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RecOfIqLiistou a marca do mundo
Pulou 16,56 metros' ullrapessande o

-

russo Scherbakov que pulara 16,23 m.
CIDADE DO MEXICO,. 17 Adernar Ferreira da Silva,

CU, PJ - O atleta brasileiro o formidável estilista brasí

Adernar Ferreira da Silva es- leiro, que, se sagrara recor

tabeleceu ontem, um novo re- dista mundial nos Jogos 0-

corde mundial para o salto íímpíeos de Helsinki, bateu-
,

tríplíce. Ademar pulou 16,56 do o russo Scherbacov, com

'metros. O recorde anterior 16m22, teve seu recorde su

pertencia ao russo Scherba- perado mais tarde pelo atle

kov, com 16,23 metros, desde ta referido soviético, que a

i953. Este foi o primeiro re- tingira 16m23.
corde mundial de atletismo O extraordinário saltador

assinalado nos II Jogos Pan- brasileiro não conseguira, em
americanos. outras tentativas realizadas

Alcançou grande repercus- no Brasil; igualar sequer a

são no meio esportivo brasí- queles 16m22. Mesmo assim,
leiro a notícia de que o atle- Adernar não desanimou. Con

ta Adernar Ferreira da Silva fiava nos próprios méritos e

havia' recuperado ontem, nos estava certo de que o suces

II Jogos Pan-americanos que so de Helsinld não fôra for

se efetuam no México. o re· tuíto, mas consequencía de

carde mundial de salto trí- uma preparação técnica apu-

..••.....•..•.0.................................................... plíce, alcançando a extraor- rada, capaz de dar às oxcep

dínáría e quise inverossimil cionais qualidades físicas de

marca de 16m. 56cm! Adernar elementos para rea-

Trata-se de um grande fei- firmar seu incontestável va
to atlético, que projeta o atle- 101'.
tísmo nacional no ápice da Assim, ontem, na cidade do

fama, porquanto a especiali- México, como integrante da

dade é das mais difíceis e es- representação do Brasil que

pínhosas. concorre aos II Jogos Pan-a-
merícanos, Adernar Ferreira
da Silva reafirmou seu va

lar, reconquistando 'por lar-"
ga diferença o recorde que
estava em poder de Scherba

kov, estabelecendo novo re

corde mundial de salto trí

plice, com 16m56!
Essa façanha justifica o

júbilo da comunidade espor
tiva do Brasil e faz que se

voltem para o nosso país e

para o seu grande atleta as

atenções do mundo esporti
vo.

Eis o telegrama que nos

deu, a primeira informação
do sensacional evento:

REPETIU A PROEZA
Em Helsinque, 1952, Ade

mar Ferreira da Silva lutou
com o russo Scherbakov, e

venceu. Scherbakov, posteri
ormente, arrebatou-lhe o tí
tulo máximo do salto' triplo,
que voltou, ontem, para as

mãos do brasileiro.

Cr'.l00

Iszessete mil�ões �8 sacas �e café
.

Florianzyolis, Sexta-feira, 18 tle Mal'ço de 1955
-----------------------------------------------------

Relatório olicial americano sôbre tão Vllíoso produto
WASHINGTON, 17 (U. P.) presente colheita". ° Depar- dendo por preço inferior.

1
um lado, e os importadores minado o preço de 87 centa-

_ ° Departamento ele Agrl- tamento frisou que os calou- Como resultado deste nível de café por outro e" como re- vos, foram aumentadas as
,

cultura informou que se pro- los da produção -

regist,ra�a de preç� i�1Posto �elo gov.e�·-I
sultado pouco, c.A.fé se expor- bon!ficações para as, expor

vê a produção de café do em 1954-55 "novamente sao no brasíleíro surgrram dífí- tau". O relatórío acrescenta tacões e em consequencia, o

Brasil no período de vendas obscuros devido a não terem culdades entre o Brasil, por. que, a 14 de agôsto, foi eli- cruzeiro foi desvalorizado".

compreendidas entre 10 de os produtores registrado em

julhO do, corrente ano e 30 meados da estação seus ex

de junho 'do ano vindouro, cedentes, por certas condi

será de 17 milhões de sacas ções do mercado". Fala tam

de produção registrada, ou bém a nota nas dificuldades

':seja, de 16.200.000 sacas pa- dos .preços do café no ano

ra a exportação. "As condi- passado. Afirma que a tem

ções climatéricas e outros as- parada de vendas foi inicia

pectos da colheita foram ra- da a 1° de julho de 1954 no

varáveis e as plantações da- Brasil, "com um preço de ex-

"'-!'Múcadas pela geada de 1953 portação imposto pelo govêr
reagiram consíderávelmen- no, de 87 centavos de dólar

te", informou o Departamen-
•

por libra ele café. O preço

t.o "e,! além disto, as Planta-I era bastante mais elevado' do

cões semeadas nos últimos que podia suportar o merca

�inco anos aumentaram a do e a Colombia estava ven-

RIO, 17 CV. A.) -.o' dr. 'rige, a Rua da Ladeira, de

Rodrigo Mello Franco de An- I Rio Pardo, no Rio Grande do

drade, diretor do Patrimonio Sul, calçada em estilo rema

Histórico Nacional, mandou no e para cujo calçamento
inscrever' nos livros de tom- foram aproveitados, em 1346,
bamento da entidade que di- por ocasião da viagem ao sul

.eG.....Qll!I••*&GISGe••o� do imperador Dom Pedro II

DESARQUIVANDO pedras da celebre fortaleza

RIO, 17 CV. A.) - Anun- Jesus, Maria e José, da h�-�����

cíam que deverá ser dosar- tóríca cidade.
quívada, esta semana, a "Lei Como é sabido, o atual pre- Expulse O
de fidelidade à. Pátria", que feito de Rio Pardo, está man-

.

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

há mais de um ano se en- dando substituir o antigo
contra paraüzada na Câma- calçamento por outro moder-

141 '112 t O I Id d N" di I ·d I
-

ra.Federal. A lei em questão, no, o que causou ,grande ce-, X· VO OS- 88 ea a e." ao pe, r a . rea m saao
'71��e)'oi apl'esent�,d� p()lo. go- leuma, n:J;se �tad.� e: �<iY,�; ,,'�-�,()�DRES, 17 ,CU,. P.) - ()s ,n_unca pedir�a sua

readmiS-lres
do, �arla.mento, obte�e

verno do sr. 'GetulIo vargas, repercussao 'na ,unprensru.:...{!:õ" 'rrrembros trabalhistas" tio sao« no Partido: Um corres- esta notlCla sobre- a reaçao
através de sua Casa Militái, país. Agol'!j" a'RÚ'a dà ��,dér-

<

Pál�ainell.to expulsm:am, QU< ponctentê dft' agência' Ue 1111- de Bevan dos membros que
trata da exclusão dos carg�s ra ficará e não ma�s p'Ó'(�erá t9m de suas fileil'ãs 1) esquer-' Pl'enSa '''L'1'D'', tl$Púbii}h�l�' Geixaqa;n� a saia ond�-se rea

públicos _das pessoas ligadas, ser tocada. dista Aneurin Bevan, acusan- etn informações dos bastJctu': l1izou a importlitltf� l't!unifilJ.
-

a atividacles consideradaE Será repo,sto o calçamento, dO-Q de deslealdade para com "';"
noscivas aos interesses do Acha-se aqui, tratando do a direção partidátia. Desta

país. Há mais de um ano o assunto, devidamente cre- forma, Bevan fica isolado,
projeto se encontrava em po- denciado pelo Govêrno gaú- como membro iudependente
der do deputado Bilac Pinto, cho, o dr. Glicerio Alves, ex- na Câmara dos Comuns. O
relator da Comissão ele Jus- deputada federal e filho de vigoroso orador britânico,
tiça da Câmant, devendo no- Rio Pardo, o qual alcançou que conta agora cinquenta e

vamente voltar a ser cliscuti- completo_ êxito na sua mi.s- ,sete anos de idade e que ,em
do nos próximos dias. são.

.

sua mocidade, foi mineil;o de

í -;:il:-:���; "t",�-. "--=��j carvão, declarou numa reu-

nião secreta dos .membros
trabalhistas do Parlamento,
segundo se informou, qu€'

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Rua da ladeira - Rio Pardo- R.G.S.

INCENDIO EM CARRO OF-ICIAl
RIO, 17 CV. A.) - No Su- tirou do Catete em 1930, a

burbio 'elo Meier, incendiou- 1 pós sua deposição. Os bom

se, dia 15, um can:o históri-I beiras ainda conReguiram
co. Trtlta-se de uma limou- salvar o motor do f1,uLomó

sine modelo 1929,

pertenccn-,
vel, que será reformado pelo

te ao ex-presidente Was- seu atual dono, o comerciá

hington Luiz, que nela se re- rio Jorge Vilas Boas.
..,_-,;.,��'... "
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OS fRETES AUMENTADOS EM 1 0%
Dos portos da América para os do

BrpsH
so custo de vida. Ao mesmo

tempo, apontou medidas e

xecutivas capazes de evitar

que a decisão da "River Pla
te - Brazil Conference" en

tre em vigor.

RIO, 17 CV. A) - A dire

toria da Associação Comer

cial em sua reunião de on;

tem, debateu o aumento de
cerca de 10% dos fretes dos

portos ,da América para o

Brasil, Uruguai e Argentina,
resolução tomada recente
mente em reunião da "Rivel'
Plate - Brazil Conference". RIO, 17 CV. A.) - Telegra
O Loide Brasileiro, na referi- mas que estão chegando' de
da reunião votou contra o Manaus contam que, sob o

aumento. entusiasmo indescritivel da

A Associação Comercial população, jorrou novamente
manifestou-se contrariamen- petróleo em Nova Olinda,
te à pretendida majoração ainda com mais violencia e

de fretes, qlie, se efetivada, I abundância, ele modo 'verda
virá elevar aineIa mais o 1108- deiramente espetacular.

MAIS PETROLEO

VAI SER JULGADO
RIO, 17 CV. A.) - NO pró- 'em Salomão Cureio, Concei-'

ximo dia 29, no juizo da 16a. ção Costa- e Dulce Lins, em

Vara Criminal, vai ser jul- acidente ocorrido à rua Real

gado o engenheiro Américo Grande�a, sendo motorista

Carvalho, atual presidente da do, carro atropelador o subs

COFAP. Tal ,julgamento tituto do gen�ral Pantaleão

prende-se a lesões praticadas· Pessoa.

o Presidente Eisenhower apoia
, tom objetivos militares .

-

WASHINGTON, 17 CU. P.) dlrigídas contra objetivos es- Foster Dulles, o qual disse
- O presidente Eisenhower tritamente militares. Com ontem que opinava no senti

disse que não vê razão pela esta declaração, na entrevia- do de que as armas atômicas

qual as armas atomicas não ta que concedeu, aos [orna- táticas fossem empregadas
devem ser usadas num con- listas, Eisenhower apoiou seu em qualquer ação militar de

flito, quando elas podem ser secretário de Estado John maior importância na qual
os Estados Unidos se vissem

De acôrdo com a Lei, so

mente o presidente pode to

.mar uma decisão sôbre o uso

RIO, 17 CV. A.) - A

pro-l
po "Vampire", os vespertinos de' armas atómicas. O sígní

pósito de telegramas de Oslo, apuraram junto ao Itamara- ficado da ríeclaração de Dul

segundo os quais o industrial ti que tal operação comer- les e o comentário do presí
norueguês Thor solberg, di- cial não está sendo feita com dente Eisenhower parecem
reter de uma emprêsa de a- o govêrno brasileiro. Por ou- ser o de que qualquer guerra
viação, encontrar-se-ia na A- tro lado, igualmente a lega- futura, grande ou pequena,
méríca do Sul, negociando a ção da Noruega, nesta capí- de que participam os Esta

venda de quarenta aviões de tal, declarou desconhecer in- dos- Unidos, será uma ação
caça a jacto, ingleses, do ti- teiramente o fato. 1 atomica até certo ponto.

esquerdista ReVelD

o USO das armas atômicas

DESMENTINDO A COMPRA DE
AViÕES A JATO

Ml\DELLIN, (Colombia), 17
cu. P.) - 'Dizem que o jor
nal "El.Colombiano" afirmou

POPULAÇÁO
JAPONEZA

envolvidos.

TOQUIO, 17 CU. P.) -: A

Municipalidade anunciou que
a população ela cidade atin

giu a cifra de 7.825.810 habí

tantes, a primeiro de feve

reiro do corrente ano. Os ho-

rnens são mais numerosos'

que as mulheres, havendo
4.014.955 homens para
3.810.855 mulheres.

GREVE EM HEL··

SINQUE
HELSINQUE, CFinlândia) ,

17 CU. P') - 25.100 emprega
dos do governo, que repre
sentam cinco sindicatos, de,
clarararn-se em greve, depois
que o gabinete decidiu não
aceitar a data limite marca

da por eles, para concluir a

demanda de aumento ele sa-

láríos, PLEBISCITO
SUSPENSO

PROTESTANDO
RIO, 17 CV. A.) - pescon

tl.}ntes coni a pl'ovidêneiQ do

governadór que" os dispensou que o 'gove.rno. mrciônal deu

ihstruçõeS',' para C:l'l.le, lieja,dos cargos que O'cupavam os .

suspenso' o plebiscito de ade-
funcionários extranumerá· _' . . .

.
'

d E t d d S- PIsa0 ao governo, plebISCIto que
nos o s a o e ao au o

h "'d l··t d
. .' '.'. .

I'
aVIaS!! aso ICI a o aos pre-

progl�malam .

,ValIaS mam-
feitos municipais.festaçoes coletIvas de protes-

to, figurando entre elas uma

concentração à frente do pa
lácio dos Campos Eliseos.

LAMENTO RUSSO
Embaixada disse que, o Se
cretário do Exterior da URSS
ao apresentar seu pedido de

escusas, explicou que o tiro
teio foi obra de· "um Cidadão

Embaixada britânica, que te- soviético mentalmente en

ve a sua sede invadida por l fermo". Um poliCial soviético
um- russo. Um porta-voz da saiu ferido do incidente.

DIFICULDADES
RIO, 17 CV. A.) - Um jor

nal ligado à candidatura_ do
••••••• '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,

sr. Juscelino Kubitschek c1i-

AUMENTO DOS COMBUSTIVEIS
RIO, 17 CV. A) -- O novo combustível. A majoração de; Os depol·mentos de te�ste'm-un-hasplenária da COFAP, cujos verá 'Ser homologada nos pr6-

..
. ,.

membros tomaram posse an- ximos dias. �IO, 17 CV. A.) - P�osse. I d� C?mUnicações do Palácio I divu1gação dos depOimentos
te-ontem, revelou a disposi- gUlU, na la. Vara Crimmal a Tlrac:entes. E' testemunha 'das testemunhas, mas o ma-

ção de homologar a propos- CRISE POLITICA audiencia de instrução, do arrolada .pela defesa. Nada gistrac10 manteve sua deci··
ta do Conselho Nacional do SAIGON, 17 CU. P.) - 1n- processo movido contra: os trouxe de n{)vo ao processo. são.
Petróleo para o aumento dos forma-se qu� a imperatriz implicados np cdme. da rua Li;nitou-se a d:zer que tii'e

preços dos combustíveis lí- Nam Phuong, do Viet.nam, Toneleiros, em que perdeu a ra conhecimento do crime

quidos, em decorrência ela adiou sua viagem pará ii ln: vida I) major Rubens Floren- pelos jornais, caindo em con- O RISO DA CIDADE."
elevação dos ágios sôbre as

1
c1ochina, em virtude da crise tino Vaz e saiu ferido o jor- tradiçôes, por vezes, em res

importações da gasolina, política reinante no sul do naJista Carlos Lacerdl:1.. Não postas formuladas pelos ad-

querosene, óleos diesel e Vietnam.
' compareceram os brigadeiros vogados ,de acusação.

