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o DÓLAR CONTI
NUA SUBINDO
RIO, 15 (V, A.) - Ontem,

ao serem iniciacios os traba

lhos elo mercado ele câmbio

livre', os Bancos p:llticulares
declarllram venelpr ° dólar
aos preços de Cl'$ 86,00 a ...

Cr$ 86,50 comprar aos de
, Cr$ 83,00 f), Cr$ 84,00.

No fechamento o dólar era
vrndiclo aos extremos de ...

Cl$ 38,00 a Cr$ 88,50 e COIU

pracl0 aos de Cr$ 86,00 a ... ,

Cni 86,50.
.

Mercado Na abertura
nominal e no

fraco.
fe'chamento

RIO, 15 (V. A.) - Os srs.. se encontro não colheu a re

Nerêu Ramos e .Jango Gou- portagem nenhuma nova po

lart, presidente do PTB" con- lítica, reservados que são o

ferenciaram ontem por espa- austero líder dissidente e °

ço de quase duas horas. Des- jovem mentor trabalhista.

Conselho Segurança
não vai ínvestígar boatos
s. PAULO, 15 (v. A.) - Foi gerando verdadeiro paníco

divulgado em São Paulo que no mercado de câmblo,
as autorldades federais ha- Podemos informar, com se

viam entregue ao Conselho gurança, Que, não obstante o

de Segurança Nacional ele- malestar que esses boatos
mentos sôbre a origem dos tem conduzido ao seio elo go
boatos alarmistas que círcu- verno, o Conselho de Segu
Iam vivamente em Santos, no rança Nacional não recebeu.
fim da última semana, sôbre

modíücaçôes do sistema até o momento, qualquer pe
cambial. Como é sabido, adido ed providências de pnr
difusão dessas notícias levou te de órgão da udmínístração
grande intranquilidade aos nem elemetnos que indiquem

c�rculos c?merciais e bancã-I a, presumível origem das no

nos de Sao Paulo e Santos, tícías,

o de

-------------------- =-á � == __

PERÓN VISITARA,_
AINDA ESTÉ' ANO,
.0 EQUADOR

QUITO, 15 (U. P.) - o ge-

Nótu Ias
O dr. Clinio Azambuja, que A Gazeta nos apre

senta como um dos baluartes da candidatura

Juscelino, muito embora seja a primeira vez

que a imprensa aluda à sua pessoa, ligando
do-a ao problema sucessório, veio em missão

política junto no sr. Irineu Bornhausen.

Até aí nada demais. Com o que não concorda

mos é com a declaração desse .emíssárío des

conhecido, quando afirma que o sr. Nerêu Ra

mos esté sendo vítima do seu egnísmo,
Pôsto o problema da sucessão, senão todos

pelo menos a grande maioria dos partielos na

cionais concorebram em que ao P.S.D, deveria

caber a Presidência da República, dada a sua

posíção ele partido .majorrtãrto. O problema
era, daí por frente, acordarem um nome que

por todos fôsse aceito. O ilustre Governador

mineiro não era esse nome. Não logrou até agora

aceitação ele outras correntes. No caso da pre

sidência da Câmara ficou provado que lhe

raltará base parlamentar para governar. Ou

tros homens, pessedistas, inclusive o de um

mineiro - o sr. Gustavo Capanema - aglu
tinariam os partidos e fariam a união na

cional, considerada de capital ímportâncía
para vencermos' a agudíssima crise que an

gustia a Nação. Por sôbre isso, um candidato,
eleito pela união nacional, seria um Presiden

te sem cumplicidades com os grupos econômi
cos que vem envolvendo os últimos Chefes da

Nação, de maneira mais que perniciosa parã
o país.
Varios e eminentes chefes militares, com os

nomes' apontados como candidatos, num edí

ficante exemplo ele patriotismo, reuniram-se

e decidiram não disputar o alto cargo pura,
com isso, possibilitarem a união nacional, em

tôrno clp um candtdato que merecesse o apoio
e a confiança gP1'Rl.
Apesar ele tudo isso, o Governador mineiro

preferiu dívldlr a Nação, dividir seu Estado e

dividir seu parttdo a concordar com um C::1n

dídato pessedísta, mineiro até, que não êle
mesmo. Depois disso vir um rejnesentante seu

à terra (11' Nrr0u e classificar o preclarn ca

tarínense de Vir;"l::! do egoiSll1D é (jp31'f'::prlto
a. l.ntéli�éncía illWlft. � - .� -

O Ir. Clíllia lev.: rlaqui pelo lflenos a certeza
de (lHe os ]:;anigas- '"rcies n5.o 85,0 nem boto
cudos nem imbecís.

o NATIONAL CITY BANK SE FUNDIU
COM OUTRO GRANDE ESTABELECia
MENTO BANCARIO AMERICANO

New York, e se tornará uma

das maiores organizaçõ'es
bancarias dos Estaelos Uni

elos.

o TEMPO

Democrata.

Segundo o sr. Butler, o pre
sidente não estaria .satisfei
to na Casa Branca e julgaria
que 42 anm; ele vida militar
preparam-no mal para assu

mir ,as altas funções admi
nistrativas do país.

BOATOS NOVOS SÔ
BRE O "CASO
'TOWNSEND"

DUBLIN, '15 CU. P.) - O

Tirania ridícula

jornal Sunday Express fez-se

eco, ontem, dos persistentes
boatos, segünrlo 08 quais a

princesa Margaret poderia
desposar o 'coronel aviaelor
Townsencl e ir residir na Ir

landa do Norte.

Scgunclo certos boatos, o

cargo ele governador da 11'

lanela do Norte poderia, mes
mo, lhe ser oferecido.

Nós 11;10 somos roní.r:t um planeja
mento de tenlíznçóes úteis e muito me

nos contra A. contínntdarle até certo pon
to ele trabalhos [iH,'! completem num pe
ríodo governament nl aquilo qne no an

terior se Iruclou.
Queremos dntxnr isto bem claro e

positivo para que não SP. diga que o nos

so mal é justamente - como tem sido
- êste, de abandonarem os govêrnos que
se instalam as obras-em andamento co

meçadas naqueles que se foram.

Esta orteutação condenável tem
acarretado para a Na ào despesas ex

traordinárias com obras que ficam ina

cabadas e improdutivas - e, clara e in

sofismavelmente tem sido uma das

grandes calamtdartes que afligem a ad-

ministração pública, cujas consequências
pre quem paga.

o povo é sem-

FAZ DECLARAÇÕES
O PADRE BISSON

NETTE
WASHINGTON, 15 (U. P.)

_ Os soviéticos estão muito

c'onscientes dos horrores que

uma guerra atômica deter- R belou se' o I' I A

Iminaria e continuamente, a- e - c n ra ü

mpos o
lertados pela imprensa ela d R dUnião Soviética, declarou o �-.i. e en a,
padre oeorges Bissonnette, BELO HORIZONTE, 15 CU. gados no Rio e pretendeu
recentemente expulso de P.) -= Vultosa causa acaba

I
isentar-se da obrigação, a

Moscou, em entrevista ex- de ser ellvulgada pelo juiz de I través de mandado de segu
clusíva concedida ao firma- diretto dft 2a. Vara ela Fa- rança impetrado perante a-
nárío U. S. News anel Woold '

zenda Pública ela Comarca quele Juízo. O magistrado
Report. Acrescentou o 'padre da Capttal, apreciando a não acolheu o pedida, porque
Blssormettec Os soviéti os es- pretensão dr. abastado co- entende que a segurança níio
tão muito apavorados . pela mercím t e razend

.

o ele'
. .. .

. 1 .... 1 e',,;!; 811', e a via propria pura a isen-
guena, 'mas nceítam com 1'e- . -

Teófilo Otoni, que se ínsur- çao pretendida.
signaçâo o rnto de que estão gíu contrn o pagamento do
cercados 1 01' capitaltstns áví- imposto de renda.
elos ele sangue (" de que pos- O fazendeiro Antônio Mar
sam �el' cbr:p;:Hlo,'l. 'à b ter-51" .

I[Ur:> UiiJ'rtíln, l'õf l:1nçaciü pr-ia
11fla SLI::1. ex idüncia'. Delp.gacia tio Imposto de

RtlDtla p�u;a pagar o tributo
de Cr$ 6.000,000,00 sôbl'e 03

seus rendimentos na qnfllicla- neral Jmm Pel'ón, prestelon, O papel histórico elos dissidentes pessedistas,
,]e de in 'ernista, criador e te da Argentina, prom t.:11 já e.c::ti sendo percebido pelo Brasil inteiro.
cecl'i:ulor ele gado e comerci- visitar o Equador antes do Não é um papel qlle embrulhe ambições des-
ante de madeirrts na r,eglão, fim do corrente ano, segun.. vairadas ou egoismos intransponíveis, m,'LS

do Nordeste do Estado. do declarou o chanceler Luís uma página esmaltada de renúncias e de sa-
,

Não se conformando com o Antônio Pena Herrera, de re- sabeeloria política, ele defes.'l. democrática e ele

�ançamel1to, o 'fazendeiro gressó ele sua viagem a Bue-I conIiallçrt no rügime. Um futuro, muito pró-
contratou serviços d-e advo- nos Aires. ximo, virá com as provas.

'jOSo·of·m··e··o··'·e····o····f·o··r·ç··a····e···;···y··o··n·t·a··d············lf ·t······j?�iiiij··�siL()·�N.it. u' e reso u a BERLIM o JORNA-
LISTA COMUNISTA

d
-

d t· I b· d BERLIM, 15 (U. P.) - Pe-

po
.

erao es rUir o p ano c IDes
.

e cliu asilo na Berlim ociclrll-

ampliar SOus domlnlos"
talo jornalista ela Alemanh::t

ti orient:ll Rans Ulrich Benn,

WASHINGTON, 15, (U. P.)
.

Iles descreveu esta "força, u- antigo colaborador do Tae-

_ O secretário de Estado á nação, na terça-feira pas-I perior" como sendo um po- glische Runc1schau (órgão c19

Foster Dulles declarou hoje sada, sobre sua excursão pelo del'io aéreo e naval C:lp3.Z 1e Alta Comissão Soviética).

VÔO DE EXERCÍCIO que a China comunista está Extl'emo Oriente: "Vol�ei na I movimentar-se rapidamente Declal'�u que fôra obriga-
,

i i· i
, determinada a "esten ler os semana passada da ,AsIa e11- ,para repr!mir qualquer a- elo a fUgE porque se recusa-

ÊSTE :MÊS ENTRE O seus elomínios, até que sej:l. corajado pela determinação I gressão armada na Asia e de I ra a colaborar na publicação

BRASIL E POR- sustada por fOl'ç:1S numerosas elos nossos amigos. asiáticos l1!anejar ,novos e �oeleros.?s de uma
A

brochura ele l�l:o�)a
apoiadas por uma vontade de permanecerem livres. Mas al'l1'lamentos que sejam üo gancla sobre a zona sovlCtlCa.

TUGAL resoluta". Dulles fez esta re- voltei também vivamente precisos que eles possam vi·· --'----

LISBOA, 15 (U. P.) - No fel'encia comentando o que candente da maciça malevo- sal' objetivos militares' sem EISENHOVV'ER NÃO
dia 30 do corrente, um avião chamou ele 'maciça malevo- lência representada pelo cO-I perig'os para as populações
quadrimotor, dos Transp<wtes ,lência" ela China comunista, m�nis:n0 chinês e s11l deter- civis, presumivelmf;nte o SE CANDIDATARIA
Aéreos Portugueses, realiza·· I

num depoimento preparadO mmaçao de estender seus do-I lançamento tático ele bom- NOVA IORQUE, 15 (U. P.)
rá uma viagem opera._cional para a comissão de Finanças mínios até que seja sustada, bas atômicas, Dulles elecla- - O presidente Eisenhower
ao Brasil, com o objetivo de do Senado. por forças superiores apoia- rou que a Lei do Comércio não procurará ser candidato
tomar contacto com os aéro- Declarou ele que a lei que elas por uma vontade l'esolu- Recíproco, que, está se cogi- à Presidência da República,
portos ela rota Lisboa-Ilha do a referida comissão tem di- ta". tando de prorrogar, por três em 1956, declarou, ontem à

Sal-Recife ..Rio de' Janeiro e ante de si para examinar, Em sua detalhada exposi.. anos, daria prosseguimento a noite, em Billing (Montana),
escalas alternadas em Dakar prorrogando por tres anos a ção ela semana passada, Dul- esta política por muitos anos. o 'sr. Paul M. Sutler, presi-
e no Brasil. Lei do Congresso Recíproco, -_...............__...................�w_*.J"......- .....................,............_�........-�....�� dente do Comitê Nacional
---

11"
deve ser aprovaela porque é-

..i, "ela maior importância" pa-
COM SEU SALTO ra as relações internacionais

MORTAL LUSI dos Estados Unidos. Segundo

,CO'NSE�VOU A
esta lei, que tant!"s conLro-

vérsias está provocrmdo, o

VIDA presidente Eisenhower terá

DEGENHAM, Inglaterra, 15 autoridade para reduzir as RIO, 15 (V. A.) - Vem ele

CU. P.) _ A bela acrobacta tarifas alfand�gárias até 15 ser anunciado em Nova Ior

Lusi 'Avanti, de 29 anos, fa- por cento, durante um pedo- que, que o We National City
zia a elelicia do pÚblico no do de três anos. Bank of Ncw York com agen

arame mais alto do circo. De Declarou ainda. o secretá- cia no Rio ele .Janeiro, à Av,

repente, caiu de cabeça e, no rio que o objetivo elo comu- Rio Branco, 83, se uniu com

ar, deu um salto mortal, ca- nismo é dividir a América e o First National Bank of the

indo de pé no chão. A multi- seus aliados "de maneira a 1 City of Ne\v YOl'k, outra

elão aplaudiu com entusias- que possam ser abócanha- grande instituição ge credi·

mo a façanha, um salto de dos". A contm-estrategia elos to norte-americana a elireto Previsão do tempo áté às

12 metros. No entanto, não ocielentais frizou, deve ser Iria de ambos os bancos já a.. 14 hOl'as 00 dia 16.

se tratava ele um número de a segurança coletiva. En- provou a operação, a q'ual de- Tempo - Instável, sujeito

acrobacia, mas de um aci- quanto a Russia se empenha verá ser agora ratificfida pe- a chuvas e trovoa.das.

elente, e, com seu salto mor- na política ele dividir p con- las assembléifts gerais dos Temperatura - Estável.

tal, Lusi conseguiu evitar a quistar, eleclarou Dulles, a acionista!>. Ventos - De Norde te à

morte certa. A acrobata foi China vcrmelha superlota as Devido à fusãü elos dois' Sueste, ft·escos.

hospitalizada com ferimen- nações livres nft Asia. A este bancoS, a nova organização Tempei"atm:as - Extremas

tos nas costas e fratura dos respeito, ele repetiu a parte criada tomai°á, ó nome de The de ontem: Má.xima 27,1. l\Ií·

tornozelos. substancial· de seu relatório First National City Eank oI nima 22,1.

Também, em coisa al uma poderemos condenar as lt

nhas mestras do plano decenal elaborado pelo sr. Iríneu

Bornhausen, pois todos estamos rnrtos e retartos le saber

que necessitamos de boas estradas, que as elo plano são

as que parecem as mais mdícadas; que precisamos de ener

gia elétrica, farta e barata, que as centrais preconízadas são
as que 110 momento dariam perspectivas de maior ntüída

de, servindo a ZOl as de amplo consumo, que jardins ele in

fância, centros ele saúde, centros de vítalízaçâo colonial e

tudo o mais são, de fato, coisas necessárias úteis e COCL:1S.
'A nossa crítícns não visa o esbôço do plano, que poderá

sofrer pequenas alterações, conforme se apresente a sltua

ção ao administrador do futuro - mas tão somente o lato
de, no fim ele seu govêrno, o sr. Irineu Bornhausen, como

político e administrador mais desacreditado elo que médico
de bordo, pois .nada realizou elo que prometeu, venha que
rer impor ao seu SUCf'SSOl', seja ele qual rôr, RS suas idéias,
que lhe faltaram nos quase cinco anos que se venceram, e

que, nos poucos mêses que lhe restam, possa comprome
ter as finanças catarínenses, as únicas saneadas neste po
bre país, como celebra ft imprensa, com empréstimos fei

tos por antecipação ele receita e contratos de empreitadas
firmaelos com seus amigos, quando não lhe caberá reali
zar nem mesmo a colocação ele tôdas as pedras funda

mentais ele tantas obras.

