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Para se ter idéia do ritmo
da corrida .no câmbio livre,
basta recordar que, nos pri
meiros dias dêste mês, o dó
lar .custava 78 cruzeiros e a

libra esterlina 211 cruzeiros.

RIO, 16 (V. A.) - Conti
nún a subida verttglnosa do

d .. lar que, ontem, atiugtu a

cotação de Cr$ 93,5J e que,

segur.do prevísàc dr aposta
dores, chegará tA, 10:1 cruzei
zcíros até o fim der.ta sema

na.

Impressionante é também
a elevação ela libra esterlina

que, em 15 dias, subiu 37

cruzeiros, estando, no mo

mento, cotada a 238 cruzei

ros, havendo, a.nda, nos

meios financeiros, quem ad-

....,.'..•...•.....•••.

F'lol'ianópolis, Quinta-feira.. 17 de Março de 1955 Cr$. 100
NOVO DIRETOR
S. PAULO, 16 (V. A.) - O

governador Janio Quadros
exonerou a pedido o sr, Fran

cisco Scalamandré Sobrinho,
do cargo de secretário da

Saúde Pública e Assístencía
mita elevação (l('ssa moeda

Social, designando para
- 1311-

até a casa dos 300 cruzeiros.
t, bstitui-Io o dr. Aclamas ar

Em consequência da ace-

lerada elevação clCRSD-S duas

moedas, em Iunçâo, é lógico,
indisfarçável e imperativa- cioso evento religioso que a

da desvalorízacão do cruzei-
mente a obra construtiva nossa: história vai registrar, -

t1'0, observa-se, ultímarnen e.
em honra de Deus e benefí- sensível retenção na venda
cio elo Brasil e dos brasíleí- do dólar e elo. libra, atitude
ros, dêles empenhaclamente inspirada pelas previsões ele
exoro claridade e rumos cer- acentuada subída nos próxí
tos e tranquilos para a Na-

mos dias.
cão, cujo progresso e ascen-

ção queremos sempre marca-. '"

dos da�u.eles. ineleléveis tra- PAIXAO PROIBIDA
ços espírrtuais que enObl'e-, .

cícatíva. em consccuéncia
cem e dignificam' os homens RIO, 16 (V. A.) - Vftn.Ja das experlênctas atõmtcas

d Orico mal chegou ela Bahia efetuadas nos Estn.dos Uni-
e fazem os povos gran es e . r t: G ,

Levantando os olhos para felizes. onde se encontrava Iílmim- dos.

os céus infinitos em véspe- Com estas palavras decla- do cenas da película "Cinco

1-.-------------ras do maior e mais auspí- I ro encerrada fi sessão". Canções", e já está de mil:;1.S .

REELEITA••••••••e•••ê••O••••••••••ê.ee.$��§�eae••••• arrumadas para nova VJ:l

MARACANA� MAiO-R' '-rEUp-j O gemo Desta vez, o destine -" NOVA IORQUE, 16 (U. P.)
- I· i !VI � Roma, para onde a jovem es -

I
- A senhorita Minerva: Ber-

I

CATO' llCO DO MU�\'DO
trela seguirá, dia _22, a bordo

I n�rdin, da. Repú�lica DO,m�-
1\1 de um ConstellatlOn da Pa- mcana, roí reeleita, unam-

-

naír elo Brasil, a fim ele con-Imemente, para o terceiro
RIO 16 (V A) Espera- serviço normal, com a capa-, ..

- .

cluír o filme "Paixão Proí - mandato de presidente- da
mos O enmparecimerito ele 150 cidade ele 4.355 Iuaares scn-

�

bida", que será estrelado na . Comissão elas Nações Unidas
'1 escolares no ....aracanõ tados, Trens extraor üná. iosmi .

.

m ", ti

Alemanha dentro de três sõbre o Estatuto da Mulher,
no próximo domingo, dia 20, serão provi lenciados também
o que transformará o gran- pela

-

Leopoldina e CC1Ji.!';:11.

de estádio no maior templo cedendo a Prefei cura LleL

católico do mundo, declarou ônibus de 25 lugares e 10 cu

ontem, no Pálácio S. JOA.- míonetas de 15.

quím, o Bispo Auxiliar do Rio �---

de Janeiro e secretário geral
do Congresso Eucarístico, D.

Helder Câmara, durante a

reunião preparatorta do Fes

tival da Mocidade, realizo,da

com autoridades civis e mi-

Discurso 'sr. Nerêu
RIO, io (V. A.) - A sole

nidade da instalação do Con

greSSO, ontem, foi simples e

não se revestiu das pompas

costumeiras, em sinal de pe-

ar pelo falecimento do dep.
, Ma Campos, nem flores nanceiras de toda a sorte, in-

l10uvc no recinto). . fluindo e agindo umas sôbre

Em uniforme de parada, as outras, e tornando por

fOl'J11amm em fronte ao edí- isso mesmo mais complexas
fício do Palácio Tiradentes as soluções reclamadas pelo
co'rltingentes elo Batalhão de bem comum, supremo objetí
Guarda que prestaram ao vo e finalidade permanente
Legislativo as continências da atividade realizadora do

de estilo. Estado.
-------------------------

�ERIMONIA SIMPLES

_'rYlstalados os trabalhos,

EPlD EM IAcêrca das 14,30 horas, o se-

nadar Nerêu Ramos, presi-
dente do oongrseso Nacional, MUNICH, 16 (U. P.) - NQ-

C tícla-se que morreram 15f.
,anunciou a presença na a-

sa do Chefe ela Casa Civil da pessoas, de gripe, na Bavie-

PI'esidencia da Repúl:Jlici1, sr, ra, desde o começo do cor

rente ano. Na semana passa-. Recordo e acentuo aqui es-
M�teiro de Castro que, em ponsabllídades não sóVi'

.

f da, o número de vitimas ela sas res c • o; •

nome do sr. Café Filho,
.

ez a
para alertar e advertir a

en'tl'cga da Mensagem do epidemia se elevou a 34.' O
-

d
.

d
.

blí d nossa própria consciência de
Pl'csl'clente ela RCIJública. serviço e sau e pu ica a

.

1
' representantes da Nação, no

Ell1 seguida, o senador B�r;ie.ra a.!':fana a, porem, ':[ue
.

t' momento em que ela consti-
Freitas Cavalcanti, 2° seél'e-. � ��I�emla es a agora em

tucionalmente nos convoca

tário ela Mesa, procedeu à (10(.]11110.
para os trabalhos da la. ses-

leitura da íntrod ução do do- são ordinária da terceira le-
eumento que versa sõbrenu-.

d gíslatura, como sobretudo
merowS aspectos da viela na- A viagem o para assegurar ao povo ora-
ciona!.

P -do -I f>ileiro o nosso decidido pro-
A. soleniclaclr comparece- resl en.e pósito de lhe acudir às ne-

ram todos os Ministros ele
LISBOA, 16 tU. P.) - Se� cessidacles e determinações,

Estado, o Prrfelto do Distri-
gundo informação de boa. com compreensão e devota

to Foderql, o CheIo da 'Casa
font'e, o presidente da Repú- mento capazes ele nos elevar

Militar da Presidência da
blica do Brasil, sr. Café Fi- e manter no seu apreço e no

República, genrral Juarez
lho, chega.rá a Lisboa, dia 22 seu respeito.

Tàvo1'a, alám (lO mareéhal de abriL Nos meios bem in- Desses altos- e nobres pro
Masc�renhaR le MoraiB, de

formados indica-se que o pósitos, confio em que nos

rêpl'esentantf>s do 'Corpo Di-
presielente tomaria �o a.yião. flão arredarão as agitações

plomático e altas alltoricla-
(la Rio pal'a Casabla.�iéâ.,' Ol!-' políticas (lue a movimenta-

_ à} civis c militares. A Mesa de e111barcatia a Mu]o do ção democrática ··ela· Naç.ão F4LARÀ- NO�' CEN
que pl'esÍlllu o, trabA.lhos eTa cruzador brasileiJ'o -"Almi-, par[\: a escelha do seu supre- TRO DAS INDÚSuconstituida apenas elos pre- J'ante Tamantlaré", com des- 'mo magistrado vai inelu1;à-
sidentess elas duas Casas do

tino à capital portuguêsa. I velmente provocar. Exigoe- TRIAS DR SAO'PAU- \.-\Congresso Nacional, S1'S. Ne- LO O MINISTRO DA \ \
.rêu Ramos e Carlos Luz, res- RIO, 16 (V. A.) - O sr. _

pectivamentc, e elos mem- A 22 de Maio' as elalp.o- 48 para
FAZENDA Ademar de Barros, presi len- \.À'J!'C������mi3J;;m(JIJ_iiíl" Iliíiii",bros da Mesa elo Senado.

.

• ti" {1 S. PAULO, 16 (V. A.) - te elo Partido Social Progl'es-
'8 RES P f· P I t'] tI'

.

t Dizem "ue cm Valões, em Pôrto-Uniiio, o sr. WaI--'GRANDES E GRAVE I..

a re fItara .de 8a-0 80 o
Es a cesper anca V1VO m e- sista, está de viagem 111m·c,,· ,.

, . (lemiro Patrini acumula os cal'gos de Coletor esta-PON12ABILIDADES resse nos circulos econon11- da para a Europa, devendo
-

I'T' S PAULO 15 (U P) Ad'
-

tIl 1
..

f
' dual,' sub-delep'aclo e fiscal federal elo Instituto doAntes da execuçao elo �mo.

,... --I eClsao omac a pe os c e- cos e fmanceu'os a con eren- embarcar diretamente para B

Nacional pela Banda do COl'- Fixou hoje o Tribunal Regio- sembargadores elo TRE, foi cia que o sr. Eugenio Gudin, Zúrich, no pr6ximo dia 22, 8,

po de Fuzileiros Navais, C0111 nal Eleitoral a nova data pa - ! unânime (6 votos), não ten- ministro da Fazenda, p1'O- bordo de um Constellation da
o que se encerroU os traba- 1'a a realização das eleições çlo prevalecido a exposição do nunciaró. amanh.ã -nesta ca- panair do Brasil, juntamen.·
lhos, o presidente Nerêu -Ra- municipais para prefeito e

1
procurador Joaquim Justino pital, a convite da Federa- te com a sua espnsa, D. Leo

mos prOferiu as seguintes pa- vice-prefeito da capital: 22 Ribeiro, que indicava a data ção e Centro das Indústrias I nor de Barros.
lavras:

.

-

.......
ele maio. de 3 de outubro próximo ela- :lo Estado de São Paulc, As-

"Antes ele encerrar esta rá o pleito municIpal, pqnde- sociação Comercial e Fede·-

sessão, permito-me a honra rando que seria feita uma ração do 'Comércio locais. FOI ADIADAde expressar os agradeci- IMPEDINDO despesa só, já que coLQc!dia A conferência será proferi- . RIO, 15 (V. A.) - Info1'- quisas de petroleo da região.
mentos do Congresso Nacio- . ••• com a realização das eleições da no Palácio Mauá e se su- WASHINGTON, 16 (U. P.) mam de Belém que chegou O petroleo encontrado em

nal às eminentes personali- CASABLANCA, 16 (U. P.) presidenciais e para verea- bordinará ao título: "Pano -
- A Comissão de Energia A- àquela capital na manhã de Nova Olinda é diferente em

dades que aqui vieram pres- - Dizem que grupos arma- dores. rama atual da situação eco· tômica adiou, ante-ontem, a ontem, a notícia ele que, de- qualidade. não se podendo
tigiá-lo em maneira para êle dos' do Exército e dA. Polícia Todos os candidatos que nômica e financeira do país". sexta explosão da série de pois de trabalhos, jorrou pe- precisar a sua qU:J.ntidade.
tão enaltecedora. ocuparam os pontos estra- solicitaram registro no TRE, As classes predutoras C011- provas que vem realizando tróleo 110 poço de Nova Olin- O poço em questão já por

Se na vida elo país e no tégicos do setor árabe de Ca- deverão renovar as suas ins- vergem sua atenções para :l em Nevada, depois ele breve da, que fica à marg'em do duas vezes havia dado sinal

mecanismo das instituições sablanca, -para impedir que crições. Já estão reabertos os conferencia, pois o sr. Eugê- estudo das condições atm03" rio Madei.ra, no Amazonas. A ele petroleo, uma em 1953 e

democráticas, são �á'andes c se pr�pague a n��a onda �e I prazos par� os registros de nio Gudin, além de ministro I férir2a�, .

a apenas uma horl'. notícia foi confirmada mais .outra em 1954. Finalmente,
graves as responsabilidades terronsmo, que Ja produzlU: novos candidatos bem como da Fazenda é professor de I d':1. prevlamente marcada pa- tarde pel,Sl stde da Petrobrás, perfuradO pela quinta vez -

deste Poder, mais se avolu- cinco mortes e oito feridos_ I alistamento eleitoral. economia e finanças. ra a detonação do petar0.0. que superitende todas as pes- quando atingiu a profundi
•••••8••••••••••C8ê.O••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'D••••••3••••••• dade de 2500 metros - jor-

Reuniria a Assembléia, ouvimos, lias prin1f"iras sessoes, .' das urnas. O Plano, face ao gesot denunciador do líder da rOu petroleo com uma força
os pronuncianlCntos das viri:l.s bancadas que a integram. ........ ...............-..-...............��............. ................WJ"....- U_. D. N" não passa de um acliartamento da legítima que inúível. Há grande regozijo
Defmindo l'umos c adiantando propósitos falaram líderes .. .) o govêrno político do sr. Bornhausen faz aos seus herrleiros, entre os funcionários da Pe-
-e falaram (leputados, Em todos os discursos observou-se � C

. ;. � com os interesses voltados tão só para \l, sucessão estadual. trobras, que paralisaram
uma cons(:antc: a Ullânime disposição (1e acolhida ao la·: � I I U I mIsei rl.� Os nobres deputados da oposição, diante da frustrada seus servIços e estão come-

"-

l'Uoso Plano de Obras e Equipamentos IJara submetê-lo a � I tentativa da urgência lJa.ra evitar que o Plano seja anali· morando o acontecimento.
estudos, anáHses, c:onfrol1tos. Daí resultariam, sem dúvida, � � sado sob os âng'ulos administrativos, ficaram perfeit:unen- Falando à reportagem em
aplausos e Cl'ític'as, ambos inrlisllensáveis ao exame de um � -..- .."..-..·a.......,. te à vontade para submetê-lo ao microscópio político. Em Belém, o engenheiro Geral-
projeto, que foge à craveir;], comum, por isso que avanç�� c fazendo, descobrirão em cada partícula um interesse elei- do Oliveira, superintendente
para o futuro, envolvendo l'i.té !l equilíbrio fioanceh'i) e eco- situacionismo. A urgêneia ante-ontem requel'ida começa toraI, um anseio udenista, u proveito com endereço cer- ela Petrobrás na Amãzonia,
nômico do Estado nos (lez proximos anos e, dessarte, co- por haver partido do líder da' U. D. N. e não do to, um lucro político, uma vantagem contra todos - in- declarou que a ocorrencia de
lnuuicando enormes respollsab.ilidades aos legisladores líder do Govêl'no, o qual, por h'onia. do elesti- clusive ps coligados -'- os partidos, exceto o oficial. petroleo em Nova Olinda, no
qUe fi considcl'arem e decidirem. no, chegou mesmo a ser afastado da tribuna pelo seu cole- O Plano de Obras e Equipamentos l)ão passa, a seu rio MacIeira, verificou-se às