Epaminondll-s Santos e Nero Antes- de iniciar os traba-
Moura. lhos, o juiz Monjardins Filho
Foi ouvido, apenas, o sr. fez uma série de advertên

Agnaldo Veiga Fernandes eias aos presentes, inclusive
que ao tempo dÇJ atentado, aos jornalistas para que não

HELSINGF;ORS, 17 (U. P.) dade. Acha-se ela naveganda ex�rcia as funções de chefe divulgassem depOimentos em

- ° navio tanque finlandês agora a oeste -do Ceilão, no respeito ao principio. de in-

"Aruba'i, que está conduzin-' oceano Indico. ADIADA coni.unicabilidade das teste-
do 13.000 toneladas de canil LAS V:ÉGAS, (Nevada), 17 munhas.
bustivel para a China comu- BAItCAÇAS CU. P') - A grande explosão Acentuou o magistrado que

J,lista, não "entrará em á- TAIPEH, 17 (U. P.) - Re- atômica, que deveria ser re- não permitiria perguntas fo-

guas perigosas" - infol'mou velou-se que os Estados Uni- alizada, ante-ontem de ma- ra do assunto e fossem tira
sua companhia proprietária. dos fizeram a encomenda em nhã, foi adiada pela segunda das fotografias durante a

Possivelmente, ,o navio atra- estaleiros japoneses, de 200 vez consecutiva, depois que audiência. Exigiu silencio
cará em algum porto neutro, barcaças de desembarque pa-j

as autoridades da Comissão para a ordem dos trabalhos.
quando transferirá sua pre- ra a Marinha Nacion�1ista de Energia Atômica c�nstata-

t

O a�VOgad? �obral Pin�o c:i- Iciosa carga para outra uni- chinesa. ' ram o mau tempo remante. I
vergm do JUIZ quanto a nao

MOSCOU; 17 CU. P.) - A

União Soviética expressou

que lamenta o incidente o

corrido domingo à noite na

AS CINZAS DE-FLEMING
LONDRES, 17 CU. P.)- - quarteirão de Golders Green,

Foram incinerados ontem de nesta capital. Na sexta-feira
manhã os despojos mortais as cinzas do cientista serão
de sir Alexander Fleming, o colocadas solenemente na

descobridor da penicilina, no cripta da catedral de Sio
fim de um serviço religiOSO, Paulol, entre as cinzas de ou

a que os membros da sua fi-I tr_as numerosas glórias da
milia haviam assistido no Inglaterra.

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

NÃO ENTRARÁ EM ÁGUAS PERIGOSAS

VISITA OFICIAL
LONDRES, 16 CU. P.) - O

Ministério do Exterior anun
ciou que sir Anthony � Eden,
títular da p_asta, viajará na

próxima quarta-feira-, com

destino à Turquia, para urna

visita oficial de tres dias.

"ATKA"o TEMPO vulga, hoje, que "a Carteira
de Redescontas do BàllcO do

Previsão do t'empo até às Brasil tem LCÍmamente cri- BUENOS AIRES, 16 CU.P.)
14 horas do dia IS. ado ,dificuldades aos bancos - Zarpou para o Rio de Ja-

,

Tempo -" Bom. ligados direta ou indireta- neiro, às 10 horas de onte;u,
Temperatura - Estável. mente ao govêrno ele Minas o quebra-gelos da Marinha.
Ventos - Do quadnmte ,Gerais. O último atingid,o por norte-americana "Atka", a

Sul. essa medida - conclui a no- cujo bordo regressam os

Temperaturas - Extremas

I
ta' - foi o Banco Itajubá, membros da expedição no1'

de ontem: Máxima 25,7. MÍ- cuja ;posição é consIderada te-americana à região an-

nima 16,8., sólida". . tártica de 1954-55
............................................................. 11•••••

Divulqação proi·bi.da .

Pessedino - Quero tudíl bp.nl

limpinho e depressa!
Outra vez VOCl'S nã,o

apostarão mais nas vit{
rias garantidas do lidt'r
Laerte Vieira!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



INFORMAçõES
UTEIS

O leitor enc;:-t��, nesta co-Iluna, informações que necr Jlita,
diàriamente e de imediato:
.TORNAIS Telefone
O Estado ........•.•....• 3.022
A Gazeta •......•..•...•. 2..656

.

Diário da Tarde 3.579

IA
Verdade.. .. 2.010

Imprensa Oficial 2.688
C. HOSPI'fAIS

-------------___________ Caridade:
(Provedor) 2.114
(Portaria) 2.086
Nerêu Ramos .. , '.' . . . . . . • 8.881
Militar 1.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) 1.168

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1.121

CHAMADOS UR
/ GENTES
Corpo de Bombeiros .... 8.811· ----------------------__
Serviço Luz (Reclama-
ções) 2.404

Polícia (Sala: Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 2.694
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC ...................• 8.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair .........•........ 8.6fi8
Varig 2.125
Lôide " Aéreo •..........• 2.402
Real 2.8118
Scandinavas .......•• 2.fiOO
HOTÉIS
Lux .

Magestic .

Metropol ...............•
La Porta .

Cacique .

Central .

Estrela ................•

1���kÊiTO"
.

Disque ..........••...•.•

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

MINISTÉRIO Do\. AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO UE

SA:STA CATAIUNA
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 Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

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

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

QUEIMADAS i DERRUBADAS DE MATO
Nenhum- proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe Q Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidr.des.
REFLORESTAMENTO

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

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

blicados, não serão de�oJvidos.
A direção não se responsabiliza
jelos conceitos emitidos noe ar-

tigos assinados.'
,

o ESTADO
--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBENq A. RAMOS.

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

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

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

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

Uma casa de madeira, recém construidá, ainda não

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

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um �: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 Antonio de Lisboa,

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

10 andar - Estreite - 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 pin tadas 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 Cr.$ 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'Água.
Preço cada Cr$ 10.000,00.

Gerente: DOMINGOS F. DII
AQUINO

Representantel:
Representaçães A. S. L�.ri\.

Ltda,
Rua Senador' Dantas, 40 - 6°

andar.
. Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.

Rua 16 de Novembro 228 6°
andar sala 612 - São Paulo.

ASSINATURAS
Ns Cllpltal

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentàção, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecímentos e requererem aatorízação
de llcençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirig'ir-se às Agências Florestaís Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
em Florianópolis.

Telefône: 2.470. --- Caixa Postal, 395.
}<:ndereço telegráfico: Agl'isilva - Florianópolis, S.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l<SUL-BRASILBIRO»
Florianópolis - ItaJaf - Joinville - ·Curitiba

� .'
...-..._�_..=."""'_ "'I

Age"ncía e
Kua Deodoro esquina:da

• Rua Ten�nte ,Silveira

2.021

2.276/8.147
3.321
8.449
2.694
8.871
1.659

INDICADOR PROFISSIONALI, �R. RO���:ASTOS MÁRIO DE I:ARMO Dr. Vidal Dulra filho
MÉDtcO CANTI,ÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇASr Com prátJ.ca no- H.apltal São,

DRA. WLADYSLAVA 1 DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na CllInta ! M É D I C O
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. srnsst FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro I PEDIATRIA NEO-NATAL _ DISTúRBIOS DO RECEM

D· I d 1 F ld d N
CLINICA MÉDICA CLíNICA DE CRIANÇAS NAS.CIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS-

e Doenças do aparelho respiratório Ip orna o pe a seu a e a- CARDIOLOGIA ri PREMATUROS TRAT
I TUBERCULOSE clonai de Medicina da Unlvl:lr- Contultõrto : Rua V'I·tor "U

ADULTO., (FA"L1TA DE APETI
AMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTIL

DR ANTONIO DIB ld d d B ii JIlei- '.'''' TE) _ TRATAMENTO DA ENURES.... NO
. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA SI a e o ras reles, 22 Tel. 2670". Doenças Internas TURNA EM CR

.ci -

'E
I t d M �. lANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

MUSSI DOS PULMOES x- n ernto P?dr dcoEneurlso • a- Horários: Segundas, Qu...rtaa e CORACÃO _ FIGADO _ PSICOLoGICOS DA INFÃNCIA - ENFERrnDADES DA INFAN
_ MÉDICOS _

Cirurgia do Torax erru a e- sco a Sexta feiras:
- CIA DE MANEIRA GERAL

'J. -

CIRURGIA-CLI'NICA f,Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. 'Octávio Ro- Das 16 às 18 horas. RINS _ INTESTINOS CONSULT ·.RIO F
I d M di I TI I I I drigues Uma) R

o -.. ELIPE SCHMIDT, 38.

GERAL-PARTOS 'n� e e ._c na, B o Oi' sta e
Ex-Interno do Serviço de Clrur- esidência: Rua Felipe Seh- Tratamento moderno lia CONSULTAS - DAS 2 ÀS 51I0RAS. .

Serviço completo e especiali- TIsioclrurgl.a_o do Hospital' Ne-
&,Ia do Hospital I. A. P. E. T C. midt, 23 _ 2° andar, apto 1 - SIFILIS C�NSU,LTAS CI HORA MARCAJ)!\: FONE 8166

zado das DOENÇAS DE SENHO- 'Curs d'
reu Raml lOiS" I do Rio de Janelro'

• '1'el. 3.002. Consultório _ Rua VI'ctor RhST�ENCIA _ TENEN1\E SILVEIRA, 180 (FONE 3165)
RAS com modernos método. de o e espec a zaçae pe a

M'dl d H I 1 d
-------- ATE�DE CHAMADOS A DOMICíLIO

, S N 'f E I E I e cOCaroidadoesP ta e DR .• HENRIQUE PRISCO- Meirelles, 22.
"

rliagn6sticos e tratamenjo,

I'" �-.
nterno e X-UI 1- 4

SULPOSCOPIA - HiSTlllRO - tente de Cirurgia do Prof.Ueo, PA DR NEY PERRONE DR
SALPINGOGRAFIA _ MJilTAEO- Guimariel (Rio). DOENÇAS DE SENHORAS RAISO HORÁRIO:' • ALVARO DE

LISMO BASAL Cons: Felipe Schmldt,.8 -
PARTOS - OPERAÇOES Mlí:DICO Das 13 às 16 horas. MUND CARVALHO

.. Radioterapia por andai curtu- Fone 8801 Cons: Rua João Pinto n. 16, Operações - Doenças de Se- .
Formado pela Faculdade Naef

Eletrocoagulação _ Raloi Ultra Atende em hora marcada. das 16,00 às 18,00 horas. nhnras - Clínica de Adultol. I Tel.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Universidade

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, Pela manhã atende dlã- Curso de Especialização no 2.276 _ Florianópolis. do Brasf l Puericultura - Pediatria

Consultório: Rua Trajano. n. 1, 80 _ Fone: 2395
riamente no Hospital de Hospital dos Servídores do 11._ RIO DliI JANEIRO Puericultôr do Departamento

l0 andar _ Edificio do Montepio.
Caridade. tado. DR MARIO WEN Aperfeiçoamente na "Casa d.

Nacional da Criança. Ex-Assis-

Horário: Das 9 b 12 horas _ DR. YLMAR CORR1!lA Residência: (Serviço do Prof. Mariano de'
-

Saude São Miguel"
tente do Prof. Martagão Gesteira

Dr. MUSSI. CLil\ICA MEDICA. '10R1ua: General Bittencourt n. Andrade) DHAUSEN Prof. Fernando Pau lí no ,na Universidade do Brasil. Ex-

Das 16 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10 _ 18 ho- Telefone: 2.692.
Consultas - Pela manhA no CLíNICA MÉDICA DB ADULTOS

I
fnterno por 8 anos do Serviço �lédiC.o d� Instituto Fernandes

MUSSI raso .

__
'

Hospital de Caridade, E CRIANÇAS de Cirurgia
• Iguen':h erviços dos Profs Ce-

-Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 _ Fone 3415 A tarde das 1580 hs em diim'- Consultório - Rua João Pin- Prof. Pedro di Honra 7.a1'. J'el'nütta e Mário Olinto. -

powsky, 84.
DR NEWTON' te no consultório 'Rua Nunel t.o, 10 _. Tel. M. 769. Estagio por 1 ano na ":M:ater- no Rio de '.Janeiro. Ex-médico es-

DR. JOSli:: TAVARES b'AVILA Machado 17 ;Jlsquina d. Tlra- Consultas: Das 4 à. fi hor�g. nidade _ Escola" tagiário do Serviço de Pediatria

CIRURGIA GERAL
. dentes. Te1.276· Residência: Rua Esteve. Jú- Prof. Otávio Rodrigues �1D1a do Hospital do Ipase (prof. Luiz

DR. JúLIO DOIN IRACEMA Doenças de Senhoras _ Prado- Residencia � rua Prlllidente nior. 45. Tel. 2.812. Interno por l! �no do Pl'�nto I Torres Barboza) no Rio de Ja

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS B I ,,' EI t
.

Id d Médl Coutinho 44. Socorro ; neiro.

MJ!:DICO I
MENTAIS

.

- CL�NICA GERAL ;;�:uÜÓrio� rR�a aV�tor :rael_ CLINICA DR. ANTONIO BATISTA OPERAÇõES ld PdediMat�·da. do Hospital de Cari-

Dr Serviço Naclonal d. Doen- I 28· T I f 8307 de JUNIOR
CLINICA DE ADULT j a e. e ICO escolar do Centro

ESPECIALISTA EM OLHOS, ças Mentais.
�e es n

...
- e e one: .

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ DOENÇAS DE SENHOR:\.S de Saúde de Florianópolis. Pedia

��Y��É�;JUi.OGp��'im��' Chefe do Ambulat�l o da Hi�ie- di�;t:�ultas. Das 16 horaa em
E GARGANTA CLINICA ESPECIALIZADA DE C�NSULT�S:. No Hospital dt> I t�'a da Assistencia Médico - So-

ne Mental R ·dA
•

F 342 DO CRIANÇAS , Caridade, diariamente dai 8 àr. clal da Armada.