No particular, aceitamos sem rebuços nem díscussões
a opinião de Thomas Paine (The Rights of Mau), que ci
tamos em segunda mão, por não lhe conhecermos a obra

original:
"Oada época e onda t:;'el'aç:lo devem ser livres para. agir
por si mesmas em todos os casos, tal como as gera

ções e as épocas que as precederam. A vaidade e a pre

sunção ele governal' além do túmulo é a mais rtdicula
e insolente ele tõdas as tiranias". Apenas, em vez "de

além túmulo" diga-se, "depois de passado o seu tempo"
- e o efeito é o mesmo.

E' justamente esta vaidade de traçar normas ele com ..

portamcnto pata os seus próximos sucessores que nos re

bela, pois o Governador não pôde, não quis OH lÜO soube

síquer realizar o seu próprio programa ele candidato, Q,lO'
1'er coniJInnal' govel':tl:tnrlo através ek> 'tl11:J' pla110 a lungo'

., pr::1ZO só se justifiC!1l'll'l se todos os anos do seu próprio
govêl'no tivess ·m si.lo aplicados no andamento rlf). sua exe-

cução, que cumpriria, entEio, não parar. .

Fora disto, como é [1 cuso, há ele fato presunção e tira

nia, com os objetivos que Paine aplicou há quase (lois
séculos.

Querer, quando sete mêses faltAJ11 para a eleição do seu

sucellRor e dez prtl'll lev:mt:1r-se d:l. cadeira governal11pntal,
dar início a obras ele tão grande vulto, é, como frizei, pura
politicagem, puro enGôdo elei toraI.

Cert:tmente, S. Excia. já percebeu que o seu candieL:lto
não poelel'ã apresentar-se ao eleitorado com promessas des
medidas - pois ê. te re. ponderá que .iá foi logrado uma vpz

e que ele promeSS:lS anela choi.o o seu samburá, e nenhUlua
foi c�mj)l'jda.!

Então busca aplaín:n o cRminho dêste modo, dando a

entender que o seu sucr-s,�or concluirá as obr::1s, levantando
sôbre as peclfas planta laf; nl'stes dez mêses o arranha-céo

da sua aelministração, Com i.sto, conquistará o atual o seu

lugar no painel ela posteridade, posando para êle com fa·

tiota de gêniO e ares de estaelista.

Contra a insôlência ele tal tirania é que estamos alpr

tanelo o público.
Tivesse o sr. Iri.neu Bornhausen iniciado a tempo as

obras para as quais S0 agora bosqueja planos e peele meios

quando êstes não teriam faltado no início ou em qualquf'r
momento elo seu govêl'l1o, não lhe faltarIa jamais a certe
za ele que elas seriam continuadas pelo seu sucessor.

Querer iniciá-.las neste momento é pretender agrilhoar
os administradores elo futuro às contas da sua precária
administração e impedir que, os inesmos possam agir por
si mesmos.

Assim eleve ser· compreendida a nossa advertência f.: a

nossa críticfl,.
O sr. Governador malbaratou o seu tempo.
Em quê, não sabemos.
Não é justo, portanto, que pense, agora, em furtá-lo

àquêles que ainda estão por vir.

CRITICAS A' TAXACAO ADICIONAL
,

DOS LUCROS EXTRAORDINARIOS
RIO, 15 (V. A.) - O con- sestimulal' os produtos da

selho diretor da Associação riqueza nacional, será exau

Comercial, iniciou sábado os rir os organismos mercantís,
detalhes em tôrno da mensa- industriais e agrícolas, se

gem do presidente da Rcpú- rá conduzí-los ao nada".
blica justificando o pl:ojeto No final de sua crítica fri
de taxação adicional sobre sou aquele dn'etor que" c a

lucros extnwrcltnários. incomprerisão ou a teimosia"

Falou ')- sr. Abel Mendes do Congresso transformar a

PinheiTo, vice-presidente da- matéria em lei, será Rugeri
quele órgão, que, depois ele da uma alteração de critérios
tachar o projeto do executi-, na proposição de forma a só'

vo de "anti-econômico" e se exceder em balanço ele ..

"profunclahlente nocivo à 15% o volume das vendas e

iniciativa privaria"" acen- fetuadas no exercício com a

tuou: instituição ele uma progres·
"Reduzir mais o lucro em são em tax:ls para o exce<

proveito do erário será de - dente".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

MINISTÉRIO D,\ AGIUCUL'l'Ul�A

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA'}"LORESTAL

REGIONAL
"ACÔRDO" COM O. ES'l'ADO DE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala BAN'rA CATARINA
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosinha ba- A V I S O
nheiro e W. C., sendo que, anexo quarto de empregada A Delegacia Florestal Regional,
e dispensa. Tem terreno para construir garage, A casa no sentido de coibir, ao máximo pos-
encontra-se desocupada.

.
.

sível, as queimadas e derrubadas de mato; afim de Impe-
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada. pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
Uma casa de madeira, recem construida, ainda não acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos de todos os proprietários de terras- e lavradores em geral,
quartos cosinha e instalações sanítartas, lugar para para a exigência do cumprimento do Código Florestal
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado ..

Preço 180.000,00 - parte financiada. Qtl:EIMAI)AS E DERRUBADAS DE MATO
Um �'reno no centro da cidade, medindo 15 metros Nenhum proprietário de terras 011 lavrador poderá

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru- proceder queimada 011 derrubada de mato sem solicitar,
ção. com antecedência, a necessária licença da autorldade flo-

Preço 280.000,00 - parte financiada. restaI competente, conforme dispõe Q Código Florestal em

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estandn.os infratores

prestações. sujeitos a perialídades.
Dois lotes na praia de Canasvieiras. REFLORESTAMENTO

Diversos lotes na Praia de Camboriu. Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e SC�

com ótima praia. mentes de espécies i'lurestais e de ornamentação, para for-

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 - oecimento aos agrteultores em geral, Interessados no reflo-

l0 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria. restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar- técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da oh-

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e Inata- tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇõES
lação completa de banheiro e W.C. Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de Os interessados em assuntos florestais, para a obten- -0- IJantar, cosinha e instalação sanitarla completa, ção de maiores selareeímentos e requererem aatorfzação O le.itor enc,:ntrará, nesta .co.
., luna, Informações que necr Jllta,

Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

ld�
.h.cença.IlUt'a _qll�,mada e derrubad.a� d.e matl�, devem diàriamente e de imediato:

.

IRua Santos Saraiva. dírtglr-se as AgenCIaS Florestal's MUmC11J1US ou diretamen- .TORNAIS Telefone

Base: 300.0000,00 te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6' O Estado .........••..... �.022 . .l'iparelbagem moderna. e completa para qualquer exame
.

. A Gazeta •........•.•••.• 1I.656
I

.

Quatro lotes de terra na cidade de Lon drina-Para- em Florianopolis. \ Diário da Tarde. .. ..... .. 3.579 .radiológico.-

d I t C '$ 45 000 Telefône: 2,470 --- Caixa Postal 395. IA Verdade .. ,':........... 2.010 I Radiograrta$ e radioscoplas.
na ca a o e I • ,00 .

'.' d telezrá f'o . A "1
'...

<:0. � Iinprense OfiCIaI .......• 2.688 PI·
-

(t )
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00 �"n ereço e egra IvO. ,rlS1 va - Flot'Janopohs, '" C'IHOSPI�AIS _ I u moes e coraçao oraxi,

d d d teri I d 5 10
. Cartdade r \ Estomage. - intestinos e figad'õ (celecístografia);

nas casas, sen o uma e ma erra e x ,com seis (Provedor) 2.814 I Rins e bexiga (Pieloguafia).
compartimentos, outra de madeira m,edin do 6 x 12, c,om V-

(Portaria) 2.0361 Ut
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,

• I,agem com seg'ur':.loça N�rêu Ramos............ 8.881 ero e anexos: Bístero-salpingografia com Insufla-
•

J li
U MIlitar.................. 8.167 ção das trompas para diagn�tico da esterilidade.

com luz, toda forrada e pintadas a o eo, ambas loca iza- São Sebostião (Casa de

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas e ·rapl·do, Saúde) 1.11)8 Radiografias de ossos em geral.

it R 'f P 490 E t it �� Maternidade Doutor Caro Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta-
SI a a ua h onso ena n. - -

- s reIO. los Corrêa 1.121 ção do parto (Rádío-pelvímetrta).
Pode ser visitada a qualquer hora 80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBúS DO CHAMADOS UR·

P C $ O
GENTES Dlàrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

U��Ç�er/�no2;�t� �;;oPedra Grande, Junto a vila re. RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)) ��:�i�ode tu�mbe/��:la'��: 8.811

I
sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14 F

• çõ es ) 2.404 IIorísnõpolía - Itajaf - Joínvllle - Curitiba Polícia (Sala Ccmisaâr!o 2,038 '1'Preço Cr.$ 50.000,00 Polícia (Gab. Delegado) .. 2.tí94;
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

Age""n'-c''l-a-"'''''-'-' Rua De�dolO e8quina�da ICOMPANHIAS DE

,cidade de São José, em frente a Caixa D'Água,
•

-
TRANSPORTES

1.700
'

,

.
• Rua Tenente ,Silveira I AÉREO

,

Preço cada Cr$ 10.000,00. I TAC ..

Cruzeiro do Sul 2.600
Panair ...............•.. 8.tíliS
Varig 2.íl2li
Lóide Aéreo ;... 2,402
Real ...................• 2.368
Scandinavas 2.600
HOTÉIS
Lux ......•.............•
Magestic " .

Metropol '........•.

La Porta .

Cacique .

Cen traI \ , ....•..

Estrela .

f'�ct;�kÊiTO .

Disque .

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
iNICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

o ESTADO
--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Cnn
aelhelro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN'! A. RAMOS.,

Gerente: DOMINGOS F. DII
AQUINO

Representantes:
Representações A. S. L,".r.A.
Ltda..' •

Rua Senador Dantas, 40 _ &0
anda�

.

•

Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - SãQ Paulo.
'

-, ASSINATURAS
Ns Capital

Ano ................•, 170,00
Semestre ,. Cr$ 90,00

'

No Interior
Ano . ,'. Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$110,OO
Anúncio mediante contrãto,
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de�<\}vidos.
A direção não se responsabiliza

p e los conceitos errrltídcs nos ar-:

tigos Asai nados.

�.

fl�ÕICADOR PROFISSIONALI DR.RO����rSTOS
,

- Com prática no Hospital . São.

DRA. WLADYSLAVA· I DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZO�R Prancisco de Assis e na ":lnta JW. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janelre
CLINICA MEDICA

• Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela Facnldade Na� CARDIOLOGIA
DR ANTONIO DIB! TUBERCULOSE cional de Medicina da Unlver- Contultório: Rua Vitor Mel-

, .

j'RADIOGRAFIA
E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 Te!. 2676.

MUSSI DOS PULMOES Ex-interno por coneurao da Ma- H
'd dEI

orãrtos : Segundas, Qu"rt81 e
. _ MÉDICOS _ Cirurgia do Torax ternl a e· seo a Sexta feiras:
CIRURGIA-CLíNICA i Pormado pela Faculdade Naclo- (Serviço do Prof. Octávio It -

Das 16 às 18 horas.
GERAL-PARTO." nal de Medicina, TiBlologlsta e drigues Uma) R 'd-'J E' t d S

.

d C· eSI encia: Rua Felipe Sch·
Servil'" cnm·,leto e especiali- Tislocirurgião do Hospital Ne- :r·1R erno o ervlço e Irur-

midt,. 23 _ 110 andar, apto
zado da� DOENÇAS DE �1'1NRO. I rêu Ramos gla do Hospital I. A. P. E. T C. Te!. 3.002.

1 -

RAS, com motlpl'nos método. de ,Curso de 6speciallzaçie pela do Rio de Janeiro
•

niagnósticos e tratame.!.'lo. 1�' N .. f �rlntetnO e I:x·...la- MédicoC:�id�::pital de DR. HENRIQUE PRISCO-'
SULPOSCOPIA - HISTERO - I ente e ,rurg a do Prof. U,O DOENÇAS DE SENHORAS PARAISO

Meirelles, 22.
DR. NEY PERRONE'

SALPINGOGRAFIA - MliTABO-1 Guimarães (Rio). HORARIO:
LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt, 18 -

PARTOS -:: OP�RAÇ01ilS MÉDICO Das 13 às '16 horas. MUND
.. Radioterapia por ondas curtas- Fone 8801 Cone: Rua Joao Pmto n. 16,

I Operações - Doenças de Se" Formado p.ela Faculdade Nacl'
Eletrocoagnlação _ Ralos Ultra

I
Atende em hora marcada. dpasl 16,00 h�s 18,00d·h,odr':làs. Ilhoras - Clínica

d.e
Adultos. I Tel.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Universidade p

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Estevea Junior, .e a man a aten.e 1 - Curso de Especialízaçíio no. _ 2.276 _ Florianópolis. do Brasil uericultura - Pediatria

Consultório: Rua Trajano. n. 1, 80 - Fone: 2395 rlal�lente no HospItal de Hospital dos Servidores do Ii.-! �
RIO Dl1I JANEIRO Puericultôr d,o DepartaInento

l0 andar _ Edifício do Moutepio. . �arl?ade. tado. Aperfeiçoamente na "Casa d. Nacional' da Criança. Ex-Assis-

Horário: Das 9 às 12 Iioras _ DR. YLMAR CORRtA RRe,sldeanCla: I (Serviço do Prof. Mariano de
DR: MARIO WEN� Sande São Miguel"

tente do Prof. Martagão Geateira

Dr. MUSSI. CLÍl\ICA MÉDICA '101
ua: .enera Bittencourt n. Andrade) DHAUSEN .

Prof. Fe'rnando Paulino na Universidade do Brasil. Ex·

D 16 à 18 h D CON U
. C Jt P I & CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

I
!nterno por 8 anos do Servi"o Médico do Instituto Fernandes

as ,s oras - ra. S LTAS das 10 - 18 ho- Telefone' 2 692 o�su as -

,

e a manh DO
d C·· "Figueira-Serviços dos Profs Ce.MUSSI raso I ._._'._.. :., ... __-

__
Hospital de CarIdade, . E CRIANÇAS e ,lfurgla

za1'. Permetta e Mário OJinto. _

Residência: Avenida Trom· Rua Tiradente 9 _ Fone 1!415 DR NEWTON
A tarde das 1580 hs em diaD- Consultório - Rua João Pino Prof. Pedro de lIoura

powsky, 84. te no consultório 'Rua Nune. to, 10 ._ Te!. M. 769. E:stagio 'por 1 ano na "Mater. no Rio de Janeiro. Ex-médico es·

DR. JOSE TAVARES D'AVILA Machado 17 �squina d. Tira- Consultas: Das 4 à. II hong. mdad� - Escola" titgiário do Serviço de Pediatria

DR Ú' IRACEMA CIRURGIA GERAL dentes. Te1.276· Residência: Rua Esteve. J6- Prof. OtáVIO Rodrigues Lima do Hospital do Ipase (prof. Luiz
• J LIO DOm Doenças de Senhoras _ Proctp. Residencia - rua Presidente nior, 45. Tel. 2812. Interno por 2 �no ·do Pr"nto Torres Barboza) no Rio de Ja·

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS B lo!!'ia _ Eletricidade Médica Coutinho 44.
. Socorro neiro.

MENTAIS CLINICA GERAL
- DR ANTONIO' DATIS1-A OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cario

MÉDICO I
.