Ouvidas as primeira" ma.nifestaçõe.� dos voil'ios repre- g'a para a tentativa do golpe. Tão logo o governismo, em modo, de um _Plano Cohen, destinaclo a manter Santa Ca- 23 horas e 35 minutaR no
Eental1t.es do povo, restou evidente que o celebrado Plano minoria no I,egislativo, se pilhou em maioria ocasiOnaI, tarlna sob a direção .de um partido que, à primeh:a expe- sabado último. A comuriíca
lestã loivaclo de, .'imperfeiç�es e long.e (le ser trabalho só técnico_ aprcssou.;.se a provar a finalidade denlagõgica e cleiiol'al l'iêllCia, se l'0velou ac1nlinistrativa e politicalnentc inCa}laZ ção -do fato à sucursal da
Comentando-lhe as falhas e as injustiças, .algumas vozes. do famigerado Plano! A inexlleriência parlamentar do lí.. de conservar as tI'adições de trabalho, de capaciclade e de Petrobrás em Belém foi fei
já se ergueram para a}lontar o esquerimento de proble- der udenista, arral}COU II máscara ao Govêrl1o antes do compreensão (lemocrática, tão caras ao progresso e à cuJ- ta ontem às !) hoi·as.
lnas vitais ao progresso de extensas :1Onas catarinenses. tempo. O que o palacianismo quer não é, ficou llrovado, tura da terra barriga-verde. Acrescentou o sr. Geraldo
Havia, entretanto, 110 plenário da Assembléia, do lado das um planejamento que eCjuacione O!! problemas catal'inell- Alegarão, por certo, os advogados do g'ovêrno, que o Oliveira que antes de apare
bancadas de oposição, a crença de que o GOVêl'110 agia ses, herda(los da incluia e da inellcia i!esses últimos allos Plano, na sua elaboração, teve o concurso de técnicos e de cer petroleo se verificou e
com sinceridade em relação a êsse transborclante Plano. de politicagem desatada e solta, na sua quase totãliib,de, elementos que não rezam o breviário lldenista. xalação de gás que deu para
Acretidavam, pessedistas e irabalhistas, que o. situacionis- e nascidos ontros de novas exig'ências da evolução. O que Bem de ver que argumentos desse porte não proceele- 1 encher um tambor de gaso-
1'110 - govêrno e ballcaaas coligaclas _.- estivessem efeti- o 81'. Bornhausen quer não é traçar esquema.s para que os derão. O que se condena não é o Plano em si. Se o fôsse,

\
lina. Mais de 200 litros de

vamente (lispostos ao exame eSmillça(19r que atestasse as stleessol'es realizem o que a sua incapacidade não log'rou pa,ra que 1?edir Pl'a�OS para estu�á-lo?' O que. se afirma é oleo de excelente qualidade
excelências e definisse os defeitos da pl'oposta, indicanelo- sequer iniciar, O que o empolga, n9 Plano, são as opeta- que o governo, tl'amdo a honestIdade d.e mUltos que o foram coletados. O petroleo
lhe, ao mesmo passo·, as exigí'mcias apel'feiçoadoras. ções de C1'édito pOI' antecipação de receita, l'ealizáveis com elaboraram, acabou por politizar a proposição e dcsvirtuá- jorrou a uma altura ele 150

El'a a cOllvicr,'ão (le ilHe o Executivo e os seus repl'e-,.- )espaço de tempo suficiente llal'a prevenir e evitar tt dei'l'o- la das suas finalidailes. Os técnicos e auxiliares que nele metros, eobrinelo totalmente
.

sen1,anlt!s não se 0lJ01'iam a uma investig'ação anulitica do ta de 3 de outÚbro. O a que S, Exa. visa são os contratos co1:t,bol'al'am, po�i.· evhlente, nfw podem aprovar a urgênCia á torre que mede 44 metros.
Plano, que dava ao oposicionismo esperanças cl� "}lollcl' enormes, para os seus �panigua<1os llariidários; são os for- suslleita com que o governo quer vc-Io transformado em O 'engenheiro de petroleo ele
ajustá-lo à l'ealidade e, sobretudo, rccebê-Io e inS}leeioni- neeimentos fabulosos, a serem entregues, sem concorrên- lei. A� esses, essa aprovação, de afogadilho, sem oportUlli. Nova Olinda é o sr. Levinclo
lo como mal.éria totalmente exeluida de objetivos llolíticos. cia, aos al'ilhados; são as dezenas de de.�enas Ile jeel)S para darle e sem eSlJa'Qo l1ura uma apreciação crítica, será me· Carneiro, que informou ser o

Essa fé desapareceu, unte-ontem, qu.:tlulo o líder da o pleito próximo, como já o foram, os dos agrjcultOl'e.�, 'lla dida de torlo condcnive] e prejudicial ao Estado e ao 11rÓ- poço de grande capacidade e,
U.n.N. a substituiu pelas cel'tezas de qne o Plano é um em- eleição passftda j é a avalanche do dinheiro e o emIll'ego pl'io Plano. Para êssc§ o Plano é um plano e não um salva- talvez, venha a ser o maior
bu�te eleitoreil'o, destinado apenas à flulvaçao llolitica do em mas�a, funcionando às vesperas do pronunciamento vida politico. do Brasil.

do
mam agora e mais se acres

cem de novas nesta hora
confusa e torturada de in

quietações políticas e sociais,
internas e externas, e de di

ficuldades econômicas e fi-

Cortez.

NEVE RADIOATIVA
que o país espera, para sair
da situação em que o afun
daram erros acumulados '3

persistentes, muitos dos quais
com raízes profundas na im

perteíçc o e mau funciona
mento, amplamente compro
vados pela experlêncía, elas

instituições que nos regem e

OTTAWA, 16 (U. P.) - O

ministro canadense dr, D,'f�

sa, sr. Ralph Campney, de

clarou na Câmara dos Co

muns, que se registraram no

Canadá, especialmente em

ottawa, quedns ele nev ra-

guiam.

meses, devendo ser exibido que instalou a ;�ua nona ses-

no Brasil, no fim elo aDO. são.

Presa a Irmã de
Prestes

JUIZ DE FORA, 16 (V. A.)
- Foi presa, ontem, em A

lém Paraiba, a irmã de LuíR
Carlos Prestes, Clotilde Pres

tes, que promovia agjtaç� o

litares.
Trinta e q\.latl'Ó onibus da

Aeronáutica, Marinha e E

xército serão postos à clispo
si(;ão de D. Helrler, devenllo

.

a Light aCl'escentm:.._ 67 bon-

des extraordinários ao Sf'U

nos meios operáriOS.
Clotiícle foi escoltada para

Belo Horizonte pOl� diligência
da polícia mineira chefiada

pelo comandante Mair 8i-

_
VAI Â E�ROPA

Mai()!

Perdeu longe ll:ua o dr. Wa.lcUr Busch!!!

]'ORROU PETROLEO EM NOVA OLINDA,
Á MARGEM DO RIO MADEIRA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INFORMAÇOES
UTEIS

O leitor enc::t��, nesta co-Ilu na, informações que necr lllta, '

diàriamente e de imediato: -,

.TORNAIS Telefone
O Estado 3,022
A Gazeta .............•.. 2.656
Diário da Tarde 3,679

IA Verdade,.............. 2.010
Imprensa Oficial 2.688

C·IHOSPITAIS--______________________ Caridade:
,(Provedor) 2.314
(Portaria) 2,036
Nerêu Ramos ...........• B,831
Militar B.167
São Sebostião (Casa de
Saúde) 8.158

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa B.121

CHAMADOS' UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros ,... 3.311
Serviço Luz (Reclama-
ções) .

Polícia (Sala Comissário
Policia (Gab. Delegado) ..

'COMPANHIAS
DE

TRANSPORTES
AÉREO

'

iTAC 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair •.............•••• 3.55B
Varig ..

' , . . . . . . • . . 2.325
Lóide Aéreo 2.402
Real 2.858
Scandinavas ;...... 2.500
HOTÉIS
Lux ......• ' .........•....

Magestic .

Metropol .

La Porta , .

Cacique .

Central ....•.....•...•..
Estrela .

l�d;�kÉiTO"""""""
.

Disque
'

.

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos; casinha ,ba
nheíro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garaze. A casa

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.

Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitariás, lugar para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um liM:reno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru

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

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.
Uma casa com terreno em Santo Ántonio de Lisboa,

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

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

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

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

Jantar, cosinha e instalação sanitaria completa.
,

'Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na "cidade de Londrina-Para

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com luz) toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.
Pode ser visitada a qualquer hora
Preço C1'.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço Cr.$ 50.000,00
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua.
Preço cada Cr$ 10.000,00.

MINISTÉRIO na AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }!LORESTAL
REGIONAL

"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SA�TA CATARINA
A V I S O

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir" ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário ele terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
eom antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe Q Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeítos a penalidudes.
REFLORESTAMENTO

�--------------------------------------------------------------.----�.---------------�'--�-------

!NO ICADOR PROFI5510NAL \C";:..::��t::o:." .

MA���T�Ç��RMO I !r;CIAX}��! !��!:'DEfc�I��AS
DRA. WLADYSLAVA I DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER franclsco de A_ssis 'e na "2nta I -

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
W MUSSI FILlIO GARCIA Casa do RIO de Janeiro I ,M E D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM

•

ó I Diplomado' pela Faculdade Na-
CLINICA MÉDICA CLINICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSIST�NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

• Doenças do aparelho resplrat r o CARDIOLOGIA ADULTOS PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETtNCIA INFANTIL

'I'
TUBERCULOSE cíonal de Medicina da .Uníver- Contu-ltô r-io r Rua V'l'tor (FALTA DE APETITE)

•

DR ANTONIO DIB id d d B ii Mel - TRATAMENTO DA ENURESE NO
. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA s a e o ras reles. 22 Tel. 2675.

-

Doenças Internas TURNA ,EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTu'RBIOS-
MUSSI DOS PULMOES Ex-Interno por coneurso da Ma- H " PSICOL GIC

ternidade-Escola
orarros: Segundas, Qu...rtaa e CORAÇÃO - FIGADO -

o OS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INFAN
_ MÉDICOS _

' Cirurgia do Torax Sexta feiras: CIA DE MANEIRA GERAL _'
, -

CIRURGIA-CLíNICA I Formado pela Faculdade Naclo- (Serviço do Prof. Octhln Ilo- Das 16 às 18 horas. RINS - INTESTINOS CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 88.
nal de Medicina TlslolQgllta e driguell Lima) R idê

, 'I'ratamento moderno da CONSULTAnERAL-PARTOS ,
' 'Ex-Interno do Servtçe de Ctrur-T cal encia : Rua-Felipe Seb- _.. • S - DAS 2 ÀS 5 HORAS

Serviço cumpleto � especiali- 11810cirurll'l�0 do Hospital Ne- .

d H ltal I A P E '}' C midt, 23 - 2° andar, apto 1 - SIFILIS CONSULTA,S CI HORA MARCAL'A: FONE 016"
zado das DOENÇAS DE SENIl0- I reu Ramol gla o dooaãio de' Ja'nelro' •

• Tel. 3.002. R�STDÉNCIA - TENENTE SILVEIRA, 180 "(FONE 8166)
RAS, com """ilpl'nos mêtodos de ,Curso de especlallzaçlo. peJa M'd d

' ' Consultório - Rua Victor ArEl\iDE CHAMADOS A DOlvIICfLIO ,

tliagnósticos ti tratamenJ,o. IS'
N. T. Ex-lnternQ e Ex-a••I.- e icoCa�ld!::Pltal de DR. HENRIQUE PliIsco- Meirelles, 22.

SULPOSCOPIA - HIS1'l!lRO - tente de Cirurlfla do Prof. UIQ DOENÇAS DE SENHORAS PARAISO
- DR. NEY PERRONE

ISALPINGOGRAFIA - MJiTAEO- Gulmariea (Rio).
- HORARIO:

LISll'lO BASAL Cona: Felipe Schmidt, 18 -
PARTOS -: OP�RAÇõilS Mti:DICO Das 13 às 16 horas. MUND

.. Radioterapia por ondaa curta.- Fone 8801 Cons: Rua Joao PInto n. 16,
I Operações - DOénça8 de Se- Formado pela Faculdade Nací •

Eletrocoagulação _ RaiQa Ultra

I
Atende em hora marcada. das 16,00 �s-18,(j0 horas, nhoras - Clínica de AdultQs. ,

Tel.: Cons. -- ,3.415 - Res. naol de Medicina Universidade
Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, P,ela manha atende díà- Curso de Especialização no

- 2.276 __ Florianópolis. do Brasil Puericultura - Pediatria

Consultório: Rua Trajano. n. 1, 80 - Fone: 2395 rlal�lente no Hospital de Hospital dos Servídores do Ih- 1 RIO DB JANEIRO -Puertcultôr do Departamento
10 andar - Edifício do Montepio. ,

-, Car-idade. tado

I DR MARIO WEN Aperfeiçoamente na "Casa de
Nacional da Criança. Ex-Asais-

Horário: Das 9 às 12 horas _ DR. YLMAR CORRltA Resi.dência: (S�rviço do Prot. Mariano de'
• Saude São Miguel" tente do Prof. Martagão Gesteira

Dr. MUSS]. CLfKICA MÉDICA
Rua. General Bittencourt n. Andrade) DHAUSEN Prof. Fernando Paulino na Universidade do Brasil. Ex-

Das 15 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10 _ 11 ho- 10�1; I f 2692
Consultas - Pela manhA DO CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

I
Interno por 3 anos do Serviço Médico do Instituto Fernandes

MUSSI raso ���_:.... '� Hospttal de Caridade, E CRIANÇAS de Cirurgia Figueira-Serviços dos Profs Ce-

�esidência: Avenida Trom- Rua Tiradente/9 _ Fone 3415 DR NEWTON
A tarde das 1580 hs ',em dian- Consultório - Rua João Pin- Prot. Pedro de Moura 7.a1'. Pernetta e Mário Olint'o. -

powsky, 84., •
te no consultório á Rua NUDe. to. 10 -- Tel. M. 769. li:stagio por 1 ano na "Mater- no Rio de Janeiro. Ex-médico es-

DR. JOSÉ TAVARES D'AVILA Machado 17 ::l:squina d. Tira- Consultas: Das 4 à. ti hon�. nidade - Escola" tagiário 1]0 Serviço de Pediatria

CIRURGIA GERAL
' dentes. Tel.276' Residência: Rua Esteve. Jú- Prot. Otávio ROdrigues Lima do Hospital do Ipase (prof. Luiz

DR. JÚLIO DOm IRACEMA Doenças de Senhora. _ Prodo- Residencia - ru,a PreaideDte nior. 45. Tel. 2.812. Interno por ! �no do I)�'nnto I Torres Bal'boza) no Rio de Ja-

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS li logia _ Eletricidade Médica Coutinho 44, Socorro .
neiro.