Infra-Vermelho - Nebulluçio - j Psiquiatra do HOlpital _ eSI. encla: one, . 2
DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas das 9 '8 11 horas. 10. ,I Consultório: Rua Tidal'entes

Ultra-So"Q C l-' S t'A
Rua. Blumenau n. 71. R C P d �. l' h No eon ltó' à R J

- 9

(Tratamento de slnuilte lem
o oma an n.a DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do Serviço de

OTORI_j
es. e ons. a re ....I!tue ln o.. su rlo� ua oao,' ., .

operaçio) i Convulsoter�pla pelo. eletro- GESTIVO _ ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florian6poli. 12. P�nt? nr. 16 (1 andar) Consultas, dlanamente das

Anglo-retlnoscopla _ Receita de c�oque e �ardlaz?l. In�uhn ex:a-' TO'lfAGO E DUODENO, ALilR- Possue a CLINICA os APARiI-

t
Dla!,lamente das 10 às 12 e das

115 hO�'a:, e.m (hante.

Oculos _ Moderno e ui amento pia. MalarlOterapla. PSicoterapia. GIA-DERMATOLOGIA II CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA ADVOGADOS 14 as 16 hora.a. Resldencla: R. Tte. Silveira

de Oto-litlnolarln!t(l10,1 p
(bico

CONSULTAS: 'l'erçaa e QUin-, NICA ,GERAL

ITRATAMENTO
das DO:iNNOAS DR. JOSÉ MEDll=IROS RESIDE�CIA. - �t.a �uarte S/No Esq. Padre Roma.

no Eludo)
• tll.3 da� 16 às 15 horal. Babado, da ESPECIALIDADB

Shutel, 129 _ Florlanópoh.. Tel. 2530 ,

Horário das 9 às 12 horaa _,<manha) . .' . .

I DR. JULIO PAUPITZ Consultas - pela manhA no
VIEIRA DR f N G L E'T T Od 16 à 18 h a

Rua Amta <?llTlbaldl, IIqulna FILHO HOSPITAL.
- ADVOGADO -

as s or a. de General BJttencourt.. , A TARDE d ! I Caixa P t I 150 It j (
• •

Consultório: - Rna Vitor ••

1-, R.ES1DENCIA' Rua Boclliúva Ex mterno da 20· enfermaria CONSULT-ORIOaa li � I Santa Cat��i�a
- a a

Diagnóstico-Trato. Clínico e C·I·[·u'r ...O"J·co das D
reles 22 - Fone 2676. 139 T 12901

• ,
e Serviço' de gastro-enterologiano' oenças e

Res. - Rua São Jorge 20 -

.

e. '

da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Rna d.ol J
Afecções de Adultos e Crianças.

Fone 2421.

I
DR ARMANDO .VA T....

1 (Prof. W. Berardinelli)" ILHEOS nO 2 DR. CLARNO G. Ped' t·· O t d' T ti'
•

RIO DE ASSIS� Curso de neurologia (Prof. .RESIDENCIA· - Felipe Sch- GALLETTI
la rul. - r ope Ia - rauma '0 og·la - Tisiologia

�SAMUEL FONSECA Austregesilo). D1ldt nQ 113 Tel. 2866
_ ADVOGADO _

Ginecologia - Obstetricia - UrOlogia - Endocl'inologia.
CIRURGIÃO-DENTISTA Dos ServIAç08 de CHnlc. Infantll

.

Ex interno do Ho.pi�ll matar- DR. ANTON!O MONIZ Rua Vitor Meireles, 60. Curas de emagrecimento e engorde.
Clínica _ Cirurgia - Protese da Ass_lstencla Municipal e Roa- n1dade V. Amaral. FONE: !,468 Doenças da velhice.

Dentária pltal de Caridade DOENÇAS INTEBNAS DE ARAGÃO - Flor�anópo1i. _
Raios X e Infra-Vervelho CLíNICA MÉDICA DlI CRIAN- Coração. Estômago, intaatino, CIRURGIA TREUMA'l'OLOGIA

ALTA CIRURGIA

Consultório e Residência: Rua ÇAS E ADULTOS figado e vias biliares. Rinl, ova- Ortopedia DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado II. - Alergia - ri9s e útero. .

ALMEIDA
'

Telefone: 2225. Consultório: Rua Nunel .a· Consultório' Vitor BeireI.. Consultório: João Pinto, 18. ,
Consultorio: Rua Fernando Machado, n. 6 _ 1° andar

Consultas: das 8,00 b 11,110 chado, 7 _ Consultaa dai 16 t!. 22. Das 15 às 17 diàriamente. ADVOGADO Telefone 22-27

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas Das 16 às 18 horal. Menos aos Sábados Escritório e Residêncià: li
..

D 14' 18 h
F.xclusivamente com hora mar- R.e��dência: Rua Marechal Gui- Residência: RuÍ! Bocaiuva 20. Res: Bocaiuva 1311. Av. Hereilio Luz, Iii

.

orarlO: aó: as oras (exceto aos Sábados).

cada. . Jhp,rme, 5 --Fóne: .781 Fone: 3458. Vone: ,_ 2.714. Telefone:- &346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá sàmente com hora
marcada.

Lavando com .Sabão

�irgerrí ESJ;>ecialidade
da Cla. IETZIL INDUSIRIIL-JolovUle. (marca registrada)

.

., econcmiza,.,se�fe..,po e dinheiro

FARMACIA DE PLANTA0
-'-',,----_._-- ----_....._---�----

M�S DE MARÇO
12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense Rua

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

selheiro Mafra.
27 Domingo _. Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.

I
BANCOJeG�fbITO

POPULARI� AGRíCOLA • I
r' "'" ii!. . . ,

IW-D; <J"'...o,�, O .
.

f'LORlANOPOLIS - 5rõ..(:'cro.rlno.
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�-----------------------------_._-_._-_....:.-_---�'"------.
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o STA'lJU

Navio-Motor' «Carl Hoepcke),
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORlANOPOLIS • RIO DE JANElR
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..

bastião, llha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlu.
mos. apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. S';bastiáo, Ilha Bela, Ubatuba niia
prejudic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIt) DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA O MÊS DE MARÇO

IDA VOLTA I·

Fpolis ItaJai Rio Santos

7/3
3/3
14/3

2/3 .

9/3 13/3
NOTA

COMl!NICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O 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

... .......c1aaI D.04.'.. .144 "· ••do, \" , ••0'
fONEb·� ua wll. P."..r, �fS

CII8ITlIIA ."'�. RUQWU, P80SiBIlII$ .> p�

Raios X
llparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogrl\l1a$ e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com lns�fla

ção das trompas para diagn6�tico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para oríenta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
D1àriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

011'-- _

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 18 de' Março de 1955
------------------------�--�--------------'�----------.---------
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A majoração a�usiYa
�os preços

1;: , 8 ".N •
" ':

1 z��: �ac:����f�;�ENTOS SOCIAIS

•

s s.,

Continúa subindo no Dis- nos armazéns. Se, aqui, um

trito Federal, como em toda quilo de banha custa 40
a parte, inclusive Florianó- cruzeiros, o mesmo acontece
polis, que era o paraiso da nas feiras. Saí de casa com

barateza, o preço dos iene- 500 cruzeir.os para as com-

1'08 alimenticios de primei- pras, como costumo fazer.
Só A DEMOCR.f\CIA ta necessidade e outros ar- Desta vez, comprei menos e

EXERCIDA PODE APRI- tigos o dinheiro não chegou.
conforta? MORAR A DEMOGRACIA! Bastou que se cogitasse ALTA NO PREÇO DOS

Não que o tempo seja do aumento da gasolina e SAPATOS
longo até os dias em que outros óleos conbustíveis, Estivemos numa sapata-
o povo do Brasil inteiro te- para que a corrida para a ria da rua Senhor dos Pas
rá de escolher nas urnas o atta de tudo, se processasse sos, onde o sr, Mário Albino
seu presidente, o homem vestiginosamente. . 'Júnior nos informou, que,
que possa dirigir o barco a Pelo que poude apurar a nestas últimas semanas, o

porto seguro, tirando-o da reportagem do "Diár'io de preço de calçado' têm au

atual zona tempestuosa. Mas Noticias", que com a ínsis- mentado conslderàvelmente.
o mal do p-rimeiro candidato tencia do governo, através Sapatos que eram vendidos
foi a precipitação do seu do Ministro da Fazenda, por 500 cruzeiros, estão cus

lançamento. em atender,' de qualquer tando 600, sendo que os cal
Houve porém maior êrro forma, as emprêsas distrí- çados para senhora sofre

ainda do lado oposto. Os buídoras de combusttveis, rarn aumento maior. Apesar
contrários às candidatura muitos gêneros alimentícios I da recente majoração as

-0-
.-------��--"-'-'-- --,.. __

.

do mineiro, e� véz de pre- já tiveram os preços majo- fábricas estão pleiteando
parar pura e SImplesmente o rados, em alguns casos em um novo aumento e disso os

.

I díd I .

camm 10 para. seu, can. I, a-,'
mais de duzentos por cento. eomerciantes retalhistas já

to, tentaram força-lo a re- Ao mesmo tempo, comerei- foram avisados.
tirar-se. Ora democ�'àtic�-Iantes inescl�upulosos faze� OUTROS ARTIGOS MA- RECORDANDOmente qualquer cidadão

I desaparecer" da praça artí- JORADOS
brasileiro que preencha as �os de maior consumo, a Na rua Marquês d e 17 de Março de 1920 ... Jornal "O Estado", edição nr.
exigênctas da, lei eleitoral e fim de forçar a alta dos Abrantes, o sr. Antônio de 1462.,.
tenha prestígio político, po- preços, como está aconte- Souza, proprietário de um

de ser candidato. Foi me- cendo com o feijão prêto, armazém, nos forneceu a

dida antipática e antidemo- tipo "uberabinha", que ra- lista dos preços das merca- - "DR. GOMES RAMAGEM. Chegou ôntem à noite
crátíca. Foi medida que for- ramente é encontrado. Há dorias recentemente majo- de Taquaras, onde havia ficado em tratamento, o sr. dr.
taleceu o adversário. Os menos de 15 dias, custava radas, O leite marca "NI'- Gomes Ramagem, juiz de direito da la. vara e victima do
neutros tomaram-lhe o par- de. sete a oito "cruzeiros o nho" custava aos retalhís- id

'

- aci ente do morro das Navalhas. S. s. foi recebido' na pon-
tido e seus companheiros quilo e, agora quando é en- tas 583 cruzeiros a caixa de te municipal á praia de Fóra pelo sr. dr. Hercílio Luz, os·
exploraram o fato intelígen- 'contrado, custa de 11 a 12 24 latas, sendo vendida .ca- tá' i t dl:t secre nos c e . Es a o e varias outras pessoas de dístín-
temente. cruzeiros. Os ovos estavam da unidade a 29 cruzeír'os e

-

d• cçao, sen ° conduzido a carro para a sua resídêricía, á
Nós procuramos ouvir sendo vendidos até há pou- 20 centavos. Agora, está rua Esteves Junior. Fazemos votos ardentes para que o dr.

opiniões, e estas são as mais cos dias, a 26 e 27 cruzei- custando ao retalhista 660 G R t h
'

omes amagem en a prompto e completo restabeleci-
...-.w..-.._..........�WNG_..................__....................,.....,.,_W..............M_... varíadas. Aqui e lá fora. Em ros a dúzia e, nessa última cruzeiros, sendo cada lata mento".

Minas embora haja muita semana, passaram a custar vendida a 33 cruzeiros. O /
gente contra Kubitscheque, 30 cruzeiros. leite condensado marca - "PAULO BARRETO RECEBE CONDECORAÇãO _

gTande maioria é a favor. CARNE SÊCA A 44 CRU- "Moça", que custava 393 a Rio, 17. (O Estado). Dizem de Roma que o rei Victor Ma-
Minas quer ter a honra de ZEIROS caixa, passou para 429 cru- noel conferiu a comenda da Corôa da Itália' ao jornalista
dar o Presidente da Repú- A carne sêca, que custava zeiros, sendo a 'lata vendi- brasileiro Paulo Barreto, em sígnal de reconhecimento pe-
hlica e a administração do ;38 cruzeiros o .quilo, pas- da a razão de 10 cruzeiros' la sua obra, como insigne jornalista campeão da verdade
governador em que pesem sou para .40 cruzeiros, sen- e 80 centavos. e da justiça".
certos êrros, tem sido bem do que em alguns armazéns, O queijo acompanhou o ... Transcreviamos um edital do Serviço de Industria
apreciados - Seu programa visi'tados pela- ,repo.rt&��l1l, aumento de vinte por cento. Pastoril, subordinado ao Ministério da Agricultura, dando
"energia e transporte" vai estava sendo exposta .a· il4 A' ";'m-ant-elga em-pacotáda, l'_

� os preços (as vaccmas, 11�. seguinte classlf'ícação: "Contra
sendo realizado, e é o pro-: cruzeiros. Sôbre êsse as- que era vendida a 82 cru- o carbunculo bacteridlano, 50 réis- por dose; contra o car

J'l'ama que o Brasil neces- sunto, ouvimos o comercia- zeiros, custa agora 86 e a bunculo symptomatico ou peste da manquerra ou mal do
sita, Se não aparecer outro ante Américo Gomes da goiabada aumentou em qua- ann, 50 réis por dóse ; contra a penumo-enterite ou díar
iandldato também mineiro Costa, estabelecido na rua tI'O cruzeiros a lata. rhéa dos bezerros, 50 réis por dose; e, contra a peste dos
que possa dividir a opinião Gonçalves Ledo, que decla- Percorrendo o mercado porcos (Hogcholera) o batedeira, 200 réis por dose".
do Estado montanhês' será 1'011: de peixe, constatou a nossa

parada dura. E se a oposí- - Nestes últimos dias, reportagem que o mais ba
ção não conseguir um candí- os preços têm sido elevados rato, a pescada, custa 35
dato que não seja militar, e os fornecedores avisam cruzeiros o quilo e o robalo
civíl 100%, de grande en- que a majoração, brevemen- está sendo vendido a 60 cru

vergadura moral em que o te, se tornará maior. Assim
povo possa confiar, temos a foi que a banha subiu para
impressão de que o mineiro 32, o macarrão está sendo
levará a melhor nas urnas. vendido a 10 e 11 cruzeiros
E isso de' dizerem que se e o arroz amarelão alcan

êle for eleito não se ernpos- çou o preço dei 20 cruzeiros
sará porque não .deixarão . .. o quilo.
não pode passar de boato de NAS FEIRAS
mau gôsto. Não cremos em Como está acontecendo
golpes, especialmente dos nos armazéns nas pró
.militares que estiveram com prias feiras os preços tam
o· poder na mão duas vêzes bém aumentaram em pro
e, com ombridade moral, lou- porções idênticas. O alface,
vável e digna, entregaram a paulista, vendiqo a 3 cru

quem de direito. zeiros, atinguiu a 6 e 7 cru

Só a democracia exercida zeiros, atingiu a 6 ,e 'J cru
pode aprimorar a dem_ocra- por cinco cruzeiros, a cebo
da. la a dez e o alho a seten

ta cruzeiros o quilo. O arroz

japonês, de última qualida
de, chegou à cifra de 12
cruzeiros e a farinha está
sendo vendida por cinco e

seis cruzeiros o quilo.
A propósito, ouvimos uma

dona de casa, a sra. Nair
Nunes que, após ter feito
:lS suas compras na feira,
dirigiu-se a um armazém da
zona sul e, comparando os

preços das m'ercadorias
com os da feira; decÚlrou
ao repórter: I- Não há mais diferença
entre os preços nas feiras e

Pouso
J. G. DE ARAUJO JORGE

Pel'vaguei muito 'tempo à procura de um pouso
como alguém que batesse em vão de porta em porta,
_ meu olhar, parecia perguntar ansioso,
quem me dá sua mão? .. quem minha alma

Caminheiro sem rumo, a alma já quase' morta,
via ao longe o caminho intérmino e sinuoso ...
- (quanta. coisa afinal na vida se suporta,
antes de conseguir-se um,_ pouco de repouso!).