-

'. Consultório:, .Rua Vitor Mei· CLINICA •
'

CLINICA DE ADULT '1 dade. M'édico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM OLHOS, I'

Dr Sel'v�ço NaclOnal de Doeu· �eles n, 28 - Telefone'. 8307. de JUNIOR S '

ças Mental DOENÇAS DE SENHORAS de aude de Florianópolis. Pedia·
OUVIDOS, NARIZ l!II GARGANTA ',' .

s.
. . Consultas: Das 16 horu em OLHOS - OUVIDOS NARIZ

TRATAMEWfO E OPERACOES! Chefe do AmbulatGI.o de Hlile- diante. E GARGANTA CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital d� ; tra da Assistencia Médico - So°

I f V b ne Mental CRIANÇAS Caridade, diariamente dai 8 às cial da Armada.
n ra- ermelho - Ne ullzaçio -I PsiqUiatra do Hospital _

Residência: Fone, 3.422 DO
Consultas das 9 4s 11 horal. 10. I Consultório: Rua Tidárentes

Ultra·So:"l . Colônia Sant'Ana
Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA Res. e Cons. Padre liUruelinho. No consultório, à Rua J'oão

.

9.
(Tratamento de elnualte 111m Convul t· I I DOENÇAS DO APARELHO DI· Chefe do Serviço de OT.ORI- 12. Pinto nr. 16 (1° andar)

,

Consultas, diáriamente das
operação) ,

h
ao er�pla

I
pe o. e etro- ,GE3TIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florianópolis

I
Diariamente das 10 às 12 e das

115
horas em diante, _.Ang]o-retlnoscopia _ Receita de c. oque e �ardlaz? . In�uhn, e�a- TO'VIAGO E DUODENO, 'AL"'R- Possue a CLINICA os APAR....

-

PIa MalarlOterapla PSlcoterapl1I ... .. ADVOGADOS 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira
Oculos - Moderno equipamento; ']'. .

. GIA-DERMATOLOGIA 11 CLI· LHOS MAIS MODERNOS PARA RESIDE C
de Oto·Rlnolarlnrolojfla ('nlco ta;��:U1�T��\5 e;;::s. eS!\U;� NICA GERAL TRATAMENTO das DOliNNCAS D�. JOSÉ! MEDEIROS Shutel, �/� Flor��8ópol�.�arte S/�'1.E��3rldre Roma.

Horário �:8 �.t::012 horaa .I(manhã) , ..

. DR. JULIO PAUPI'l'Z daC�;S�I�t��A�D:R: msnhi
VIEIRA DR. I N G l E T' TOdas 16 às 18 horas. Rua Alllta <?aflbaldl,

esquinaj
FILHO HOSPITAL

DO
- ADVOGADO -

C 1 ó .. R VI "" I Ila General Blttencourt.. .. Caixa Postal 150 - Itajal
on.s� trIo.

- lUa tor ....

-I RESIDENCIA: Rua Boeaillvl, Ex Interno da 20" enfermar!a A TARDE - �a8 II a. i -

I Santa Catarina.reles ll� - Fone �tl7r;. la9 Tel.2901 e\ Serviço de gastro·enteroJogla no CONSULTORIO
Res. - Rua Sao Jor.r8 20 - da Santa Casa do Rio de Janeiro I

CONSULTORIO - RUII dOI
---�------

Fone 2421.

I
DR. ARMANDO VAL!-I (Prof. W. Berardinell!). ILHEOS nO 2

.

DR. CLARNO G.

DR SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS
Curso

.

de neurologIa (Pro!. .RESIDENCTA - Fallpe Scb- GALLETTI
• .� IAustregesllo). JlTIldt

nO 1.13 'fel. 2365 .

ADVOGADO
CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil Ex interno do Hospital matar- - R -V' M' I

-

Clinica _ Cirurgia - Protese da Assistência MUDlclpal II Bo.- nidade. V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ ,ua itor eue el, 60.

Dentária I pltal de Caridade DOENÇAS IN'l'ERNAS DE ARAGAO FO�E].i'l���:�ópoHI _
Raios X e Infra-Vervelho CL1NJCA MÉDICA Dli CRIAN- Coração. Estômago, intestino,

Consultório e Residência: 'Rua ÇAB E ADULTOS fígado e vias biliares. Rins, ova· CIRURGIA TREUMATOLOGIA DR. ANTONIO GOM.ES DE
Fernando Machado 6. - Alergia - riôs e útero,

1
Ortopedia

Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunes lIa- ConsulLório' Vitor ReireIel Consultório: João Pinto, 18. ALMEIDA
Consultas: das 8,00 ás 11,80

I
chado, 7 - Consultas dai 1tí 1.. 22. Das 15 às 17 diàriamente.

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas Das 16 às 18 boras. Menos aos Sábados
Exclusivamente com hora mar- Re�;dência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Bocaiuva 20.

.

Res: Bocaiuva 1811.
cada. lhp',rme, II - Fone: 11781 Fone: 3458, Fone: - 2;714.

I

MÁRIO DE I:ARMO Dr. Vidal· Dutra Filho
CA,NTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

.
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

.

1\'1 E D I C O
.

PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-
CLrNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA AOS

ADULTOS PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETJ;:NCIA INFANTIL
., (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO.

Doenças Internas TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTúRBIOS
CORAÇAO - FIGADO -

PSICOLoGICOS DA INFÃNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN.
CIA DE MANEIRA GERAL

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.
CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS.
CONSULTAfi C/ HORA MARCAI'A.: FONE 8166
RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 180 (FONE 8165)ATE.l'<DE CHAMADOS A DOMICíLIO

'

FARMACIA DE PLANTA0
MÊS DE MARÇO

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense

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

selheiro Mafra.

Rua

18ANCO
de C�fbl,TO- POPULARIIe AGRI�OlA . I I

�O; �J'rt.o)�, 16 .... ,I

fLOI{!ANOPOLlS - SI6..('Ó.I6.rln<\
- ..

27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.
___________________•

.......__• ._,__ ""-.:>i:_'-' _

RINS - INTEST,INOS
Tratamento mo«el'no da

SIFILIS
Consultól'io - Rua Victor

\
ADVOGADO

Esedtório e .Reiidência:Av, Hereilio Luz, 16'
Telefone: 8346.

2.021

2.27618.147
3.321
8.449
2.694
8.871
1.659

Navio-Motor «Carl Hoepcke>\
, ._,!f. �·!,I;;,t:'''':-�;i�'·

..

�!�I,ilI• -!.t'1 •• "'�,,"�l:_ li
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'

..

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANElR·
.

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últl..
mos, apenas para movimento ds passageiros.

.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãa
prejudic,arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IN'fINERARIO PARA O M'ES DE MARÇO

IDA VOLTA'�
Fpolis Italai Rio Santos

2/3
9/3 13/3
NOTA

COMUNICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE SERA PUXADO
NO DIA 18/3/55, CUJAS OBRAS TERÃO A DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE DE 30 DIAS

7/3
3/3
14/3

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

'ii-. ... .IIorw..1 D,O<I",...UI. t.. a"d.. �., FO/lJa..�G3 l:aIu P.".�Ui i;
Ct,J$TIU "'i,%�. I'I'.UQMM.I. PROUD.R.\lt /'

'

..<,,,,� f'Allo\t!A

Raios X

DR. ARVARO DE
CARVALHO

Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doença.s e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetl'icia - Urologia � Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice •.

AL'l'A CIRURGIA
CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

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

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

Lavando com Sabão

\?irgem ES1Jecialidade
"da C18� IBTZEL INDDSTBIIL�J8IDvlne. (marca registrada) !

E(!on(Jmiza,.se�tempo e. dinheiro
-�'\�-_.�---...- _._",_�_� •• _'N�� .. ,. -'v__ . ,·_.� .,,__.._,....� ., __ .. .•__...:..� ;_..;....--------"""':'�-----------�=�;:=:::�===::::;::::;;;!;;iiiiiiit

!
.1
!

l
!

I
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 16 (le Março de 1955

�e.� & __ J
:

.

,. i Zury ,Machado� e� i

i ......... ACONTECIMENTOS SOCIAIS I
...................... . .

Luiz Guimarães

o coração que bate neste peito,
E que por ti bate unicamente,
O coração outrora independente,
Hoje humilde, cativo e insatisfeito;

Quando eu cair, enfim, morto e desfeito,
Quando a hora soar lugubremente
Do repouso final, - tranquilo e crente

Irá sonhar no derradeiro leito.

E quando um dia fores comovida
- Branca visão que entre os sepulcros
Visitar minha fúnebre guarida.

erra -

3
_,-__�.__"---_._ _ -.-_ ..<'!'.J,:e-�

ANIVERSÁRIOS

_: sr, Rodolfo Geraldo da

Rosa, pessoa grandemente
relacionada nesta Capital;
- sr. João Meirelles Ju

nior, funcionário do Banco

do Brasil;
- dr. Antonio Muniz de

Aragão, humanitário facul
tativo e consagrado cirur

gião residente nesta Capi
tal;
- sr. Ildefonso Linhares,

alto funcionário dos Cor
J reios e Telegrafos e Lente
de Matemática do Instituto

de Educação ;
- sr. Antonio Ramos, in

dustrial residente em Ita-

HOJE NO PASSADO
16 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1.560, Men de Sá apoderou-se do Forte Coli

gny, guarnecido por 114 franceses e alguns In

dias;
- em 1.699, uma carta régia dirigida ao Governa

dor do Estado do Grão-Parú e Maranhão, Anto
nio de Albuquerque Coelho de Carvalho, deferia
o pedido dos moradores do Estado para guarda
rem os privilégios concedidos nas guerras con tra

os holandeses;
em 1.743, Gomes Freire de Andrade, recebeu or

dens para construir a residencia dos Governado

res da então Capitania de Minas Gerais, sendo a

planta do Palácio Fortaleza 'de Vila Rica feita

pelo Brigadeiro José Fernandes Pinto de Alpoim,
engenheiro militar nascido na Colonia do Sacha

menta;
- em 1.797, o Serviço dos Correios passou a consti

tuir administração do Estado;
- em 1:8HI, na Bahia, nasceu José Maria da Sil

va Paranhos, vindo a falecer no Rio de Janeiro

em 1 de Novembro de 1.880. Tinha o titulo de Vis

conde do Rio Branco e foi um dos grandes esta

distas brasileiros;
em 1.836, terminou a. revolução celebrisa da com

o nome de "Sabinada";
em 1.852, o Governo Imperial do Brasil declarou

a sua resolução em coadjuvar a defesa de Mon

tevidéo evitando a sua tomada por parte das for

ças do General Oribe;
em 1.872, em Lisboa, faleceu D. José de Castelo

Branco, Conde de Figueira que foi Capitão-gene
ral da Capitania do Rio Grande do SUl, então de

São Pedro, de 1.818 a. 1.820;
em 1882, em São José Santa Catarina, faleceu o

Tenente-coronel Luiz Ferreira do Nascimento

Melo, caturtncnse ilustre que fora' Presidente da
Província e Deputado a: Assembléia Constituinte

Provincial;
em 1.892, com toda solenidade, foi instalado o

fôro da Comarca de Brusque, nêste Estado.

PRIMEIRA FABRICA DE CONSERVAS
DE PEIXE FLUTUANTE

Um raio de ação que a

brange os continentes mais
distantes - 'Uma unidade

sr. Irtmar Zelli, cons- industrial independente das
trutor civil 10scilacões do mercado
- sra. Dalila Ferreira

'

Bre�erhaven: Termina-
Salles, esposa do sr. Arrnan- ram agora em Bremerhaven
do Salles os preparativos para a cons-

1 trução da primeira fábrica
de conservas de peixe flu-

Cercado do carinho de sua prole, constante dos se- FALTAVA INSTRUMEN- tuante da Alemanha Oci-

guintes filhos: Zilton, Nenildo, Zenilton, Zenaide Zenar, TO NA SINFONIA DA dental.

Luiz Alzelinda-Mar!a, Maria Estella, João Eduardo e METRóPOLE ...

Rosemary, e de respeitosa admiração do grande O navio especial que deve

número de arrrígos, transcorreu ontem, o 20° aniversá- É fato de todos os anos. entrar em acção em regiões

rio de casamento, o distinto casal sr, Luiz Boaventura da É ocorrência que sempre se linda não exploradas pela

Silva, dinamico proprietário do Salão "5 Minutos", e sua reglstra com prazer porque pesca ao sul da Gronelan

exma. esposa d. Alzelinda Longa da Silva, residentes. no é aspecto da cidade que tras dia e diante da costa afri

visinho sub-distrito de Estreito e muito .relacionados nes- encantos, novos, que volve rana é independente das

ta Capital. a completar a sinfonia da oscilações do mercado. O

Aproveitando o transcurso do 150 aniversário do se- metrópole. peixe é conservado a bordo

gundo, filho, o benquisto casal festejou, o seu 200 aniver- 1
Como se um instrumento e embalado de maneira a

sário de feliz consordio, ontem, oferecendo aos amigos e tivesse sido retirado da or- poder ser fornecido imedia

admírndores lautas mesas de finos doces e guaranás, questra. Esta continuou a tamente para o consumo. A

O ESTAD<® apresenta ao casal Luiz-Alzelinda as tocar, parecendo completa, bordo fabrica-se ,também

mais efusivas congratulações pela efeméride, extensi- mas aos maestros que pos-
Iarinha de peixe e óleo de

vas aos descendentes. suem ouvidos apurados, a- fígado. Para que a qualida-

gudo senso artístico, não, de não diminua, sobretudo

.......•__....�....._.......,..........._.........._w_�c.;...............g............w•••'V'..c......A..a passou despercebido. A ês- ,10 verão, o navio dispõe de

Iii�<:" tes a reintegração do ins- .odos os disposítivos que a

RECORDANDO trumento á orquestra é mo- técnica moderna pode ofe-

vivo de júbilio. A sinfonia recer neste domínio. Haverá

agora está inteirtnha, har- 1 bordo máquinas de des

montesa, integra_l._ ..

SEGREGACAO RACIAL
•

,A lei fo-j desrespeitada"
NOVA OHLEANS, 14 (D. proíbe a união entre brancos

[?) - Duas mulheres negras e negros. Esses casamentos

e seis mulheres brancas, bem são considerados nulos de

como dois homens brancos e pleno direito e os culpados,
seis homens negros foram ele- por outro lado, são passiveis
nuncíados por um grande jú- ela pena ele cinco anos de prí
ri da paróquia Saint Bernard, são por terem cometido fal

nas proximidades ele Nova aldade quanto ao estado cí

Orleans, por se terem casado viL

contrariamente à lei que

h:ste Jornal, em seu n. 1.400, dessa data, publicava, en- As ruas da cidade se en-

tre outros assuntos, os seguintes: cheram-se do riso alacre da
- "O REGRESSO DO DR. GOVERNADOR DO ESTADO gurizada que volveu ás eg-

- De regresso da sua viagem à cidade de Lages, onde fôra colas, que completou a ale-
assistir a expostção pecuária que allí se realizou, chegará goria da cidade. Desde. os

hoje das '20 para as 21 horas, acompanhado da sua illustre

comitiva, o sr. dr. Hercílio Luz, digno Chefe do Executivo

Oathnrínense. S, E_'cia. será festivamente recebido nesta

capital".
- "CANHÕES PARA O ,BRASIL - Já estão a caminho,

do Havre, onde serãç embarcados para .o Rio de Janeiro,
as primeiras baterias ele artilharia encomendadas pelo
Brasil às fábricas francesas".

- "OPERAÇAO SENSACIONAL - Em Maceió, o dr,

César Magalhães, conceituado cirurgião, effectuou uma o

peração melindrosa, cujo êxito causou grande sensação. O

dr. Magalhães extraiu do ventre de uma senhora que es -

tava internada na Maternidarle um enorme kysto pesando
31 kilos. A paciente está fóra de perigo".