M"'DICO
' MENTAIS. - CLI,NICA GERAL Clt" R V't 14 i CLINICA DR. ANTONIO BATISTA OPERAÇõES I

Pediatra do Hospital de Cari-
'" , D N 1 d D

onsu orlO:., ua I or e - CLINICA DE ADULT '1 rJade. Médico escolar ao Centro
ESPECIALISTA 'EM OLHOS

r Selv�ço aClona a oan- �eles n. 28 - Telefone: 3307. de JUNIOR
'

OUVIDOS NARIZ. GARGANTA' ças MootalS. -

Consultas: Das 15 horal em OLHOS - OUVIDOS NARIZ CLINICA E�PECIALIZADA D'"' cDOONENÇAS DE SENROR.'\.S de Saúde de Florianópolis. Pedia-
, I Chefe do AmbulatGl o da Hliie- diante. E GARGAN1'A '" .. SULTAS: No Hospital d" ,t1'a da Assistencia Médico - So-

J�AT�MENI10 B
N
OPERAÇOES ne Mental

. Residência: Fone, 8.422 DO CRIANÇAS' Caridade, diariamente das 8 às cial da Armada.
n ra· erme o - eb'llUaaçlo - j Psiquiatra do BOlpltal -

Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas das 9 b 11 horas. 10. � Consultório: Rua Tidarentes

(T t UItrda-SQ:'tI1 I
' Colônia Sant'Ana 'DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do, Servi"o de OTORI- Res. e Cons. Padre Mill'uelinho. N? consultório, à Rua João. 9.

ratamen Qoper:çi�)ul t. aem ConvuIsoter�pia pelo. 8letro- I GE3TIVO _ ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florianópolis
12_ PInto nr. 16 (lo andar) Consultas, diáriamente das

Anglo-retlnoscopla _ ReceIta de c�oque e �llrdlaZ?l. In�uhD e�a- TOllJAGO E DUODENO, ALER-, Possue a CLINICA 08 APARE-

I
Dia!i'amente das 10 às 12 e das

115 horas,
em diante.

Oculos _ Moderno equipamento pIa. MalarlOterap�. PiSlcoteupla. GIA-DERMATOLOGIA li CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA ADVOGADOS 14E as 16 horaSr Residência: R. Tte. Silveira

de Oto-IUnQlarlneoloela (inlco t COdNSU1L5TAàS:1< ehrcal 'SQbu!dn-, NICA ,GERAL ,TRA'l'AMENTO das DOJiNNQAS DR. JOS:m MEDEIROS
R SIDENCIA: - Rua Duarte S/No Esq. Padre Roma.

DO Eatado)
as a� a u ora.. a li o; R UL O PAUPI"_ : da ESPECIALlDADB

Shutel, 129 - Florianópolil., Tel. 2530

Horário das 9 àI 12 hora. ai
(mllnha)

. ..

! D. J I .LU I Consultas - pela maDhA DO
VIEIRA DR f N G L E T T Odas 16 às 18 horas.

RUIl AnIta qarlbaldl, ..quina FILHO HOSPITAL. .

- ADVOGADO -

C ltó '. R Vi • I de General BItt,llDcourt. 1 -

TARDE d CaIxa Postal 150 - Itajaf
• •

onSll 1'10. - ua tor

1-' RESIDENCIA' Rua llocaiúva Ex interl)o da 20· enfermaria A ,- aa! a. I -

j Santa Cata' Diagnóstico-Tl'ato. Clínico c CI'rl-Irgl'co -'asreles 22 - FOlie �676. 139 TeJ.2901
• ,

e Serviço de gastr.o-entel'olo�la no CONSULTORIO rma. u Doenças e,
Res. - Rua Sao Jor�. 20 -

,

da Santa Casa do RlO de Janeuo I
CONSULTORIO - Rua do.

J'
Afecções de Adultos e Crianças.

Fone 2421.

I
DR ARMANDO VA l' '""

I (Prot· W. Berardinelli). ILHEOS nO 2 DR. CLARNO G. Pediatr'a O t l' T ti'
•

RIO ,DE ASSIS.n..a....IIt" Cur�o de neurologia (Pro!. RESIDENCIA - Felipe 8ch- GALLETTI
I -- r opec la - rauma o ogla -- Tisiologia

DR. SAMUEL FONSECA Austregesilo). midt nO 113 Tel. 2865
_ ADVOGADO _

Ginecolog'ia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.
CIRURGIÃO-DENTISTA 008 ServlçQ. de CUnlea Infantil Ex interno do HOlpltal mater-

I
Rua Vitor Meirele •• fiO. Curas de emagrecimento e engorde.

Clinica - Cirurgia - Protese da AilIlstêncla )Ionlclpal e ROI- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ FONE: 2.468
Denta'rl'a I pital de Cal'ldade DOENÇAS IN'fERNA8 Doenças da velhice.

DE ARAGAO - Florian6poli. -

Ralos X e Iufra-Vervelho CLiNICA MÉDICA DI Cl:UAJII- Coração. Estômago, intestino, - ALTA ClnURGIA
Consultório e Residência: Rua

I' ÇAB E.
ADDL1'OS fígado e via,S biliares. RiDi, ova- CIRURGIA TREUMATOr..OGlA DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparad'ora ..

Fernando Machado 5.
'

- Alergia _' riôs e útero. 'Ortopedia
Telefone: 2225 Consultório: Rua bl'unea .a- Consultório' Vitor Retrele. Consultório: João l'into. 18. ALMEIDA Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 10 andar.
Consultas: das 8,00 ás 11,80 IChlldO, 7 - CODllultaa da. 16 •• 22. Das 16 às 17 diàriamente. ADVOGADO Telefone 22-27

e das 14,00 ás 18 'hóras 18 horas Das 16 às 18 horas, Menos aos Sábados Escritório e Residência: H
"

D 14'
F.xclusivamente com hora mar- Re�jdência:' Rua Marechal Gui- Residência: Rua' Bocaluva 20. Res: Bocaiuva 135. Av. Hercilio Luz, 15

Ol'ano: as. as 18 horas (exceto aos Sábados).
eada. Ih'lrme, Ó - F'ône: 1781 Fone: 3468. F'one: - 2.714. Telefone: 8346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flurestais e de ornamentação, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, 'ao possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco 110

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecímentos e requererem aaterlzação
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen
te a 'esta Repartição, situada à ruà Santos Dumont nO. 6
em Florianópolis.

Telefône: 2.470 ---- Caixa Postal, :'195.

l!:ndereço telegráfico: Agrisilva - Florlanõpolts, �.

Viágem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO lcSUL-BRASILEIBO"
Florianópolis - Itaja! - Joinville - 'Curitiba

,_,.._ ,

Kua Deodoro esquin8�da
Rua Tenente .Silveira

FARMACIA DE PLANTA0
M,ES DE MARÇO

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense Rua

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano,
19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra.iano,
26 Sábado (tarde) - J:t'armácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.

I
BANCO de G�f,blTO POPULAR

I.' � AGRICGLA -

,

,I I

p ('o;
'LClUlJv .16 ' . , ,

\IIJ\,.("� <)'--<1-_'1,,0,1
f'LOf<IANOPOLIS - S�ó'.('ál'árln6.

'

2.021

I2,276
3.147
3.321

I
8.449
2.694
3.371
1.659

061-- _

o ESTADO

2.404
2.038
2.69.

,

--o-
ADl\lINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal' 1311.
Diretor: RUBENq A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DII
AQUINO

Representante. :
Representações A. S. 1.",1'4.

Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
N" Capital

Ano , 170,00
Semestre ......•.... Cr' 90,DO

No Interior
Ano ......... .. .... Cr' 2')0,00
Semestre . .-........... Cl'$110,00
Anúncio mediante contréto,
Os originais, mesmo Dão pu

blicados, não serão de�o.lvidol.
A direção não se responsabiliza

jlelos conceitos emitidos nOI ar

tigos assinados.

'Navio-Motor «Carl Hoepcken
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos apenas para movimento d. passageiros.

I As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãet
pre-judic,arão o horário de chegnda no RIO (Ida) ,

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCI):E"
INTINERARIO PARA O MÊS DE MARÇO

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

2/3
9/3 13/3
NOTA

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

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

7/3
3/3
14/3

nuCõlLWA, >'aOS&:IIRU

Raios X
Áparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radíológíce,
-

Radiograna� e radioscoplas.
Pulmões e coração (tórax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterílídade.
, Radiograt'ias de ossos em geral.
Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádío-pelvimetria).
Diàrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

DR. ALVARO DE
CARVALHO

/

Lavando com Baba0

'V'irgern E$1Jecialidade,
da Cla. IEIIEL INDUS'BIIL�J8ID,lIle. (marca registrada)

ecoDcmiza,.,se:jempo e dinheiro

" ..
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I ACONTECIMENTOS SOCIAIS
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Soneto
GUILHERME DE ALMEIDA

Fulvo herói medieval, cavaleiro do sonho,
no heráldico fulgor da couraçá, e da glória,
e ao épico trots r do meu corcél, transponho.
a vaga Pa leseina lnhospita e ilusória.

Hão-de as damas chorar-me e ouvir-Ihes-ei tristonho,
mil xácaras de amor nas pompas da vitória;
hão-de os bardos eon tar-me - e passarei, risonho,
da vóz dos menestréis às páginas da História ...

"Porque sempre trotou na frente o teu ginete?"
Porque, no topo audaz do altivo capacete,
sempre trouxeste a pluma heróica, desfraldada?'

_ "E' que fui nobre e amei! E' que levei comigo,
no meu peitó os brazões de um cavaleiro antigo,
e um nome de mulher na cruz da minha espada"!

-0-
SÃO BENTO DO SUL:

A símpatica cidade de São Bento do Sul, recebeu o

Concurso "Miss Santa Catarina", com grande interesse

e bôa vontade. Em reunião organizada pelo Presidente

da "Sociedade Bandeirante Esportiva", sr. Raulino

Scharf', ficou resolvida a apresentação de uma candidata

para representar a cidade e a "Bandeirante Esportiva",
no concurso "Miss Santa Catarina". Tomaram pa-rte
nesta elegante reunião: Sra. Scharf, sspôsa do Presiden

te do Clube, sra, Zulmar Borges Grossl, espôsa do diretor

Social da Bandeirante, sra. Zilda Zipper Habowsky, es

pôsa do sr. Alfredo Habowsky; Senhorita Terezinha

Ramos Virmon d, a provável candidata, moça bonita e

de finos predicados, Edite Kock, fino ornamento da so

cieda de loca I, Terezinha Schadeck uma loirinha gracio

sa, e a elegante Welane Kock. A reuniãa prolongou-se
até altas horas da noite.

O sr. Schorf', com apurado gôsto serviu-nos finos a-

peritivos.
MAFRA:

A Cidade de Mafra, pensa nas possibifidaes de man

dar a Florianópolis uma Sia. que concorra ao titulo de

Miss Santa Catarina, representando não só a Cidade,
mas tambem seu Clube que é o 14 de Julho.

Cinemascope em abril
o CINE RITZ já está sendo devidamente equipado pa

ra a inauguração do CINEMASCOPE, o que se dará na pri

meira semana de abril próximo.
-

A estréia do CINEMASCOPE, não resta dúvida, consti

tuirá brilhante acontecimento em nossa Capital e o seu su

cesso será absoluto, não só pela excelência -da nova técnica

de fotografia e som, como também pela importância dos

filmes que serão apresentados ..
Selecionado entre os grandes e numerosos triunfos cí

nemascópicos da 20th Century Fox, a Rmprêsa Daux pro

gramou O MANTO SAGRADO (The Rgbe), como o filme

d a estréia.
O MANTO SAGRADO é um drama bíblico e sua filma-

gem, de proporções épicas, foi feita na Terra santa, em

cores pela technicolor. Concebido numa grandiosidade e

luxo [ámaís apresentados na tela, custou essa produção -

que é a prímeíra em CINEMASCOPE - cêrca de oito mí

lhões de dollares. Seu elenco de milhares apresenta, em

primeiro plano, os famosos attístas Richard Burton, Jean

Simmons, Victor Mature, Betta st. John, Michael Rennie,
Dawn Adams e Dean Jagger.

A próxima inauguração do CINEMASCOPE no Cine

Ritz iniciará, entre nós, um dos mais espetaculares ciclos

de- triunfos cinematográficos!

Restaurante Rapoli
RUA Marechal Deodoro 5(·

Em Lages, no sul do Brasll, o melhor I

Desconto especial para 08 senhores vialantes.

- Eletro-Técnica Indúslria
e Comércio S. A.

A VISO
Acham-se à disposição dos senhores acionistas os

documentos a que Re refere.o art. 99 da lei das Sociedades

por Ações,
Florianópolis, 11 de março de 1955.

(Leonel T. Pereira) -,- Diretor-Presidente
(Juvenal N. Pereira) - Diretor-Gerente

SENAC
ESOOLA LAFAYET'l'E BELFORD GARCIA

- Esti'eito -

MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula para

cursos do SENAC.

QUEIME O SEU
I

Colchão Usado!

e o restante em 10 mensalidades

1 afamado colchão de móias DIVINO
2 travesseiros de mólas. ventilado
1 fino tapete de sala

COMO OFERTA ESPECIAL DE MARCO
,

DA

"A MODELAR"

Plortanépolls, Quinta-feira, 17 de Março de 1955
-------_ ----

COM APENAS CR$ 50,00

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

ANIVERSÁRIOS

SRA. TEN. ALTAIR
DOlVIlNONI

PORQUE
Transcorre, hoje, o ani

versário natalício da exma.

snra. d. Iracema de Oliveira
Dorninoni, esposa do nosso

prezado conterrâeno Ten.

Altair Dominoni, do Exérci
to Nacional e servindo no

14°. B. C.
Dama de elevadas quali

dades de caráter e coração,
a distinta dama grangeou
destacado lugar na socie
dade local, motivos pelos
quais, nesta oportunidade,
muitas serão às homenagens
que lhes serão tributadas.

O ESTADO se associan

do, formula os melhores vo

tos de felicidades.

ADQUIRIRÁ ESTE MES:

J

SR. OSWALDO MACHADO
O sr, Oswaldo Machado,

nosso mui prezado conter
râneo e particular amigo,
é figura destacada na socie
dade local e elemento de re

alce no alto comércio.
Idealizador de varias ini

ciativas que têm levado a

efeito nesta Capital, no sen-

tido de propiciar maior pro
gresso, tem-se saido vitorio
so dos empreendimentos,
grangeanido assim o alto RECORDANDO
a,preço e a admiração de

-
-

seus conterrâneos." "JA' FOI ASSIGNADO O DECRETO QUE ABRE O

Destacam-se do seu idea- CREDITO PARA PAGAR O AUMENTO DO FUNCIONALIS
lismo fulgurante as mages- MO _ Rio, 15. (O Estado) -- O dr. Epítácio Pessôa asslg
tosas organizações do Lux- nou hontem o Decreto que abre o. crédito necessário para

Hotel, o estabelecimento mo- pagar ao funccionalismo o augmento autorisado pelo Con

delar que tanto eleva a nos- gresso.
sa Capital, realçando tam- O credito é de trinta e um mil contos e o augrnento será

bem as qualidades de Dire- contado desde primeiro de Janeiro".

tor-presidente da conceitua- Esta éra a "manchete" da primeira página da edíçào
da firma Machado & Cia., deste Jornal do dia 16 de Março de 1920.