Minha vida era assim... - uma estrada vazia ...
E eu caminhava a olhar buscando o que surgisse
à frente, - e ao meu redor tudo aos poucos fugia ...

� '.
,

'

'

Até que te encontrei! ... E se não te encontrasse,
- talvez que há muito tempo eu já não existisse!
- talvez que há muito tempo eu já não caminhasse!

ANIVERSÁRIOS - sr. Silvio Barbosa Born
. 'FAZEM ANOS� HOJE: I - sr. Manuel Britto

- menino José Carlos I - sr. Carlos Luiz Piazza
Cardoso, filho do sr. Fran-! - sr. Aloiso Berto da
cisco da Silva Cardoso, al- . Silveira
to funcionário do Cabo Sub- - sr, Van derley Berto da
mar-in o, nesta Capital; Silveira
- sr. o'rlando Torres - sta, Elza C ..Pereira '

.

- sr. Prof. Hercilio Mar- - sra. Santina PittibÜa-
garida ti, esposa do sr. Antonio
- sr. Capitão Paulo Sami, Silvio Pittigliati

valoroso Oficial da Policia - sta. Nelza Renen Ro-
Militar e pessôa muito re- mais _, .

lacionada nesta Capital, no-I - menina Miriam, filhi
ta.damente nos círculos es-, nha do sr, João de Deus Ma

portivos; ,chado '_

Sucessos em C,inemascope
o MANTO 'SAGRAnO
A PONTE DOS DESEJOS
A LANÇA PARTIDA

A produção dos filmes em C�NEMASCOPE é \ enorme.
Dezoito meses decorridos desde a estréia mundial de O
MANTO SAGRADO (o primeiro filme cínemascópíco) , já
os 'estúdios americanos realizaram mais de uma centena
de películas nesse novo e revolucionário processo de som e

fotografia.
A 20th Oentury Fox, pioneira do CINEMASCOPE, apre

sentará nesta Capital as mais famosas produções cinemas

cópicas, destacando-se o fabuloso O MANTO SAGRADO e

os não menos famosos e aplaudidos A FONTE DOS DESE-
JOS e A LANÇA PARTIDA.

.

O MANTO SAGRADO - (The Robe) - É um drama

bíblico, . baseado no romance de Lloyd C. Douglas. Cem ve

zes superior a qualquer filme no gênero, O MANTO SAGRA
DO. apresenta, em côres da technlcolor, uma emocionante
história de coragem e fé, filmada na Terra santa; A fíde
lídade da reconstituição da época em cenários luxuosos e

um elenco de milhares de astros, fizeram o' preço do filme
subir a mais de, oito milhões de dollares. Richard Burton
(lembram-se dele em "Eu te Matarei, Querida?"), Victor
Mature, Jean Simmons e Michael Rennie, lideram um dos
mais grandiosos grupos de artistas já reunidos num filme.

A PONTE DOS DESEJOS - (Three Coins in the Foun
'tain) - Filmado em Roma e Veneza, em cores da Techni
colol' Deluxe, êsse filme f.ocaliza três mf).ravilhosas histó
rias de amor, Verdadeiro poema Cinematográfico, A FON
TE DOS DESEJOS apresenta o veterano característico CUf
ton Webb num dos maiores desempenhos de sua brilhante
carreira, ao lado de Jean Peters, Louis Jourdan, Dorothy
IVIcGuire, Rossano Brazzi, Maggie McNamara (aquela de
liciosa garota de Ingênua Até Certo Ponto) e a voz de
Frank Sinatra.

A LANÇA PARTIDA � (Broken Lance) - E' o primei
ro filme em Cinemascope do gênero western. Fotografado
nas imensidões do Texas e Arizona, narra o drama vigo
roso dum fazendeiro (Spencer Tracy) e seus filhos (Ri
chard Widn:mrk e Robert Wagner). Jean Peters e Katy
Jurado tem, também, excelentes desempenhos nesta pro
dução: admirável do oeste americano, filmado em belíssi
mo Technicolor Deluxe.

Os
.

sucessos acima serão apresentados no CINE RITZ
em abril e maio vindouro, no grandioso desfile de SUCES�
SOS EM CINEMASCOPE!

Clube Doze de agosto-
AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE

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

A DIRETORIA
-o-

AV[SO
Em virtude de no próxim6- domingo, dia 20, ser rea

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

3 DE ABRIL

a excursão maritima já anunciada para 20 do corrente
mês.

IDiario da
H'ropole

'(Alvarus de Oliveira)

zeiros, majoração
verificou nestes
dias.

que se

últimos

IlPUREZAS 00 SANGUE?
tt

fLIXIR Df H06UflH�
AUX. TRAT. SIFILlS

Preceito do Ola
ILUMINAÇÃO UNIFORME
As grandes diferenças de

iluminação, entre os vários

pontos de uma sala, onde se

lê ou trabalha, são tão pre

judiciais à vista quando a

iluminação deficiente ou

excessiva. Ao desviar-se a

visão do livro e dirigí-la pa
ra outro ponto menos ilumi

nado, os olhos são obriga
dos a um rápido e violen
to esfôrço de adaptação. A
repetição dêsse esfôrço le
vá-Ia-á ràpidamente à fa-

d�ga.
.

..Poupe seus olhos, ilu
minando com uniformi

. daae os váriQs pontos
de sua sala de trabalho
ou estudo. - SNES.

COM 1 MILHÃO E
500' MIL CRUZEIROS
EM JÓIAS FUGIU
UM CASAL DE
SÃO PAULO

3

FUNDADO EM 16-9�54

•

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE) fERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECE H A

TERRA CATARINENSE. NÃO PEnCA TEMPO, (fi - ,

V(A- NOS HOJE MESMOõ TEU NOME E ENljERf

co A CAIXA POSTAL 489- Fl.ORIANÓPOUS-S.C

Publicavamos, entre outras, as seguintes notícias:

- "êAPITAO JOãO CARVALHO - Regressou hoje de
Lages acompanhado de sua exma, família, o sr. Capitão
João Carvalho, digno superintendente municipal. Ao de
sembarque de s. s. compareceram muitos amigos e adrní- •

radares".
- "GUERRA ENTRE A BOLIVIA E O PERO? � Rio,

17. (O Estado). Um telegrama de Lima para Buenos Ayres,
annuncía correr ali o boato de que a Bolívía está mobili
sande as suas tropas em direção a fronteira com o Perú.
Devido a isto a Câmara dos Deputados realisou uma sessão
secreta".

- O ASSALTO DA JOALHERIA MEYER - Continua
envolta em grande mystério, a visita feita pelos ladrões á
Joalheria Meyer. Até a hora em que escrevemos esta notí
cia a polícia ainda nada apurou de positivo sobre o facto".

- "GYMNÁSIO CATHARINENSE: - Com as formalida
des de estylo reabriram-se as aulas c!;:> Curso Gymnasial.
�ouve missa do Espírito Santo com assist�ncia do Corpo
docente e discente; depois da qual todos se reuniram no

theatro, onde o Revdo. P. Diretor em discurso vibrante
exhortou os alumnos ao estudo sério e indefesso e obser
vancia exacta do regulamento. Seguiu a licção breve nas

diversas aulas com esta fl'equencia: 1.0 al1l1o, secção A, :';:i
alumno&,; 1.0 anno, secção B, 38 alumnos, secção A, 27
alumnos; 2.0 anno, secção R, 25 alumnos; 3.0 anno, 29
alumnos; 4.0 anno, 19 alumnos; 5.0 anno, 14 alumnos; per
fazendo um total de 187 alumnos 'gymnasianos".

Restaurante Napoli
nUA Marechal Deodoro 50.

'

Em Lages, no .sul do BrasU, .0 melhor I '

Desconto especial para os senhores viajantes.

AVENTURAS DO 'ZE-MUTRETA ••••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Man:o de 1955
-_

Domingo último, no gra- I
cha. O marcador assi�ala.va

mado da futura Escola In. 2 x 2. Augusto, no Intuito
dustrial foi realizado um I de defender suas côres, re
bom match, entre as equipes I

cuando demasiad�mente, ":
do Caravana e Cruzeiro da mete uma penalidade ma

Figueira,' que. 'correspondeu xima. Aldo cobrou o penalt,
por completo, com perfeição e o assina-

Depois de um primeiro lou para o Cruzeiro. Mais

período 'com o marcador as- animados, os do Cruzeiro
sinalando 4 x 3 pró Cruzei- tentavam outro goal, para

1'0, os locais conseguiram fixar a vitória. Depois' de
mais um tento, que foi o do um martelar constante so-

empate. bre a meta do Caravana, Informados por um colega Paula+Ramos Esporte Clube
O árbitro da contenda foi Norton assinalava o 4 goal, de que a participação amís- x Avaí F'utebol Clube, não foi

o Sr. Modesto, que se saiu Sarrafo numa sensacio- tosa entre Paula Ramos e reálizado em virtude do pés-
maravilhosamente bem. nal cabeçada, assinalava Avaí havia sido cancelada simo estado do gramado.

O primeiro tento do Cru- outro tento para o Carava- dias antes devido ao péssimo Levo ao conhecimento de
zeiro foi de autoria do meia na. Eln seguida terminou a estado do gramado. do está- V. S. que taÍ notícia não pro
Nicolau, que se aproveitou primeira etapa. dio da rua Bocaiuva, com o cede, uma vez que os 'clubes
de uma falha do beque. De No segundo periodo, já capim demasiadamente cres- acima citados desistiram de A

Valérío, que' empresta seu te. Recebeu ele um' convite
nada valeu a perícia dogo- mais firmes no gramado os cido, não hesitamos em dar realizar .à partida conforme .

,
, . concurso ao Paula

.
Ramos do Gremio Porto Alegrense '\leiro José, pois a bola tinha locais, a todo custo tenta- a notícia, confiando na pala- orícío.anexo, §!ata.Çlo de 10 do

há anos, após ter brilhado 'para realizar um teste no MÉXICO, 16 (U. P.) _
tomado o enderêço "certo r as vam o empate. Somente aos vra do informante. ' con,Jnlj;" '-do' Paulit Ramos

como a m-aior,' revelação do time de Tesourinha e após lesumo dos resultados das
redes. 40 minutos de luta, Rcsínha Mas vemos agora e com ESp'�órte:'bl'ube.-', '. .

artida d tê
.

d
A

t. Campeonato Brasileiro de consultar os diretores do p 1 S e erns e on em,
O segundo goal também maI'COU o últímo tento' da pesar que fomos ludibriados O campo estaria á dispo- J Pa

.
,

Futebólda Juventude, é, íne- Paula Ramos empreendeu Ias ogos rarnerrcanos :

fOI; de autol'l'a' de Nicolau, porfia. na nossa' bôa fé. Não é exa- síção dos litigantes e emboas· .'

d tíno
é I dívíd

.

d h'
. gavelmente, um jogador de viagem com' es mo à Oapí- n IVl uais e omens:

que, investindo pela esquer- As equipes assim estavam ta a notícia. O gramado es- condições de permitir o en- notáveis recursos técnicos e tal gaucha. Enrique Morea, da Argun-
da, colocou o balão no fun- constituidas : tava como está em magnírí- centro, se as partes interes-, físicos. Vê-lo jogar dá gosto. .ina, derrotou a Saturnino
do das redes contrárias. CRUZEIRO: Cazé ; Aldo e cas condições e o cancela- sadas não houvessem desisti- O crack paulaíno, pela sua Estamos certos que Valé- Córdoba, da Venezuela, por

Os locais, sentindo os 2 Pulga; Willy, Je Pires e mento do encontro foi devido do do mesmo.
grande classe, cavalheirismo rio aprovará logo no primei- :i-O, 6-0 e 6-1. Mário Llamas

x ° no marcador, a todo cus- Galego; Pedro, Zeca (Jan-. tão somente á falta de pre- e disciplina na cancha, vale 1'0 teste. Todós sabem' disso e do México," derrotou a 01'-
to tentaram diminui-lo. O dir) Norton, Nicolau e Ca- paro dos dois times. Assim, não são verdadeiras

por um espetáculo. fazem votos para que êle 'ando Garrido, de Cuba,
O. gol surgiu pelo ponta Má- lico. A respeito enviou-nos a as notícias que dizem estar E� um "player" que corre demonstre lá fóra sua ínve- por 6-2, 6-3 e . 6-1. Eddie
rio. CARAVANA: José,' 'I'oni- Federação Catarinense .de sendo mal cuidado o estádio I d 90' jável classe recebe d \1 I d EE UUpe. o grama o nos mmu- ,'. - j n o van- .1 oy an, os . ., venceu
Com dois a um, já procu- n ho e Edio; Tinho, Aço e Futebol o seguinte ofício: da F. C. F. Pelo contrário, o tos; que passa a pelota com tajoso contrato para rigu- t Isaias Pimentes, da Vene-

ravam o empate. Mário, no- Rosinha' Mario Sarrafo "Florianópolis, 16 de mar- campo da rua Bocaiuva con- maestria admirável; que rar no plantel do popular zuela, por 6-2, 3-6, 6-2 e 6-1.
vamente, fez balançar as re- Carlos, Éoni e A;lgUStO. 'ço de 1955. tinua merecendo todo o cuí-

marca o adversário com uma clube da terra dos pampas Andreu Hamameruleq, do
des, defendidas por Cazé. Ilmo. Sr. Diretor Esportivo dado por parte dos dírígerr- segurança absoluta e cabe- Segundo nos informou o Chile, impôs-se a Rúbio

, I de "O ESTADO". tes da Federação Catarinen- "

O jogo cresceu em can- P. Apõsto o ceia como poucos, muitas ve- sr. Bento Oarípní, esforçado Rangel, do Brasil, por 6-1,Tendo-nos c h e g a d o ás se de ,Futebol. zes para burlar a vigilância dirigente paulaíno, ainda não 6-2 e 6-3.
mãos um númel'o do: J'ornal (a.) Rony Zaniboni, 2° d

.
'

t' t· 1 dos arqueIros. '
es a es IpU a o o preço ào Individuais de damas:"O Estado", de ôntem data- Secretário".' T .. d

.

t d ".o""os os anos fazemos passe o expenmen a o pl- Maria Ester Bueno, do Bra-do, lá encontramos, na pá- Retificamos aqui a local de . -

Ab t" f' duma apreclaçao so re os jo- vo , nzan o que' como ;il, derrotou a Maria Terangina esportiva, uma nota in� terca-feira com as nossas'
'

d'
'

- gadores e no. ano passado a- suce eu com Ivan, Nicácio e Je Weiss, argentina, por 6-3verídica, onde diz que o jogo excusas. d·t
-

't' I t P 1 R
-

cre 1 'amos nao er errac o ou ros, o au a amos nao .� 6-0. Ingrid Metzmer, do
apontando Valéria como o colocará impecilhos á saída Brasil, derrotou a VioIa Di
crack ele 54. de Valéria para um centro la Livetti, atgentina, porO· grande centro-médio futebolístico adiantado como J-3 e 6-4. Rosa Maria Reyes,paulaíno, cuja legião de. fans Porto Alegre. elo México, impôs-se a "Den
é surpreendente, rumou, ôn- Que· Valéria seja sucedido nis Bradshaw, dos EE. UU.,tem, vüt-aéreà, para Pôrto 100% são os votos que fa· por 6-2 e 6-4.
Alegre, onde .tentará a sor- zemos.