- "NÃO QUEREM SER SOLDADOS - Ató agora de

ram entrada no Supremo Tribunal Federal 150 pedidos de

"habeas-corpus", impertaclos em favor de sorteados para o

exercito".
- "ALCEBIADES SILVEIRA DE SOUZA - Por tele

grama particular sabemos ter obtido approvação plena nas

cadeiras do segundo anno de Direito o talentoso academico

conterrâneo sr. Alcebíades Silveira de Souza, telegrafista da

estação de São Palllà".
- "PREMIO YANKE .- Pelo Anna, .0 sr. Max Yanke

construtor de embarcações no Estado do Rio, enviou à Fe

deração Catharinense elo Remo, por intermédio do Club

Náutico Riachuelo, um bellissimo bronze para ser disputa-
� em três vezes successívas por yoles a 4 remos de cons-:

truçlo nacional. Esse bronze será entregue à Federação em

sua sessão de amanhã".
- "CAFÉ POPULAR -- Este bem montado estabeleci

.._.. mento, sito à Praça 15 ele Novembro, está agora servindo

de um modo admirável a sua numerosa freguezia.
Os seus "garçons" siio delicados, attendendo os fregue

zes com a maior gentileza, o que muito recomenda este es

tabelecimento.
Frequentar o "Café Popular" é dever 'de toda a pessõa

que gosta do que é bom. Um freguez".
- "HABILITAÇÃO - Estão se habilitando para casar,

no cartório elo Registro Civil desta' Capital, o sr. Pompilio
Luz Filho e a distincta senhorita Herondina Loureiro, filha
do sr. Henrique Fel'nandes Loureiro".

_

- "FARINHA APREHENDIDA - O sr. Marçal Lisboa,
administrador do Mercado Público, apreendeu hOje dois
saccos de farinha, porque "cheirava ... " à kerozene e que
Pertenciam ao pombeiro Camillo Souza".

o coração, que tôda em si te encerra,
Sentindo-te chegar, mulher querida,
.Palpitará de amor dentro da terra.

-0-,

2GO. ANIVERSARIO DE CONSóRCIO

15 de Março de 1920 ...

Restaurante . Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do BrasU, o melhor I
Desconto especial para os senhores viajantes.

jaí

mais pequeninos rumos ás,
primeiras letras, primeiros
degráus da caminhada lon

ga, até os universitários
mais barulhentos, mais
cheios de sí porque estão
entre o prazer de terminar
uma fase - embora seja e

la a mais bela da vida - e

enfrentar uma outra mais
dura porque é definitiva, i

quela onde vão aplicar os

seus conhecimentos, as suas

habilidades.
o destino comete várias

Interrupções, nos caminhos
diversos da vida: - Do cur-

so primário para o secun

dário, há as primeiras bi

furcações das existências

que caminharam juntas al

guns anos No secundârio,
outra 'mudanças se dá. Aí é
ainda mais sensível. No cur

so intermediário científico
ou clássico outra divisão se

oferece. No superior a sepa

ração se objetiva. E no fim
rle tudo as vêzes colegas de
banco acadêmico vão, na vi
da utilitária, ser inimigos
ou antagonistas lerrenhos.
Passada mais esta fase

da vida escalai', a cidade
recebe com alegria maior a

moçada que volve aos seus

tabernáculos.
E' como se o jardim da

metrópole visse desabro
char de repente as flores
multicoloridas dos seus

canteiros. .. Está completa
fi, sinfonia da metrópole ...

COMO INSTIGADOR

TURIM, 14 (D. P,) - Di

zem que o deputado comu

nista, Mário Montagnana,
cunhado do chefe do Parti
do Comunista, sr. Palmira

Togliatti, foi condenado, ali,
a um ano e quatro meses de

prisão, por instigar os recru

tas do exército a infringir as

leis de recrutamento.-

cabeçar, de filetar automá
ticamente e uma série de

câmaras frigoríficas. Ape
'sal' de ser possível adoptar
o sistema dos navios-fábri

ca empregados nas regiões
ártica e antártica em com

binação com unidades de

pesca da baleia, preferiu-se
combinar 110 novo navio as

duas atribuições. O navio
terá 'um raio de acção de 25
dias. A novo unidade terá
1.700 BRT, 70 metros de"

comprimento e uma veloci
dade de serviço de 13 nós. O
número de tripulantes será
de 32, homens, com mais 38

que trabalharão na fábrica.
A capacidade dos armazens

de peixe será de 1.070 me

tros cúbicos, incluindo 230
metros cúbicos para fari
nha de peixe e um tanque
de 60 toneladas para o óleo
de peixe. Haverá- a bordo
um laboratório e um hos

pital.,Está em estudo a pos
sibilidade ele fabricar a bor
do conservas de peixe para
consumo imediato. O navio
deve custar 4,5 milhões de

ANDRÉ NILO TADASCO

CHURCHlll EM FERIAS
ROMA, 14 (D. P.) - O

P1'i-1
rante as ferias parlamenta-

melro ministro Winston res, Espera-se que Churchill

chegue a Siracusa no dia 9

Chul'chill e sua esposa pas- de abril vindouro. Foram j{t.
sarão dezesseis dias ele terias l feitas reservas no Hotel Villa

em Siracusa, na Sicllia, du- Polltí.

.'

marcos.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

S.E.N.A.C.
DEPARTAMENTO REGIONAL EM SANTA CATARINA

EDITAL DE MATRíCULA

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA
A Administração Regional do SENAC, comunica aos

sen horas comerciantes e demais interessados, que o Cur
so de Admissão à Escola ele Comércio (CAD) funcionará
em horário noturno e a matrícula para o mesmo serâ fei
ta na própria Escola, diàriamente, até o dia 20 do corren

te mês.

CONDIÇÕES DE MATRíCULA: - Ter o candidato
a idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo.

LOCAL DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d'Oliveira - Rua Tiraelentes, n? 17, sobrado - Das 18

às 20 horas.

Florianópolis, 10 de março de 1955
Roberto Lacerda

Diretor Geral Interino

e-

PONZONIBRANDAlISES/A
Comércio, Indústria e Transportes

ASSEMBLJ1:IA 'GERAL OHDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Convidam-se os senhores acionistas desta sociedade,

para comparecerem à assembléia geral ordinária, à rea

lizar-se no .dia 23 (vinte três) de Abril de 1955, às 16

(dezesseis) horas, em sua séde social: à rua do Comér

cio, s/ n., nesta cidade, para deliberarem sobre a se-

guinte:
.

ORDEM DO DIA

10 - Discussão e aprovação do balanço geral, de

monstração da conta de lucros e perdas e outras contas,
relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, tudo

CONTRA A lEGALIZACA""O DO BINGO relativo ao exercicio comercial de 1954.

; , 2° - Eleição da Diretoria para reger os destinos da-

(SNA) - A 'legalização cação Social. Advertiam sociedade, no trjên io de 1955, 1956 e 1957.

do bingo foi condenada pe-IIC011tra "as nocivas conse- 80 - Eleição dos membros efetivos do Conselho Fis-

los presbiterianos de Mil- quencias do Jogo", dizendo cal e seus suplentes, para o atual exercício comercial.

waukee, Wisconsin,' EE. que "estas não são removi- 40 - Fixar a remuneração da Diretoria e dos mem

UU., através de seu presbl- das pela bênção de qualquer bras efetivos do Conselho Fiscal, para o atual exercicio

tél'io, o qual se opõe ás me- igreja, ou aplicação dos lu- comercial.

didas que no Legislativo es- eras em obras de caridade." 5° - Outros assuntos de interesse social.

pera-se tomar para autori- A declaração acrescenta- AVISO

zar o jôgo do bingo com fi- va que a legislação desejada Achan7-se à disposição elos senhores acionistas, na

na.!idades caritativas. "só iria conful1dir a ment,e séde social\(jesta socied�1 de, à rua do Comércio, s/n., os

elo povo, e propiciar uma ex- documentos mencionados no art. 99, do Decreto-Lei nO'

A atitude do presbité- pansão maior d'o espírito de

J
2.62'7, de 26 de Setembro de 1940.

rio foi recomendada pela, jogatina", informa o "Reli- Videira, 9 de Março de 1955

Comissão de Ação e Edu-l gious News Service". Sanl Brandalise - Diretor

",=,", ... ,-

ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira, 16 de Março de 1955 '

J
o ESTADO
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I'
Pouco mais de uma

sema-I
zada pela Federaçâo Aquátl

na falta para a realização, ca de Santa Catarina.
na baia. ;�ul, da prímeíra l'�- Como sempre acontece nas

gata oficial do ano, organi- semanas que precedem ás re-

gatas, é intenso o movimento
I prever

na sensacional

com-I atuação
no último campeo- na qualidade de vencedor pe

nos galpões dos nossos três

I
petição náutica do dia 27. nato catarínense, quando ob-Ila' terceira vez consecutiva

clubes de remo.' O Clube Náutico Francisco teve os lauréis. Todavia, o

I
da Taca "Fundacão da Cida-

Boas disputas podemos Martinelli espera bisar sua I Clube de Regatas Aldo Luz, de de São Paulo", não se des-

,
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OS CUPINS PRECISAM V1VER

José Brígido.
Continua a Indiscip lína a, I dade", a nossa mal orienta

corroer o que há de bom no I da sensibilidade patriotei
esporte nacional. O futebol

I
ra se arrepiou tôda, como

e o setor em que ela se ma- gato que defronta cão agres
n ifesta com maior fôrça e

I sivo. Entretanto, queixem
frequência. Há jogadores, I se como quiserem da arbí

principalmente alguns báfe-I tragem de Arthur Ellis no

jados pela popularidade, jôgo Hungria x Brasil, do

que acham bonito mostrar I Campeonato do Mundo, mas
publicamente a falta de edu- suas palavras exprimem
cação que têm. Insultam ár-I grande, profunda e irretor

bítros, metem os pés nos, quível verdade. 'Não sabe

adversários, desacatam fiS-: mos perder e nem sempre
cais de linha. Fazem-no ab- sabemos ganhar. Se ganha
solutamente convencidos de mos, esquecemos o comedi

que o advogado de seu clu- -nen to 'indispensável para
be sabe fazer o serviço e rão humilhar o vencido; se

assegurar-lhes a impunida- perdemos, culpamos o juiz,
de. Êsse'S aparatosos e frou- J campo, as condições
xos Tribunais de Justiça .rtmosfér icas, o ambiente, a

Esportiva, criação dêsse alimentação, e o que con

malfadado Código Brasilei- vier. Alguns dos nossos for
ro de Futebol, têm servido midalissimós treinadores

para dar "cartaz" a muito 'costumam levar no elenco
rábula futebolístico e tam- L1m vilão para assegurar o

bém para assegurar a im- sucesso da representação,
punidade de jogadores sem estabelecendo contraste com

educação alguma, desordei- J mocinho da "troupe". Co
ros que se expandem em nio está firmado o conceito
campo porque sabem que de que "futebol é jogo p'ra
nada lhes acontecerá de homem" sem educação, tem
ruim. Se agredissem alguém de fazer parte da equipe
em via pública, o Código um valentão, que saiba dar
Penal poderia cair-lhes em pontapés, sem se preocupar
cima. Dentro 'dos campos, com os ditames do bom es

não, porque o Código Pe- portista, porque isto, meus

nal não foi feito para joga- rmigos, é velharia. Educa
dores de futebol. ':. E, es- ção, hoje, está caindo de mo

tranho que' isto aconteça, da. E' o que se vê nos cine
mas a verdade é que acon- mas, teatros, 'praças públí
tece. cas, nos veiculas, porque,

desgraçadamente, vivemos
numa "democracia" e é pre
ciso que cada qual tenha a

máxima "liberdade" de co

meter abusos contra' os di
reitos alheios. Sendo asssim,
com a aquiescência daque
les que poderiam reprimir
os excessos, mostrando que
liberdade é um direito que
se adquire acJ respeitar o

direito alheio, como se po
derá esperar que certos jo
gadores de futebol que pen
sam apenas, quando pensam,
pelas cabeças dos dedos dos
pés, sejam equilibrados e

sensatos? Se a# leis esporti
vas fôssem duras e as apli

contrár-io, abriga esta enor- cassem com firmeza' e as

midade: considera os reinei- siduidade, muitos dos recai
citrantes acabariam educa
dos, pelo menos pelo temor
de que viessem a sofrer pu-

***

***

Há um punhado de valen-
-tões de campos de futebol

que gozam de prestígio em

seus clubes justamente por
essas "qualidades". O Có

digo Brasileiro de Futebol,
que, dizem, está sendo re

visado (para melhor ou pa
ra pior?) em absoluto se

grêdo, tem sido um entra
ve aõ combate sério e ho
nesto à indisciplina. Foi re
digido com evidente espíri
to clubístico, porque não

prescreve Com clareza e li
berdade penas realmente se

veras aos infratores. Pelo

dentes primárias ao início
de cada temporada. Em can

se quência do espírito clu
bístico que prevaleceu na re

dação do Código, a violên
cia e a indiscíplina não se

sentiram abaladas; pelo
con trârio, ficaram fortale
cidas. Se os fabricantes de
leis esportivas quisessem
realmente moralizar esta

choldra, buscariam .estabe
lecer penas de suspensão
progressivamente maiores,
à medida que os faltosos
reincidissem. Mas não o fa

zem, porque não querem e

também porque nos Tribu
nais há gente de todos os

clubes e os arranjos se fa
zem implicitamente, porque
todos querem ser bonzinhos
e receber sorrisos de ar

rogantes e autoritários pre
sidentes de clubes, que os

há .também, convenhamos,
de par com outros que são

nições severíssimas.

Os treinadores deveriam
ser responsáveis pelo com-

t'
•

portamento dos Jogadores
faltosos reincidentes. Se so

fressem punições símultâ
neamente com os infratores,
talvez se conseguisse me

lhorar o nível discíplínar
dos jogos. Por outro lado,
se, após urnas tantas in

frações de elementos reinei

dentes, os clubes também
passassem a ser responsabi
lizados, já que as leis do
jôgo estabelecem que êles
respondem por seus jogado
res, a situação teria de me

lhorar forçosamente. Mas,
onde estamos? Punir treina
dores e clubes? Evidente
mente, isto soa como desa
fôro. Então, deixemos tudo
como está: temos leis boni
tas, tribunais bem aparato-
31(;S, mas a indisciplina e' a

*** violência continuam "co-

Quando o árbitro Ellís mendo" o futebol, Afinal de
escreveu num jornal britâ- contas, os "cupins" também

nico que' haviamos apren- precisam viver ...

dido com os inglêses a jo-
__............""""gar futebol, nms precis��o.: .", ,,�D? "Diário d� Noticiail",

aprender a ter "esp�i"üvl- do RiO)
, _" ", __

compreensivos, serenos e in

capazes de atitudes espa
lhafatosas.

o

E' isto mesmo. Pela vez

primeira um Campeonato
Catarinense de Futebol se

rá decidida em campo neu

tro.

Os protagonistas, Fer
roviario e Caxias, campeão
respectivamente das zonas

mi e norte, aqui estarão do-
mingo próximo PJlra brín- CAMPEONATO DO lambe'm o FI'U-ue·lren'se deseJ·adar os aficionados, não só

�::t�a�:��:�sc�:� !�r::a;; PALMEIRAS' enfrentar O' Cax·lasTubarão e Joinville, com Realiza-se, domingo próxí-
um embate de proporções mo, no Campo do Manejo, o Fala-se que, além do Avai,

I
apresentação frente ao expe

fóra do comum; com joga- torneio-início do Campeona- o Figueirense está desejoso rimentado conjunto campeão
das de classe, muito em- to do Palmeiras, promovido de medir forças com o Ca- da Liga Joinvilense de Fute-

penho e ardorosidade, sem pelo valente clube da rua xias, nesta' C a p i tal boI.
.

deixar de fazer menção ao Curitibanos. Quatro clubes na próxima semana, es-I Aguardemos o resultado

cavalherismo e disciplina varzeanos estarão presentes, tando para tanto em intenso I das demarches que já devem

que são os maiores fatores esperando-se que a manhã treinamento para uma bóa estar se processando.
do sucesso de uma parti- futebolística alcance o mais I

��t�:p�:a!:;:���EE� ;;:�;�b;l�nt!,mo ····M
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barrtga- verde, ,os locais,
_- ..-- -----

mais felizes' e com uma BOTAFOGO 1 Por motivo de viagem vende-se por-ótimo preço, um CaSDlnhe"lragrande classe' de chance finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca-I
I

venceram pelo exageradoes- Na localidade de Saco bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de Precis�-se somente para
core de 6 x 3. E, domingo Grande, nesta Capital, pele- cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um cozinhar. Vila Naval c/2
passado, em novo confron- jararn, domingo, no periodo camiseiro sapateiro. . I Rua Rui Barbosa - Pe-
to, desta feita no reduto do da manhã, os esquadrões do I

Telefonar 6.625 'i dra Grande.
"Ferrinho", houve um jus- Tamoio, do bairro da Peni-
to empate de dois a dois. I tenciária, e do Botafogo,
Fôsse o certame efetuado 'local. A pugna goi disputa
pelo antigo regulamento e

I da com muito ardor, e en

não em "melhor de três" a
I
tusiasmo pelos litigantes,

estas horas o Caxias es-] terminando com a vitória elo
taría festejando, ainda, a time visitante por dois a

conquista do titulo. I um.