Comércio e Agencia. E continuava o noticiário com o seguinte telegrama:
Na politica 'o distinto con- _ nos REVOLUCIONARIOS LIDERTARAM O PRIN-

terrâneo tem tambem posto CIPE .JOAQl.!TIM- - Rio, 16. (O Estado). Dizem ele Paris qüe
a sua capacidade e a sua um commnnicado ali recebido de Berlim annuncía que o

privilegiàda cultura geral, dr. von Kapp ordenou que fosse libertado de sua prísâo o

tendo sido Vereador pela príncípe Joaquim, que foi o provocador e responsavel pela
legenda Vitoriosa do P;S.D., agressão soffrida no "Hotel Adlen" por dois officiais fran

de cujo mandato deixou in- cezes".
deleveis traços de sua per- Com destaque a mesma edição, sob nr. 1.461, trazia

sonalidade. amplo noticiário sobre a Revolução na Allemanha, onde a

Hoje, dia de seu aniversá- ocupação ele Berlin se deu sem derramamento de sangue,

rio nata'licio, o sr, Oswaldo o governo repeliu a intimação dos revoltosos com uma

Machado ver-se-á-á cercado I declaração feita pelo ministro Noske.
.

carinhosas manifestações de Já a última página trazia noticias locais, das quais

de apreço que seus ínume- destacamos:

l'OS amigos, correligionários "UM CASO MYSTERIOSO - FOI ARROMBADA A

e admiradores prestarão OURIVESARIA DO SR. CARLOS ·MEYER - Hoje às 6 ho

com Justifica-dos motivos. ras da, manhã, mais ou menos, o empregado da joalheria

Os de O ESTADO, se as- Meyer, Que costuma abrir as portas dessa casa ao ir faze-lo

sociando as homenagens encontrou uma dellas aberta.
'

que serão prestadas ao dís-: Immediatamente foi isto communicado ao sr. Carlos

tin to aniversariante, for- Meyer, proprietário do referido estabelecimento que por

mulam os melhores e mais sua vez annunciou o occorrrdo á polícia.

promissores votos de felici- Instantes depois seguia para o local, acompanhado de

dades, um escrivão, o sr. capitão Francisco Ferreira, delegado de

polícia, que abriu rigoroso inquerito a respeito .

-

FAZEM ANOS HOJE: O sr. Meyer.: juntamente com a policia, constatou o

_ sra, Gioconda Córdova arrombamento de uma das portas de seu estabelecimento

Vieira, esposa do sr, dr. Jo-
commercial na secção de ferragens, veríücando, porém,

sé Medeiros, Vieira, nosso
que nada lhe fora roubado.

prezado conterrâneo e colê-
Até a hora em que escrevemos esta notícia, a policia

ga-de-imprensa, atualmente que anda a procura elo mysterioso arrombador nada de po-'

residindo em Itajaí;
sttívo conseguiu saber sobre o seu paradeiro.

_ sra. Anastácia Bplrídes
Amanhã daremos melhores informes sobre este arrom-

Paschoal, esposa d ,bamento até agora envolto em grande mystério".
-

Apostolo Paschoal, d� a�:� -

- "�,ARDI,M MARAVILHOSO - O maestro sr. Alvaro

Comercio- local;
Ramos ja esta compondo a, musica da revista infantil

_ sr. Patrício Freitas,
"Jardim Maravilhoso", que será levada á cena em benefí

profissional do volante e
cio do Hospital de Caridade.

elemento muito relacionado
Essa revista é de autoria do nosso companheiro de re-

nesta capital;
dação sr, -Protessor Clementino de Britto"

_ sra. Anália Freitas, es-
- UMA GREVE NA LEOPOLDINA - Rio, 15. (O Esta-

d
do). Estalará, hoje, ao meio dia, a greve geral na E. F.

posa o sr, Dionisio Freitas; Leopoldina.
- sta. Maria da Glória

-

Soares;
A policía tomou as providencias possíveis afim de evi-

tar qualquer perturbação na ordem publica.
N. R.- - Este;:, como os demais telegramas de hontem

foi postado na Estação telegráfica do Rio, ás 11 40 e só no�
foi entregue ás 17,30, quanúo já estava encel'l'�do o no§s�
expediente".

.

AVENTURAS 00

RETIFICAÇÃO
"No Parecer do Conselho

Fiscal do Balanço da Fábri
ca de Tecidos Carlos Re
naux S. A., publicado em

nosso número 12.125, de 9
de março de 1955, leia-se
OSWALDO GLEICH, onde
consta o 'nome de OSWAL
DO ALZUIL."

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batlza-
os dos - Aniversários e Casa

mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel 3.416

3
�------- ............... -

�-----------
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AR LIVRE E RESFRIADOS
O ar livre tem influência

benéfica sôhre o organis
mo. O ar parado, quente e

úmido dos ambientes fe

chados impede que o orga
nismo possa reagir às brus
cas mudanças da temperatu
ra ambiente. Por isso, os

indivíduos que vivem den
tro de casa, com mêdo do
ar e do vento, resfriam-se
tão frequentemente.

Defenda a saúde, man

tendo ventilados os lo
cais em flue permanece
e passando grande parte
do tempo ao ar livre.
- SNES.

Es_udo de
linguas

EDIMBURGO - O "E

dimburgh Evening News"
acaba de dar publicidade a

uma estatística municipal
sôbre o estudo das línguas
estrangeiras nesta capital.
Segundo a referida esta

tistica o francês ocupa o

primeiro lugar entre os

idiomas estudados, em cará
ter facultativo, nas escolas
secundárias de Edimburgo,
com 7.412 alunos, vindo em

seguida, o latim com 2. 367,
o grego, o alemão e o espa
nhol. CSIl)

Preceito do Dia

POUCA ESPERANCA DE REHAWER
,

Bens alemães no estrangeiro
Perderam-se bens num va- mem em consideração os

101' total de 15 a 20 bilhões "bens inferiores a 10 a

de marcos - Liberalizações 120.000 dólares, limite este

cíações nos E.U.A. I que está sendo discutido

Hamburgo: Círculos bem nos Estados Unidos. Abs.,
informados calculam o va- I que conta hoje 53 anos é
lar do� bens a�emães no es-I considerado um dos homens

trarigeiro confiscados e ex- de confiança do Chanceler

propriados d rrante e depois Adenauer já se tendo falado
da guerra em 15 a 20 bi� dei� como possível ministro
lhões de. marcos, referentes do exterior ou das finanças.
a prcpriedades, cré{Jitos, Abs já tomou por. varras

marcas e patentes. Esta so- vezes parto em sessões do
ma distribuí-se por quase Gabinete. Há dois anos Abs
todos os países do mundo. evidenciouse na Conf'erên
i<Jm muitos deles já terrní- cia do Londres sobre as Dí

n?u a sua liquidação. Há vidas Externas Alemãs, na
aín da esperanças de recu- qual se restabeleceu o ser

peral' parte dos bens ale- viço ele pagamento das díví
mães 110S Estados Unidos, das externas alemães.
onde, recentemente come-

çaram negociações sobre a Ultimanente a República
liberalização. Trata-se nes- Dominicana, .o Uruguai e o

te Caso de bens particulares Cuba liberaram os bens ale
num montante de 450 mi- mães. Tomaram medidas
lhões ele dólares. idênticas a Colômbia e o

Como portavoz da Alenta- Panamá. O Brasil liberou os

nha, o banqueiro �ermann Ias bens de alemães residen
Abs advoga que nao se to- ; tes no país.

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

EDITAL DE MATRíCULA

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

senhores c?m:rci,antes e demais interessados, 'que o Cur
so de �d�Issao a Escola de Comércio (CAD) funcionará
em horm:lO ?oturno e a matrícula para o mesmo' será fei
ta naA propna Escola, diàriamente, até o dia 20 do corren-

te mes. '

.

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

, !-"O.CAL DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d OhvelI'a - Rua Tiradentes, nO 17, sobrado - Das 18
às 20 horas.

.

Florianópolis, 10 de março de 1955
Roberto Lacerda

Diretor Geral Interino

•• r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

, 1
•

"BICHO" PELA
VITÓRIA

-,

CONSTA QUE A DIRETORIA DO C. R, ALDO LUZ, DESGOSTOSA COM, UMA DECISÃO DA FEDERAÇAO AQUÁTICA DE
SANTA CATARINA, NAO IRÁ A' DISPUTA DA PRIMEIRA REGATA OFICIAL DO ANO, PROGRAMADA PARA O DIA
27, CONFIRMADA A NOTICIA MUITO PERDERÁ EM BRILHO A GRANDIOSA REGATA.. /

Informes chegados do Rio
dizem que os jogadores ca

riocas pela bonita vitória
alcançada diaute da repre
sentacão mineira em Belo
Horizonte, pela contagem de
quatro a zéro, serão gratírt
cados com cinco mil cruzei
ros cada um. Adianta a in
formação que maior será o

"bicho" dos guanabarinos,
caso eliminem os montanhe
ses na segunda peleja que
será jogada no lUa.

•••••••••• ,••••••••••••••••••••••••••••••••••., �tt••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••••
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"O Estado" Esp
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ortivo

ermo segunda peleja, já das para o centro do campo, rá que apresentar modifica

na finalíssima do certame v�sando os j,o�adores do C�- : ç,õ;s: GUJ:g�-Dim,. �:ntro
estãdual, defrontaram-se, XIas. A polícia local repri- i médio, esta Imposslbrlitado
domingo ultimo, no campo miu esta atitude e prendeu, de jogar. Machucou-se se

do Hercílio Luz, na cidade mesmo, os desordeiros -Il'inmente no encontro de do

�e Tubarão as homogêneas aquêles que depunham con-lmi�1go, sendo .�evado, a�ós
equipes do Caxias, de Join- era a educação do povo tu-::' o jogo, de aVIa0 para Join
vil e, e Ferroviário, daque- baronense. Em campo, tam-: v il e, tal a gravidade de seu

la cidade sulina. bém, S. S., procurou punir ferimento. Cleuson, também,
Êste reporter que assis- os desleais players,- evitando I'

machucando-se gravemente,
tiu o primeiro encontro na as jogadas ríspidas. não jogará na partida de

cidade de Joinvile, e viu O gol de empate do Fer- domingo. O técnico Pimen

o Caxias submeter, o 'seu
I
roviário nasceu também de .tel afirmou a .não particí

oponente pelo coerente es-! uma jogada infeliz de Ivo, pação destes dOIS eleme�,to.s.
core de G tentos a 3, e ob-

I
zagueiro caxiense, que mar- Quanto ao Ferroviárfo

servou, também, a maneh',a'leou contra seu clube. voltará o ponteiro Nor�il1ho,
fácil como o "Clube dos Mi- Com este escore .terminou I fOl'man?o o ataqu.e tJtula�"
Iionários" envolveu o seu a pugna, 2 a 2. FICOU as- i Esperamos, aSSIm, a par

adversário jogando com de- �il11 o estadual, ainda, sem tida final que apontará o

sembaraço e vencendo como rm campeão, ficando a de- Campeão do Estado de 54.

campeões, a técnica apura- .isão para domingo, aqui no
da do Caxias o índividua- iampc da F'. C. F. Terão os

I
TIMES

lismo de sel�s cracks for- rlorianopolitanos a oportu- Fe�Toviário: Pipa,. Jaime

mando um paradoxo com a .iídade de presenciarem este e Belga; Sam Martim, An

atuação bisonha do Fer- .mcontro que reunirá as toninha e Edílio; Norzinho,

roviário, por tudo isso," pe- mais categol'izkdas equipes Nilsón, Louro, Mangueira e

lo q ue êste cronista viu, e o .le nosso Estado. Reming.

.que espelhou a realidade Para' o encontro de do- Caxias: Puccini, Helio e

daquele encontro, não punha mingo o time do Caxias te- Ivo; Hoppe, Gunga-Dim e

dúvida quanto a vitória do

Caxias. Êle mostrava-se

como o favorito daquela pe

leja - como o provável
campeão. Contudo a par
tida mostrou-se bem dife
rente da primeira. O Fer

roviarro surpreendeu. Do

time medíocre com que se

apresentou em Joinvile sur

giu com um team decidido.

Seus players jogaram como

verdadeiros cracks. A mu

dança no Ferroviário foi

completa. Assim o "F'er

rinho" soube disputar de

igual para igual e obteve o

justo empate, credencian
do-o a uma terceira partida
nesta capital, domingo pró- /

Joel; Euzébio, Cleuson, Jua- mingo. Somou Cr$ 66.233,00 vel do Sr. Osni Melo, permí-
rez, Perequito e Didi. lo total da arrecadação. tiu que os cronistas espor-

JUIZ tivos pudessem acompanhar
Dirigiu o pré lia, com se- AGRADECIMNTO o certame estadual e depois

gurança e acêrto, S.S. Os- Mais 'tuna vez deixamos o divulgá-lo através de suas

va ldo Meira, árbitro da F. registro do nosso agradeCi-I crônicas e eomentários. Em
C. F. menta ao Sr, OSl1i Melo, nome da imprensa especiali

Presidente da F. C. F. que
I
zacla da Capital e dos des

possibilitou a ida da crôni-I .portistas o meu agradeci-
Alcançou o record a ren- ca especializada à cidade de menta.

ela obtida na -peleja de do- Tubarão. �ste gesto louvá- I Francisco José' Pereira

Pela contagem de dois
ten tos a zéro, o time'do Co
rítiba abateu o "onze" da
Esportiva Jacarezinho, na

primeira partida da "me
.hor de três" para decisão
do Campeonato Paranaense
le Futebol d-e 1954. O es

juadião coritibano acha-se
igora sob a direção do
.oach uruguaio Feliz Mag-
10, há pouco saido das fi
eiras do Imbituba Atléti
;0 Clube da vida de Henri
lue Lage.

" "

VITÓRIA DO
CORITIBA

Polarizando Iodas as atenções o orande encontro de dominoo

RENDA RECORDE DE
ARRECADACÁO

'r

Calendário para 1955

• De Pórto Alegre chega-nos

O J C
-

·

F]'
notícia de que o Estádio

ogo .

, axias -2 X' er- :)limpico, local do jogo entre
.-

_

_

- ;auchos e paulistas, realiza-
do domingo último, ficou' su-

. · �.

2 ,. b
A.f perlotado, tendo as suas bí-

rOV Ia rIO ", e''m' u a rao [11et.
erias apurado a fabulosa

30ma de Cr$ 780,935,00, a

Caxias e Ferroviário de- na l batalha que decidirá a ti vos locais que os dois con-
maior renda ele todos' os

verão treinar na tarde de
I

corôa de campeão
.

catarí- Ijuntos preferem viajar para tempos ul�rapassan�o em

hoje em seus redutos, pl:e-
I
nense do. ano pas�ado. I esta Capital amanhã, realí- I �luze�tos mIl" ,cruzClros o

parando-se para a sensaclD-1 Fala-s� nos meios espor-,zando, à noite. do mesmo Ilecolde
anterior.

, I � f . (, / ,dia ou pela manhã do clü}.
-

.

. ..,...a· -__m·.a �
- �."..� � ..-,. "'"'" _ "J"'_ �. seguinte o "apronto" para a Igigantesca luta da próxima

domingueira no estádio da ra o rubro-negro de Tuba
rua Bocaiuva que deverá rão que nunca foi campeão
apanhar um dos maiores cata iinensa como para o
públicos já vistos em jogos alvi-negro de JoinvilIe que
do certame estadual, 'pois aspira bisar o magnífico
enormes caravanas de tor- �eito de 1929 quando pela
cederes deverão estar aqui primeira e única vez 'sagrou
até às 12 horas de domingo. '.,;e campeão de Santa Cata-
Ferroviário e Caxias, não rina,

'há negar, saberão dar tudo' Vamos aguardar o pró
pelo triunfo que será de

I

xiino domingo para conhecer
suma significação tanto pa- : o nosso campeão!

A DURAS PENAS AS BRASILEIRAS
FORAM .sUPERADAS PELAS

NORTE�AMERICANAS
MÉXICO, 15 (V.P.) - graram vanta g éns de 42 a

Num emocionante jôgo que 41, 47 a 42, 47 a 45 e, por
se decidiu nos últimos 6 último, 51 a 45.

minutos, o quadro de bas- Nos últimos 3 minutos,
CALENDÁRIO PARA 1955 quetebol feminino dos Es- as norte-americanas centro-

MARÇO tados Unidos derrotou as laram a pelota e provoca-

5 e 6 - 1.0 Torneio de Abertura de Temporada - Lira moças do Brasil, por 51 x ram vários "fouls" que lhes

T.C. - Florianópolis. 45, perante um público en- custaram caro.

