregue Q bastão da beleza
esclarecer duas dúvidas que

I universal. Aliás Marta Ro
vinham assaltando o pensa- cha, educada, sempre o- dís
menta da nossa gente. sera, E acabou agora no

Q uando Marta Rocha final da' festa, dizendo ver-

conseguiu sagrar-se vice- I dades que põem na rua da

mais bela, todos nós goza- I amargura, os organizadores
mos a ocorrência, honrosa

I do concurso. É preciso -rnui
sobremaneira, sobretudo sa-I'

to critério com tais coisas
bendo-se que o concurso fô- sem que o nosso nome lá fo
ra realizado na terra de ra, ainda ficará. pior do
Miss Universo e sempre há. que já está. ..,.
quem puxe a sardinha para I A segunda dúvida foi

sua brasa, ,. Somos o país com referência ao Cama
do vice. Tudo para nós 1 val. Morreu ou não mor

quando levamos,/a melhor, reu. o verdad,eiro Carnaval
vai para o segundo lugar, caríoca ? FOl demonstrado
E até mesmo 0- nosso diri- que morreu sim o verdadei

gente máximo é vice ... Mas 1'0, aquele que possuía alma,
ficou o controvérsia. Seria- que vibrava pelo coração ...
arn realmente justas as duas O que tem havido é vontade

polegadas que afastaram a doida de devassidão cole
nossa encantadora Martínha tiva. Quando se apanha um

do cetro máximo da beleza chefe de polícia enérgico,
mundial?

I
duro, a animação diminui

A dúvida se desfez com a, sensIvelmente.,. Ficou pro
estada entre_.nós, peI? car-I' vado si�, que o bom Cama
navai, da lV1ISS Uníverso, va l, Iegitimo se acabou ...

Myr iam Steverson. Simpá-I Porque afinai de contas

tira, dócil, delicada, de cor-
I Carnaval não é embriagar

po esbelto. Pelos atributos
I
se com lança-perfume, nem

requeridos para a "Miss' esbanjar sensua lismo a pú
Universo!' em que entram blico .. ,

REGISTRO

Agêõtlfi ülidõi du Propriedade iiulu�triQI

ho ffllfikiín RíiOUvelL 39· Sfilu UiI/'3rsid,p",p7iaJ
:g
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CARROSSERIE EM PLÁSTICO
Experiencias � Resultados satisfatórios
Berl im: No mercado ale-

I
da carga útil e permite re

mão aparecem as primeiras duzir o consumo de gasoli
carrosseries em matéria I na ou óleo. O material não

plástica recebidas eviden-l está sujeitp a enferrujar e

temente com o mesmo cep- I
nã,o apres'enta problema de

ticismo como a utilização I forma, Mistura-se determi

de aço e metais ligeiros i nada percentagem de plls
quando se abandonou a

I
tico, vidro e resinas. Uma

carrosserie de madeira. Por

enquanto a carrosserie em capota desta matéria supor

plástico ainda está na fase: ta o peso de quatro homens
de estudo, No entanto já se i enquanto que igual peso
conhecem as suas vanta-'I amolga

uma capota de me

gens nos carros de despot- tal. Em face dos bons re

to assim como nos veículos, sultados, não parece de to

para o trarisporte de líqui-I do impossível que, um dia,

do�. A diminuição do peso, a carrosserie ,de plástico se

res'ulta a favor do aumento 1 imponha por completo.

estudantes da Universidade
McGill.
A missão do dr. Raven

foi a de despertar nos mo

ços o desejo de servir o po
vo nos centros humildes,
quer em campos missioná
dos, quer no próprio' país,
onde os serviços sociais são

urgentemente requeridos,
informa o "Relig ious News
Service".

de para com a religião,"
disse o Capelão.
"Tal atitude contraste'

vividamente com a que se

verificou depois da Primei
ra Grande Guerra, quando
os moços, se revoltaram con

tra as tradições morais, po
líticas e religiosas."

O referido prelado estê
ire no Canadá realizando um

trabalho especial entre os

-------- ---------------------------------=

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores
Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Pícháríos de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura,' etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - 'I'écnico forma
do na Europa

PROP.&lETÁRfO: OTOl\fAR GRORGES flORHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - F'lorlanôpolts - Estado. de Santa
Catarina :__ Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

UM MUSEO TRAZ SUGESTÕES

CLUB� DOZE D� �AGOSTO
P1WGRAMA DO lVItS DE MARÇO

SÁBADO. Dia 12, - Às 20 horas. Pàlestra ilustrada
Jroferida pelo general Vieira da Rosa, sôbre a nova séde
,oeial do Clube D'oze.