Pela primeira vez a
J

�ecisão
·

�o titulo'
máximo em campo neutro

FERROVIÁRIO E CAXIAS VIRÃO PROPORCIONAR AOS FLORIA,NOPOLlTANOS
o MAIOR ESPETÁCULO DO ANO

Domingo vamos ver, um duas "torcidas".
jogo de envergadura. São I Quem, .torcerá pelo
dois qúadros categorízados ] roviário?
e com muita disposição para Ou pelo Caxias?
vencer. O público floriano- De um lado veremos

politano será dividido em i tre outros Norzinho,

I sou, Lourinho, Antonínho,
Fer- Pipa e Mangueira. Do ou-

I tro lado apreciaremos tam
bem entre outras as figuras

en-
I
de Ivo, Gunga-Din, Hoppe,

Nil- ,Euzébio, Juarez, Vi e Didi.

VOLTA NIZETA A' DIRECAO DO
,

PLANTEL AVAIANO
conceituado "entraineur" que
em 53 conseguiu dar ao clu
be o invejável título de Su

per-Tri-campeão da cidade.
Não resta dúvida que com

a presença de Nizeta na ori

entação do pelotão, o Avaí
marchará firme até a con

quista do cetro máximo.

Ao que se propala, o téc
nico Osni Gonçalves, o po
pular e querida Nizeta, acaba
de retornar a direção do

plantel avaiano, marcando
um tento de mestre o maioral
"azzurra" Engenheiro Celso
Ramos Filho que tudo enví
dou para a reconquista do

VIRAO AO BRASil ,ATLETAS NORTE
AMERICANOS E ALEMAES

RIO, 15 tv. A.) - Possível- EQUIPE ALEMÃ, NO FIM DO

mente assistiremos dentro ANO

em breve novas competições Outro oferecimento, cer-

de 'atletismo internacional. A tamente interessante recebeu'
Amateur Athletic Union, a C.B.D. da Federação de

mentora do esporte base nos Atletismo da Alemanha .Ocí
Estados Unidos acaba de ofi- dental. Propõe aquela entí

ciar à C.B.D. informando que dade uma série de competi
pretende enviar à América ções, no Brasil, com a parti
do Sul uma equipe integrada cípaçâo de uma equipe' com
de quatro dos seus destacados pleta, daquele país; que tam

atletas, para competições que bém visitará a América do

terão o objetivo de estreitar, Sl1!. A excursão dos atletas

mais os sentímentos de arní- gQrmânicos, se dará no fim

zade entre norte e sul-ame- rio corrente ano, propondo a

rícanos. p"cJeração Alemã a divisão
da renda das competições.

A vísíta :;;;rL", em abrtl pr.r- Ambos os pedidos, recebi-

ximo, 'planejando a A,A,V, cl03 com amplas simpatias
que os seus representantes I pela C,B.D., serão apreciados
compitam no Brasil nos dias pelo Conselho Técnico da-

'-71 ,8 ,e 9.
" .

,quelª, enti(jªg,�.

ruídou do treinamento' dos
seus rapazes e na grandiosa
-egata do dia 27 espera con

fiante em que saberá fazer

valer sua grande classe. O

'.:::lube Náutico Riachuelo

também aguarda com grande
.nterêsse a regata, esperan
do .surpréenoer seus dois ri

vais:
O programa está assim ela

oorado:
Lo páreo - A's 8,30 horas

_:_ Classe Estreantes - Ioles
3. 4 remos - LODO metros

2,0 páreo - A's 3,50 horas
_ Novíssimos --C!, mngle
scull - 2,000 metros.

3,0 páreo - A's 9,10 horas
- Novíssimos - Out-riggers
:l 4 remos com patrão
�.000 metros,

4.0 páreo - A's 9,30 horas
- Juniors - Out-riggers a 4

-emos com patrão - 2.000
metros,
5.0 páreo - A's 9,50 horas

- Prtncípiantes - Canóe -

1.000 metros.
6.0 páreo - A's 10,10 horas �

- Principiantes - Ioles a 4

remos - 2,000 metros.
7.0 páreo - A's 10,30 ho

ras - Novíssimos Out

ríggers a 8 remos - 2.000
metros.
Em nosas próximas 'edições

publicaremos a relação das

guarnições concorrentes.
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o ESTADO

... Eí! . " Quem és tú? Alinor José Ruthes e Sar-
Algum primo desconhecido? gentos Antônio Silvestre
Afinal, porque me acordas, Pereira, Euclides Vieira de
senhor Faixa Azul? Pelo Souza e Aurélio Luiz Coe
,que vejo és novo' e muito Ilha.
inexperiente. . . Entrastes :••• Teremos, ainda nêste
com muito arroubo e preci- Mês, a inauguração do apa- I
pitação. Primeiro, a per- l'elhamento elétrico para es

g'lmtal' por esgrima em ia- pada. Para essa inaugura
vereiro quando a esgrima, ção, a Polícia Militar pro
desporto de inverno, regu- moveu um torneio de espa
lar e ordinariamt!nte, encer- da, tendo covidado a Polfcia
t'a no fim. de Novembro e Militar do Paraná, os esgri
rein ícia em princípios de A- mistas de Joinvile, e os e8-
bril as suas atividades. Se- grimistas civis de Florianó
gundo, a sugerir convites ao polis.
Fluminense e ao Tiete. Mas . .. Será aberta dentro
quem sou eu primo? Assim de poucos dias a matrícula
"sesse" e estariamos feH- para o Curso de Esgrima da
zes. Polícia Militar. A irequên-

. .. Informações colhidas cia nêsse curso que é para
em fontes fidedígnas dãO' Oficiais e Sargentos da
que em breves dias os mes- Corporação é extensiva,
tre d'al'mas formados pelo gratuitamente, aos rapazes
Curso de Esgrima da Polí- I

e moças.
da Militar receberão os I '

... Na segunda quinze-
OS seus diplomas e ensíinias. I na de março, Doze, Lira e

São êles: T e n e n t e s Barriga Verde, deverão rea

Car10s Hugo de Souza, 0-' brir as atividades das suas

nado Pinto de Oliveira e Salas 'U"" Armas. I

Q. G., REGIMENTO E BATALHÕES
POLICIAIS

Damião) e 1 pelotão de Re
creios e Diversões.

Quer queiram ou não, por Cia. de Trânsito: 2 pelo-
ser instituição inteiramente tões de 3 grupos de 5 ho
dedic da aos mistérios de mens.

polícia, é a polícia Militar Cia. de Choque: 2 pelo
que futuramente irá resol- tões de 3 grupos de 5- ha
ver todos os problemas re- mens.

lativos a ordem e a segu- Esquadrão Montado: 1

rança do povo, hoje tão pre- pelotão escola de Rurais, 1
càriamente servido. pelotão de Ciclistas, 1 pelo-
A Polícia Militar do Es- tão de escolta presidencial

taelo ,pela variedade das (motociclistas).
/

suas funções, número dos O Batalhão de Polícia
seus servidores e, extenção Rural compor-se-á de um es

da sua jurisdíçâo que abran- quadrão de Rurais Monta
ge todo o Estado, tem" impor- dos (cavaleiros) e outros
tância bastante, para não de Polícia Rodoviária (ma
ser considerada um simples tociclistas), e de uma Com
Corpo de Tropa como já o pauhia de Guardas-F'lores
fez um certo Secretário da tais.
Segurança. Porísso mesmo O Batalhão de Socorro
é que, consoante os

'

seus será constituido pelo Corpo
Estatutos, deve estar su- de Bombeiros, Corpo de Po
bordinada diretamente ao lícia de Praia (Guarda-Vi
Governador do Estado. Daí das) e Corpo Aero-trans
provem a necessidade de portado (paraquedístas),
reestruturá-Ia criando o montando o efetivo dêste
Quartel General. Êsse Quar- Batalhão Policial, de gran
tel General de Polícia terá de, inegável e inadiável ne
uma Chefia de Estado cessidade, a apenas 88 ho
Maior uma Diretoria Ge- mens para. a Capital, nas
ral de Serviços de Tendên- condições atuais, podendo
cia e uma Diretoria 'Geral ser aumentado, conforme se

de Instrução, além de oU-, ja o interesse dos mun icí
tros orgãos menores taia

'

pios do interior em contra
como um Departamento Cul-j tarem secções dêsses servi
tural de Publicidade e Re- ços.
lações com o Público. I Como se vê, o Regimento
A tropa constituir-se-á Policial, de grande valor

de unidades especializadas I dentro dos serviços poli
de Polícia e unidades de' ciais, póde perfeitamente
Infantaria idênticas as ser montado dentro das
atuais. Sôbre estas últimas atuais condições da Polícia
é desnecessário quaisquer Militar, pois o seu efetivo
apreciações, pois as conhe- não ultrapassa 600 homens,
Cernas bem. Dentre as Uh i- I computado entre eles o Cor
dades Expecializadas está po de Bandeiras e Cava l.
o Regimento Policial com-I ria. Restará ainda efetivos
posto de um Batalhão de para constituirem Batalhões
Polícia Urbana, um Bata-I e Companhias Isoladas de
lhão de Polícia Rural e um infantaria, para o serviço
Batalhão de Socorro. comum, dentro dos velhos

O Batalhão de Polícia moldes, pois a isso seremos
Urbana compor-se-á de qua- obrigados ainda, durante
tro Companhias e um Es- i muito tempo, dada a exi
quadrão Montado, assim guídade de vencimentos que

dist�·ibuido.s: I não permite um melhor re-
Cía, Radto-Patrulha: 3 pe- crutamento e não desperta,

latões de 2 equipes de 2
I
dentre as classes mais cl;l

gua,�'nições de 4 ílOmens. I tas e mai� sadias um inte
Cía de Rodantes ; 1 pelo- resse maior em procurar

tão de rodantes (Cosme e '3ervir na Polícia Estadual.

S. SURI

°SANG1JENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
TONICO DOS DESNU_TRIDOS

tônicos: Fósforos, Caldo Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDOS DEPbUPE
R A DOS, ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organismo, CQffi o

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
E

HOSPI'l'AL DE CARIDADE
RECEBIMENTO DE ANUIDADES

PASSOS

Previno aos Irmâos que do dia 15 a 25 do corrente
estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária desta
Irmandade e no dia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às
12. horas para o l'ecebimento de an uidades.

Consistório, 11 de março de 1955
José Tolentino de Souza

Secretário

Eletroll!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. Pereiral - Diretor-Gerente

SENAC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

- Estreito -

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

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

para

•

Experiência que explica a

I�! �,t L
�\ -1�-<

Quando, há 47 anos, o Sr. Fridolíno da Costa Rebello, atual
Chefe da Beção de Manufatura, começou a trabalhar na

Fábrica Souza Cruz, eram produzidos 190 cigarros por minuto.

Desde então processou-se um extraordinário desenvol

vimento técnico. E hoje, com a sua vasta experiência,
êle assiste à produção de 1.200 cigarros Continental

por minuto. Graças" a esta experiência; que é mais

fator para garantia de qualidade,

,

1 em cada 8 fumantes prefere
,

1\
I �

ontinento
, /

, · ra!,

.c: #I/lcia IJOCltJlIll.II,' .:
s

'fI1(/ h!etele A \ �i'
'
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Exportação de apare
lhos de rádio1Jma� tle -AlVARUS& OL/VI/IIA

Hamburgo - No ano pas- na Alemanha, onde a rádio- Um, e uma quarta parte na

S ;\,0 RAZOÁVEIS OS
'

Foi feio o choque de auto- sa do, a indústria de apare- : difusão começou em 19231 actual zona so.viética da
-

ATAQUES? Iridade entre o-Ministro da .hos de rádio da Alemanha num quarto de banho de iAlem�l1ha. D.epols da guer-

O dos últimos i�1quéritos I Fazenda querendo aumentar Ocidental produziu 2,8 apa- : sete metros. quadrados, CO-, ra, a ll;dústna de aparelho.s
jom IBOf'E (Instituto Brasi- la preco da gasolina absur-: relhos de rádio, do apare-

I
mo cobertores e sacos de ba- : de rádio d Alem�nha OCl

l
.

o de opinião Pública e' darnente e o Presidente da lho de luxo até ao receptor ta tas para melhorar a acús-
i den�al tom,ol� mcrement.oeir

I'
.,

1 Ih d b ti lt 1 . 'áp do A racho tem recei-
Estatistica) cujas

°

pergun- COFAP que não autorizava 'l1111USCU.o, apare os e a-, ica, com a useu adores na- 1 1
••

c

• _

tas são feitas de casa em' o aumento porque realmen- seria e para automóvel. Ex- ! da. menos de 13 milhões de tas anuais de 233 milhões

casa e encaminhadas de
I
te iria subir novamente o ;3orturRm-se 900.000 apare-[ assinantes da rádio. Signi- de marcos e ocupa 7.000 pes-

Ih A AI h bt f'
.

t iensf d d d soas, assim como mais
certo modo para sondar a 'nível já tão alto de nossa o os. eman a o eve ica IS o uma c ensi a e e

. ..

I 171":Df' 1
-

A uns 50.000 colaboradores li-
:1 opinião pública, apontou vida, pois a gasolina é com- ,lsslm o prtmerro

. ug�r n es- i o ID (lrt popu açao. pesar
d t

-

d" ] t ] vres. Uma. "Onda Alemã"
mudança enorme na simpa- bustível que move tôda a re ramo a expor açao, se- a c osmon ,aO'OI11 c as 011-
,

'la I G
-

TI t I I I " Ii I emite programas em portu-.ia com que vinha sendo vida nacional. Será que Ca- gu ius pe fi. ra re .an ra, .a I
c as a que os a iac os. pro-

embalada a pessoa aimpâti- fé Filho estava querendo Holanda e o� �stados Um,- i cederam .

logo depois da gu ês, espanhol e noutras
dos Est e t ] e se a' e 1 ] f c' m se a Ale línguas de projecção mun-

-a do Presiden te Café Fi- livrar-se dos dois? 'o" e Xl o c ev - ,gu 1"8, C 1 .un "e -, ne "

-

lho Mas se não concordamos qualidade e aos preços f'a- 1
manha Ocidental uma série dia].

.

varáveis dos aparelhos ale- I
de programas em ondas mé- O valor dos aparelhos deRealmente, passados os em tantos ataques in teres- �

I-nães como também à redu-
I
dias, ultracurtas e longas rádio fabricados na A e-

primeiros meses doe govêrno seiros ou não, ao 'govêrrio -

tnn durdi
-

d
I 1 ti f t d menha atinge a 'linda soma

sossegn do, os vetos, os in- atual, se discordamos de çao e es une are iza çao o 'capazes o e sa IS azer o os ,

número de modelos, ao todo lOS gostos. Sete emissoras de 500 milhões de marcos,rerêsaes contrariados foram Carlos Lacerda -quando acu- -

do número de cerca de 100,
I
criarnm uma autêntica rede Um terço desta produçãovransfol'mando amigos em sa Café Filho de tantas coí- .

lançados no mercado por do ondas ultra.curtas e fi- segue para o estrangeiro,.n imigos e a opinião publi- sas, por outro lado há fatos _

Icerca de 35 firmas. nrrnciaram -a "irmã mais metflele para os países euro-
ca vai se alterando. Até mes- que nào deixam de dar ra-

O físico alemão Heinrich nova', fi televisão. peus e a outra para a Amé-
mo Carlos LaCerda que as zão aos que o combatem. Es- I

Hertz investigou em 1889 o Antes ela guerra, cerca de rica do Sul e do Norte. Nosvêzes toma a sí o patrocínio ta viagem por exemplo a
I

.