26 e 27 - Torneio Amistoso C.M. Paraná x T.C. Bôa tusiasta que lotava o aucli- A melhor encestadora
Vista - Joinville. tório Nacional. brasi leira foi Ag la

é

Giórgici,
ABRIL O jôgo esteve favcrável l com 16 pontos, seguindo-se

9 e 10 - Campeonato Estadual Infanto-Juvenil - 1..0- ao Brasil durante suas prí- Maria. Cardoso, com 8 e

cal: Lira T,C. - Florianópolis. meiras 3 quartas partes, Zilda Ulbrich, com 7. A nor-

17 - T,C, Bôa Vista x Lira T.C .. Local: Bôa Vista _, mas, no último quarto, as te-americana que mais pon-
Joinville. norte-americanas tiveram, tos marcou foi Lurlyne BELO HORIZONTE, 16. cariocas, numa verdadeira

17 - C.N. Marcílio Dias x Tabajará T,C. Local. Taba- uma fantástica reação. Os Mea lhouse, com 15. (V. A.) - Domingo à tar- i "blitz" assinalaram 4 ten-ximo.
- jará T. C. -,- Blumenau. tempos parciais são elo- I

A brasiIeira Zilda Vlbrich I de, o selecionado carioca de tos. Ademir, embora bas-Na primeh'a fase o Fer-
MAIO quentes. I teve clt!! retirar-se do jôgo: futebol, derrotou sel1sacio-

I
tante contundido, marcou 2,roviário venceu pelo escore

I b i I t
..

I I
15 - Tabajará T,C. x T.C. Bôa Vista - Loca: Ta a,- O último quarto começou devido a uma caimbra sofri- ,na men e o mll1en'0 pe o, es- I Leónidas, um, que fez vi-

m Ín imo. Neste primeiro d 4 t tjará - Blumenau, com 41 a 34 a favor do Bra- da no 30 quarto. Maria Car- ,core e en os a zero. De- 'brar a enorme assistênCia,llalf-time a equipe sulina
15 _ Lira T.C. x C.N. Marcilio Dias - Local: Lira T.C, si!. As norte-americanas fi-I doso retiÍ'ou-se p.r excesso' vi do a uma contusão de

I
e Nívio" um também. Osjogou mais do que seu ad-

_ Florianópolis. zeram 2 cestas e se coloca- de "fouls"; também no (tlti- Ademir, os metropolitanos I cariocas já retornaram ao
versarlO. A defesa rubro- .

d'f' I
.

JUNHO rum a 41 a 40. Depois, 10- mo' quarto. tIveram I ICU dade, no pri- Rio, em duas turmas. O téc-
negra rechaçou com decisão

4 e 5 _ Torneio Amistoso C.N. Marcilio Dias x C.M,' meiro tempo; de armar o nicá Martim Francisco de-
o forte quinteto do Caxias.

Paraná, seu ataque. Com isso a pri- darou estar satisfeito comO ataque envolveu, criando 19 _ Marcilio Dias x T.C. Bôa Vista. Local: Mm'cilio meira etapa ence,rrou-se com o triunfo, muito' embora'sérios lances, inclusive o do
Dias - Itajaí. , TORNEIO DE ESGRIMA o placard de O a O. No se- triste por ter derrotado o

tento, a defesa alvi-negra
19 _ Lira T,C. x Tabajara T.C. - Local: Lira - Flo- gundo tempo, no entanto, os selecionado de sua terra.'de Joinvile que se sentiu

rianópolis. "IRINEU BORNH.AUSEN"impotente ante os avanços , JULHO _

.
coordenados do Ferroviário.

3 a 17 _ Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil e Ju- Terá início, sábado prÓXi-\ Paraná - Prova de equipe.
Isto no primeiro tempo.

'

ventude (RIO). mo, o "TORNEIO IRINEU, ÁS 20 horas - na séd� da
Na fase derradeira modi-

23 e 24 ,_ Torneio de Seleção (masculino e feminino) BORNHAUSEN", comemora- Associação Atlética Barriga
ficou-se o rítmo de jôgo. O

para o Campeonato Hrasileiro .:.... Florianópolis, tivo á formatura da la. tur- Verde:
Caxias que vinha atuando AGOSTO ma do CURSO DE ESGRIMA Início da prova de bolão
com indecisão, encontrou 12 e '13 - Torneio Interno do Lira T.C. - Todas as DA POLICIA MILITAR, com CORONEL DUARTl!' PEDRA
no tempo restante, o seu Classes - Florianópolis. a seguinte programação: I:'IRES - Competidores: Po-
verdadeiro poderio. O ata- SETEMBRO Sãbado ás 14 horas na sala lícias Militares ele Santa Ca-

que, junto com a defesa, co- 3 e 6 _ Torneio Amistoso C. N. Marcilio Dlas x C. M. d'armas da Polícia Milita:r: tarina e Paraná.
meçou a se entender. A Paraná. - discurso elo orador da Ás 21 boras na sala d'ar ..

pressão alvi-negra .foi se 1[J a 24 - XXX 1.0 Campeonato Brasileiro de Tenis - turma; mas da Polícia Militar,-
acentuando até que sur- Rio de Janeiro. Entrega dos certificados e continuação das provas de
giram os tentos. O primei- OUTUBRO distintivos aos instrutores ele espada.
1'0 cabendo a Juarez, após 15 e 16 _ Torneio Aberto Infanto-Juvenil elo Tabajara esgrima; Domingo - às 9 horas _

um bem entrosado 'ataque T.C. - Blumenau. Homenagem aos eXl110S, na sala c1'armas da Polícia
do Caxias. O segundo nasceu 22 e 23 - Torneio Amistoso T.C. Bôa Vista x C, :rv! srs. Governador elo Estado c Militar - final das pl'Ovas de

dos pés de Antoninho, cen- Paraná. Secretário da Segurança espada.
tro médio do Ferroviário, NOVEMBRO Pública. ÁS 14 horas - no stand

lançando o couro contra 5 e 6 -- Torneio Amistos C. N. ,Marcílio Dias x C. M. As 15 horas - Inaugura- Capitào Paiva - Prova de

suas próprias redes. Paraná, ç��o elo equipam,"l1to elétrico Tiro'::: ::::;embal'gador Nelson

Aqui, quando vencia o Ca- 12 e 13 - Torneio Aberto de gstreantes do T. C. Bôa de sinalização para compe- Kll'i':r,'; Guimarães.

xias, iniciou o Ferr'oviário Vista. tiç0e:;; de e:;;pacia, com início ÁS 21 horas - na séde da

um jôgo pesado, fazendo-se DEZEMBRO d::l PROVA CORONEL BREN- Associação Atletica Barriga
valer da deslealdade, das 11 e 12 - Torneio de Encerramento - Ll�'a T. C. -- N'O PERNETTA _:_ homona- Verde:

jogadas ilícitas. A torcida Florianópolis. gem ao Comandante da PD- Entrega dos 'premios aos

também cooperou neste de-
, O�SERVAÇÕE� - Os tor�eios _

dos dias 17 de abril, 15 IlíCh Milita�' do :paraná -- venCedOl'ES:

feito. Garrafas foram ar- de malO e 19 de Junho constltuirao o Campeonato Esta- I Competidores: Policias Miliw

I
Coquetel aos homenagea- Praça da Sé, 28 - Te!. 33-9070 - C. Postal 6374

. ,,'

o'q;;",b.""- dual pô, 'ou!", Tin""u'Tirtõ , "'iílnfuo), J t"" d,'Santa 'Catarina

.,:, o"V;�tant", I
'São -Paulu.

FEDERACAO CATARINENSE DE TENIS
r

MARTIM FRANCISCO: ::DERROTARE
MOS OS PAULISTAS NAS FINAIS"

ESTUDE POR CORRESPOND1!:NCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

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

R.

ECIT
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ODONTOLOGIS

TAS DE SANTA CATARINA
ASSEMBLÉIA GERAL

CONVOCAÇÃO
De ordem do Sr. Presidente, convoco os senhores as

sociados para a Assembléia Geral que será realizada no

próximo dia 17 do corrente, qu�nta feira, às 19 horas em

primeira convocação e às 20 horas em segunda convoca
ção, de acôrdo com o artigo 26 dos estatutos, no prédio
da Administração da Faculdade de Farmácia e Odon
tologia de Saúta Catarina, Rua Esteves Júnioi' nO. 1.

Assuntos: Reform'a de estatutos e aumento de men
salidades, � fundação do Sindicato dos Odontologistas de
Santa Catarina. /

'

Florianópolis, 13 de março de 1955
Werner S!>ring-mann - 10. Secretário

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flóríanépolls, Quinta-feira, 17 de Mar JO de 1:)1;5

Se a Polícia Militar é di- 'neficiarão, além da Corpo
retameute subordinada ao I ração, os serviços e o con

lovêrno do Estado, que, trôle da própria adminis
nistóiia é esta de estar de- tração estadual. É que, atu
ieuden do da Secretaria da almente, além da dispersão
;egurança Pública na sua elas verbas, o total nunca

"arte orçamcntária ? A Po- rica em posição de fácil vi
ícia Militar deve ter, como slb ilida de. Citemos, para
il'gão direto, seu orçamento exemplo, o caso das RESER
iróprio. Dependerá, isso VAS; essas, percebendo pe
sim, no que concerne ao ser- lo Tesouro fazem dispersar
/ico policial, porém, [a- volumes que compõem o to
n�iR no que tange a parte do e diluem, assim, os Pl;Ó�
m ili tar pois aí-não somente prios problemas mas fazen-

OFICINA MECA,NICA E .SERRELHERIA (Secretaria da Seguransça elo o que passem quasi des-
Pública, mas à outras e- percebidos .

�l'eUn'ias e também as Pre- O, fato dos inativos não
�eitl11'as e até en tí dades do serem pagos na Corporação
;ov[;1'no Federal. 'TIas no TESOURO, não dá
Reorganizada a' Polícia idéia exata do montante das

Vrilitar, dentro do que es- .lespesas. Reunidos daria
.á determinado em seus pró- que pensar a muitos econo

n-ios estatutos, isto é, cria- mistas e assustaria muita
'lo o órgão capaz de uma li- gente, mas isso será moti
�'aGíIo direta com o Governa- vo de outra explanação que
101' neste caso o Quartel pretendemos fazer exortan
General de que já tratámos do a administração governa
mteriormente, f icará êste mental a aproveitar ao má
::ompartimento em três di- "imo as grandes' Isomas de
Jlsoes, cujas vantagens se- energias aproveitá...eis que
rão de grande alcance e estão contidas nos inativos,
efeito para progresso da as quai,s aproveitadas comLONDRES, 15 cu. PJ - da não desenvolvidas no no-

"t t' h I Corporação, já que é o meio s a b e d o r i a contribuindoCERTA noite de inverno, ha mm os anos, eu m a com- fhe Times publica, hoje, um roeste do Brasil".
t 1

.

'na' único de promover o indis- gTandemente para êsse de-oromisso ele ir encon rai'-me com um c os nossos mlSSlO < -

lespacho do seu correspon- IvIais adiante, declara qUI?
;'ios que estava em férias, Estava nevando. Quando o meu lente no Rio de Janeilo, em essa região é uma das mais pensável 'descongestiona- senvo,lvimento que a Cor

hóspede desceu do automóvel,' sua valise se abriu e uma 'jue se descreve a nova USi-lí ricas em recursos minerai, menta que attÍalmente as- poração precisa para se ca-

d t' d lho na 11eve fixa as fontes de evolução, locar nas condições de pres-- para quem consegue a- grande variec[ac1e e ar 19O5 e seu uso se spa U ' la hidrelétrica ele Paulo A- elo país e que com um ade-
travessar o período que vai Fiquei admirado da calma com que ele reagiu diante fonso, no Estado da Bahia, !'qUaclO sistema ele ,irrigação estancadas pelos serviços tal' o serviço que deve, no

dos 60 anos 75 anos. E du- daquele incidente desconcertante. "Ainda bem", disse ele, ;omo "a maior ela América "pedem-se explorar ali plan- .

acumulados sôbre os om- rromento atual.
rante êsses 15 anos que "que isto não aconteceu quandO eu descia na prancha do do Sul". tacões de algodão, cana ele bros do Comand� o �mlco
ocorre a maior parte das vapor". Sua auto-disciplina fez uma indelével impressão Diz o articulista que, com ac.�lcar, fibras e óleos vege ..

I
que poderia dar as mesmas

mudanças físicas e bioquí- no meu espírito jovem, Como podia ele mostra:-se tão ,con- I essa usina, "se abre novo tais, ,bem como estabelecer a livre curs?, êss� o mal ne-

micas. Depois dos 75, o res- formaelo? Por que não explodiu em exclamaçoes e ate em futuro a imensas regiões ain- ;'indústria do gado". fasto ocasIOnado pel� cen-

to do caminho é fácil. impropérios? Não teria ele interesse na sua pr_?priedade? I
'

tralização de _há mUlto 1'e-

Ao realizar um estudo in- No entanto, o certo é que ele teve uma reaçao baseada _. legada ao abandono nas de-

tensivo deI 1.000 anciãos, no fato de que há muitos anos frequentava a escola de I mais fôrças armadas, onde
entre as idades de 80 a 100 Deus, Ali tinha aprendido a dominar seu genio, a discipli- ,

'

os altos Comandos somEm-

anos os médicos verificaram nar-se, enfim, Assim foi que Deus, que é fiel, não perm!tiu te com os altos problemas se

que 'os males que, em geral: que aquele missionário fosse vencido, mas proporcionou- envolvem, deix�ndo aos Co-

afligem a velhice, como a lhe meios de livramento. mandos e Cheflas n_:enores,
arterioselerose e a hiper- as pequenas questo.e� de

tensão arterial, diminuem, ORAÇÃO d�sCiplin� e �e aAdmmlst�'a:
na realidade, depois que se Nosso Pai, tu iniciaste uma boa obra em nós. Mostra.-

ç�o� Asslm ,�el:1. eles mal�l
atravessa aquele perio'do. nos sempre o teu caminho, instila em nós o teu espirita \l.1SaO e posSlbl:ldade pala

Apesar da agitação cada para que sejamos conduzidos a Cristo. Concede-nos alegria penetrarem malS fl�ndo no

vez mais acentuada do mun- de coração, ao submetel'-nos a nós mesmos à diseilllina do âmago dos aconteclmento.s
do, as pessoas estão viven": bom viver. Rogamos-te em nome de Cl·isto. A�ém. que cOl:duzem e �e,te�'m:-
elo mais. Os antibióticos, nam a Vlda de uma lll�tItUl-
como. a terramicina e a te- PENSAMENTO PARA O DIA

çãp destinada a serVIr um

tracina, combatem, de ma- povo que progride a olhos
Naquilo em que Cristo mesmo sofreu, sendo tentado, .

tneira eficaz( um número
J'!:le é ,suficiente para ajudar-nos também quando somos

VIS os.

cada dia maior de enfermi- Os compartimentos aos

dades. Os progressos na lu- tentaelos.
quais acabámos de nos refe-

VILH WANQUIST (Suécia) CHEFIA DO ESta contra o cancer são ani- rir, são a ,< <

.-
madoras e os médicos acre- TADO MAIOR, supenten-
ditam que dois novos medi- dendo todos os setores e se

camentos, a clol'opromazina encarregando dos assuntos
e a Rauwolfia serpentine, EX"URSIONli'ioTA ""R�'?<L"'" .... II I.Jft" de disciplina e emprego de

Ç(NT�O \I i;> ,... 1""'_1."''' "Al-i.!.Jkv t DIRETOtornarão mais confortável a •
• ',- toda a rapa; a -

vida dos velhos, A hiper-. -��LQí'.'MBJJ.)- RIA GERAL DE INSTRU-
tensão arterial não é, neces-, Com is�e vAlol!' VoS.