Ficam convidados os srs. Associados para esta in

teressante reunião.

DIA, lD - SÁBA'DO - PRIMEfttA EXPOSIÇÃO DE
DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS.
COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL,
DOCES, E SALGADINHOS.

DIA 27 - DOMINGO - EXCURSÃO MAR1TIMA,'
SOlVI VISITAÇÃO ÀS ILHAS DA BAIA NORTE.

'

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI
�EMA, CO].Vl' FILMES SELECIONADOS, ÁS 19,45
HORAS.

São José
OFICINA MECANICA E SERREI..HERIA

CONCERTOS DE MOTORES 'A OLEO CRÜ E

MÁQUINAS A VAPORES
Rua - São·..José (nas proximidades d,o Ba,lneário)

Ponta .do Leal, 110 ESTREITO,
'

300 conjuntos para 25.000 KVA instalados em 18- meses apêmas e pel'feitamente funcionando

fRANCO' TOSI - ALFA ROMEO - ARONA

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÁ

1. El1l're�imedia�td - grupos até 380 KVA. 2. Embarque imediato - grupos até 1000 KVA.

ANrARES - Engenharia, Indústria e Comércio S. A. - Av, Anhongaboú, 321 - Caixa Postal 2869 - S. P�uíb

A E N T Ap R E S

a
.

última palavra
da técnica Suiça l

iii ' 2 tipos: tolhecuo a ouro, lamina-

do 20 rnicrons e aço inoxidável

• corn 25 rubis para homem

• com 21 rubis, tipo esporte, para
senhora

• super-automático
• à prova de água
• protegid J contra-choques
iii anti-magnético

iii corda inquebrável

COELHO
II
I

LOCOMOTIVAS KRUPP
NA ARGENTINA

SINAC
ESCOLA LAFAYETTE BEL:FORD GARCIA

- Estt'eito -

MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula para
cursos do SENAC. '

LOCAL:, Grupo Escolar "José Boiteux".
HORARIO: Das 19 às 21 horas.

os

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, hospeda desde unlem o exmo. sr. General Oclacilio Terra Ururahy, que
foi o primeiro General com:função efetiva nesta Capital quando Comandou a I D/5a
................5••••0••••••••••••••••••••••••••••••••I('•••CiI••••• (J�•••••• f••••••••••(j••IiI•••••e••••••••e••íii"'••�i

, Florianópolis, desde ontem, hospeda prazerosa-
·

.

N A b I
' �

. mente o exmo. sr. General de Brigada OCTACILIO

a SSe· n� e Ia -
TERRA URURAHY, que foi o primeiro General do E-:.

. .

. I', xércíto a ter função e:etiv� n�st� ?apital, qua?�o_ aqui
.

. Comandou a Infantana Dívtstonária da õa. Dívísáo de
Infantaria, com Quartel General à livenída Hercilio
Luz, 137.

O ilustre visitante, que deixou aquelas funções nes

ta Capital em Dezembro elo ano findo, assumindo as de
Diretor de Engenharia, na Capital Federal, vem em
viajem de inspeção aos órgãos subordinados e sediados.
nas 3a. e 5a. Regiões Militares (Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná), fazendo-se acompanhar ele

Oficiais de seu Gabinete e do seu Ajudante de Ordens
. o nosso particular amigo sr. Capitão Luiz Pires Uru

rahy Neto, da Arma de Cavalaria.
Viajando via aérea s. excia. partiu ontem às llrho

ras de Pôrto União, chegando ao Aéroporto da Base
Aérea e sendo recebido pelo exmo. ET. General João

Baptista Rangél, atual Comandante da L D./5a., acom
panhado de seu Estado Maior, e por Altas Autoridades
Civís e Militares.

Após os c.umprimentoB de estilo o ilustre viajante
se encaminhou 'para esta Capital, ficando hospedado,
juntamente com todos os elementos de sua luzida Co

mitiva, no Hotel Laporta, onde tem sido muito visitado

pelo grande número de amigos e admiradores que sou

be conquistar nesta Capital.
O ESTADO visitando s. excía. e elementos da Co

mitiva, formula os melhores votos de feliz estada em

nossa Terra.