�enómeno elas ondas eléc- II met,irle das firmas produ- ú tImos quatl'o anos os pre-de certas causas nem sem- Portuga.l, em época como a "I

tl'icas e lan"o ou ussirn a ba- ,'toras de aparelhos de rádio ços dos aparelhos baixaram
,)re razoáveis, pelo gestinho que atravessamos, de difi- ,

Je ser" do contra", vai per- culdades, de necessidade se da rádiodifusão. Hoje há tinhllm a sua sede "'1'YI Ber- de uns 25%.
Artllur Fahrenkruglendo a simpatia dos seus de apertar o cinto? Como

adeptos. vamos gnstar. tanto? Como
Um govêrno como que pode o Presidente afastar

,er o de Café Filho se po- se agOI';l cio govêl'no quando
de abalançar a grandes ini- a efervescência está subin
dativas que não poderiam do cada vez mais, com 0 3
,er concretizadas pela difi- ele Outubro a aproximar-se,
_;iência de tempo. Mas há qOuando o novo precisa ser

..

certas lutas internas, no orientado para escolha di-
ôeio do govêrno que pare- fíeil do Presidente que nos

2em o dedo do finado Getu- poderá salvar da beira do
lia quando desejava livrar- abísmo ou nos empurar pa-
3e de seus auxiliares jogan- ra o princ,:pício de uma

do uns con tra os outros, vez?

, 1_.rUI

flBtl CREOSDUU
(III.VIIIA)
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Navio especial
para evangelis
mo no Japão
(SNA) - As crianças

das escolas dominicais da

Igreja Unida de Cri&!o
(Kyoc1an), no Japão, dedi
caram suas ofertas do Na
tal de 1954 à obra evangelís
tica da "Missão do Mar In
terior do Japão", a qual foi
levada a efeito durante 50
anos por um "navio-evangé
lico" chamado "Fukuin Ma
ru". 'Era usado para alcan

çar as crianças e os adul
tos em 500 pequenas ilhas
espalhadas pelo Mar Inte
rior. Logo antes da guerra,
contudo, o trabalho ficou
paraliza do e o navio, vendi
do. Três anos atrás, as igre
.i as organ iza das em tôrno do
'l'eferido mar, reuniram seus

esforços para construir um

novo "Fukuin Maru", como

um tributo ele, gratidão li.
obra antes iniciada. A no

va embarcação é suficiente
mente grande para levar o

pastor, dois tripulantes e o

equipamento para o evan

gelismo audio-visual. Pode
levar também cêrca de 60

ESTUDE POR CORRESPOND:ítNCIA
GINASIO El\1 1 OU 2 ANOS

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

Praça da Sé, 2.8 - Te!. 33-90.70 - C. Postal 6374
São Paulo.

R.

VOLTA A RONDA O FAIXA BRANCA.
,._ ....

�"'{ �

-

;.\'. I
'�"li.'
--

.'
o

Distribuidor /
Co RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli;.

I
�_s-j

São José I crianças.
..

VijIoenso:.DJ RÉTAS
F���.J�",'Ó,If.0,,;'1$.<.,< �IO,' ÁS 3d',
FPOLIS:�$. PAUI.Ó�RIO "

4�,0

'Pg.�".,\ç;vfllll��"';R"Q.:./i\O� SA B$,

?�f�U[tYfÇÇ)�t'»..ÉR$Q$
�B�o�lRO:,DOo:$U�

OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OI"EO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES
Rua. - São José (nas proximidades do Balneário)

Ponta do Leal, no ESTREI'l'O. "
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Florianõpolis, Quarta-feira, 16 de Março de 1955

Com a 8iblía na Mão

QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de

Deus. (Mat. 22:21). Ler Mat. 22:15-22'-
Os fariseus julgaram que fariam Jesus cair em con

tradição propondo-lhe uma engenhosa questão de lealda
de. "É justo pagar tributo a César, ou não?" Êles não
tinham nenhuma concepção firmada a respeito da sepa
ração entre a Igreja e o Estado e das obrigações que te
mos com cada um dêles. Jesus respondeu-lhes claramen
te: "Dai, a César o que é de César, e a Deus, o que é de
Deus".

Nesta mesma ocasião Jesus resumiu seu ponto de
vista, dizendo queo primeiro e grande mandamento é
amar a Deus e o segundo, semelhante a êste é: "Amarás
a teu próximo como a ti mesmo."

Em seu min istériojlesus ensinou que a auto-disci
plina envolve serviço ao Estado e a Deus.

Não é egoismo o homem desejar viver numa socie
dade na qual os direitos do indivíduo são reconhecidos e

protegidos. Mas é nOSSb dever cristão desejar que uma

tal organização polttica e econômica seja adotada por
nossos vizinhos também. Daí nasce nosso dever para
com o Estado, do qual o nome César, na antiguidade, era

ESPECIFlCAÇAO DAS MÁQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "All-Crop" modo 66 .

Colhedeiras de milho de uma linha .

FORD:
Combinada com plataforma para ensacamento .

. INTERNATIONAL:
Ceifa-trilhadeira modo "64" . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2

2. Os interessados, além da apresentação do cartão de

Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, deve
rão provar possuírem área aproveítável, que justifique a

máquina pretendida.
O R A ç Ã O 3. Os pedidos de inscrição serão atendidos sob rigorosa

Nosso Pai, ajuda-nos a descobrtr nossas obrigações observância da ordem cronológica estabelecida.
para com o Estado. Ensina-nos que a bênção da persona- 4. A quota acima se destina, exclusivamente, à lavra-
Iídade e a auto-disciplina envolve o dever de prestar dores de Santa catarrna.
serviço a Deus e ao govêrno. Guia-nos para que cum- 5. Esclareço aos Srs. Lavradores interessados, tratar
pramos nosso dever cristão em todas as coisas e em fa- se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
vor dos homens em tõda a parte. Em nome de Jesus.· nômico, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante-
Amém. , riormente feitas na Inspetoria do Serviço de Expansão do

PENSAMENTÓ PARA O DIA Trigo ou mesmo nesta -Secçâo de Fomento Agrícola.
Amar ao próximo Como a nós mesmos ínplíca em

•

Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, SC., 9·
auto-disciplina e serviço. de março de 1955.

A. WILLIS ROBERTSON (Virgínia) Walmyr M. Lemos - Encarregado do Expediente.
Autorizo a publicação.

sinôn im O.

Trate das Vias Preceito do Dia
Respiratórias São raras as pessoas com

saúde perfeita. A maior
As Bronquites (Asmãti- parte apresenta perturba-

cas, Crônicas ou Aiudas) e ções visíveis ou invisíveis.
catarros), assim como as Descobertos em tempo os

as suas manifestações (Tos- males ocultos e, em tempo,
ses, Rouquidões, Resfriados, rombatidoa, serão evitados

prejuízos muitas vêzes ir
gripes, são moléstias que remediáveis, É o que ense-

;::�oa: �e�:�re::ro t::St��:� 1;: �e�:ae�e s:�d���el��petido

Cas.a�"Eureka"com um medicamento enêr-
.

Incorpore a seus hâbí-

gíco que combate o mal, eví- tos o exame periódico de '

tando complicações graves. saúde. - SNES.
Procure hoje o seu vidro de
"SAroSIN" nas boas far-
macias.

ftCITE
Agência
'de

Pu blicidade
IIIIID P..tal. "
I'ledaa.,.u.
..... cuutu

Ciclislica
Rosa Nelo
Rua 24 de Maio 906 (Es

treito)
A 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
14 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corri4ia, cor

rida especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos· berços en

fim tudo referente ao ramo

de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas da triciclos até
as bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
bem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno

Vulcanização, Mecânica,
Pintura Ralações e breve
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
Reembôlso.
A Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

ALVO A ATINGIR

16a C. R.
O Chefe da 16a. C. R., so

licita o comparecimento, com
urgência, na la. secção da

quela repartição, afim de

tratar de assunto de seu in

terêsse, dos seguintes cicia

dâos:
Luiz Gonzaga de Oliveira,

Manoel José rios Santos, Mar
tinho Cardoso, Moyzés Sch

mitz, Ozório da Silva e Wal
.lir Silva.

Restrlou-se 1
O "Satosin"

para combater

quências dos

irritações -dos

é excelente
as conse

resfriados:

bronquios,
tosses, catarros, Peça ao seu

farmacêutico "Satosln ', in

dicado, nas traqueobron
quites e suas manifesta

ções. Sedativo da tosse e

expectorante.

APOIANDO 'UM
ACORDO

LONDRES, 14 (U. P.·).
Porta-voz do Foreigh Dffice
afirmou que a Grã-Bretanha
apoia o acôrdo tranco-ate
mão de 23 de outubro do ano

passado, sobre o Sarre.

RATIFICAÇÕES
ROMA, 14 (U. Pi) - O pri

meiro ministro Mário Scelba,
depois de obter a ratificação
dos Acôrdos de Paris para .0

rearmamento da Alemanha,
voltou sua atenção para as

questões de política interna,
que espera resolver antes de
sua visita aos E.stados Unidos.

Vende-se
Vende-se, uma ótima casa.

construção nova, com dois
pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.

fomento A�ricola
EDITAL

CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS NA

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRtcOLAS
1. De ordem do S111'. Dr. Affonso M. Cardoso da Veiga,

Chefe da Secção de Flílmento Agrícola em Santa Catarina,
levo ao conhecimento dos Srs. Lavradores, que, no período
de 10 de março a 31 de abril do ano corrente, achar-se-ão
abertas, na Séde da Secção de Fomento Agrícola, à rua Vis
conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as inscrições para
aquisição de máquinas agrícolas, conforme especificação
abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen
to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.000,00.

RETIFICAÇÃO

DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao conhecimento
dos interessados, que o material "Alllis Chalmrs", cons

tante do edital acima publicado, fica eliminado da reven

da, por esgotamento de seu estóque ..
Florinópolis, 11 de março de 1955.

Wahnyr M. Lemos - Encaregado do Expediente.
VISTO

Affonso M. Cardoso da Veiga - Chefe da S.F.A.

.�, ,-

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

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

Instalador licenciado pela D.O.P; - Técnico forma
do na Europa

PROPRIETÁRIO: O'l'OMAR GEOR.GES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis.- Estado de Santa
Catarina -- Brasil

VENDA A VISTA E À LONGO PRAZO

ACONTECE4NO BRASIL. , .

M. Ruís Elízegut A área cultivada foi de .

1.038·,890 hectares, contra .

1.061.000 em 1953. O Estado
da Bahia, seguido dos do Rio
Grande elo Sul e de Minas

Gerais, é o maior produtor
de mandioca no Brasil.

-o--

- O Serviço Nacional do
Câncer tenciona intensificar
suas atividades êste ano, bem
assim como ampliar seu cor

po técnico. Verbas no mon

tante de 10 milhões de cru

zeiros serão aplicadas na

contratação de novos espe
cialistas para agirem junto
das atuais equipes em hospi
tais e laboratórios. Será tam
bém provida de recursos a

secção de rádio-isótopos, pa
ra aplicação dessa nova te

rapêutica.
-o--

- A produção de algodão
do Brasil se elevou a 1,3 mi
lhões de toneladas em 1954,
avaliadas em 7.494.000.000 de
-cruzeíros, A superfície desti
nada a essa lavoura foi de
2.481.000 hectares, das quais
corresponderam a São Paulo
856.000. Atualmente, 19 Esta
dos brasileiros produzem al

godão, sendo o rendimento

por hectares de 533 quilos.
-0-

- O Brasil importou em

1953 1.573.378 toneladas de

trigo, avaliadas em 44 mi

lhões de dólares, e mais cêr-
ca de 2,5 biliões de cruzeiros

(compras na Argentina), per"
fazendo um total superior a

3,37 biliões de cruzeiros. As

possibilidades -de 'moagem do
Brasil são calculadas em 14,4
milhões de quilos diários. Os
silos dos moinhos em todo o

território nacional tem uma

capacidade de 400.00Q tone
ladas de armazenamento. A

mesma fonte cita também o

consumo de trigo por habi
tantes em vários países. Ao

passo que o brasileiro conso-
lO

me 29 quilos, ao canadense
3 correspondem 258, ao belga,

226 e ao francês, 215 quilos.
1

-O--

- Não obstante se achar
em vias de conclusão,' nas
proximidades de Goiânia, a

reprêsa de Rochedo, provida
de um gerador General Elec
tríc, a fim de fornecer ener

gia à capital, as autoridades

goianas cogitam da constru

ção de mais uma reprêsa,
provida de um gerador de
13.800 CV, com o qual espe
ram acompanhar o desen
volvimento da incipiente in
dústria da região. - Informa-se, que as re

servas.de chumbo de Alto-0-

.:: A 14.210.000· toneladas se Garcia, Blumenau, são da or
. eleva a produção de mandío- dem de um milhão de tone
ca do B'rasil no ano de 1954.ladas.

Clube Doze de Agosto
AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE

INTERESSAREM NO APELO A ELES DIRIGIDO, A DI
RETORIA DESTE CLUBE TEM A HONRA DE OS CON
VIDAR PARA UMA REUNIÃO DE CARATER EXPLICA
TIVO, NA SECRETARIA DO CLUBE, DIA 22, TERÇA
FEIRA, ÁS, 17,45.

A DIRETORIA
--0--

AV [SO°
Em virtude de no próximo doming-o, dia 20, ser rea

lizada a procissão de N. S. dos Passos fica transferida
para

5 DE ABRIL
a excursão mar-ítima já anunciada para 20 do corrente
mês. .

Inscrições na Secretária do CI li be.

MUITO BEM, COLÔMBIA!
BOGOTA', 14 (U. P.) til da Colômbia. O decreto do

Por determinação do Minis- Ministério estabelece que a

tério da Edu.cação, foi proibi- Importação e venda dessas
da a entrada e venda no país mstoríetas e revistas deverá
de revistas, historietas cô- ser feita mediante prévia
micas e de aventuras para autorização do Ministério da
crianças cujo texto e ilus-

trações destaquem aspectos Bducaçâc. As autoridades
pornográficos, constituam ll- aduaneiras toram notificadas
cões de delinquência, incitem de que deverá ser apreendi
ao vício ou possam, de qual- do todo material que con

quer outra forma, causar I trarIe os requisitos do decre-
prejuízos à população infan- to.

.

..

o IlSTAJXl

CINE SAO JOSE'
AVISO

Afim de que se processe
com maior rapidez a insta
lação do equipamento CI
NEMASCOPE, ficam cance

ladas temporariamente as

sessões de 5 horas do Cine
Ritz, passando

.

o Cine São
José a atender o referido
horário.
As 3 - 8 horas.
Randojrh Scott - Donna

1eed - em:

) LAÇO DO CARRASCO
(Techicolor)

No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 14 anos.

As 5 horas.
Annabella - Fernand
Ledoux - em:

CARNE E ALMA
No Programa:
·Noticiario Guaiba, Nac.
Preços: 10,00"- 5,00.
Imp. até 18 anos.

t••••
...

As 8 horas.
Annabella Fernand

Ledoux - em:

CARNE E ALMA
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50
Imp. até 18 anos.

-

I t;!, I: i��D!J
As. 8

.

horas.
Kirk Douglas - Dany

Robin - em:

MAIS FORTE QUE
A MORTE

No Programa: ".

Atua'lidades Atlantida. n.

G5 x 8 .Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

ItlEm
As 8 horas.
Tony Curtis

.\1urphy - Frank
Mary

Lewjoy
em:

CABEÇA DE .PRAIA
(Technicolor)

No programa:
Bandeirantes Na Tela. Nac,
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

As 8 horas.
"Sessão Popular"

Robert Newton - Linda
)Hrnell -em:

BARBA NEGRA, O
PIRATA

No programa:
Noticias da Semana. N°.

,5 x 9. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

As 8 horas.
Colossal Programa Duplo

10) Paisagens do Bra
sil. Nac.

20) Garotas de Luxo Com:
Anna Maria Ferroso.
30) PAIXÃO DE BE

DUINO Com: Jeff Chan
dler - Maureen O Hara
(Colorido)

,

Preços: 7,00 - 3,50.
Imp, até 18 anos.