RIO, 17 (V. A.) - Prà
ticamente, o árbitro Mário
Viana foi eliminado do qua
dro da F. 1. F. A. Em comu
nicado à C. B. D. o Comi
tê Executivo da entidade in
ternacional comunicou que
a Comissão de Arbitragem.
apreciando o inquérito aber
to para apurar a conduta,
daquele árbitro, que após o'

jôgo Brasil x Hungria, pelo
Campeonato Mundial, fêz
contundentes referências ao
seu colega Arthur Ellis, que
dirigiu a referida peleja,
considerou-a "incompatível
com os deveres e obriga
ções de um árbitro" e resol
veu não mais inc'luir o seu

nome para a direção de jo
gos ela F. 1. F. A. 'e não
admitir a sua designação
para dirigir jogos interna
cionais. O referido comuni-
cado será encaminhado à

.,.,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- - 'Diretoria da C. B. D.

_ ............ ' �-� ...._- -�"',- -!-_ .....- ......

--------------------------------------�----------,-------------�------------
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DOMINGO, NESTA CAPIlAL, DECIDINDO O TITULO MÁXIMO DO FOOT-BAll BARRIGA-VERDE, BATER-SE-ÃO AS
HOMOGENEAS ESQUADRAS DO CAXIAS,.CAMPEÃO DA ZONA NORTE E FERROVIÁRIO, CAMPEÃO DA ZONA SUL

NÃO PERCAM! "-.

••••••••••·I•••••••••••••••••••••••
�

••••••••••••••• , ..

"O Estado�' Esportivo
Em-·'iiiâ-"siHiõãção"·oMé�"R:-Ãld-õl:uz
NÃO DISPUTARÁ A REGATA DO DIA 27 POR SE ENCONTRAR,COM'A MAIORIA DOS SEUS REMADORES SEM CON·

DICAO PARA COMPETIR NA GRANDE COMPETICÃO
1

.

,

- "A maioria dos remadO-I secretário da Federação A- mos sôbre a propalada noti- rido clube tomar parte na conhece no país e impedida tição que se aproxima. Tudo
res do C. ,R. Aldo Luz não quátíca de Santa Catarina, cía de que o clube alví-rubro disputa. de participar da primeira re- depende da bôa vontade dos

está devidamente- legaliza-,' sr. João Mário 'Zommer, a não iria á disputa da compe-
'

Vemos o quanto é embara- gata da temporada marcada senhores que regem os destí

da", foi o que respondeu o uma pergunta que lhe fize-_ tição náutica do dia,27 nesta çosa a situação do trt-cam- para a, manhã do dia 27 na nos do glorioso clube.

Capital. peão da Prova, Clássica baía sul. Vamos aguardar os aeon-

E não estando com suas "Fundação da Cidade de São Todavia há esperanças de tecimentos, torcendo pela
inscrições em ordem não

pO-1
Paulo". Com um plantel dos duas ou três guarnições al-, presença do C. R. Aldo Luz

derão os remadores do que- ma;is' categorízados de que se ! distas intervirem na compe- na' sensacional regata.
'.

.

, .... '�i:t��J '

VAlERIO PARA O,G�EM·IO DE
PORTO ALEGRE

Convidado para realizar uma experi
ência .no grande clube qauche. ru
mau' ôntem para aquela capital,

.

e 'extraordinário piv,ot do
Paula-Ramos

CARAVANA 4 X CRUZEIRO 4

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten. M. Gomes

CLUBE DE CACADORES E
. ,

ATIRADORES DA ILHA

CLUBE DE CAÇA, TIRO E PESCA'CAPITULO XXVII
,

TORNEIO COMEMORATIVO AO 13°. ANIVERSARIO'
DA ASS. ATL. BARRIGA VERDE

Comemorando o seu 130. aniversário, a Associação
Atlética Bárljga Verde prompveu nos dias 23 e 24 de

agosto um torneio de esgrima, nas tres armas, com a par- , Recebemos e agradecemos I Conselho Fiscal - An-
ticipação das eqpipes da Sociedade Ginástica Porto Ale- o seguinte ofício: Itônio Mendes de Sóuza,
gre (Sogipa) que aqui veio disputar a seu convite. José Vieira Dutra' e Vitor

Nas provas de florete foi vencedora a representa- "Florianópolis, 7 ,de mar- Cadoso.
cão do Bàrriga Verde, defendida por Ca'p. ;R\Íi S. de ço de 1955 Presidente ,do Conselho
Souza, ten. Carlos H. de Souza e Leonel Pereira. Ilmo. Sr.' redator esporti- Técn-ico - Gal. Paulo W.

Na segunda prova, de. espada, venceu o esquadrão vo de "O Estado". Vieira· da Rosa ASSEMBLÉIA GERAL I 10 - Eleição da Dire-
sogipano com Renê Todeschini, Wernei- Heidrich e Ricard Nesta Diretor. de Caça '- Luiz De ordem do sr. Presiden- toda;
Krapf; e, finalmente, na última próva de equipe do tor-, Tenho a grata satisfação A. Horn (Re(!leito) __ te deste Clube, ficam con-I 20 - Exclusão de sócios
neio, em sabre, vitoriosa a Sogipa com Ricard Krapf, de comunicar a v. s., que, Suplente' -:- Wan-derley vocados todos os associa- em atrazo'
Ernesto Wildner e Gerhard Theisen. em recente Assembléia Ge- Franzoni dos para a Assembléia Ge-I 30 Pl:estacão de con-

Nas provas' individuais foram as seguintes, as cl�s-lral Ordinária, foi eleita e Diretor de Tiro - Clau- rioil, a realizar-se sabado, tas;
,

sificações:
.. I. empossada a nova Direto- dio De Vicenzi I dia 19 do corrente, às vin-I 40 - Outros assuntos de

em florete -:- 10 ---: Gerhard Th.eIsen (�oglpa); 20 - ,ria desta Soc��d�tle, para Sl�plel1te - Arnaldo LJ1z jte (20) horas, na séde dó, iriterêsse social.
Erngsto Morandl (Soglpa); 3° - cap. Rlll S. de Souza dirig'i-Ia no ble11l0 1955 e Diretor, de Pesc;a -:-

I Cruzeiro do Sul Esporte I Florianópolis, 19 de mar-
(AABV) 4° ten. Carlos H. de Souza (AABV); 5°- Mar- 1956. Amim Salum Clube, à rua Delminda Sil- ço de 1955.
cos Moen[ch (Doze); 60 - Edmundo José Bastos Junior Presidente - Lúiz Os"; '-Sliplente _:_ Tte. Emílio veira nO 240, com a 'seguin-·: José Antôn-io Ferreira _
(Lira).

.

waldo D'Acamporâ' (R-eelei.t IÜlbáo te ordem do dia: ,I° Secretário
em espada - 10 Renê Todeschini (Sogipa); 2° - to) Diretor de Turismo e Ex.

Ronald Fetzgerard (AABV); 3° - Leonel Pereira Vice-Presidente Dr. cursões - Oswa'ldo 'Macha- .,_ .
(AABV); 4° - Werner Heidrich (Sogipa); 5° ,Milton Alvaro Millen da Silveira do

. f
.

Arantes (Lira); 6° - tel1. Manoel Gomes (Doze). (Reeleito) Suplente - Aarão Cunha
em sabre - 1° - Ricard Krapf (Sogipa); 20 - 10 Secretário - Carlos Diretor de Caça Submari- 1

cap. RiH S. ele Souza (AABV); 3° - Ernesto Wildner Moritz (Reeleito) n:1 - Tt. Carlos Hugo de I

(Sogipa); 4° - ten.' Zizimo Moreira (Lira); 5° - ten. I 20 Secretário - Hilde- Souza "'I
Cardos I-L de Souza (AABV); 6° - ten;- Paulo Cardoso' brando Américo de Barros Suplente - Erico Straetz'
(Doze)'.

. I 10 Tesoureiro ,- João A. ,Júnior IFinalizoü o tórneio a belissima demonstração feita Horn (Reeleito) Aproveito o 'ensejo para I
pela representação feminina da Sopiga, que disputou 2° Tesoureiro - Ag-ênor ilpi',esentar a v: s., os �ro.tes- j.: 'MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula para os
assaltos de florete, classificando-se em 1°, 2° e 3° luga- Manoel Alves (Reeleitó)' tOR (ie alta estIma e dlstmta cursos do SENAC_
res, respectivamente, as sl'tas. Renate, Leony e Lory Orad'or - Dr.. Antônio consideraç�o. , . I LOCAL: Gr�po Escolar "Jqsé Boiteux".
J:!erzg. ,Gomes de Almeida Carlos Montz, 10 SecretarIO:' HORARIO: Das 19 às 2111pras_,

"COUTO DE MAGALHÃES"

SE AC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

- Estreito -

o ESTADO

aIO,
Aqiado para o dia
23 o jogo Cariocas,
x'Mineiros
RIO, 17 (V. A.) - Está

definitivamente adiado para
23 do corrente o segundo
encontro entre' cariocas e

mineiros, pelo; -Campeonato
Brasileiro de Futebol. Na
reunião ontem realizada pe
lo Conselho Técnico de Fu
tebol seu presidente, o 'sr.
Alves de Morais, informou
naver o presidente da Con
i'ederação, sr. Silvio Pache
co, mantido pouco antes,
LIma conversação com o en-

5'enheiro Sousa Filho e o

superintendente da 'ADEM,
Arno Frank, os quais recu

saram-se terminantemente a

rssegurar se o Estádio do
A1aracanã ficará ou não

pronto pára aqueda data.
i!Jntretanto, para dernons
.rar à Federação' Mineira
.íe .Futebol os esforços da
CBD em atender ao seu pe
dido, _: e com a anuência
lo sr. Abellard França, pre
sldénte da Federação Me
tropolitana, _:._ ficava adia-
10 o encontro, de 20 para
�3, no estádio do Vasco da
lama ou no Maracanã, se

iste estiver pronto. Os díri
rentes da ADEM ressalta
.arn, porém, que a conclusão
los trabalhos do Maracanã,
clara o dia 23, dependia de

[ue não chovesse até lá. E
IS chuvas cairam quando o

'

Conselho Técnico estava
-euuide ...

����JI�flU:!W:'�;;�-;',;�
J

Vitória do tenis
'lrasileiro

Mário Viana afas
tado pela FIFA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

Cinemascope· em abril
'1,,���::;·,:it.<;Q<-

o CINR RITZ já está sendo clevidamen.te equipado pa-

Um
. inve_.stigador alemão _ cha"ma a atenção para o ��e�,;n:�;���Ç��ec1�b�i�Nl����;;o�PE, o que se dará na pri-

pe- A estréia do CINEMASCOPE, não resta dúvida, consti-

rl"go que" 'a'm'eaça a LUmal).·dade, tuírá brilhante acontecimento em nossa Capital e o seu su-.

_

. B ..
_

cesso será absoluto, não 'só pela excelência da nova técnica
Goettingen - Milhões de práticos das investigações nios sobre o urânio e obti- coso Na Alemanha faltavam divulgado a sua descoberta de fotografia e som, como também pela importância elos

ouvintes da rádio em toda nó domínio da física. ! vera átomos de substâncias' as condições técnicas para
i
se tivesse podido prever as filmes que serão apresentados,

Europa escutaram estes I Quando o jovem alemão desconhecidas q'llll só se! a utilização militar da ener- ! suas consequências. Hahn Selecionado entre os grandes e numerosos triunfos ci

dias as palavras objectivas, se doutorara' em 1901 com mantinham durante dez a 'gia atómica. Não obstante, Ilancou vários apelos ao nemascópícos ela 20th Century Fo�, a Emprêsa Daux pro
ditadas pela preocupação,!Ll�atesed��'omíniod��qu.í-:�O�egun�os. O investigad�rlos ingleses prenderam 0lmm;do, com Planck e com gramou O MANTO SAGRADO (The Robe), como o filme

do Prof. Dr. Otto Hahn,lmICa orgamca, a ciencia : Italiano Julgou que neutro- Prof. Dr. Hahn logo depois Einstein, para que não se
da estréia.

Premio Nobel de física: idos átomos ainda estava na 'nios se tinham integrado 'da guerra, submetendo-o a utí'lízasse a ciência para
O MANTO SAGRADO é um drama bíblico e sua filma

"Dez bombas de hidrogénio sua fase inicial. Otto Hahn I no urânio transformando-
I
interrogatórios prolongados. I fins políticos e militares. gem, de proporções épicas, fo� feita na Terra Santa, em

com um espesso envólucro f
traçou nessa altura o plano I

se em protón íos de maneira
I
Foi num campo de interna-' Foi neste espírito de preocu- cores.�)ela. technícolor. Concebído numa grandiosidade e

de cobalto, 'lançadas em
I
ele trabalhar na indústria

I
a se formar um novo ele- I dos que Hahn recebeu a I pação com o bem-estar da

,luxo .JamaI� a�resentac1os na tela, custou essa produção -

qualquer lugar da ten:a, I' química e partiu para Lon-1mento co�m. índice superior :notícia de ter s!do agracia- 'humanidade que Hahn pro'- C(u� � a Pl'lmel�'a em CINEMASCOP� - cêrca de oito mi

bastam para ameaçar a eXJS- i dres antes para melhorar
I
ao do uraruo e ao qual dera do com o Premio NobeL nunciou a sua conf'êrencia lh.?es. :le dollai es, Seu elenco, �e mJI�ares apresenta, em

tência dã humanidade." O ,'os seus conhecimentos do! o nome .de "transurânio". I Desde o seu regresso em difundida pela' rádio, e "na p�mlelIo 'pl�no, ,os fa�osos artístas Rwharcl, Burton, Jean

grande investigador no dOQ, inglês do que para se dedi- Hahn aperfeiçou os mêto- '1946, Otto Hahn dedicou-se qual chamou a atenção da S,Jmmons, VICtOI Mature, Betta st. John, Michael Rennie,
rmn io da física nuclear � cal' a estudos no domínio da dos de análise e conseguiu nnenos a investigação nu- 'Europa e de todo o mundo

Dawn Acl�n:s e I?ean Jagg�r.
lançou pela segunda vez I química e das irradiações. provar que, sob a acção dos clear do que a ornagnização I para' as devastações h01'- ít

A_ �l:ox�ma maug�raçao do CINEMASCOPE no Cine

dent.ro de poucos meses um No laboratório de Sir Wil- � eutrón ios lançados sobre do trabalho científico 'na I rendas que a explosão de dRI Zt �nlCla.ra..
" entre nos: �m dos mais espetaculares ciclos

, .,_ rbli li R H h d
�.

f 1 AI h H h" b
e nunfos cínematográrícosl

apelo a opimao pu ica e
.

iam amsay, a n esco- o ur'anro se ormava o meta eman a. a n e preaiden- uma ornba cobalto or ig'i- '�J',ii',_.. , ...: _ .