Positivamente, deve ser l roso que, pasmem, foi precí- ! Comissão de Saúde Pública e
falta de assunto ou de

maté-I'
so, para elucidação do fato, Assistência Social

ria a .im?r�ns� estar, até ho- q�l� o sr. Comicholli, propríe- 1 _ Alfredo Cherem
je, a inslstír sobre os que pa- tárío do Bar onde se comeu

2 _ Bahia Bittencourt
garam a feijoada, há muito a feijoada, escreveu uma car-

3 _ Olice Caldas
tempo comida pelo Pref�ito ta para "A Gazeta", como �e 4 _ Pelágio Parigot de Sou-
e componentes da Ala-Moça' lá tivesse ocorrido um parri-

za
O PROMETIDO É DEVIDO' do PSD. De outra forma, não cidio, um assassinato, um

5 _ Clodorico Moreira
Eu prometi voltar a esta coluna para. se justifica que um jornal crime monstruoso ou causa

tratar do Plano de Obras e Equipamentos conceituado, como o é "A parecida ou se os feijões, de-
apresentado à Assembléia Legislativa do Es- Gazeta", continue a se ocu- pois de estarem no bucho
tado pelo sr. Irineu Bornhausen, ao apagar par do assunto, banalíssimo dos comedores, tivessem pro- Comissão de Petição, Estatís-das luzes elo seu govêrno, quase na hora da e que nunca deveria, sequer, duzído- congestionamento ou

tica, Dívísão Civil e Fixa.çãopateada final da obscura peça em 5 atos a inspirar uma frase de recri- tivessem levado quase à mor-
de Fôrça ..

que vimos assistindo desde 31 de janeiro ele mínacão 'ao acontecimento, te algum dos glutões presen- 1 _ Ivo SilveiraUl51. ';ão em voga nos dias de ho- tes à homenagem ao sr. Os-
2 _ Oscar Rodrigues da

Já ficou dito, em artigo anterior, que 'e. mar Cunha.
não Gabe no crânio de uma pessoa mediana- Sôbre a questão, Senhor Se essa imprensa fez ba1'11-
mente inteligente que um Governador, ten- elos Céos e do Universo; le- lho e bate os pés, ranzinza-
do de deixar por imposição constitucional o vanta-se, agora, uma celeu- mente, por obra de uma sim-
pôsto para o qual foi eleito, dentro de pou- ma de estarrecer. Todo mun- ples e modetsa feijoada, íma-
cos meses, venha traçar planos e projetos elo quer provar que não foi a gíne o que não fará quando
grandiosos que levarão nada. menos de dez Ala Moça que homenageou o ocorrer caso que mereça, de
anos para serem concluídos. Prefeito e êste, sim, é que se fato, importância? Será o in-

Argumentamos, em primeiro lugar, que 1 homenageou a si mesmo, co': ferno!.,.
nenhum Governador que venha a substituir o atual 0- mo se isso fosse cousa de ou- E, no fim, "A Gazeta" co

cupante do cargo ficará na obrigação de efetivá-lo, se ou-. tI'O mundo e como se, por menta: "Uma cousa, entre
tras forem as idéias que tiver, se outro fôr o gráu da sua esse motivo, doravante, mui- tanto, é certa: quem pagou a

acuidade administrativa, se outras forem as suas tendên- to tivesse que padecer a hu- auto-homenagem foi o pró-
cías. manidade e tivessemos todos l prío Os111ar". .

Eni segundo lugar, porque nada credencía o sr. Bor - nós de sofrer as penúrias de I· Isto está parecendo até brí
nhausen para traçar normas de conduta administrativa a um cruel e enérgico castigo. guinha de compadre e coma

quem quer que seja, uma vez que o seu govêrno rolou; de Francamente, como está dre. Ora bolas, o que êles têm
fraca-sso em fracasso, do primeiro dia da sua investidura mudada esta nossa pobre

I
de bisbilhotar, querendo sa

até a presente data, sem ter feito unia centésima parte do imprensa. I bel' quem foi que pagou a

que prometeu realizar em sua plataforma de candidato. Diz "A Gazeta": "O sr. Os- feijoada. Seja lá o sr. Osmar