•••••••••••••••8•••0.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeL Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

SAc
ALUGA-SE. o sobrado da

rua João Pinto 19.
Vêr e tratar na parte

terrea.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Elortanôpolls, Quarta-feira, 16 de IHr.l'<)o de 1:)55 7
-- __.-._----_.

,��� .. :\:

PONZONI BRANDALlSE SIA
Comércio, Indústria e Transportes

ASSEMBLÉIA CERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convidam-se os senhores acionistas. desta sociedade,
para comparecerem à assembléia geral ordinária, à rea

lizar-se no dia 23 (vinte três) de Abril de 1955, às 16

(dezesseis) horas, em sua séde social, à rua do Comér
cio, si 11.,' nesta cidade, para deliberarem sobre a se

guinte:
ORDEM DO DIA

10 - Discussão e aprovação do balanço geral, de
monstração da conta 'de lucros e perdas e outras contas,
relatório da Diretoria e -parecer do Conselho Píscal, tudo
relativo ao exercicio comercial de 1954.

20 - Eleição da Diretoria para reger os destinos da
sociedade, no triênio de 1955, 1956 e 1957.

30 - Eleição dos membros efetivos do Conselho. Fis
cal e seus suplentes, para. o atual exercício comercial,

40 - Fixar a remuneração da Diretoria e dos mem

bros efetivos do Conselho Fiscal, para o atual exercício
comercial.

50 - Outros assuntos de interesse social.
AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

séde soe ia 1 desta sociedade, à rua do Comércio, s/n., os

documentos mencionados no art. 99, do 'Decreto-Lei n?
2.627, de' 26 de Setembro de 1940.

Videira, 9 de Março de 1955
Saul Bra'nda1ise - Diretor

cl!NTRO EXCURSIONIST4 "ARNOLDO RAUl.OO)"
-�lQNÁRlQ-

FUNDADO EM Ib-9�54

JOVEM GA-rARINENSE I
--

-- ....,...-=����_:�-=.. """'.

•

fERAS ,

�
AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEOAO�\I

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHEC�R
iERRA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN-

V(A- NOS HOJE MES�Ó. reu NGM� E CNI)(Rf

ÇO ii. CAIXA POSTA 469- FLORlANÓPOLtS�S_C.

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadorcs, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários 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. - Técnico forma
do na Europa

PROPRIETARIO: OrOMAR GEORGES nOEIIM
Registro: Inscrição 211

'Fo.ne:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA A VISTA E A LONGO PRAZO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

S.E.N.A.C.
DEPARTAMENTO REGIONAL EM SANTA CATARINA

EDITAL DE MATRíCULA

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA
�.

A Administração Reg-ional do SENAC, comunica aos
senhores comerciantes e demais interessados, que o Cur
so de Admissão à Escola de Comércio �CAD) funcionará
em horário noturno e a matrícula para o mesmo será fei
ta na própria Escola, diàriamente, até o dia 20 do corren
te mês.

CONDIÇõES DE MATRíCULA: - Ter o candidato
a idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo.

LOCAL DE INSCRICÃO: - Escola 'João Daudt
«l'Ol iveira - Rua Tiradentes, na 17, sobrado - Das 18
às 20 horas.

Florianópolis, 10 de março de 1955
Roberto Lacerda

Diretor Geral Interino

AMPLlACAO DO COMBATE A LEPRA.
j Expresso fIOí'I&.'ÓpoU·

Transporte de cargas em geral entre,
fLORIANÚPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO.

RIO, 14 (v. A.) - Ressal- Goiás, e Mato Gros.,o, serão
vando que a dispensa de con- aplicadas dlretamente pelo
corrêncía pública para com- SNL, que tem a responsubí
pras de material fica condi- lidade direta pela prorílaxta
cionada '.1 pedi elo expresso e da lepra nessas unidades da
justificado, ele vez que não- é Federação, As restantes serão
conveniente tal autorízaeào entregues aos respectivos go
indiscriminado para aplica- vemos estaduais, me llante a

ção de. recursos globaís e 1'0- celebração de acôrdos, em

comendando a estrita obser- que se definam as obriga
vâncía das instruções sobre ções das partes contratan-·
compressão de despesas, o teso
presidente da República a- Para a montagem e funcio
provou os programas de tra- namento de elispensários com

balho elaborados pelo Servi- seções itinerantes, censo e

co Nacional ela Lepra do Mi- outros serviços relacionados
nístérío da Saúde, para aplt- com a lepra e investigações,
cação dos recursos orçamerr- experímentaçêes e emprêgo
tários que lhe foram consig- de medicamentos no trata
nados. mente desse mal, serão apli-
Uma verba de 18 milhões cados recursos orçamentários

de cruzeiros será aplicada na da OI c1em de dezesseis mi
manutenção de leprosários, lhões e quinhentos mil cru
sendo que as importâncias zeiros, sendo que dois mi
correspondentes aos sanató- lhões de cruzeiros destinam
rios-Colônias sediados nos se especialmente a Investiga
Estados do Amazonas, Pará, I ções sôbre prevenção da le-

M_a_T_ft._n_h_à_o_,_D_i_8t_r_it�0_I'_i'e_cl_e_l'a_I_,_I....Jr_a__pl_a_v_R_.C_'ln_a_B_.�_'('_1· 1 ��n�!,� i,�i)O�'l on to 10-
c:': I, �dindo 42x80. Otimo
para veraneio. Tratar a rua

Felipe Schmidt n. 36 com o

sr. Abelardo Andrade.

COM VIAGENS DrRt,:'l'XS E PERMANENTES EM CARtWS PltÓPRIOS

MATRIZ: FI"ORlAXÓPOLIS
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-

FfLIJ\L: CUiU1'mA ,FILIAL: SãO .PAUl.O

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230
"

São Paulo - Capital - se.

Endereço TelegráfiCO:
Sandrade e Transpo!is

-0-

Endereço Telegrátic:l
Santidra e Transpolis

;._o-

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a �mprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

Terreno em

P1WGRAMA DO MmS DE MARÇO

E D I T A L

CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS NA

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRíCOLAS
1. fie ordem do Snr. Dr. Affonso ·M. Cardoso ela Veiga,

Cl1E'Ie da Secção ele Fomento Agrícola cm Santa Catarina,
levo ao conhecimento elos Sr,'1. Lavradores, que, no período
cle 10 de março a 31 de abril elo ano corrente, nchar-se-ão
abertas, na Séc1e da Secção clf' Fomento Agrícola, à rua Vis
COI ele de Ouro Preto n. 57, nesta Cupital, as inscrições para
aquisição de máqnínas agrícolas, conforme cspectncacao
abaixo, adquiridas pelo Banca Nacional do D senvolvímen
to Econômico, através do empréstimo ríe USS 18.000.000,00.

•
•

---�........_-,,-,--.-

Vende-se
Vende-se, uma ótima casa.

construção nova, com dois

pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.
ESPECIFICAÇÃO. DAS lVIÁQUI AS:

ALLIS CHALMRS:
Colhedeiras "All-Crop" moel. 66 .

Colhedeiras de milho de uma linha .

FORD:
Combínada com plataforma para ensacamento .

INTERNATIONAL:

10
3

CLUBf DOlf Df AGOSTO $fSmRI�n� 1

Ceífa-trilhadeíra moel. "64" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Os interessados, além da apresentação elo cartão de

Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, deve
rão provar possuirem área aproveitável, que justifique a

máquina pretendida.
3. ' Os pedidos de inscrição serão atendidos sob rigorosa

observância ela ordem cronológica estabelecida.
_ _ .4.. A quota acima se destina, exclusivamente, à lavra-1 dores de Santa Catarina.

/
5. Esclareço aos Sr . Lavradores ínteres, adas, tratar

se de material do Banco Nacional elo Desenvolvimento Eco
nômico, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante
riormente feitas na Inspetorla elo Serviço de Expansão do
Trigo ou mesmo nesta Secção de Fomento A ricota.

I Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, SC., 9
de março de 1955.

Walmyr M. Lemos - Encarregado elo Expediente.
Autorizo a publicação.

RETIFICAÇÃOO Centro de Irradiação . DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao conhecimentoMenta] "Amor e Luz" realiza I elos interessados, que o n�:!terial "Alllis Chalrnrs", cons-
Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

I
sessões Es?téri�as, todas ?s se- i tarite do edital acima publicado, fica eliminado da reven

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca- gundas feiras, as 20,30 a rua da, por esgotarnouto ele seu estóque.bamento de luxo, quase novo, C0111 uma cama, 2 mesas de ,Conselheiro Mafra, 33 --:- 2° Plorin ópolis, 11 ele março de 1955.
cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

.

andar. Wa]myr M. Lemos - Encar 'gado do Expediente.camiseiro sapateiro. II ENTRADA FRAN ,A VISTO
Affonso NL Cardoso da Veiga - Chefe da S.F.A.

DIA 19 - SÁBADO - PRIMEIRA 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 MARITIMA,
COM VISITAÇÃO ÀS ILHAS DA 'BAIA NOR'I'}1�.

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI
NElVIA, COJVf FILMES SELECIONADOS, ÁS 19,45
HORAS.

Móveis
Telefonar 6.625

-�� .. ----

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

o;'

\

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fmr-�4,
}MERSÃO e CHUVEIRO...-=!íilif-..._

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

•
,. Aquectmentc ultra rápido.

• Játo abundante na tampe
ratura desejada.

Fabricados nos tipos
horizQl'\tQj e vertical,

• Construção sólida, sendo a caixa int�rna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• 'Controle automár.co de temperatura por:' T�RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.

o MIS'rURAOOR DÁKO. de regu
logam instantanea, permite o

moior escola de grod ...Q�ões de

TEMPERATURA.
-

i'1
I
I

I
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GARANTç O QUE FABRICA

<. r. R t MOSt S.A. Cll mé{cio e A gêliCias
RUI Jt)io Pintol 9 Fpolis.. ...Stált:Catarina
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I<'lol'ianópolis, Quarta-feira, 16 de NIar o de 1955

Na Assembléia

Depois de passada a ordem

do dia, 03 representantes 0-

Josicionistas voltaram ao re

.ínto e os lider do PSD e do

?TB da tribuna, explicaram
ma atitude, lamentando que

1 usassem para evitar a tira

'lia minoritária.
O deputada Ivo Silveira,

com objetividade, tratou do

problema da energia elétrica

na Palhoça - "terra esque

iída pelo Plano magestoso".

Aurino Rosa
Na cidade de Lajes, onde

,'esidia desde há mais de 28

anos, faleceu sábado último,
�endo sido sepultado no do

.níngo, o nosso prezado con

serrâneo sr. Aurino Rosa,

Chefe dos Correios e Telé

:'r'afos naquela cidade e ir

não do 110SS0 distinto amigo
sr. Artur Rosa Filho, funcio

nário da Secretaria da Se

,:"urança Pública.

O extinto, que gozava de

gí'ande conceito na socieda

de serrana, em que era ge

ralmente benquisto, era

}ll'estig-ioso elemento do PSD,
em cujas fileiras militava

sem desfaleciU1eIltoS.
Exercendo a chefia dos

Correios e Telégrafos há cêr

ea de 15 anos, foi sempre

exemplar no cumprime�1to de

seus deveres, havendo gran

reado de seus subalternos

inalterável estima e respeito.
Deixa viúva e uma: filhá

easada, bem como um filho

que cursa o quinto ano de

Direito, em Pôrto Alegre.
À enlnta(la família "O Es

tado" envia sinceras condo-

lências.

:3

Joro.Washington
Rego

Visitou-nos ontem, man
tendo em nossa Redação a

gradável palestra, o nosso

colega-de-imprensa Jornalis

ta Washington Rego, Reda

tor-esportivo do Correio do

Povo, que se edita em Pôrto

Alegre.
Manifestando-nos gratos

pela gentileza da visita fo1'

TIulamos os melhores votos

de feliz estada nesta Capi
tal.

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

SOCIEDADE CULTU
RAL JOAQUIM

NABUCO
Dia 18 ele março vindouro,

sexta-feira, às 20 horas, rei
niciará a SOCIEDADE CUL

TURAL .JOAQUIM NABUCO

suas atividades literárias e

culturais, na CASA DE SAN

TA CATARINA, sita à rua

Tenente Silveira, esquina
com á rua Álvaro de Carva

lho.

Especialmente convidado,
pronunciará importante con

ferência, sob o título: "PER

SONALIDADE", o Revmo,

Pe, Francisco de Sales Bian-

chinni.
Convidam-se todos os só-

cios e demais pessoas inte

ressadas, a esta reunião inau

gural das atividaeles ela So

ctê!iad_g pa_ra o_ amLd� 19.5J?_,

Harmonia em Brusque, violências em

Joinville. O qovêrnc quer que o seu

Plano ln lhe garanta a vitória nas elei-
-cões. Debates"

>

A Assembléia iniciou, on-

tem, seus trabalhos votando

moção de aplausos e louvor

aos operáriOS e empregadores
de Brusque, pela clima de

perfeita harmonia social que

tiveram o poder de estabele

cer naquele centro industrial.

Essa moção, requerida pelo
deputada Olice I Caldas foi

eloquentemente justificada
da -tribuna pelo seu autor,

em palavras calorosamente

aplaudidas pelo plenário.'
O segunda orador, depu- ,-:;;;02==

tado Heitor Alencar Guima

rães, denunciou da tribuna

várias violências e arbitra

riedades policiais, verificadas
em Joinville, com a partici
pação direta do sargento
Ademar Gomes - o mesmo

que aqui agrediu o estudan

te Gil Lasso, provocando so

lene e enérgico protesto da

mocidade academica, há al

guns anos. Essa autoridade,
em vez de ser coibida, foi até

prornovida, criando outras

vitimas, inclusive em Urus

sanga. O deputada Alencar

Guimarães, no final do seu

discurso, solicitou providen
cias ao sr. Secretário da Se

gurança, que tão bem c'Õnh�
ce o povo de Joinville, tradí

cional no respeito à ordem e

às autoridades.
_

O lider do Govêrno, a se

guir' iniciou um discurso de

explicações sõbre a estrada

Lajes-Rio do Sul-Itajaí. Logo
de começo, quando recebeu

os primeiros apartes do dep.
Orlando Bertoli, a prasíden
cia, a 1 equerimento do lider

ela UDN., interrompeu-o pa

ra que A, Casa votasse um pe

dido de urgéncia para o ce

lebrado Plano de Obras e E

quipamentos.
Esse pedida causou sur

presa geral no plenário, vin
do confirmar os propósitos
do governo de ver esse Pla

no aprovado a toque de cai

x� sem os estudos e a aná

lis� que macce. A urgencia
para matéria que envolve o

futuro do E�;tadQ, nele influ

indo nos 10 anos vindouros,

é a prova provada de que o

govêrno e as bancadas coli

gadas não querem ver tal

proposição examinada e_ cor

rigida, ampliada ou reduzi

da, no que for ditado pelos
reais interesses do Estado. O

governo, querendO tal Plano

aprovado assim do dia para a

noite, vem positivar a sus

peita de que o seu interesse

nele é fun à e profundamen
te político.
Repete-se com ele o que

aconteceu com a ligação Ja

raguá-Florianópolis, aprova

da em regime de urgencia e

sob insistencias preparadas
pelo governo. O erro' dessa a

provação aí está: mais de 70

milhões aplicados sem utili

dade.
O lieler Estivalet Pires, da

tribuna, lamentou que esse

requerimento viesse demons-,

trar a sinsinceridade oficial

de receber a colaboração o

posicionista e declarou que a

sua bancada 1Jsaria, para

evitar essa urgencia contrá

ria aos interesses do Estado,
da praxe parlamentar de se

retirar do plenário.
Também o lider João Colo

deI estranhou o pedido' e, de
clarou que com ele sua ban

cada não podia concordar,
pelo que se retirava do re

cinto.
Com a saida de ambas -

bancadas, faltou quorum pa
ra as votações.
O líder Laerte R. Vieira, da

tribuna, criticou, com vio

lenda, a atitude ela oposi
ção, ignora,ndo que deputados
uelenistas, presentes, por vá
rias vezes, na legislatúra pas

sada, participaram da praxe
air do re.cinto.

l"Em nenhum momento admite ser eleito apenas com 20 votos"
Brilhante discurso do deputado Alfredo Cherem, na Assembléia .