•

descreveu o efeito da bom- briu produtos intermédios pesado bário e que, portan- te da Sociedade Max Planck' naria.
. 'i�i1'�:&i'%""

ba de cobalto. O perigo des- da desintegração redioacti- to, se devia ter operado uma que mantém na Alemanha Eduard Oppelmann
r-----_;_--�_--_--_--_- _

ta nova bomba reside em va. Esta excursão num cam- desintegração do núcleo de Ocidental 40 institutos de

que a sua irradiação ra- po científico até então des- urânio. investigações. O professor
díoactiva dura anos, a. pon- conhecido teve a sua con- Esta descoberta, feita em de Geottingen realçou por
to de no decorrer de 15 anos tinuação em descobertas se- Dezembro de 1938, é a base várias vezes que a ciência

ainda. existir um oitavo da melhantes quando, em se- de todos os trabalhos sub- alemã tem apenas inten

sua substância primitiva. guida, trabalhou n o Canadá sequentes a caminho da ções pacíficas, declarando lCom as bombas de cobalto com Ernest Rutherford, a- bomba atómica. Na França até mesmo que nunca teria

p6eler-se-iam infectar por gradado mais tarde com o· e na América
-

vários cien-
.

anos seguidos vastas regiões Premio Nobel. tistas conseguiram não só -----------------------

da terra. Durante anos seguidos, obter a desintegração pelo
Quando se fala de bom- Otto Hahn analisou em Ber- bom bardeamento com neu

bas de hidrogénio de cobal- lim, em cooperação com a trónios, mas desencadearam

to, esconde-se frequentemen- especialista de física nucle- uma reação contínua. Os

te atrás destas designa- ar austríaca Liese Meitner neutrónios encerrados no

ções uma intenção politica subatâncias radiantes das urânio formaram uma la

e não uma. preocupação sé- quais as vezes só existiam vina de neutrónios, libe
ria com o destino da huma- pequenas quantidades por ran do energias ímportan
nida'de. Não deve haver ci- um breve período antes de teso Foi-portanto o Prof.
entista algum no mundo tão se desagregarem, Estes tra- Hahn que encontrou a cha

livre da suspeita de argu- balhos só assumiram impor- ve da técnica atómica, da

mental' por razões políti- tância decisiva no momento enorme fonte de energia
cas como o Prof. Dr. Otto em que, continuando os es- que hoje causa preocupa�
Hahn que, durante toda a tudos 'do italiano Fermi, co- ções a toelo o mundo..

sua vida, foi um cientista meçou a didicar-se intensa- Na última guerra, 'este
absolutamente independente mente ao estudo dos chama- pi6neiro da ·n-v..estigação
que, aliás, nunca deixou de dos "Transurânios". Fermi atómica trabalhou em do-

_....."""'""-:se il1tel:essar . pelos gf�:tçs estudara o efeito de neutrQ- mínios puramente eientífi-

"r!'I
,

-c

r.

·1lI!jf;.,,�Wi #

•

aproveite a

"'
......

zztw
• I

-...-.

-.....� -- ....�

"-

� ....

SOMENTE IS G-A,SOLIN·J1S SH,ELL CONlÊM

com envÕJucro· �B,' co�a'to

VIEIRA)
It malher ,evitari dore.

\.LIViA �S COLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem pn.
combaler a. Plores Brancaa. Cóll
cu Uterínas, Menstruael e Ip·lI o

parto, e Dorea nOI ovário••
a: pode10,0 calmante e RejUà·

dor por excelência,
ilLUXO SEDATINA, pela ...u. (;om·

o)rovada eficacia é receitada po,
médico. llnatré..

.

fl'LUXG SEDATINA encoutn..... em

&oda lU'tt.

DO M TOR DO SEU CARRO
usando sempre GASOLINA

,

com

I. C. A. Palanle n.o 40637

I.C.A., descoberto e patentaadu pela SHELL, é um aditivo à ba:a
de Ioslcro trlcresillco, que elimina d"f;niti ,'omente 05 causo;; m(ii�

frequor.t8s do perda de potêncic do rno k.r : f"RE,ICI\l!C;AO E FALHA
NAS VELAS. Usado, a principio, sôrn2Í1fd Pnõ

motores de avião, o odillvo I.C./\., mi,:turndo
às SOClS gasolinas nos depósitos, carros e'

vagões· tanques do SHELL, vem sendo arnpre

godo, agora, também em motores de cutornó

val, com os mesmos excepcionais resultados.

e., APESAR DISS.O� NÃO CUSTAM MII'S 1�)
.
"'- . __ . _---._"

.... , "._""
fllll UUSOUoo

IRMANDADE DO SENHOR· JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL ,DE' CARIDADE

Eletre-Técnica Indústria
e Coméf cio S. A.

:a=��i.$;:
A,VISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas os

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

Plorianôpolís, 11 de março de 1955.
(Leonel T. Pereira) - Diretor-Presidente
(Juvenal N. Pereira) - Diretor-Gerente

(.ILVII"À)
."ANDE TO��D�

RECEBIMENTO DE ANUIDADES
Previno aos Irmãos que do dia 15 a 25 do corrente

estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária eles ta
Irmandade e no' aia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às
12 horas para o ·recebimento ele allll-idades.

Consistório, 11 de março de 1955
Jm;é Tolentino de Souza

Secretário

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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do frances;
em 1.745, Joana Gomes de Gusmão, a benemé
rita fundadora da capela do Menino Deus rati-

�ícou,nesta então vila, a proflssão �ue fizà� na

I SEXTA-FEIRA 18 DE MARÇO
Irmandade da Ordem Terceira de Sao Francisco,

P -:t t t bé
'

.

'

d mbaraçando-nos de
P

, OI .an o, am em nos, ese
em aranagua.: t di
em 1878 no Rio de Janeiro e vitima da febre ama-

todo o pêso, e do pecado que tenaz�en e nos

stá :

ta,

f, I
.

P f Ch 'I F d
.

k corramos com perseverança a carreira que nos es a pro-
rela, a eceu o 1'0 essor ar es re erre

ost (H b 12'1) L I"C' 9'24-27
.

H t âbi 1" pos a.' e. . . er 01.. •

artt, sa 10 geo ogo americano..
Os jogos olímpicos do Império Britânico estavam

André Nilo 'I'adasco- h' Isendo disputados em Aucklaud, Nova Zelândia, a a -

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

,;uns anos. O vencedor da maratona de 25 milhas, que

estava sendo disputada debaixo de pesada chuva, sacu

diu fora suas sandálias de atleta e terminou a corrida

de pés descalços. Desembaraçou-se de todo o pêso,
Há muitos pêsos a serem postos de lado para que

um contendor vença uma corrida. 1!:le despoja-se de tô
das as peças do vestuário que são dispensáveis; esfor

ça-se para eliminar o excesso de pêso e faz dieta para

enrijecer os músculos e tendões; segue um curso de. trei
namento para desenvolver coordenação dos músculos.

Que exemplo para nós cristãos! Se quisermos vencer

na vida temos que submeter-nos a um processo de au

todisciplina. E' necessário atar os líames da mente, de

sembaraçar-nos de todo o pêso do pecado, recusar en

tregar-nos a indulgências supérfluas. Os que são fiéis,
treinam para seguir e servir a Cristo.

'

"Corramos com perseverança, a carreira, que nos es

tá proposta."
ORAÇÃO

"Sonda-me ó Deus, e conhece meu coração; prova.
me, e conhece os meus pensamentos; e vê se há em mim

algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno".
Dá-nos a graça, ó Senhor, de ver o mal e rejeitá-lo, de

lançar para longe de nós tudo que nos embaraça de se

guir a Cristo. Em nome dêle. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

"Aquêle que persevera até o fim será salvo".
WILLIAM G. SLADE (Nova Zélândia)

�.--���. - . -- ,

ft lidação Tubarão-La-
guna, pela Madre

Sem mencionar as vanta- Logo assim competiria ao

gens advindas do novo tra- Estado entrar em entendi
çado que viriam beneficiar mentos com o Govêrno da
os demais municípios do Sul União no sentido de conse
do Estado assim como os guir dêsse autorização para
procedentes do Rio Grande a utilização da fundamenta
do Sul os quais além de en- ção já existente na Ponte da
curtar o trajeto a percorrer Cabeçuda inclusível pila
ainda teriam a certeza do res também já prontos nu
Trânsito livre. ma extenção de trezentos e

Como disse a ligação de cinquenta metros. E o Esta
Tubarão - Laguna via do então uma vêz concedi
Ponte Henrique Laje é de da esta autorização só cons
transcendental ímpôrtância truiria o lastro e a cobertu
à todos; - Govêrno e Po- ra da Ponte que no caso

pulações, seria paralela a da citada
Basta dizer que na parte Estrada de Ferro e para o

ecomômica financeira a Es- extenção cuja base também
tra da e o aproveitamento da já está pronta se poderia
ponte referida não sofreria pleitear auxilio junto a

alteração, de vêz que a consoo Companhia Siderúrgica Na
trução da Estrada passando de Ferro D.T.C.
pela Carniça é muito dís- cíonal e a própria Estrada
pendiosa dada as condições Creio poder contar sôbre
do terreno que por ser ha- êsse assunto não só com °

nhado é sujeito a imunda- apôio dos ilustres Deputa
ção constante cuja constru- dos eleitos pelo Sul do Esta
ção só na parte do banhado' do, Como também de Tôda a

da Carniça custaria ao Es- (Assembléia, pois trata-se
tado nada menos de cinco de relevante problema que
milhões de cruzeiros sem interessa a todos os parti
mencionar os futuros gas- dos políticos com assento
tos de conservação da Es-: nesta Egrégia Casa e acima
trada consequente das inun- de tudo o próprio Govêrno
dações periódicas a que es- do Estado.
tá sujeita aquela região sem Daí a razão de apelar ao

mencionar ainda os prejuí- Poder Executivo no sentido
zos advindos da paralização de que proceda um reexame
do trânsito que seda inevi- no traçado da Estrada men
tável par ocasião das en- cionada assim como sôbre
chentes. as vantagens advindas da
E no que se refere a au- mudança do traçado, assim

toridade pública posso af ir- sendo estou certo chegará a

mal' que seria de muito maí- uma conclusão benéfica e
01' proveito, especialmente compativel com a necessída
porque a Estrada construi- de do povo sulino.
da pelo traçado atual vir ia Senhores Presidente e

servir apenas Madre e Car- Senhores Deputados:
niça e outras povoações de Outros assuntos de real
pequenas produções as quais significado, já em outras
também ficam prejudicádas oportunidades tenho venti-
com o novo traçadó porque lado desta Tribuna, os qua
tôdas podem sem aumento is no meu endender dizem
de trajeto a percorrer ser- respeito ao bem estar social
vir-se da Estrada de Lagu- têm provocado uma sP-� lJe}:!_ dl'
na - Tubarão via Cab,eçu- re.q (>J<.,OQ_,

V -� urmes lJf-le de
_.�<5 a nora tinha 1,,--' A

da Por outrn, 1n.;l-· � __
. �,._ú<:;". lvlas este que tarn-

LOllraão o en" .

-

.

b
•

-

dei
'

� _> _ ....úO serVIrIa em nao eixa de ser assun-

de imediato o novo traçado to relacionado com o bem
as seguintes povoações - : estar social abrange: econo
IMadre, Ribeirãó Grande, mia, turismo e melhor apro
Pequeno, Parobé, Ponta do veitamento de uma região
Daniel, Figueira, Bananal, rica como é o Sul Catarinen

Capivarí, Estiva dos Pregos, se. Convicto estou que êste
Quilômetro 37, Laranjeiras augusto Poder Legislativo
e Siqueiro. dará o merecido apôio que

� _� -, _-

re-quer o caso e estou certo
Sendo que para o trajeto I também que o Govêrno do

Capivarí - Cabeçuda a

I
Estado com a preocupação

Conpanhia Siderurgica Na- de atender as aspirações do
cional Lem intêresse em .aju- ; povo barriga - verde, tarn
dar nos reparos que se fize- bém não se furtará disso.
rem necessários. Era o que eu tinha a di-
Outro fator que se nos zer Senhor Presidente.

depara de transcendental

importância é o que diz res

peito ao Turismo que se

�,esenvolveria entre Tuba

rão, Laguna e o Sul do Es

tado; - Tubarão que acor- rua João Pinto 19.

rerá as pitorescas praias de Vêr e trasar na parte
La.guna e Laguna que acor- -terrea.

rerá as águas Termas etc.
----

da Guarda etc. f:ste inter

câmbio turistico é do maior
interêsse das duas popula
ções, pois que ao ser duas
comunas de transcendental

importância a própria fun

ção do Estado, são dois Mu

nicípios que pesam no Or

çamento Estadual; - Lag
na pelo seu poderio econômi
co os seus pôrtos e o seu co

mércio; - Tubarão pelo
seu valor industrial não só

representado pela Compa
nhia Sederurgica Nacional
como também pelas demais
indústrias Comércio e La-

ALUGA-SE o sobrado da

voura.

Se levarmos em conside

ração que a Ponte rtova da
E.F.D.T.C. sôbre a lagoa da

Cabeçuda já fôra construi
ida prevendo-se linha fer
rea dupla e que já ficou
constatado a sua desneces
sidade e as dificuldades de
se executar êsse plano por

quanto os córtes nos mor

ros de pedra foram feitos

para linha simples não mais
é possível se pensar em

construir linha ferrea du

pla de vêz que isso viria pa
ralizar o trânsito

- ferroviá
rio inevitavelmente acarre

tando sérios prejuizos ao

escoamento da produção a

grícola e carbo�ífera do
Sul do Estado.

�__��,��_� h��__

HOJ E NO PASSAPO S.E.N.A.C.18 DE MARÇO , ,

A data de hoje recorda-nos que:
em 1548, chegou ao porto do Recife uma frota' DEPARTAMENrr:O REGIONAL EM SANTA CATARINA
holandeza sob o comando do Almirante Witte EDITAL DE MATRíCULA
Corneliszoon de Witte e composta de nove gran- , __ __

_

- -""-

-�- .- -��-

des navios;
I NENHFiIIT p�_'?'';':>'�:.J''t.�'-

--
.

em 1632 o C d d B ]1' ��!:\� � -:;:. � ",ln.r.. '-""�'I.uA1VI:h.!� 10 - NENHUMA DESPESA

destac
'

t ond e3(\� lagnuo I 1'-.a�€?:';ttitãal!'eiõUm--- A Administração Regional do SENAC, comunica aos
amen o e � u(j'pn''''

.