'

FUNDADO EM 16-9�54 çÃO, encarregando da for-

sàriamente, consequência da ó.bl'iJl't-umuonta. que JOVEM CATARINENSE t mação dos policiais, esp�-
idade. Pode perfeitamente lhe ..ender.i jul'O com· ---- -=- _. �, ,'_r_

,_ ,-> • cialização, revisão e trel-

ser combatida. O mesmo se p�nsc.dol' e ÂGORA QUE SURGIU A TUA SOGIEDAOE\ lERÁS' r namento; o SERVIÇO GE-

pode dizer de certas subs- -::--=--=--=--==-- levdJl'Á pdl'd SUd res'd@n·MAIORE·SOPORTUNIDADESDECONHECERAIRAL DE INTEdND1tNCItA,tâncias que se formam no I ci<ium lirJo e útil p,'esHnte: � abrangendo to o .0 s: 0.1'
sangue e provocam a es- um BELíSSIMO eOFREde ;4Ç?O aROMADO. TERRA CATARINENSE. NÃO Pt:RéA TEMPO. (N = administrativo da mstltuI-
cleros e das artérias. Essas

G APt"OCUI"� hOje" NOVO VíA� NOS HOJE MESMO, TELI NÜMt E ENOERf = ção. Será inteiramente con-

substâncias não continuam NCO GRICOLA . ,I sagrado a esta parte, a nos-

a aumentar com a idade, ÇO 'A ,CAIXA POSTAl. 489- FLO.'!ÀN<,WOLlS-S.C, sa expo'sição de hoje.
mas, ao contrário, diminu- fL.ORIANÓ� c7�,',;:! ÇATARI� H'. -�-' '

'"-_ As vantagens da insti-
em a l_l�rtir dos 75 anos. tuição desta Diretoria, be-

CONCERTOS'DE MOTORES A OtEO eRO
. E MÁOUINA5_A VAPORES

.� .•
Rua: São José (nas proximidades do

«No_Lenaculo)) Balneário) Ponta do Leal, no Estreito.

o ESTADO
_ ....__ II

Em lóco a equitação alemã
,)

Os melhores cavalos-Wínkler e Thie de.
mann. em grandes competições .

N os últimos anos obser- , I in, "Meteor" que lhe permi-
vou-se que cavaleiros e ca- com a qual obteve am Har- 'tiu esta vitória.
valos alemães conquista- risburg a primeira vitória I Fritz Thiedemann é filho'
ram bom renome nos tor- de um cavaleiro alemão nos' de um lavrador e' interes
neios internacionais graças Estados Unidos desde há sou-se pelos cavalos desde
á sua tenacida de e a sua de- mais de vinte anos, é, na criança. Depois de receber

dicação. Em todo o mundo sua opinião, o melhor cava-
I
a sua formação como agri

aparecem cavalos alemães :0 que hoje existe no mun-
I

cultor, dedicou-se á equita
nas competições. No ano de do. I ção e ao adestramento de'
1954 venderam-se ao estran- Hans Günther Winkler' cavalos. A sua profissão
,geiro 607 cavalos de sela esteve durante muito tem- (traz consigo que viaja mui

alemães, da região de Ho- 00 á sombra de Fritz Thie- to. No ano passado tomou
nover, que representavam .lemãnn, o mais popular ca-

I

parte em várias competi
um valor de 1,1 milhões de valeiro alemão da actuali-' cões nos Estados Unidos.
marcos, Alguns deles segui- cinde. 'I'hicdemann obteve Thiedemann tenciona res

ram para os Estados Uni- em Helsinquia a medalha
I

tringil' a sua' 'participação
dos e para a Africa. de cobre, ganhou tres vezes

I
em torneios internacionais

Depois da guerra, que o Derby de Obstáculos da' para se dedicar mais ínten
trouxe tão graves prejuízos Alemanha, ganhou em 1951 samente á criação de cava

à criaçã o de cavalos na Ale- e 1952 o Grande Prémio de los, pois a venda de cava

manha, não se acreditava Aachen e colocou-se em se- los alemães é, na sua opin i
que valeria a pena manter gundo lugar no Campíona- ão, um excelente reclame
os antigos centros de cria- to do Mundo, disputado em para a Alemanha. Apesar
cão, As palavras do ex-cam- 1953 em Paris. No ano pas- de todas as honras e títulos

peão do 'mundo, o espanhol sado, recebeu das' mãos 'da obtidos em torneios em to
Frnncisco Goyaga, que af ir- Rainha Isabel II o "Copa do o mundo, vê a sua prín
meu recentemente serem os ':lei George ·v" no Torneiro c'ipal tarefa na criação e

cavalos de Han over os me- internacional de Londres. educação de cavalos de alta
lhores cavalos do mundo pa- Foi;» seu cavalo de Holste- 'nobreza.
ra provas de obstáculos,
prova que não se aplicaram
em vão meios fina.nceiros
consideráveis e uma soma

incalculável de esforços na

reconstituição de cava los
na Alemanha. No Torneio
Internacional de Berlim, em

Fevereiro último,
'

Goyoaga
obteve o primeiro lugar,
ganhando cinco competições
com "Fahnenkoenig".
Goyaoga perdeu em Ju

nho do ano passado o cam

peonato do mundo em Ma
drid, sendo batido pelo ale
mão Hans Gtinther Wínkler
que ganhou a competição
com a égua "Halla", de dez

anos, 'e recebeu o taça de
ouro das mãos do Genralís
simo Franco. Winkler con

ta hoje g2 anos e ;é filho de
um mestre de estábulo. Em
1948 conquistou a sua pri
n-(eíra vitória ern público,
nos anos de 1952 foi campe
ão da Alemanha em compe

tições de obstáculos, Não é
sómente um excelente cava

leiro mas <O seu amor pelos
animais e a sua intuição fa
zem dele um excelente edu
cador, A sua égua "Halla';

1I9ora. cada vez que usar ,_,

, KOLJNOS V. Ob�in

MAISPRUIE(fAV
• do que 1'/.111100 f. li'

'Durante o dia todo,
, proteção CL ntra
(\<: ácidos que
.oausam a. cárie ...jrapuJ' a
e o mal\Jlálito! lVOVAAçãoilnti-Enzimdtica!

... • �� �:_�=_--
-.a
M·a·

i���---..��.-:.:-=,

Com a Biblía na Mão

QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO

Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das

"ossas fôl:cas' l)elo contl'ário, juntamente com ii, tentação
�os il'ovm�á livramento, de sorte que a podereis suportar.

(I Cor. ÍO:13). Ler I Cor. 1:4-9.Longevidade
A probabilidade de se

cheg:u aos 100 anos são

bo_cs - segundo um grupo
de médicos de Nova York

NÃO HAVERA PUNIÇÃO? cíilo da nossa

vre.

imprensa li-

5;

A imprensa quando vive Estamos agora acompa-
rm ambiente de liberdade é nhando pela "Fôlhas" de
una grande arma de moralí- São Paulo duas reportagens,
.acão de costumes e se o uma apontando os culpados 1,'ovêrno amparasse com me- pela perdição de menores,
didas saneadoras, se punis- atraindo moças para os

.e os culpados que. os jor- "dancings" e depois jogan-j'tais apontam, caminhar-se- do-as à perdição total, fal
ín mais ràpidamente para o sificando documentos quan
caminho que tanto o Bra- do as "pequenas" são me

.il precisa trilhar, em todos nores de 18 anos. É uma sé
)S setores da sua vida ati- rie de reportagens in teres
ra, sem exceção. santíssimas, pena que o a u-

O grande exemplo do que ter delas tenha: morrido
dizemos 'foi a campanha da não vendo o sucesso do seu

:'T1'ibuna da Imprensa" pe- trabalho arriscado. Endere
la qual um govêrno veio ços ele responsáveis, nomes,
.baixo com tôda a podn- cartórios e escrivães onde
Ião de um regimem. Outros se conseguem certidões f'al
naís recente é o caso do, sas em dois dias, tudo isso
'crime do Sacopã". Os 01'- aparece claro com a luz me

Aãos associados estão man- ridiana,
tendo o campanha contra a Outro trabalho notável
condenação do Tenente Ban- das "Fôlhas": - Descobri
deira, desencavan do doeu- ram imensidade de cartel
mentes que haviam' sidos ras e bancos escolares
sonegados à justiça pela amontoados ao tempo, per
própria polícia, interessada didas, enquanto imensidade
em ocultar os verdadeiros de alunos por falta de ma

culpados. Nós que acredi-I terial, frequentam as esco

távamos na culpa do Te- las apredendo sentados no

rente pelas provas circuns-
I
chão! Um crime, um desca

.anciais, estamos acornpa- so, um deboche inominável!
rhando com vivo interêsse Agora uma pergunta:
[quilo que pode demonstrar, Que í'ará o govêrn o com es

haver tremendo êrro judi- :ta gente responsável por
.lário, Não se deve deixar tais faltas tão graves? Na
.mpune um criminoso, ainda da, não é? É pena porque o

na is quando um inocente trabalho saido do jornalis
)aga por êle ... E será ou- mo não é totalmente apro
',ra vitória com "V" rna iús- veitado.

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

São dose

IISaI de Fructa I

o "TIM,ES" F.KAl.TA PAULO AFONSO

Independencia
da Polícia

16a C. R.
O Chefe da l6a. C, R., so

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

;uela rcpartição, afim ele
;ratar ele assunto ele seu ln

tel'êsse, dos seguintes ciclo.
dãos:'
Luiz' Gonzaga de Oliveira,

Manoel José elos Santos, M:u
tinho Cardoso, Moyzés Scll
mitz, Ozól'io da S11va e Wal
dir Silva,

Precisa-se. somente para
cozinhar. Vila Naval c/2
Rua Rui Barbosá' - Pe

dra Grande.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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H OJ E NO PASSADO
17 DE MARÇO

A data de hoj� recorda-nos que:

em 1531, Martim Afonso de Souza, que, com sua

esquadra, forçada pelos ventos arríbára à Bahia,
levantou ferro em demanda ao Sul;
em 1637, o Conde de Bagnuolí, então a serviço da

coroa de Espanha, tendo sabido que Pôrto Calvo

caíra em poder de Maurício de Nassaú, abandonou
Alagôas;
em 1724, uma ordem régia dirigida ao Governador

do Maranhão e Grão-Pará, João da Maia da Ga

ma, mandava executar as obras de fortificaçãó, de

conformidade como parecer do Coronel Engenheiro
José da Silva Paes;
em 1823, na Côrte do Rio de Janeiro, reuniu-se a

Assembléia Constituinte Brasileira;
em 1827, em Londres, foram trocadas as ratifica

ções da convenção entre o Brasil e a Grã-Breta

nha com o fito de extinguir o comércio de escra-
,

I
vos africanos; I
em 1836, foram' nomeados, pelo Governo da então'
Província de Santa Catarina, Domingos Dias de

Souza Medeiros e Maximiano Gomes Ribeiro com

Teodoro Amador, para, aquele como Administrador

e estes como Tipografos, com os vencimentos de

30$000 e 20$000, respectivamente, para a Tipogra
fia Oficial, então instalada em um dos comparti
mentos do Quartel do Campo do Manejo, hoje Pra

ça "General Osório", em Florianópolis;
em 1865, na Bahia, a Assembléia Provincial votou

dois projetos de grande valor patriótico, Um auto

rizava o Presidente da Provmcía a conceder licen

ça a todos os funcionários que quizessem tomar

parte na guerra contra o Paraguai, ficando com

seus empregos garantidos; outro concedendo uma

gratificação especial de 100$000 ao cidadão que,
mesmo isento, se alistasse voluntário;
em 1880, a Grande Loja Maçonica da Inglaterra
reconheceu o Grande Oriente do Lavradio no Rio

de Janeiro, como verdadeira potencia maçonica;
e111 1940, em Florianópolis, faleceu o General de

Brigada Reformado, do Corpo de Saúde do Exér

cito, Dr. Antônio Vicente Bulcâo Viana, nascido
na Bahia em 11 de Janeiro de 1870.

\. André Nilo Tadasco

SANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
rOl'[I_CO DOS DESNUTRIDOS

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

I

b=e � 1 !III #1111 !.!
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E
HOSPITAL DE CARIDADE

RECEBIMENTO DE ANUIDADES
Previno' aos Irmãos 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 recebimento de anuidades.

Consistório, 11 de março de 1955
José Tolentino de Souza

Secretário

Expresso Florianópolis LIda.
� Transporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO _ PAULO_

Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Março de 1955

__ .J

Concurso
_-�---- -.---- ----,,

Miss Santa Catarina ·1955

o J:STADP

FILIAL: CURl'rIBA

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULOFLORIANóPOLIS
EscrItório:

Padre Roma 50 - Tern\o

Deposito:
Conselheiro Mafra n. 135
Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolls
-o-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegrátlc:l
Santidra e Transpolis

-o--

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0- .

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

CONVOCAÇAO DE LAVRADORES, INTERESSADOS NA CINE SAO JOSE'
AQUISIÇAO DE MAQUINAS AGRíCOLAS

1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso da Veiga, .

AVISO

Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina,
I

Afim .de que. se pr�cesse
levo ao conhecimento dos Srs. Lavradores, que, no período con_: maior rapidez a insta

de 10 de março a 31 de abril do ano corrente, achar-se-ão lação do eqUlpa;nento CI

abertas, na Séde da Secção de Fomento Agrícola, à rua Vis- NEMASCOPE, ficam cance

conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as inscrições para lada� temporariamente
.

as

aquisição de máquinas agrícolas, conforme especificação sessoes de 5 horas do Cme

abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvímen- Ritz, passando o tine São
to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.000,(;lO. José a aten der o referido

horário.
As 3 - 8 horas.
Randoph Scott - Donna

10 Reed - em:

3 O LAÇO DO CARRASCO
(Techicolor)

No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00

.

Censura até 14 anos.

As 5 horas .

Miro Cerni - Silvia Fer
nanda - em:

NA SENDA DO CRIME
Imp. a�é 18 anos.

Combinada com plataforma para ensacamento 1 .

INTERNATIONAL: ICeifa-trilhadeira modo "64" •.••...... '" .. .. . •. .. . .• 2 I
2. Qs interessados, além da apresentação do cartão de

Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, eleve
rão provar possuírem área aproveitável, que justifique 9

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

observância da ordem cronológica estabelecida.
4. A quota acima se destina, exclusivamente, à lavra

dores de Santa Catarina.
5, Esclareço aos Srs. Lavradores interessados, tratar

se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
nômico, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante
riormente feitas na Inspetoria do Sel'viço de Expansão do
Trigo ou mesmo nesta Secção de Fomento Agrícola.

Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, SC., S
de março de 1955.

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

.

R E·T I F I C A ç Ã O
DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao conhecimento

dos interessados, que o material "Alllis Chalmrs", cons-
tante do edital acima publicado, fica eliminado da

reven-1I1iiir_-T;t,jiiii51.-�:::;!I!'.II�""._�.III_glI:�:!••!]-da, por esgotamento de seu estóque. u' !!'J """! _

Florinópolis, 11 de março de 1955.
Walmyr M. Lemos - Encaregado do Expediente.