E, por último, porque nem sempre as atitudes do seu mar Cunha caiu em atoleiro. ou quem quer que seja o pa-
govêrno toram de molde a inspirar confiança. Quanto mais esperneia, mais I gante do troço. A verdade

Nesta afirmativa não avançamos o sinal, se afunda", verdadeira é que a feijoada
Todos devem estar lembrados de que, há dois anos, Meus amigos, o Prefeito foi comida, bebido o que ha-

mais ou menos, o mesmo Governador, por um passo de não caiu em atoleiro ne- via para beber, e, a esta altu-

mágica, quase despojou o Estado ele grande parte de seu nhum . .Isso é besteira. ..

ra, cremos que a feijoada de-

patrimônio, com o célebre projeto de aumento de capital ' ' �'. ve estar longe, longe ...
ela EmpresuL O que eles queriam dizer é Se quer mais alguns deta-

Possuindo' o Estado a maioria das acões dessa Emprê- que o Prefeito comeu a fei- lhes "A Gazeta", avise-nos.
sa, mais o acêrvo completo dos S�I'ViçOS d� luz da Palhoça, I joada. e dela fe� parece, bom O Correio é ali na. Praça XV
de São José e de Florianópolis, tuelo isto entrou num bõlo proveito. E nao esperneia e a nossa redação fica aqui
que passaria para os acionistas que subscrevessem o au- nem tampouco se afunda. na Conselheiro Mafra. Tá?
menta de capital pretendido, perdendo o Estado a maioria Outras feijoadas êle tem co-

. E que-a Ala Moça fez, na- 3 - Oscar R:odrigu�s da

das. ações' e, conseqüentemente, o controle da direção da mído, com aquela mesma dis- quele dia, homenagem ao NO":l
. -

d t teít
.

to Is f E 4 - Rui Hülsedita Emprêsa, posiçao e ou rora. Pre ei o, IS o a .ez. se, por
t- idí larí d f delí

-

O 5 - Affonso GhizzoEm vez de pedir o sr. Bornhausen os meios necessários Es ao 1'1 ICU arizan o a ei- sua e ioeraçao, o sr. smar
.

d
-

t J t 1 d
.

h Secretário: Rute Mangarpara a aquisição ele 1ll,81% das ações que não estavam em joa a, que nao em nac a apre ene eu, epois, omena-

poder do Estado e, desta forma, constituindo uma organi- vêr com o "pato". gear os moradores ·da Pedra Knoll.

zação estatal, pretendeu entregar os quase 80% de ações do Feijoada gostosa, prepara- Grande e pagar a festa, isso

Estado, mais, de lambugem, os serviços de energia de três da por mãos de nortista, es- é lá com os seus bolsos e nín-
Municípios, para a constituição de uma Sociedade de Eco- tava urna delícia. guém tem nada com isso.
nomia Mútua que pas.suda a controlar o fornecimento de E o Gaso está tão mal chei- X. T.
energia de extensa. zona do Estado, ficando o Govêrno em

minoria na mesma Sociedade.
A êste "belo'" empreendimento opôs-se a As"iembléia,

como devia, resguarelando o patrimônio do' Estado e colo
cando um "stop" às intenções do grupo capitalista que

pretendia nada mais n"da menos que controlar o forneci
mento de energia elétrica a uma região enorme.

Descoberta a pepineira. no pepinal, qU!1.nclo ainda me

tia para fora os rebentos, e cortada rente ao chão pela vi

gilânCia parlamentar, não se falou mais no assunto, cuja
recordação não se tornou grata, nem mesmo nas famosas
lamúrias ele fim ele ano, quando se acusava a oposição dt>

impedir sistemàticamente uma obra administrativa.
Por que, então, agora, êste plano espetacular de rea

lizações, na hora crepuscular do Govêrno?
Evidentemente, não poderemos negar a sua grandiosi�

Gade.
Nada menos de três estradas de primeir"l ordem, cuja

utilidade ninguém será capaz de negar é para as quais, ti
vesse o sr. Irineu Bornhausen solicitado os necessários re

cursos nos começos elo seu govêrno, ninguém ele bôa fé lhe
teria negado! E sete (é a conta ... ) Usnnas elétricas, com

um potencial de 193.770 Kw.! E 67 casas de colono ao cüsto
de 1.700 contos cada uma! E mais 160 Jardins de Infância!