•. ,

I cf' ri" �1
-

.

n�'::. �- �v u e seus napolitanos, partiu senhores comerciantes e demais interessados, que o Cur-
uJoAl'l'ai�f do Bom Jesús, por ordem de Matias 80 de Admissão à Escola de Comércio (CAD) funcionará
de Albuquerque, indo levantar junto ao Cabo de em horário noturno e a matrícula para o mesmo será fei
Santo Agostinho e Fortaleza de Nossa Senhora ta na própria Escola, diàriamente, até o dia 20 do corren-

de Nazareth; te mês.
- em 1635, pela prrmeira vez, um corpo avançado CONDIÇõES DE MATRiCULA: -- Ter o candidato

de Matias de Albuquerque repeliu os holandeses, a idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo.
no Engenho da Palma; LOCAL DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
em 1682, por carta patente, foi nomeado Gover- d'Oliveira - Rua Tiradentes, nO 17, sobrado -- Das 18
nador e Capitão-general do Estado do Brasil, An- às 20 horas.
tonio de Souza de Menezes, alcunhado o Braço de Florianópolis, 10 de março de 1955

Prata; Roberto Lacerda
- em 1684, por parte de Manuel Beckman e demais Diretor Geral Interino

procuradores do Povo; foram os jesuitas do Mara
nhão intimados a embarcarem para o Reino;

- em 1711, na casa em que habitava no Rio de Ja

neiro, foi assassinado o Capitão Jean François
Du Clele, cujo assassino ministerioso. jámais se

conheceu e sendo o fato atribuido as galanterias
��1:_ _

Com a Biblia na Mão
� ..__""'-··II

.
"

.. � - .

DOCES
Aceitam-se encomendas de

I
docinhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa-

mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3,416

a c I T E
Agência

de

Publicidade

16a c. R.

c. RAMOS S/A

DistribUidor

O Chefe da 16a. C. R., so
licita o comparecimento, com
urgência, na la. secção da

quela repartição, afim de
tratar d" assunto ele seu in

'tcl','sse, elos seguintes ciela·
dãos:
Luiz Gonzaga de Oliveira,

11anoel José dos Santos, Mar
tinho Cardoso, Moyzés Sch

mitz, üzório da Silva e 'Wal
dir Silva.

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíR�dmo ronjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamcnto de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceira, um gnarda vestido e casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.
. _,',l'elefonar 6.�_gS.

Móveis

o ESTAI><'

/

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 -horas,
Tyrone Power -- Norma.

Shearer em:

MARIA ANTONIETA
No Programa:
Atual. Atlan. 55 x 9 Nàc.
Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 10 anos.

As 5 horas.
Bill Williams - Jane

Nigh em:

SANGUE DE CAMPEÃO
(Cinecolor)

No Programa:
. Atual. Atlan. 55 x 9. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

As 8 horas.
Miro Cerni - Silvia Fer

nanda - Nelson Camargo
- em:

NA SENDA DO CRIME
No Programa:
Noticiarío Universal. J01'.
Preços: 9,00 - 4,50. '

Imp. até 18 anos.

As 8 horas.
Randoph Scott - Donna

Reed - em:

O LAÇO DO CARRASCO
(Technicolor)

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

.,i·tliQ
NÃO HAVERA SESSÃO
CINEMATOGRAFICA

AVISO
Afim de que se processe

com maior rapidez a insta
lação do equipamento CI-
�"Ir"" ..,;1... ....... ,....._. _. _

., ""lVIAtltJ\.J1:'E, ficam cance-

.adas temporariamente as

.essõcs de 5 horas do Cine
Ritz, passando o Cine São
José a atender o referido
horário.

...

As 8 horas.
John Hall - Lisa Fer

raday - em:

EXPRESSO DE BOMBAIM
No programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As 8 horas.
1°) Noticiario Guaiba.

Nac,
20) MURALHA.S DE ES

PERANÇA Com: Vittorio
Gaasman
3°) FERRADURA ACU-

sADoRA Com: Charles
Starret
4°) DICK TRACY, O DE

TETIVE 5/6 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Cencura até 14 anos.

Vende-se
Um terreno com 10 me

tros de frente e 30 de fun
dos a rua Pedro Ivo, junto
ao 17.
Tratar na Tenente Sil

veira, 72

Terreno
Vende-se à rua Vict6r

Konder (ex-Blamenau), com
588 m2, sendo 21,60 de fren
te. Tratar à Av. 'I'rom-«

powsky, 24.

Vende-se
Vende-se, uma ótima casa-,

construção nova, com dois
pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.

Terreno em

Barreiros
Vende-se em exelente Jo

e:-.!, medindo 42x80. Otimo
para veraneio. Tratar a rua

Felipe Schmidt n. 36 com o

.sr..Abelardo Andrade. ,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Março de 1955 I

,<)

Casa 'tEureka" fomento A�ricola
EDITAL

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS NA
Elétricos, Gaiolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço, AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRíCOLAS
Radíolas, Máquinas de Costura, etc. etc. 1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso da Veiga,

Bombas Elétricas Motores para Bicicletas Toca Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina,, , ,
.

dDiscos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material levo ao conhecimento dos Srs. Lavradores, que, no peno_oElétrico em Geral, Instalações Luz e Força , I ele 10 de março a 31 de �bril do ano corre�te, a:�har-se-�oInstalador I icenciado pela D.O.P. _ Técnico forma- abertas, na Séde da Secçao ele Fomen�o Agn�ola, � :ua VIS-
do na Europa conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as mscriçoes para

aquíslçâo de máquinas agrícolas, conforme especificação
PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen-
Registro: Inscrição 211 to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.000,00.

ESPECIFICAÇÃO DAS MAQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

Uolhedeiras "All-Crop" modo 66 .

Colhedeiras de milho de uma linha .

FORD:
Combinada com plataforma para ensacamento .

INTERNATIONAL:

FILIAL: CURITIBA

, COM VIAGENS DlRf:TAS E PERMANENTES EM CARROS PRóPRIOS -

FILIAL: SAO PAULO

ORDEM DO DIA

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terrt'o

Deposito:
Ru conselhel!.i �._.. -

Visconde do RIo Branco
(932/36)

--�-_._--

Expresso Florianópolis LIda.
� Transporte de cargas em geral entre

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO.

E;. U I T A �ICiclislicaJUIZO DE DIREITO DA pontualm�nte os impostos, e Rosa Nelo
COMARCA DE TIJUCAS. que mantém sobre o mesmo Rua 24 de.Maio 906 (EsEDITAL DE CITAÇÃO DE diversas benfeitorias, como treito)INTERESSADOS AUSEN- uma casa de madeira, pas- A Ciclistlca Rosa Neto
TES, INCERTOS E DES· to, roça, horta,' arvores f'ru- (Antiga Oficina de Bici
CONHECIDOS, COM O Líf'erns, cêrcas, valas, etc. cletas Nely tem a grata sa
PRAZO DE TRINTA DIAS. 2°. - Que, pretendendo 'le- tisfação de comunicar ao

gít.imar a posse em questão, público, que conta atual-
O Doutor Clovis Ayres promove a presente ação, mente com uma equipe de

Gama, Juiz de Direito da requerendo a V. Exa. se d ig- 14 mecânicos especializados
Comarca de 'I'ijucas, do E§- n e mandar designar dia, em' reformas e consêrtos
tudo de Santa Catarina, na hora e local, para a justifi- de bicicletas de passeio, cor
forma da lei etc. . . ca ção estatu ida no Art. 455 1 ridas (meia corllliia, cor
FAZ SABER a todos do Código de Processo Cí- rida especial Triciclos, tíco

quantos interessar possa o vil, pedinâo-se, Outrossi�, ticos, carrinhos berços en
presente edital _ de éitação, na forma, desse mesmo Artí- fim tudo referente ao ramo
com o prazo de trinta dias, go, a citação dos interes- de ciclismo.
virem ou ele conhecimento sudos, certos ou incertos e Possue um grande e va
tiverem, que por parte de dos confinantes do ímó- riado -estoque de peças des
Hironido Conceição dos vel, para contestarem no de uma simples borracha
Santos, lhe foi dirigida a prazo de dez (10) dias, com

para rodas de triciclos até
petição do teor seguinte: - ,1 observância afinal, do

as bicicletas de corridas ea
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- Artigo 456 do mesmo Códi- peciais.
reito da Comarca de Tiju- go ; 3°. - Que, se protesta Seus mecânicos atendem
cas : - Hironido Conceição pela produção de todas as com presteza e perfeição os
dos Santos, brasileiro, casa- provas em direito admiti- serviços.
do, professor aposentado, re- das e que forem julgadas Estamos equipados com
sidente e domiciliado na necessárias, a começar pe- grande variedade de fer
Vila de Itapema, sede do lo depoimento de testemu- ramentas especializadas
20 Distrito de Porto Belo, 11 has que serão arroladas bem como maquinários.
comarca de Tijucas, neste oportunamente; que se dá a Serviço de Solda, Forno
Estado, por seu procurador, esta, para fins fiscais e de Vulcanização, Mecânica,
o advogado abaixo assina- alçada, o valor de Cr$ .... Pintura Ralações e breve
do, com escrtfórío "fia Rua 2.100,00 (dois mil e cem mente Pintura à Fôgo.
Lauro Muller, 101, nesta e cruzetros e zero centavo}; Atendemos às cidades do
inscrição nO. 465, na O.A.B. �L!ja taxa respectiva' se Interior pela' serviço de
_ S/C., intetando a pre- pagou (doc. nO. 2). P. DE- Reembôlso.
sente ação de usucapião, FERIMENTO. Sobre os se- À Ciclistica Rosa Neto à
com fundamento nos Artí- los devidos lia-se: - Ita- oficina Oficial da la Volta
gos 550 do Código Civil, e jai, 29 de janeiro de 1955. do Atlântico.
454 e seguintes do Código de (as) José Medeiros Vieira." Atendemos
Processo Civil, - vem res- [!;m dita petição foi exarado 62S0.
peitosamente, perante V. ) seguinte despacho: �-------

Exa. dizer: - 10. - Que, 'A., como pede. Tijucas, CDSI-nbel-rahá mais de trinta anos, por lO-2-1D55. (as) Clovis Ayres
si é seus antefecessores, tem Gama_ - Juiz, de Direito."
a posse manda e pacífica, Feita a justificação foi exa
sem oposição ou embargo de rado o seguinte despacho:
qualquer espécie, com "ani- - "Faça-se a citação dos
mus domini" e indesconti- :onfrontantes por mandado
nuadamente, de um terreno e por edital, com prazo de
localizado no lugar Meia 10 dias os interessados in
Prn.ia ( zona rural), no 'Dís- ::ertos. Cite-se, mais, o Dr.

trito de Itapema, municí- Promotor Público da Co

pio de Porto Belo, comarca marca e o Domínio da Uni
de 'I'ijucas, com as seguin- �b, êste por precatória ex-

tos ,características e con- pedida para o Juizo da la

frontações: - área 29,040 Vara da Capital. Intimem-
(vinte e nove mil e quaren- 3e. 'I'ijucas, 9-3-55. (as) Clo-
ta) metros quadrados; me- vis\ Ayres Gama." E para
dindo G6m de frente, com que chegue ao conhecimen-
440m de fundos, fazendo to de todos e n inguem, pos-
frente nas marinhas do sa alegar ignorância, man-

Oceano Atlântico, a L. e dou expedir o presente edí
fundos em terras de Virgí- tal que será afixado na se

lio, Caetano; extremando ao ele dêste Juizo, no lugar de
N. com um caminho deno- costume, e, por cópia, pu
minado da Nogueira, em blicado uma vês no Diário
terras de quem de direito, Oficial do Estado e três
e pelo S. em terras de Ací- veses no jornal "O ESTA
lia Acácio Pereira Pires; a DO", de Florianópolis. Da

ocupação das marinhas, do e passado nesta Cidade de
-com as quais o terreno ex- 'I'ijucas, aos onze dias do
trema na parte da frente; a mês de março do ano de mil
L. é exercida pelo mesmo novecentos e cincoenta e.

requerente, que tem legali- cinco. Eu, (as) Gercy dos
zada dita ocupação da De- Ani08 Escrivão, o datilo

legacia elo Serviço do Pa- gr;'fei, conferí e subscreví.
trimonio da União, nesta (as) Clovis Ayres Gama -

Cidade, e que possue, nas Juiz ele Direito. Está! con- -

referidas marinhas, uma forme o original afixado na

casa de veraneio; que, ou- sede dêste Juizo, no lugar
trossim, o terreno em tela, .

de constume, sobre o qual
está lançado na repartição me reporto e dou fé.

competente em nome do Re-I Data SllPl'�. O Escrivão:

querente, que lhe tem pago Gercy dos Anjos

.---------------------------------�---

SENAC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

- Estreito -

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

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

Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-30-91
Fone:

são Paulo - Capital - S!:"'.
Endereço TelegráfiCO:

.

Sandrade e Transpol1s
-0-

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

Catarina - Brasil
VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

m tráfego mútuo até
as Gerais SIA.)

PRIMEIRA FABRICA DE CONSERVAS-

PONZONIBRANDALlSES/A
Comércio, Indústria e Transportes

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
CONVOCAÇÃO

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

lizar-se no dia 23 (vinte três) de Abril de 1955, às 16
(dezesseis) horas, em sua séde social, à rua do Comér
cio, s/ n., nesta cidade, para deliberarem sobre a se

guinte:

1° - Discussão e aprovação do balanço geral, de
monstração da conta de .Iucros e perdas e outras contas,
relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, tudo
relativo ao exercício comercial de 1954.

'

20 - Eleição da Diretoria para reger os destinos da
sociedade, no triênio de 1D55, 1956 e 1957.

\

30 - El-eição dos membros efetivos do Conselho Fis
cal e seus suplentes, para o atual 'exerci cio comercial,

40 - Fixar a remuneração da Diretoria e dos mein
bros efetivos do Conselho Fiscal, para o atual exercicio

pelo telefone comercial,
50 - Outros assuntos de interesse social.

AVISO
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

séde social desta sociedade, à rua do Comércio, s/n., os

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

Videira, 9 de Março de 1955
Saul Brandalise - Diretor

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

dra Grande.

7,

10
3

1

Ceifa-trilhadeira modo "64" . 0"0 ••••••••••••••••••••• "; 2
2. Os interessados, além da apresentação do cartão de

Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, deve
rão provar possuirem área aproveítável, que justifi,que a

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 f1,OS 81'S. Lavradores interessados, tratar

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

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

-

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

RETIFICAÇÃO
DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao conhecimento

dos interessados, que o material "All lis Chalmrs", cons
tante do edital acima publicado, 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.

Móveis
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

S·ão José
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA
CONCERTOS DE MOTORE.S A OlEO CRÚ

E MÁOUINAS A VAPORES
Rua� São José (nas proximidades do
Balneário)'Ponta do Leal, no Estreito.

<,
-,
V. R4M08(S.A. Comércio e Agências
ua João -Pintol 9 poUs•• , ·.Sta.C arin,1

:"::r·.-;;�·' .-!):"�,, .... _,'<�:� :,,',: ,-';;/;'.-:

� �-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

,AQUECEDOR
ELÉTRICO

IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido. ir.tElrarnli.nte de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

os

• Jato abundante na tampe
ratura desejada,

o MISTURADOR DÁKO. de regu-
lagem instantanea, permite o

maior escalo de groduoçQeo de
TEMPERATURA.