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

fomento ��ricola
EDITAL

•

Caçador, a rica e pro- te e simpática, de traços
gressista cidade do oeste Imuito semelhantes à conhe
catarin ense, famosa pela be- Icida atriz Píer Angeli, Leo
leza de suas mulheres, não nilda - que já concorreu

poderia deixar de se fazer exitosamente ao Concurso
representar no certamen "Míss Cinelândia", obtendo
"Miss Santa Catarina". honroso lugar - revela-se,
E, para fazez jús às tra- desde já, como uma séria

dicões de que se faz merece- concorrente ao ambicionado
do�', aquele município nos título de "a mais bela de
enviará para as festas de :nosso Estado". Sua presen-
9 a 15 de maio próximo - ça, portanto, se constituirá
qu-ando serão eleitas e co-

'I
em mais uma atração, a par

roa.das a Miss e as prince- das demais que serão ofere
sas, nesta capital - a se- cidas à nossa gente, por
nhorita Leonilda Binder, cu- ,ocasião dos festejos pro
ja fotografia estampamos I

gramados pela Comissão
nesta edição.

-

I Central Organizadora, a se-

Graciosa, bela, dona de
I
rem realizados nos dias 9 a

uma personalidade atraen- 15 de maio próximo.

ESPECIFICAÇAO DAS MAQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "All-Crop" modo 66 .

Colhedeiras de milho de uma linha .

FORD:

M�ó v:e i s
Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca-'
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de'
cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.
Telefonar 6.625

Vende-se Terreno
Vende-se, uma ótima casa- Vende-se à rua Victor

construção nova, com dois I Konder (e.x-Blamenau), com
pavimentos, situada a rua ',588 m2, sendo 21,60 de f'ren

Major Costa n. 5. Tratar a ,te. Tratar à Av. 'I'rorn
Rua Felipe Schmidt n. 36. powsky, 24.

"" -_.- �--

ECONOMIA absoluta
-

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRI'CO

�kk4-
IMERSÃO e CHUVEIRO

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

Capacidade 30 LITROS

• Construido intei.t:_amente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápldo.

• Játo abundante na tampe
ratura desejada.

o MiStURADOR DÁKO, de reçu

lagem instantanea, permite a

moíor escola de graduações de

TEMPERATURA.

I

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

Terreno em

Barreiros
, ....... '�

.....
--- Vende-se em exelente 10-

cr l, medindo 42x80. Otimo
para veraneio. Tratar a rua

Felipe Schmidt n. 36 com o

sr. Abelardo Andrade.AQUECEDOR EL�TRICO. CENTRAL

CapaCidade: ...'-.

100 a 1.000 litros Aprendizagem
PARIS - o radar, por

mais aperfeiçoado que seja,
não pode substituir o olho
humano em' todas as cir
cunstâncias.
Por esse motivo, a mari

nha francesa acaba de criar
no Hospital Sant'Ana, em

Toulon, . um Centro de
Aprendizagem da Visão No
turna.
Esse Centro terá como

objetivo principal selecio
nar individuas que não a

presentem, todos, a mesma

aptidão à visão noturna e

controlá-los periodicamen
te; e também para ensinar
ao pessoal da marinha a

ver de noite", melhorar a

visão noturna pelo treino e,
em proporção menor, medi
ante meios médicos, fazer
ao mesmo sofrer as mudan
ças no material de navega
ção em função dos resulta
dos adquiridos. (SII)

CASA

Fabricado, nos til108
horizQrltQJ e vlrti,ol.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por: TJRMOSTATO,
..... que propor'iOl1i gran.de EÇONOMJA.

'�ok(J' �GARANT� O QU�'FAeRICA�
... -- --.-;'_'" ...�� ,�_

.. ------_-

v. na 10SIS.11. Comércio e n uências
R-u." -J-oio Pinto, 'Fpoli-su , ••St.II-C.ta,inl-- - b"""_'''''''''''''''�'--"'''''''''''''''''''�,""""",,�,,-�_''''-''''_�

A1..UGA-SE o sobrado da
rua João Pinto 19.
Vêr e tratar na parte

térrea.

rM.R)
As 8 horas.
Miro Cerni - Silvia Fer-

nanda - Nelson Camargo
- em:

NA SENDA DO CRIME
No Programa:
Bandeirantes Na Tela. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 18 anos.

As 8 horas:
Annabella Fernand

Ledoux - em:

CARNE E ALMA
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 9,00.- 4,50

As 8 hora".
Kirk Douglas Dany

Robin - em:

MAIS FORTE QUE
A MORTE

No programa:

Ligação Norte Sul. N0 29.
Nac.

Preços: 7,00 - 3,50. ,

Censura até 14 anos.

�

As 8 horas.
Gloria Grahame Vit-

torio Gassman - em:

MURALHAS DE

ESPERANÇA
No programa:
Atualidades Atlantida. n.

55 x 8 .Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As 8 horas.

1°) Noticias da Semana.
N°. 55 xB. Nac.
2°) A OCASIÃO FAZ O

LADRÃO Com: Os Irmãos
Ritz

BARBA NEGRA. O
PIRATA

Preços: 7,00 - 3,50.
Cenoura até'1>! anos:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Março de 1!)55

Casa "Enreka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, qazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Rad iolas, 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

Instala dor licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PROPRIETARIO: OTOl\IAR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA A VISTA E A LONGO PRAZO

fomento_Agrícola
EDITAL

CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS NA

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRíCOLAS
1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso ela Veiga,

Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina,
levo ao conhecimento elos 81'S. Lavradores, que, .no período
de 10 de março a 31 de abril elo ano corrente, aehar-se-ào
abertas, na Séde da Secção ele Fomento Agrícola, à rua Vis

conde ele 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 elo empréstimo de US$ 18.000.000,00.

ESPECIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "A!l-Crop" modo 66 .

Colhedeiras de milho de uma linha .

FORD:
Combinada com plataforma para ensacamento .

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

2. Os interessados, além da apresentação do cartão de

Registro ele Lavradores elo Ministério da Agricultura, deve
rão provar possuírem área aproveítável, que justifique. a
máquina pretendida.

3. Os pedidos de inscrição serão atendidos sob rigorosa
observância da ordem cronológica estaoelectda.

4. A quota acima se destina, exclusivamente, à lavra
dores de Santa Catarina.

5. Esclareço aos Srs. Lavradores interessados, tratar
se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco

nômico, não vigorando para sua aquisição, ínscríções ante

ríormente feitas nu Inspetoria do Serviço de Expansão do

Trigo ou. mesmo nesta Secção de Fomento Agríêola.
_ -

Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, SC., 9

de março de 1955.

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

RETIFICAÇÃO
DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao conhecimento

dos interessados, que o material "Alll is Chalmrs", cons

tante do edital acima puhlicado, fica eliminado da reven

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

Walmyr M. Lemos - Encaregado do Expediente.
VISTO

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

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS'PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE
RECEBIMEN'fO DE ANUIDADES

Previno aos Irmãos que do dia 15 a 25 do corrente

estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária desta

Irmandade e nó dia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às
12 horas para o recebimento de anuidades..

Consistório, 11 de março de 1955.
.

José Toleutino de Souza
Secretário

ESTUDE POR CORRESPOND�NCIA
GlNASIO EM 1 OU 2 ANOS

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

Rollo.

Praça da Sé, 28 - Tel. 3�-9070 - C. Postal 6374

São Paulo.

I

Ciclislica
Rosa Nelo
Rua 24 de Maio 906 (Es

treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina· de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtos
de bicicletaa de passeio, cor
r-idas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
ticos, carrinhos berços eu

fim tudo referente ao ramo

de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de 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 esp.ec!a!izadas

Ibem como maqum arros,

Serviço de Solda, Forno-

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

Interior pelo serviço de
Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

10
3

leiTE
Agência

de

Pu blicidade
.... �..t... Ü
J'1edaa6,.u.
lu.. tIIUtU

N

Clube Doze de Agosto
AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE

TNTERESSAREM NO APELO A ELES DIRIGIDO, A DI
RETORIA DESTE CLUBE TEM A HONRA .DE OS CON
VIDAR PAnA UMA REUNIÃO DE CARATER EXPLICA
TIVO, NA SECRETARIA DO CLUBE, DIA 22, TERÇA
FEIRA, AS, 17,4.5.

PRIMEIRA FABRICA DE CONSERVAS

PONZONIBRANDAlISESjA
Comércio, Indústria e Transportes

TOSSIU ?
•

Não deixe que as Bron-

ASSEMBLÉIA GERAL 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, §{ n., nesta, cidade, para deliberarem sobre a se-

guinte-: .: .�::-:...t_' _- __ . I-.�-

=r, ,_

ORDEM DO DIA

A DIRETORIA
--0--

j�\ V [,80
Em virtude de no próximo domingo, dia 20, ser rea

lizada a procissão de N. S. dos Passos fica transferida
.. Pl1rª . 1

5 DE ABRIL
a excursão maritima já anunciada para 20 do corrente

quites, ou Rouquidões amea- 10 - Diacussâo e aprovação do balanço geral, de- mês.
cem sua saúde! Ao primei. monstração da conta de lucros e perdas e outras contas, Inscrições ria Secretária do Clube.
1'0 acesso de tosse, tome "Sa- relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, tudo

relativo ao exerci cio comercial de 1951.tosin", o antisético das vias
20 - Eleição da Diretoria para reger os destinos da

resptratorias. "Satosin" eli- sociedade, no triênio de 1955, 1956 e 1957.
mina a tosse, da novas for.. 30 - Eleição dos membros efetivos do Conselho Fis-
ças e vigor. Procure nas cal e seus suplentes, para o atual exercicio comercial.

farmácias e drog&rias "Sa- 4° - Fixar a remuneração da Diretoria e dos mem-

bros efetivos do Conselho Fiscal, para o atual exerciciotos in", que combate as bron-
comercial.

quites, as tosses e as con- 50 - Outros assuntos de interesse social.
sequências dos resfriados. AVISO

. Acham-se à disposiçãr dos senhores acionistas, nu

séde social desta sociedade, à rua do Comércio, s/n., os
documentos mencionados no art. 99, do Decreto-Lei na
2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Videira,.9 de Março de 1955
.

Saul Brandalise - Diretor

Expresso· Florianópolis Lida.
Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA' E SAO PAULO

Endereço Telegrátl.c�
Santidra e Transpolis

-0-

FD..IAl,: CURITIBA

COM VIAGENS DIRETAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

.FILIAL: SãO PAULQ

(Agência no Rio de Jane1ro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)
W����·�������� �����

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
,

Escritório:
Rua Padre Roma. 50 - Tert.eo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fone's: 2534 - 2 535
Caixa Postal, 435

End. TelegráfIco:
Sandrade e Transpolls

-0-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

AvenIda do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital - St'.
,

Endereço Telegráfico'
Sandrade e Transpolls

-0--

Distribuidor

c RAMOS S/A
Comercio - Tra:rtsportes
nua João Pinto, 9 Fpoli..

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

EDITAL DE MATRf8ULA

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA
A Administração Regional 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.

LOCAI:. DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d'Oliveira - Rua Tiradentes, nO 17, sobrado - Das 18
às 20 horas.

Florianópolis, .10 de março de 1955
Roberto Lacerda

Diretor Geral Interino

S.ANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
TONICO DOS DESNUTRIDOS

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um
f inissimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de

cabeceira, um guarda vestido e casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.
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Para desfazer explorações
((A minha posição é ao lado do meu chele, -Senador

Nerêu Ramos». -- Declara o dr. Osmar CunhaFlorianópolis, Quinta-feira, 17 de M�U'ço de 1955

Da sua viagem ao Rio e a O Diário, de Belo Horizon-
Belo Horizonte, regressou an- te, de 11 do corrente, colheu
te-ontem a esta Capital, o com justeza o meu pensa
sr. dr. Osmar Cunha, ilustre mento, divulgando-o na se.-

.. d doso A memórla do saudoso
A memorra o sau Prefeito MunicipaL guínte nota:

Cônsul Carlos Henaux foi, Cônsul Carlos Renaux, por Eventual encontro com SS[, "Encontra-se em Belo Ho-

como acontece todos os anos, isso mesmo, deve ser agora e
.mtem, foi oportunidade a rizonte o sr. Osmar Cunha,

no dia 1 t de março, data de sempre reverenciada, pois
que nos fizesse as seguintes prefeito de Florianópolis, ca

seu nascimento, condigna- não se tem exêmplo, no Es-
declarações. pital do Estado de Santa Ca

mente reverenciada, prestan- tado todo, ele outra pessoa _:_ "De volta, encontrei pu- tarina, e presidente da As

do-se-lhe justa e comovida que melhor tenha servido a
blicadas aqui e já emoldura- sociação dos Muníeípíos Bra

homenagem na cidade de sua terra, dentro do estrito .las de explorações políticas, síleíros. "Venho a Minas _

Brusque. campo de suas ativ�des algumas declarações a mim disse êle a O DIÁRIO - para
Dizer o que represent� pa- particulares. atríbuidas pela imprensa ca- uma visita de cortesia ao

ra Brusque a sua preciosa, E' com justiça, pois, que lhe
rioca, Tais declarações não seu povo. Minha viagém não

vida�toda ela devotada ao prestamos a homenagem dês-
exprimiram o meu pensa- tem nenhuma finalidade 1>0-

progresso material e espiri-. te 'modesto registro. mento. Algumas foram des- lítica".
tual de sua terra, seria re- ••••••••••••••••••••• virtuadás e outras rumaram Com efeito, o sr. Osmar

petir tudo aquilo que, farta- ,�_ "Eis uma notícia, que abertamente para caminho Cunha procurou esquivar-se
mente, já é do conhecimento 'i' 'i' deveria encher de luto oposto ao que dei às minhas de conversar com a reporta- Diante da nossa insistência,

do povo. tôdas as classes sociais do breves palavras. gem sôbre assuntos políticos. apenas declarou que o PSD

A existência de Brusque, mundo: "morreu", repentl- ••••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
como cidade industrial de

namente, Sir Alexander Fle- '

grande futuro, figurando já
mtng, o descobridor da Pe- NDIB a' margem da vl·sl·la do Presl·hoje entre os, maiores cen-
nicilina". O passamento do'

_

'

.

.-tros de trabalho e progresso ilustre cientista ocorreu em

��!�:��te�eàd�;:� i�;������� �oo�e::s'F��i�ll�a a:e;i:ê:I���: 'denle da Ass'e,lble' I-a a 'Oru,s-queda e desenvolvida pelo sau-
. Morreu Flaming aos 73 anos.

, IIdoso .oônsul cCarlos Renaux Tôdas as classes sociais do
e hoje mantida e expandida mundo, como dissemos, deve- A visita do Presidente da - bléia e a seus adversários

por seus ilustres descendeu-
riam sentir a morte dêsse Assembléia Legislativa à sua Sempre que, em Brusque, políticos, sem o menor res-

tes. homem, como a de um ben- terra natal deu motivo a que se presta homenagem a uma peito às pessoas presentes.
Paralelamente ao grande ".t

.

I ador o Povo de Brusque prestasse alta autoridade, é praxe E êsse comentário vêm a
LeI 01' e um sa v li •

.,

"'I! parque índustrtal, o Cônsul
A humanidade, porém está -a S. Excia as mais expressi- comparecerem a ela elemen- propósito de que, no banque-

Carlos Renaux, que foi, sem
tão absorvida 1>01' certos pro- va� homenagens.

..