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

A FEIJOADA E OS COMENTÁRIOS
Flortanôpolís, Domingo, 13 de Março de 1955

Notas & Comentários

E C I T,A L..
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E'PENSõES DOS

COMERÇIÁRIOS

IDelegacia de Santa. Catarina

ELEIÇÕ.ES PARA MEMBRO .DO CON�ELHO FISCAL.,O Instituto de Aposentadona e Pensoes dos COmel'Cla-
.

rios, pela Comissão Local de Eleições, na forma do urtigo
12 das Instruções baixadas pelo Departamento Nacional de
Previdência Social, em obediência ao artigo 30 da Lei n.

2.155, de 2 de janeiro ele 1954, CONVOIJA os Senhores De
legados-eleitores: 1) representantes dos Sindicatos de ca

tegoria profissional (de empregaelos) a comparecer às g
horas do dia vinte e oito (28) de mar:ço do corrente ano, e

2) representantes de Sindicatos de categoria econômica
(patronais) a comparecer às 9 horas do dia trinta (30) de
março do corrente ano, à sede desta Delegacia, sita à rua

Felipe Schmidt n. 3'1, 10 andar, sala da Secretaria, nesta
Capital, para a eleição, em i}ssembléia de Delegados-elei
tores, dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fis
cal do Instituto, das respectivas categorias.

No caso ele não ser alcançado o quorum previsto no

Parágrafo único do art. 21 das citadas Instruções, isto é, a

presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos Delegados
eleitores da respectiva categoria, a eÍe.ição, assim transfe
rida, será realizada, no pdmeiro dia útil imediato, à mesma

hora e local, com qualquer número de Delegados presen
tes, independentemente ele nova convocação.

Francisco Câmara Neto

Delegado

E 48 Postos de Saúde! Fora os miudos.

II

Nisto tudo irão nada meDOS de 1.834..600 mil cruzeiros,
obtidos com o aumento de 20% do inlpôsto de Vendas e

Consig'nações, calculado de acôrdo com o aumento do mes

mo nos últimos anos.

Uma Comissão de altos funcionários, demissíveis ad

l1utum, de Secretários ele Estado, pessoas de confiança do

Governador, de Presidentes de Associações Rurais (tam- João B.:lptista BOllnassis

bém em mãos do Govêrno), constituirãc a maioria esma.. Preso da Com. Local de Eleições
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••gadora de uma Comissão numerosa, da qual o Projeto não tão mal compreendidos. E serão conquis.tados para o ban-

diz quais sejam as funções, terão, ao que se imagina, ,as de elo os inexperientes, os desavisados, os de bôa fé ... e os
fiscalizacão da realizacão das Obras e dos Equipamentos. tolos.
Mas, pa;'a ir adeantando a coisa, o Poder Executivo tam-' É preciso, pois, que se diga a verdade sôbre o tal planobém propõe lhe seja facultada a facilidade de poder ir con- de Obras, que não passa de um engôdo eleitoral, pois nem
traindo empréstimos por antecipação da receita, dando co- o futuro Governador fi�ará a ele obrigado (a não ser das
mo garantia os citados 20% do aumento do impôsto;. e dI' dívidas que os empréstimos anteCipados contrairem), nem
criar Sociedades de Economia Mixta e, certamente, de fir- o sr. Bornhausen tem um passado de ad:1linistrador, à fren
mar acôrdos e contratos com particulares para a execução J te dos negócios do Estado, que o credencia a ser o Oráculo
do vasto programa de obras. de Delphos da terra catarinense. A oposição deve escolmar

E é aí que está a verdadeira finalidade do célebre Pla- o Projeto de certos pontos essenciais ao Govêrno - e verá
no: .- política e só política. que o sr. Irineu' Bornhausen imediatamente se desinteres-

Obtendo os recursos extraordinários, com empl'éstimo� �ará pela sua sorte, a exemplo do que acor{teceu 'com o da
e operações de crédito, por antecipação, terá 8.200 contos aplicação dos saldos, ao qual ficou S. Excia. indiferente, de ..