Na sessâo de segunda-fel- I agitada atmosfera dos par- e sensível às solicitações go - A História, mostra que a! cresceu entre os clarões de

la última, o deputado Alfre- lamentos, não me enf'raque- vernamentais que consultem absoluta igualdade de pensa- duas guerras e recebeu a he
-

- do Cherem, do P.S.D" profe- ce o propósito de lutar no :10 ínterêse do indivíduo e do menta e ação, é uma varían-' rança triste de um mundo

riu o seguinte discurso, viva- sentido do bem geral. Ela me Estado. te Impossível. Mas podem os soluçante, Sinto sínceramen-

mente aplaudido: faz compreender a inevitabili Ninguém me haverá à sua homens e os partidos divergir te os imperativos da época e

Senhor Presidente. dade dos ataques injustos, frente ele mãos postas e [oê- o que ambiciono mais é con-

Senhores Deputados. sem, todavia, me impedir de lhos dobradoa.Tlá dentro de frequentemente sem se des- tríbuír para fazer da nossa

O episódio do dia ,28 pro- reíragá-Ios, mim um poder inderrotável luzirem pelos conflitos esté- uma terra sem tantas Iágrt-
vocou violenta explosão de O acontecimento elo dia 28 que não tolera outra escraví- reis capazes de evitar que mas - trabalhar a fim de

-ecalques em alguns homens, deve ficar na memória do dâo que não seja a da alma passemos da democracia es- que, ao sair desta Casa, pos

me depressa ordenaram aos povo com as côres mesmas aos sentimentos. de liberdade tática para a democracia di- sa encontrar ainda meu o

artleulistas de aluguél me al- que possue e, por isso, volto e honra. nâmica. llugar que hoje tenho no co-

vsjassem o nome até vê-lo a exclarecê-Io, Apresentarei proposições Pertenço à geração que ração do povo.

abandonado do respeito pú- Em consonância com o que beneficiem ao todo ca-

oltco. A ferocidade extrava- principia dominante nos 'dr- tarinense e discutirei, com

zada em todos os escritos culos mais responsáveis da sadio espírito público, as que

.ontra mim desfechados, po- política nacional, quando se forem trazidas à minha apre

:ém, não logrou vencer-me busca o apôio de outras agre- ciação.
J ânimo bom que vem dos miações para ser candidato O Plano' de Obras e Equí
.oages de uma vida na qual e triunfal: em favor do pró- pamentos mandadoao estudo

) brilho da decência nunca prío partido, debati com os e votação do plenária já es-

isteve apagado. dirigentes e os deputados tá merecendo do meu esrôr- A Delegacia Regional do

Aqui me acusaram e aqui pessedistas o enobrecedor co intelectual. Venho analí- Impôsto de Renda em Santa

ne defendi. Nenhuma frase convite recebido do Palácio sande-o -com a devida aten- Catarina, está convidando à

rue fôsse lágrima de arre- do Govêrno. O ponto de vis- cão e não tardarei a comen- todos os contribuintes que se

;endimento pela atitude ta que defendi foi recusado, tá-lo desta tribuna. encontram em débito com o

assumida, nenhuma expres- porém, em termos altos e sob O que desejo fixado no es- tributo .federal, a solvê-los
.âo que fôsse .tncoutínêncta alegações que não importa pírito de todos, desde agora, dentro do prazo. de 30 dias,
'\ honra dos acusadores. Da citar. é que não abandonarei o contados a partir de 4 de
sua tribuna mais alta, co Minha tese era clara. Se o propósito de produzir bas- março de 1955, findo o qual
muniquei à consciência poli- Excelentíssimo Senhor Go- tante e votar bem. Atuarei tais débitos serão ímpreteri-
tíca dos catarínenses as írre - vernador elo Estado dispunha com isenção e civismo. velmente encaminhados ao

nisávets razões que deter- de mais de 20 votos, como O delicado mecanismo do Executivo Fiscal para a co

ninaram o gesto de renún- demonstrara ao me apresen- regime democrático fundo- branca judicial, de contorrni
da. Fi-lo com a simplicidade tal' além de 20 deputados, nará imperfeitamente quan- dade com a legislação em vi

de quem não precisa doirar- que, na sua presença, me do o personalismo extremado goro
se de inteligentes mentiras hipotecaram solidariedade, reduza o Legislativo à condi-

para se fazer acreditado, fi-lo eu seria eleito, e, tendo-lhe ção" de simples poder político
com a segurança dos que declarado que continuaria e quando o Executivo, em

sempre puderam ralar à sua pessedista, declaração essa polgado por interêsses unila

sente sem carregar na cinta aprovada por Sua Excelên- terais, trabalhe entre janelas
::1. garantia de um revólver. eía, haveria trazido para o fechadas para o povo.

Os reproches desferidos Partido Social Democrático o

pelas escrevedores assalaria- cargo a que a êste lhe reco- '!' _ "Transita pelo Con

::los, contudo, aumentam de nheço direito, ,� ,!,' gresso Nacional um pro

virulência e pretendem atín- Em nenhum momento ad- jeto de lei de ampla -e radí

gir além do meu nome. Eles mítí ser eleito com apenas 20 cal reforma do atual sistema

raivejam até contra a raça votos. Fechei a questão em eleitoral do Brasil, com o su

da qual descendo, esquecidos tôrno dêsse ponto. períor objetivo de evitar as

de quantos filhos de Iíbane- No entretanto, aberta a fraudes e os abusos que se

zes já lhes deram da íntelí- .urna, verificamos que nela tem vertrícado
:
nos úluimo,

gência, do civismo e do co- se continham sómente 20 vo- pleitos. Tratando-se de U111

ração. Vociferam,' incapazes tos para mim. Estava prova- assunto de transcendentes,
de alcançar a extensão e a do que o Excelentíssimo Se- importância para o tortale

profundidade do ato que me nhor Governador do Estado cimento da democracia em

permite olhar de olhos en- se equivocara. Provara-se que nosso pais, é natural que 'os

xutos para esta terra que o Partido Social Democrático estudos da proposição sejam
apaixonou, a .alma- e entezoí- triunfaria com o meu voto. retardados, a fim de não ser

ra os restos mortais do meu Frente a êsse fato, dentro feito um trabalho ()lXO, Sl1S-

genital'. da tese que esposara e mere- cetível de eorrtgendas íutu-

Sei que o deputado é alvo cera o respeito do insigne raso

permanentemente visado pe- Senhor Irineu Bornhausen, Agora, noticia-se que no

las mais desencontradas cri- não me restava senão decli- Gabinete do Ministro da Jus

ticas, porque o povo políti- nar da grande honra de che- tica está sendo elaboraclo um

camente não existe como um fiar o Poder Leg'islativo. l>;ojeto (le emerg'ência, isto

todo. O povo é a grande fôr- Renunciei, confirmando ao é, um projeto de reforma, aos

ça dividida em facções que meu partido que a tese por pedaços, da lei em vigor.
se combatem. Quando 1,Jl11 mim sustentada não abrigava -Essa reforma ele remendo,

Im.'17••••••1 grupo aplaude, o outro vaia. ambição malsã, não escon- idealizada pelo Govêrno, ain-
Não importa que se objetive dia o intúito de traí-lo. Re- da não é' conheci(la nos 'seus

atender ao interêsse comUln, nunciei, evidenciando o acêr- detalhes. Naturalmente, só
, "f4i%:th�,�i;�jl��ll�: Onde houver apoiados, have- .to do Excelentíssimo Senhor quando o sr. Presidente da

Novo Se'cretário rá desaplausos. Governador do Estado quan- Rel>ública enviar o projeto à

Na Secretaria -do Interior e Essa realidade, recolhida à do disse que me convidara Câmara dos Deputados, a-

Justiça foi ontem empossado paisagem triste das ruas e à por me considerar homem de companhado da respectiva

J (lr. CeLqo Hamos Branco,

U I
bem. mensagem, o público terá

=x-deputado estadual pela S. OrnaVa es.eH Daí não acreditar que o conhecimento da matéria to-
ílI ilustre Chefe do Poder Exe- tal.

UDH. A oportunidade, falao- Tenentes do cutivo me condene o gesto, Parece-fios que 'essa l'efor-
cam o sr. Governador e

Condená-lo seria revelar que ma-mirim é inOlJOrtuna,
novo titular.

DI.aho não fôra ludibriado pelos de- principalmente feita assim,
putados cujos votos lhe fal- em gabinete fechado de um

Em complemento a nota taram, mas Simplesmente Ministro de Estado. Seria na

publicada sob o titulo aci- tentara enganar-me _ hipó-- tural e compreensível que _

ma damos hoje, Com prazer, tese que a sua vida cheia do se o Govêrno realmente tem
a composição da nova Dire- esplendor das atitudes altas boa intenção com essa ini
toria da S. C. Tenentes do jamais me consentiria acei- ciativa -:- fossem ouvidos
Diabo que promete retum- taro previamente os partidos, aos

bante e espetacular vitória Esta é a verdade que me mais mais interessam a mo

para 56 e que será a maior não desengrandece. Cobrem raliclade elos pleitos eleito-

de todos os tempos. os articulistas pelo trabalho rais.
A nova Diretoria está aS-I criminoso, paguem os que O Congresso Nacional, afi-

sim constituída: lhes alugaram a coragem' - nal, é que decidirá. É êle res-

Presidentes ,de Honra: Dr.' todos seguros de que não ponsável perante a Nação
:Felix Scheaffer, Dr. João Ca-_ conseguirão transferir par� o pelo desfecho dêsse assunto.
valazzi e Cmt, Arê Maneback, meu as manchas que escure- Só o Congresso resolverá se

Presidente - Dr. Thiers cem o seu nome. Somos vidas a reforma-mirim é merece-
Fleming (Reeleito). diferentes. 'Temos direções dora de sua' atenção ou se

1° vice - Eurico Hosterno, opostas. E o povo está nos vale a pena esperar pela re-

2° vice - Carlos Gevaerd. vendo caminhar... forma definitiva. Afinal, o

3° vice - Heitor Ferrari. Prossigamos, contudo. De que o Brasil espera e deseja
Secretário Geral - Agapi- mim, posso dizer que exerce- é' que as eleições futlll'as se-

ta Veloso (Reeleito). rei o mandato: obediente às jam dignas de um regime de-

I° Secretário - Francisco sérias resoluções de ordem lllocrátíco e não venham mais

Teixeira. partidárias, atento às ne- apresentar o que se viu no

2° dito - Menothi Digiá- cessidades que gritem de l)leito de 3 de outubro do

como. qualquer recanto catarinense I ano passado.
1° -Tesoureiro - Demétrio

Marangoni.
2° dito - Heitor Melo.

, Conselho Fiscal - Antônio

Lu_iz, Orlando Chaplim, Fran
cisco Digiácomo, Aldo Barba

to e Alpreste Speck.
Diretor Geral de Galpão -

Vicente Digiácomo.
1° Diretor de Galpão -

Guilherme Chaplim.
2° dito - Dalirio Bastos.
Orador - Dl'. Elpídio Bar-

ASSOCIACÃO CATARINENSE DE
,

MEDICINA
Mais uma sessão hoje sendo proferi··

das duas importantes palestras
QllA,rta-feirá próxima, dia "Lupus eritematôso malig-

16 do corrente, realizará no", a outra será proferida
l1:.::lis uma sessão cientifica, pelo Dr. Isaac Lobato Filho

em sua 'séde, á rua João Pin- que dissertará sobre "O esta

Nilo to, ás 20 horas, a Associação do atual da terapeutica da

! Cnbrinense de Medicina. tuberculose".
O programa dessa sessão Em virLvde da importância

ordinária consta de duas pa- dos assuntos a serem trata
lestr:ls uma á cargo do Dr. dos na 'rel'erid;:t reunião espe

Arthl,lr Pereira e Oliveira

e,l
ra-se

qu.
e ii. afluencia sêja

gl!� yersar� sol?re o tem� grancie..

bosa.
Diretor Artistico

Dias.
Diretores de Propaganda -

Domingos Fernandes de A

quino e João Pires Machado,
Almoxarifado - Luiz C. M.

Çºe�hQ.
. ."

AOS CONTRIBUINTES DO
IMPOSTO DE RENDA

--" ,,'i_:'. i
vencidos até 29 de novembro
de 1954, poderão ser liquida
dos dentro do exercício ele
1955 en1 12 (doze) prestações
mensais, iguais, embora arre

dondadas.

Esclarece, outrossim, a De

legacia Regional do, Impôsto
de Renda em Santa Catari

na, sôbre o art. 208 do Re

gulamento .vígente, que �sta
belece a fafuldade de ser re

querido pagamento parcelado
dos débitos existentes e notí-

os seus rendimentos, pagan
do regularmente o ímpôsto.

§ 1° - O contribuinte que

quiser aproveitar-se dos fa

vores dêste artigo poderá ini
ciar o pagamento até o fim

.íe junho, desde que pague
de uma só vez ás prestações
vencidas.

'

§ 2° - O não pagamento
ie duas prestações após os

primeiros seis meses impor
tará na perda do favor.

§ 3° - Se a dívida estiver
am cobrança judicial só se

aplicará o disposto neste ar

�igo ao contribuinte que pa
gar durante o mês dejaneí
ro tôdas as despesas judiciais.

-0-

rícados.até o mês de novem

bro de 1954.

'Art. 203 - O ímpôsto de

renda e multa notificados ou

Ajude a fortalecer o Brastl
declarando com honestidade

Egas Godinho, numa tropical mistura, tempcran
do finas ironias com grossos sarcasmos, mostrou os

processos anedóticos da estatística do sr. Governador.
S. Exa. tomou a percentagem de reprovação dos escola

res de 10 grupos e multiplicou-a por 160 - numero

total dos educandários desse tipo, no Estado. Desse

jeito, C0111 essa sanda simplicitas, concluiu, se S. Exa.

encontraslle um corcundinha num grupo, de logo pro,·
clamaria a existêncb ele 160 dêles, nos grupos!

A ,charge traz à lembrança velha história, ocorrida
em Berlim. Um dos ZeHungs, certo dia, amanheceu
com a sensaclonalíssima manchete: "Em Leipzig es

tranha molestia causa a morte repentina de 50% dos
fabricantes de brinquedós".
A ciência médica alemã, pioneira d(; pesquisas, análi,·
ses e descobertas, movimentou-se estremecida pela
noticia e 'pelo mistério da insidiosa e estranha enfer·
midade que, contrária às leis humanas, vinha matar

apenas os pacatos membros da mais pacata profissão.
Para a cidade dos livros, rumaram as maiores sumi
dades alemãs': professorcs de medicina, cientistas, ,so

ciólogos. E lá, na Saxônia, constataram que em Leipzig
havia apenas dois fabricantes de brinquedos e um de
les falecêra subitamente, vítima de mal desconhecido!

x x

x

O Governador Janio Quadros propôs à Assembléia
a extinção da- Secretafia do Trabalho de São Paulo,
por desnecessária, visto como as funções desse setol'_
estão entregues às DelegaCias Regionais do Ministério
do Trabalho.

Aqui, na Assembléia, o suplente Volnei propôs a

criação da Secretaria do Trabalho, O mocinho está
indóciL A sua missão, na Assembléia, era a ele esta
belecer a discórdia entre as bancadas do P,S.D. e do
P.T.B. Vendo que ninguem o leva a sério, dados os seus

péSSimos precedentes, está compreendendo que acaba
rá de fora, lambendo os vidros, como aqueles lobos
dos desenhos animados de Walter Disney. O sr. Go
vernador está a observá-lo com muita atenção:

,

-: �e não dividires a opOSição, o Parigot não ga
nha Secretaria e te mando pentear macaco.

Como mais uma Secretaria, o f.uplente pensa jo
gar isca irresistível e cumprir suã missão, até agora
não só' falha como contraproducente.

'

E o povo que pague essas despesas desnecessárias,
como o provou o Governador Janio Quadros.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