- tos de todos as correntes po- te oferecido ao ilustre Pre

dúvida, um grande coração e
blemas, que a notícia, talvez, A chegada, os vlsI�antes, líticas do Município. sidente 'da Assembléia, oca

notável administrador, legou
passe despercebida no seio deputad<:� ;srazl JO�dqUlmJ�I-, Pensa-se em homenagear, siao em que falaram treze

a Brusque muitas outras 0-
das grandes massas e sémen- ves, Anton�o A mel a, oao unicamente, a autoridade, oradores, não, houve o menor

L;l;tr,as de valor inestimável, te os meios científicos po- Col�del, Olíce calda� e Es- não a figura política. ataque à administração e ao

-'(lestacando-se, pêlo seu alto derão compreender a exten- tamsl�u Romanowski, foram Tem sido muito comentado partido do sr. Governador,
sentido social e humano, a

são da perda' brutal. Ainda re.cepclOnados .

por grane�e ali, por isso mesmo, o fato cingindo-se os oradores ao

I criação da Sociedade Cultu-
ocorre o fenômeno do dís- numero de amigos e correlí- de, nos ,banquetes oferecidos objetivo da homenagem,

l'al e Benefi!::_enlte Cônsul dísvírtuamento generalizadO gíonáríos, formando-se, três ao senhor Governador do Muitas pessoas 'notaram a

Carlos Renaux. do espírito popular, afastado quilômetros antes da cidade, Estado, S. Exc.ia

aproveitar-I
diferença e a cidade inteira

Essa institui.ção benemérí- da apreciação de assuntos extensa fila de automóveis, se dessas oportunidades pa- depois, comentou o fato bas
ta, digna .por todos os títulos

cientificos, literários ou ar- que percorreu várias ruas de ra fazer ataques à Assem- tante sugestivo.
dos mais altos louvores, vem, tistícos. Esta a verdade tn- Brusque queimando foguetes.
de longa data, prestando os contestável. Se tivesse morrí- Erl1 carro aberto, acompa-
mais assinalados serviços' ao do um "ás" rIo "foot-ball", nhado do Presidente, da Câ-

povo de Brusque, conceder:do por exemplo, as bandeiras es-
mará Municipal, dr. Ingo �e- HONROSA DISTINCAO A UM OFICIALbolsas � �studo, subve�çoes l tavam hoje a meio-pau, co- naux, seguiu, à frente, o ilus-. " ,- .'"

-

,

a estabeleCimentos hospítala- méreío fechado, multidões tre homenageado. DA NOSSA POLICIA,res, maternidades, clubes e
nas ruas etc etc. No dia seguinte, no Clube

organizações desportivas f'
infelizmente, foi um sábio Esportivo Paysandú, a home- Por iniciativa, do prestigio

sociais, auxílio a escolas, si-
que fechou os olhos para a nagem se constituiu de um so Clube dos Oficiais da Fôr

násios e colégíos, distribuin- vida. Um sábio que salvou grande banquete, de mais de ça Pública de São Paulo, três
do, nessa vasta seara de be- milhares de vidas em todo o 20.0 talheres, ao qual compa- comissões de oficiais, de di
nefícios, iinportâncias supe- mundo. Um sábio que, mes-I re,c�ram ��11ig'OS, cor�e1igio- versas corporações do Bra
ríores a o-s 800.000,00, anu- mo depois de morto contív ; narI� �ohtl.cos, a.u�orldad�s, sil, deverão visitar todas ás
"ctlmente. nuará a exercer seu saeerdô- operarios, .índustrraís, enfim capitais dos Estados, em mis-
Todos os anos, no dia 11 de cio generoso, pois a sua des- elementos de todas as cQ,ma- são .de cordialidade e difusão

março, data dOo nascimento coberta ficou como um lega
elas sociais de Brusque. dos principios vitoriosos no

do fundador dessa m.agnífíca do à humanidade. Seria a-
Foi o maior banquete já recente CongI>esso das Polí

instituição, a F'amília Re- conselhável que tôdas as
realizado em Bi'usque, ele' h�-I cias Militares. 'Entre esses

naux se reune, ná sua totali- criaturas salvas de moléstias menagem a uma alta autorI- principios, os que mais em

dade, para estudai' e resolver, pela ação da Penicilina fises- dade, conforme vóz corrente polgaram a classe foram os,
em ambiente democrático; os sem uma prece pelã alma na cidade. ,de escolas e cursos de aper-
vários pedidos de subvenções, dêsse homem a quem deve- Falaram treze oradores: feiçoamento, a criação da A-
bolsas e Huxílios que lhe se-

mos-uma obra, por ,todos os dr. Ingo Renaux, Presidente cademia das Policias do Bra-
rão encaminhados. títulos, notáv�1 e benemél'i- da Câmara de Vereadores; sil, a superintendência de tô-
Não há quem, de conciên- ta". sr. Aníbal Diegoli, Prefeito das as milicias, etc.

cia, possa negar o mérit Municipal; sr. Arno Ristow, A propósito, ao major Rui
.

dessa importante e filantrô- diretor do Ginásio Cônsul Stockler de Souza, brilhante
pica organização, 'ímicá no O TEUPO Carlos Renaux; sr. Victor oficial da nossa Polícia Mi-

gênero em Santa Catarina, e, l� Tietzmann, Presidente do litar foi feita a seguinte e

quiçá, no Brasil. Previsão do tempo até às diretório do PTB; dr. Raul honrosa comunicação:
São os brusquenses, por 14 horas do dia 17. Schaefer, representante do "Major Rui Stockler de LONDRES; 15 (U. P.) _:_ A

assim dizer, um Povo privi- Tempo - Bom. PSD; sr. Thiago de Albuquer- Souza. Florianópolis. Comu- Câmara dos_ Comuns repe-
legiado, pois foi ali que o Temperatura - Em clecli- que, representante do SESI; nico foi pedida sua partici- !iu, por 298 x 268 votos, a

melhor exêmplo de altruismo nio. sr. Fuhi Tavares., em nome pação comissão que percor- moção de censura dos traba
e humanidade jamais conhe- Ventos - Do quadrante dos operáriOS; sr. Durval Vi- rerá Estados de acôrdo com lhistas à política de Chul'
cido em Santa Catarina, ofe- Sul, frescos. eira, Presidente do Sindicato plano remetido Comando chill. Em seg'uida foi referen

recido por uma organização Temperaturas - Extre�as dos Trabalhadores de Brus- dessa P. M .. Certo de sua efi.. dada uma emenda conserva-

"ndustrial, germinou e produ- de ontem: Máxima 24,7. Mí- que; deputados Olice Caldas, ciente colaboração subscre- dora, por 299 x 266 votos de-
ziu tão belos frutos. nima 20,'3. Antônio Almeida, João Colo- ve-se CeI. Idilon Aquino de clarando a conveniencia, de

deI, Estanislau Romanowski Oliveira, Presidente Clube realização de uma reumao

e, finalmente, o PresidentÍ' dos Oficiais da Fôrça P�lblica das potencias depois da rati
da Assembléia Legislativa do de São Paulo". ficação dos acordos de Paris
Estado, deputadO Braz Joa- O convite é consequênCia 'e Londres sobre a Alema-
quim Alves. da atuação do convidado no nha.
......, .

EXaDleS Yeslib'ulares

DATA QUE MERECE REGISTRO

Congresso das Polícias Mili
tares do Brasil; havido em

Dezembro p. passado, na Co
lônias de Férias da Fôrça PÚ
blica no Vale do Encanta
mento em Campos do Jor
dão, quando foi um dos com

ponentes da 'Comissão de
Redação do ante-projeto de
reforma da Lei 192 (Lei bá
sica das Polícias Militares do
Brasil) a ser apresentado ao

Legislativo no decorrer dês
te ano.

VITORIA DE CHUR

CHILL NO PARLA-

MENTO

OPORTUNIDADE

I j'I INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIS·,
TÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO

Visite a Exposição Agro-Pecuária a realizar-se em

Lages,' dias 19, 20 e 21 dêste mês.
,

Conheça 'os valores do nosso Estado, viajando em

confortável caminhonete, com passagem de ida e volta.
Para mais 'informações com Mário Moura, à Praça

15 n. 24. o aproveitamento demonstrado. Resultado
,

satlslatórlo� Em d8�taque o�"«Curso Bosco))
o Diário Oficial do Esta- ra a Faculdade de Direito -e guês (Literatura) - Prof.

'do, em sua edição de 14 do I respectivos alunos aprova- Barreiros Filho e Prof. Os
corrente mês, publicou a I dos, como também para va}do Ferreira de Melo; Por
classificação dos candidatos' quantos no inagi�tério parti- tuguês (Análise Sintática) -

aprovadOS no Concurso de cular, tiveram oportunidade Profa. Dalva Machado de

Habilitação de 1955, realiza- de preparar candidatos ao Melo; Latim - Prof. Hélio

A Delegacia do IPASE avisa aos interessados que, a, do durante o mês de feverei- Concurso citado. Barreto; Francês Prof.

partir do dia 21 do corrente mês (segunda feil:a), serão dis- 1'0 próximo passado, na tra- Em Florianópolis, desta- Maurício Reis. Foram 'os

tribuídas propostas para Empréstimos Comuns. dicional Faculdade de Direi-
cou-se neste setor o CURSO seguintes os alunos do CUR

A distribuição de formulários, será iniciada dia 21, das to de Santa Catarina. Con- BOSCO, que pela primeira SO BOSCO áprovados: Wan-

8 às 11 horas e nos demais diaS, até 30 do corrente, no ho- forme se verifica naquela re-
vez prepai'ou turmas,para os da de Lima Dutra (2.0 lugar

rário normal. lação, dos 122 candidatos ins- exames vestibulares de nos- na classifiçação geral, com

Os pagamentos serão iniciados a paritr do dia 5 de critos, obtiveram classifica-
sas Faculdades, logrando o a média 7,02);, Edward Fer-

abril p. v. observado o limite mensal aprovado. pela Admi- ção 90 alunos, resultado bas- maior êxito possível, pois dps nancles, Aurecy Chtistoval,
nistmção. tante satisfatório não só pa- lG candidatos à Faculdade de 'Cristiano U. Winckler, Hélio

Florianópolis, 17 de março de 1955.
. "REI DOS PER-

Di! eito, apenas um único não i\1_ves, Expedito Juarez Vila-
Mário M. Garcia - Delegado .substtiuto. obteve classificação, índice verde, 'Therezinha da Costa,

FUIVIES" se:�l cl{lvic1a notável e qUe Thomaz Marquarclt,' Darci
PARIS, 10 (U. P.) - Mar- bem del'ífonstra o esfôrço, a Carlos Moro, Hélio Moreira

ceI Rochr.s, "rel elos perfll- dedicação e a capacidade da Sih'ch'u, Mário Wiethorn,
mes" e famoso criador dE' pwiissional dos que tt'aba- EdsOll Westphal, Luiz A.

modas femininas da Françd.lu:am na�uele Curso. As ma- Caml�os_Gonçalves, Waldemi

faleceu ante-ontem, em sua i tenas estiveram a cargo dos 1'0 SImoe3 ele Almeida e
.

��Jsid6ricia. ., sêgúintes professares�- Pürtu-" Wilson G-narany' Vieira"

IPASE
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS COMUNS

Loteria do 'Estado

de Santa Catarina, diante ela definitivo. Interrogado sôbre
eonfusão nacional, espera a candidatura do sr. Munhoz
que surja à candidatura do da Rocha, disse apenas:
sr, Nerêu Ramos à presidên- "É uma candidatura pala
cia da República. Neste caso,' ciana",
terá o vice-presidente do Se- O senhor Osmar Cunha, e
nado apoio de todas as cor- leito prefeito sob as Iegendas
rentes políticas de seu Esta- do PSD e do PTB esteve on

do. Se tal, porém, não aeon- tem no Palácio da Liberdade,
tecer os pessedistas catari- em visita ao Governador do

nenses poderão dar apoio à Estado".
candidatura do sr, Juscelino Creio, concluiu o dr. Osmar

Kubitschek. Cunha, que isso é o suücien-e-
CANDIDATURA PALA- te para PÔ)' fim a explora-

CIANA ções e intrigas _ políticas, A

Apesar de referir-se elogio- minha posição é e nem podia
samente ao nome do Gover- deixar de ser ao lado do emí

nador mineiro, o prefeito de nente Senador Nerêu Ramos,
Flortanépolís acredita que a meu chefe, com quem, aliás,
sucessão presidencial ainda mantive ante-ontem demo

não encontrou o seu caminho rada palestra".

HONROSO AGRADECIMENTO
Do Cmt. da I.D./5 à êste Jornal

Em nome do exmo. sr.

Ge-l
suas póssibilidades, CSllU este

neral João Baptista Rangél Jornal.

esteve, 'ontem, em visita a Bem patente que s. excía.

nossa Redação, um Oficial não nos visitava pessoalmen
elo Quartel General da LD./5, te por ter seguido para a re

que nos veiu agradecer, em gião do Vale do Itajaí, onele
-

-

se realizam, nos dias desta
nome' de s, excía., a presen- semana, importantes mano

carle O ESTADO nas solení- bras militares, já elaboradas
dades de assunção de to- e programas por seu ante
mando daquela alta Autorí- cessor.

dade Militar.
.

Gratos pelo' deferencia da
visita ,e elo agradecimento

Da palestra mantida toma- reiteramos os nossos votos de
mos conhecimento do desejo feliz estada em a nossa oa

formulado por s. excía. o sr. pital e de plêno êxito nas

General João Baptista Ran- elevadas funções de quP.!_u
gél de cooperar dentro de I vem de ser investido.

- Então o suplente Volrrei quer a aprovação do

Plano das Sobras, pata ser Secretário de Estado ou

deputado efetivo?
- Não! Nada disso. O projeto da Secretaria de

Saúde é à parte. Ele quer o Plano para ser nomeado

Encarregado das Compras I ! !�
x x

x

O líder trabalhista, na Assembléia, deputado João

Colodel, declarou, da tribuna, que, por motivos seus,
não concederá um só aparte ao suplente Volriei du
rante toda a legislatura.

x x
x

O líder da U. D. N. - que só obedece o diretório
de Lages' e não o do Partido - ante-ontem sacudiu o

seu colega do govêrno 'para fora da tribuna, afim de
tentar o golpe da urgencia na votação do Plano das
Sobras. O interêsse do Plano, se fôsse mais do govêrno
do que da U. D. N., levaria a um episódio inverso: o

Rubens, tirando o Laerte do microfone.
Até nisso o Plano está sendo invertido, pois o coro

nel está dando ordens ao general. A não ser que o lí'
der da U. D. N. não seja a espécie da qual o lider do

govêrno deveria ser o gênero.
x x

x

Na posse do dr. Celso Ramg.s Branco, na Secreta
taria do Interior, aconteceram dois discursos: o do
Governador e O -do novo titular. Todos os assistentes,
gregos e troianos, gostaram muito mais elo improviso
do sr. Bornhausen: sereno, correto, objetivo. O dr. Cel
so deu mais conteúdo à pose da posse do que às pala
vras. E acabou citando o caso de um oficial mexicano
ou portorriquenho que ao ser fuzilado - naturalmente
por comunista - declarou que -os wldados que o cri
vavam de balas haveriam de sei' os continuadores da
sua obra e das suas idéias. Ninguem morou! Todos fi
caram a cranial' .em que a alusão vinha ao caso da

posse. A' saida, uns se perguntavam aos outros:
_: Quem 'é que está fuzilando o Celso?

Será ó Governador? Não!
- Será o

"

"

!

O fato é
miado!

Aristiliano? Porque?
X x

x

que o Celso, apesar de Branco, foi p1'e-

x x

x
, E com esta, por amôr de Deus, não fuzilem o

-"'�"-'�
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