para a compra de jeeps e outras viaturas para o Deparbl- pois de passadª,s as ú1timas eleições.
mento de Educação; com as demais .facilidades, Í'll'á em- E deixar para o futuro Governador a tare.fa de aprepreitadás, das quais S. Excia. deve ter grande prática, com sentar o seu plano, o plano do seu govêrno, não se impor--

seus amigos, correligionários, reduzindo resistêncis.s e con- tando que a dema'gogia palaciana entôe 0. seu canto de cis ..

sertando descontentamentos. E as eleições estarão ganhas' n(', pois os grasniclos de nada ac1eantal'ão, como até agora,Depois, o sucessor que se havenha com os planos e graças a Deus, de nada adeantnl'am.'
mais com os equipamentos e sopre a peninh::t para o lado
que qt{iser... ou puder!

Se a oposição déixar passar o Projeto, - ouro sôbrc
azul celeste. Se não deixar, o gramofone da demagogia en

trará a rodar o disco batido da "Oposição sistematica que
me impede de governar;', para o pÚblico menos avisado, que
sabe da existência do plano, mas não o conhece, público
que lamen·tará que os altos propósitos de S, Excia. sejam

EGAS GODINHO
P. S. - N:io ádeanta Cji..wrer discutir 'comigo. Eu ali

mento a� minhRs convicç6es com as vitaminas do conhe
cimento que tenho dessa gente, com a qual convivi o bas
tante para advinhar as suas intenç5é\s. E, até hoje, não me
enganei ...

Vale.

A 28 do mês de fevereiro grama consta a visita que
foi organizada a Ia. Comis- será feita a dezenas de asso

são Permanente Inter-Clu- ciações, onde, em conjunto,
bes, composta de três tradí- discutirão problemas de 01'

cionais agremiações. da ca- dem cultural e assistencial.

pital: Centro Excursionista Leva esta representação
Arnoldo Raulino, 'Clube de catarínense, além das cre

Excursões da Ilha e Grêmio denciais com plenos poderes,
Pedro Jorge Frassati (GPFl. cartas de recomendação e a

Essa Comissão tem por fi- presentação, como segue: De

nalídade defender os inte- 'S. Exa, o Sr. Governador eloComissão de Minas, Terras
.

Públicas e Estâncias Hidro- rêsses das sociedades filia- Estado, à 8. Exa., o Sr. Pre

das, em conjunto, o que re- sidente da República. De 8.

presenta, não resta dúvida, Exa. o Sr. Presidente da As

maior coesão, se verdade é sembléia Leglslativa aos

que "a união faz a fôrça". .. Exmos. 81'S. Presidente do Se

Funcionando na sede do nado e da Câmara Federal.
Grêmio Pedro Jorge Frassati, De S. Exa., o Sr. Prefeito Mu

à rua Deodoro n. 1, vem os nicipal, a S. Exa., o Sr. Pre

represéntantes das três enti- feito do Distrito Federal. De

dades estudando diversos S. Exa., o Sr: Presidente da

planos que favorecerão, por Câmara de Vereadores, a 8.

certo; não só a mocidade as- Exa., o Sr. Presidente da Câ

COMISSõES LEGISLATIVAS sociada, como também, a mara de vereadores do Dís-
nossa Terra. tl'ito Federal. eD S. Exa., o

COMISSÃO DE CONSTITUI. A notícia da poderosa 01'- Sr. Secretário da Educação ao

ganização está sendo muito
I
Sr

..
Ministro ela Educação eçÃO, LEGISLAÇÃO E

.

JUSTIÇA bem recebida pelos Poderes Saude. .

1 _ Antônio Gomes de AI- Públicos e povo em geral, I O "O Estado", agracl ce a

menda pois, numa época em que a, genitlegza da comunicaçào e

2 _ Orlando Bertoli mocidade er_:trega-se ao I fonn�la votos de l:ma e"tada

3 _ OsriL Medeiros Régis grande e tao procurado
I
provmtos:\ na CapItal da Re-

4 _ Lecian Slowinski mundo das futilidades, exis- ,pública, e votos de bôa via
tem, ainda, rapazes, vel'da-

'

gemo5 - Rubens Nazareno Ne-
ves deiramente idealistas e por

I - .

ti _ Antenor Tavares isso mesmo abnegados, que ....

7 _ Paulo Konder Bor-. almejam algo melhor para a

nhausen juventude, num esfôrço má- 'IMPOSTO DE RENDA
a _ Luiz de Souza ximo de a.rrancá-la da COI'- RIO, 12 (V.A.) - ° p1'e-
9 _ José de Miranda Ra- rupç5.o em que se arrasta, sidente da Republica auto-

'Dando início à concretiza- rizou a abertura do crédito
ção de seus planos, os mem- de l!:l2 milhões ·de cruzeiros.
bros da Comissão, seguirão à Esse credito destina-se ao

Capital Federal, a fim de pagamento da cota do im
pleitear a quem de direito, o posto de renda devida aos
indispensável auxílio. No pro- municipios em 1953.

-

As Comissões

Secretário: Deodoro Lopes
Vieira.

Nova

3 - João Colodel
4 - Vicente Schneider
5 - Mário Olinger
Secretário: Sinval Be�lo.

Comissão de Viação, Obras
Públicas e TranspOl·tes

1 - Estivalet Pires
2 - Orlando Bertoli
3 - Epitácio Bittencourt
4 - Fra.ncisco Canziani
5 - Rui Hülse
Secretário: Euclides Antô-'
nio dos Santos.

Comissão de Agricultura, In-
dústría e Comércio

1 - Valérío Gomes

2 .- Lecian Slowinski
3 - Jose Y/aldomiro Silva
4 - João Caruso Mac Do-

nald
5 - Vicente Schneider
Secretário: João José de
Souza Costa.

Minerais
1 -- Epitácio Bíttencourt
2 - Antônio Gomes de AI-

meida

mos

Secretário: Ely Therezinha
dos Santos.

COMISSÃO DE FINANÇAS,
ORÇAMENTO E CONTAS DO

ESTADO
1 - Estivalet Pires
2 - Alfredo Cherem
3 - Ivo Silveira
4 - Paulo Preis
5 - Mário Orestes Brusa
6 - Leopoldo Olavo Erig
7 - Luiz de souza
8 - Laerte· Ramos Vieira
9 - Estanislau Romanows

ki

Secretário: Rose Maria
Martins CarÍ1illi.

COMISSAO DE EDUCAÇAO
E CULTURA

1 - Paulo Preis
2 - Osní Medeiros Régis
3 - Geraldo Mariano Gn

enther
4 - Benedito Terézio de

Carvalho Júnior
5 - Pelágio Parigot de

I Souza
Secretário: Luiza Doin Vi
eira.

COMISSÃO DE REDAÇÃO
DE LEIS

1 - Paulo Preis
2 - Antônio Gomes de Al-

meida
3 - Mário Orestes Brusa
4 - Antenor Tavares
5 - Laerte Ramos' Vieira
Seeret6.rio: Vanda Ferreira
de Melo.

COMISSÃO DE NEGóCIOS
E CONTAS MUNICIPAIS
l - Epitácio Bittencourt
2 - Pedro Kuss
3 - Mário Orestes Brusa
4 - Antônio Palma.
5 - Mário Olinger
SecretáriQ: Pedro Xavier,

MOVIMENTO EXCURSIONISTA
Formada li 1 a. Comissão Permanente

lnter-Ilubes

Noticids de Lages informam que. em dia ela. sema
na passada, o delegado ele policia Wll1eu na bala um
"desordeiro".

Usamos a classificação entre aspas e grifada por
duas razões:

IR. - porque a vítima faleceu;
2R• - em homenagem fraternal ao Tim que, há

uns cinco anos passados, provou que o de cujus nun
ca foi desordeiro, mas pacatissimo operano, desses
que, quando se afastam do caminho do lar para o
trabalho, tanto na ida como na volta, é porque foram
dar uma chegadinha na igl'éja, pam rezar.

Se o que aconteceu ag'Ol'a houvesse ocorrido ng,
quele tempo, com um delegado pessedista, os prelos
gemiam e assistiríamos ao comêco da desintegração
universal.

-

O delegado matou um santo - eis o caso. Mas,
pelo que sei, fê-lo em legítima defe�a putativa. Se
fôsse no tempo de dantes, nem a objetivíssima e dire
tíssima seria aceita pelos adversários elo sheri.fe.

Morreu um anjo. Está no céu, E a gente sofrendo.
aqui, neste vale de Josafat. Até dá vontade de ir pro�
vocal' o delegado lá de Lages ...
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