CONFORTO absoluto1
Grande ECONOMIA,

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizoF1tQJ e vertical,

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automãtico de temperatura por; T�.Rft\OSTATO.

Que proporciona grande ECONOM.IA.

FABRICA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�I I VISITANTES ILUSTRES
l' Encontram-se em nossa

II Capital, procedente de Curi

tiba, onde servem no Quar
� tel General da 5a. Região Mi
litar, à cujo Estado Maior

pertencem, os nossos preza
dos conterrâ-neos Tenente

Coronel Affonso 'I'rompowsky de feliz estada em noss\t Ca-
e Major Jaldyr B. Faustino pital.

.

I

Na Assembléiada Silva, que aqui vieram
como representantes daquele
Comando afim de assistirem
os exercícios finais do Perío
do de Recrutas incorporados
ao nosso tradicional 14° B. C.

O ESTADO formula votos

I,

A -sessão de' Bote-ontem. O Plano será discutido
sem pressas suspeitas. Outras no tas. "

Aberta a sessão, lido o ex- e votação do requerimento Explicações pessoais; Velo

pediente, veio I a tribuna o em apreço, embora o lider a tribuna o Dep. Laeete R.

1° orador inscrito, Dep. Co- da UDN - dep. Laert Ramos Vieira para ler telegrama de

lodel, líder do PTB. Depois Vieira, tivesse anunciado Joinville, com referencia a

de dizer à Casa a razão. da momentos antes, que 11 as- assunto ontem trazido ao co

retirada do plenário, na vés- sunto seria -esolvído sem o nhecimento da Assembléia

pera da sua bancada para necessário concurso das nan- pelo Dep. Heitor Guim�J,ries.
não dar número à votação do cadas do PSD e PTB. A nota Confessou o dep. Laert que

requerimento do líder da pitoresca do levantamento o Dep. Heitor Guimarães, na
UDN, pedindo urgência para da sessão 1'oi dada pelo Dep. quela ocasião, não citou o

discussão e votação do Pla- Schneider, presidindo os tra- delegado de Jotnvílle nas ar

no de Obras e Equipamentos, balhos. Em vez de tocar a bitraríedades que teciam 8i-

sugeriu ao mesmo líder da campainha do plenário para do praticadas ali por um

A LIGACÃO TUBARÃO-LAGUNA, UDN, que retirasse o seu re- assinalar I) levantamento da Sargento da Força Pública.
, querimento de urgência e sessão, tocou a campainha Verifica, assim, que deve ha-

PELA MADRE apresentasse outro' desde- errada, chamando 03 serven- ver algum equivoco. Em a-

brando a materia, em dís- tes da Casa. parte, o Dep. Heitor, confir-

Discurso pronunciado pelo deputado ������' ;!;� !' �,�:;��d: ��= deS�íS�!�sle;:���c��: ;:e;����� :��g;�� �:1�0 Ci���p�n:!���
cretaria de Saúde e a retí- dos com assento na Casa. II.e- pelas ocorrências e que ex-

OI ices Ca Idas em sessão de 14-3-55 rada da urgência do Plano de sultado: Volta dos deputados tranhava o texto do telegra-
. Obras. Nessa ocasião foi a- ao plenário. O líder ela 'JDN ma do mesmo. A atitude elo

O que me tráz hoje à 'I'ri- isso poderia ser, resolvido
parteado pelo líder do PSD _ Dep, Laerte, apresentou líder da UDN, embora tíves-

,

ti f t " t Es- ' --

buna é um assunto que tem sa lS a orramen e se o. dep. Estivalet Pires que arír- novo requerímento, isto é, se notado a ímproceríencla.
.

t d" ítua-
'

sido de há muito a preo- a o raexammasse a s

I
mou ao orador que ia con- atendeu ao apelo das banca- foi indelicada para com o

cupação obrigatória das po- ção e mudasse � traçado da sultar a sua bancada e da- das do PSD e PTB, no sen- dep. Heitor ouímarães, em

pulações do Sul do Estado, Estrada Tubarão - Lagu- ria, na oportunidade, o apoio tido de ser mantida a urgên- ler no plenário da Assem
especialmente as de Tuba- na, passando pela Ponte

ou não à sugestão ali apre- ela para a criação da SeCTe- bléia, o telegrama do sr. De
rão, Laguna Jaguaruna, re- Henrique Laje antiga Cabe- sentada taria de Saúde e retirada a legado em termos orenstvos e

firo-me a ligação da Estrada çuda, Isso porque o aprovei- O 20 orador inscrito foi o urgência do restante do Pla- grosseiros. Com a palavra,
Tubarão Laguna, cujo tra- tamento da ponte traria

Dep. Francisco Canziani. A- no de Obras. Ficou ainda es- Dep. Heitor prometeu ocupar
çado já fôra feito pelo Esta- muito maiores vantagens e bordou o Plano de Obras, na tabelecido que a matería res- a tribuna, oportunamente,
do, via Carniça e balsa aí não ficariam prejudicados parte que se refere às rodo- tante do Plano de Obras, se- para tratar do assunto.

Laguna. Êste traçado porém os moradores da Madre que vias. Aparteado pelo Dep, Le- ria apreciada dentro do me-

no meu entender e no en- são os que têm maiores In- cian, se poderia informar ao nor prazo possivel, ou melhor, I O líder do governo dep.
tender da maioria dos habí- terêsses na ligação Madre- plenário se as estradas cons- dentro do Regimento. I) J'e- Rubens Nazareno Neves, fa
tantes daquêles dois muni- Laguna, porque a Estrada tantes do referido Plano, se- querimento foi aprovado por lou como líder cio PDC, rjj_

cípios, não atende as suas eem foco passaria pela Ma- riam pavimentadas, disse que unãnimidade. Em seguida foi zendo que acompanhara to

aspirações, por isso que, a- drc e serviria ainda Ribei- não poderia responder bem apreciado o veto do sr. Go- dos as demarches em torno

tendendo inúmeros pedidos rão Grande, Ribeirão Pe- como não garantia se seriam vernador ao projeto de Lei da questão do requerimento
daquela zona é que passo a queno, Parobé, Ponta do reconstruídas ou não, as es- de autoria dc .Dep. Ivo Sil- trazido ontem à plenário e

tecer algumas considera- Daniel, Figueira e Bananal. tradas consideradas velhas, veíra - Calçamento de Pa- como líder do governo, pro

ções a' respeito do _?ssunto: Não ficariam, também pre- diante de outro aparte do lhoça - Foi mantido o veto metia fornecer as comissões,
É aspiração máxima dos judicados os moradores de Dep. Lecian. por 17 votos contra ln e 1 em todos os elementos tccnícos

habitantes da Madre no mu- Capivarí, Estivados Pregos, O 3° e último orador íns- branco. para IIp :,_.,> icôes do Piano

nicípio de Tu'barão, que a e Laranjeiras porque para críto . no grande expediente,
Estrada Tubarão-Laguna, essa ligação com a Ponte de foi o Dep. José Waldomiro

passe pela Madre, A isso não Cabeçuda já tem Estrada da Silva que, abordando pro

me oponho e até mesmo a- em condicões de trânsito. E blemas de transportes aéreos,
cho justificável a sua pre- assim se;do fiéaria Tuba- fez um apelo no sentido de

tenção e por isso empresto rão distante de Laguna via que a TAC prolongasse a sua

mesmo integral apôio-áquê- Madre e Ponte Henrique La Iínha aérea até a cidade de

les meus communicipes. je apenas 25 quilômetros e Xapecó. Dando integral a

Acontece porém que o tra- via Capivarí 28 quilômetros paio ao requerimento apre

çado assim como está feito, - sendo que esta última hi- sentado, d� apelo à TAC, víe

passando pela balsa de La- . pótese está superado pelas ra� a Tr�buna os dep. Le

guna não resolve de todo a
I vantagens advindas do tra- noir e Estlvalet, que esclare- Antes do encerramento do Londres, ao Ministéiío das

si tuação. Isso porque, fica
I
çado acima exposto. ,Atual-, ceram, ainda,

ao ?rad.�r, q�e período de convocacáo extra- Relações Exteriores, no sen

tado o trânsito que já por Imellte Tubarão dista de La- a. TAC e a Cruzeiro .la solí- ordínâria do' Congresso N'a- tido de que seria oportuna

certo será ainda mais inten I
guna 60 quilômetros via Ja- citaram tal prolongamento cional, o' Sr. 1<'1'1':(,<1 Aguiar a ida à Inglaterra do Presí

cificado, não só sujeito ás
I
guaruna a qual é obrigató- �a linha_ aérea, mas � DAC formulou o seguinte requeri- dente "ou de um alto funcio

incertezas o perigo da pas-
I ria e como já disse sujeitos e ��e n:'1o at.endeu aquela menta de Informações, ,- ao nário do Instituto", para um

. b 1 o tam- I 00 proprietários de veícu- solícítação ate esta data. Instituto Nacional do Pinha, estudo conjunto com os dírí-

s�gem na a sa, com
, Ordem do Dia _ As- por intermédio elo Ministério gentes da Timber 'frade Fe-

bem ao pagamento de passa- los ao pagamento do peda-
, , .

E t d J a' a sunto em pauta: Apre- do Trabalho: deratíon of The United King-
gens o qual e excessrvamen- gl�

na s ra ,a agu I un

ciação de Veto do Sr. don, i'visto como o mercado
te alto e segundo o seu con- ,a aguna aSSlm como o pa-

G' d C 1 Qual',. '''0 eXl')·Ftne.üe, d� britânico estaria cm' condi-
. ., -

d' I t d gem na
ovelna ar - a ca- - ....,

ce�slOnano nao Pd
era s�r I �a�en o. e passa

_ menta da palhoça." madeims leit.i.s para a Jn- ções de absorver gl'anies
feIto por menos, hegan o a sa cUJa passagem nao 0-

C 1 o Dep Ivo g'lat"L:'a, no,; últimos três ; - quantidades de pinho o1'asi-
um caminhão de carga pa-,ferece garantias, pois que . o�n a pa �vrat� d

.

C
, . 1" I '1

.
. Sllvelra preslden e a 0- nos; qualidade e porc.t de leiros", e que se' ref�r� a ida,

gar ate 80
_ c�'uzell'os pe a I.la a guns .V�lCUOS c,alIam missão 'de Financas, pediu destino? Quai.� os eontl'atos apenas, de "um funcionáJ:io

passagem; Ol1lbu� d� 40 a 60 I a� m�r Ol�lglllando ate con-
fosse marcada u�a reunião de venda de rnademlS para ou do Presidente", I,à foram

cruzeiros; �utomovels de 10
I fht.o

a ma� ar�la�a' sem dia 17 ás 10 horas. Na tri _ a Inglaterra para 19;,){-55;> este, o Secretário e outros,
a 20 cruzell'OS dependendo

I
malOres consequenclas. b l'd 'd UDN D P a) datas dos embanjues efe- realizando, ao que r,arece,.

Ad
.

f'
.

J una o 1 er a ,e . I'

da hora da passagem, E am- emalS lcarla agua-
Laerte Ramos Vieira, deu ci- tuados até hoje: b) quantos uma excursão turisti'i.::l. IIt'1a

da todos que são obrigados l'una melhor servida de vêz
ência ao plEnário que os par- contratos já foram cumpri- Europa, com resultados (linda

pagar essa exorbitância, já I que passa�iam
-

s.eus veíc�- tidos coligados (UDN-PSP- dos; c) Volume e valor de a conhecer. E não vemos ('a

pagaram ou terão que pagar i los a transl�ar Vla Tubarao
PRP-PDC) que dão apoio ao cada contrato. Relação cr.s mo estes poderiam ter, sido

pedágio a um conservador

I
Estradá mUlto melhor e sem

governo, ,não atenderiam ao viagens para o exterio�', ·f6i- alcançados, uma vez que é o

da Estrada de Jaguaruna a o pag-amento de pedágio e
apelo do líder do PTB _ Dep. tas por funcionários do INP, proprio Presidnete elo In"tl

Laguna. O qual segundo es- I
balsa incerta. Aumentaria é Colodel, no sentido de ser de 1954 até a presente nata, tuto; respeito à "g;'ande ab

tau informando recebeu do certo cinco quilometras o retirado o requerimento de contendo: a) diáüas, aju- sorção de pinho pelo merca

Estado a importância de ,du-I trageto Jagua�'una a Lagu- urgênCia, mesmo porque, da de custo, pa'lS:lgens, �Oll- do britanico", quem afirma
zentos mil cruzeiros para fa- ·na que passarIa de 40 para segundo seu pensamento, 2. clução e carretos. diserimina- que os Sindicatos do parant.
zer os reparos que se faziam 145 quilômetros, mais, tor- matéria (requerimento) se .. dos para cada -viagem; b\ e Santa Catarina, juntamen ..

necessários áquela via pú- Inar-se-ia uma viagem cô- ria apreciada e votada na- quais os objetivo') ete cada te dos dois Estados maiores

blica. Imoda e mais rápida. quela sessão, sem a partici- viagem; c) fornecimento de produtores dessa madeira,
Ora Senhor Presidente e pação e concurso das banca- copia dos relatori')s respecU- deixaram de indicar seus

Senhores Deputados tudo Continua na 61t Pago das do PSP e PTB. vos; d) quais as sugestôe3 a-
I delegados

a essa e KCUl'l:ião, o

(Entendia o líder que con- presentadas em e"da rele,t.ó- primeiro - "pela "impossibi
tando com os 19 dep. dos rio, ,especlficadamente. e) 'lidade de f�chà.mentf) de no

partidos coligados e mais o quais as providencias dadas vos contratos", e c. segundo
presidente Braz Alves, teri- para o cumpi'imento óessas - "por falta de verba". Ora,
am número para votar o as- sugestões. Quais as exporta- se não há possibilidade de

sunto em apreço), ções de madeiras pam .'\.nles- fornecimento para novos

Vieram à tribuna os Dcp. terdam, Londre�, Estocolmo, contratos, como justifica o

Estivalet Pires e Colodel, pa- Helsinki, Hallstavilt, I'-uopio, Presidente do INP a con

ra darem ciência aos seus Varkaus, Dusseldorf, Bonn, quista de "mercado abs0r

pares que as suas bancadas Hamburgo, Bruxelas, .P�tri�, vente" de grandes qllantida
se retira!'ia�n d'J plel1fil'lO ca - Roma e Lisboa nestes três des, da Inglaterra? E tudo

ra não da!'em numero. ;)e- ultimas anos? Quais os con· isso, q,uando há falta de ver

pois da,retil'a:la das bunca- tratos feitos com os paíse,"; \i- ba no Sindicato de Santa Ca

das em preço (PSD e l'TBJ sitados, bem como copia rlo tarina menos de 754.l:J72 cru

inclusive os Secretários da relatório da viagem ultima .. zeiros! Repito: as informa

Presidência, foi pelo Presi.- mente realizada pelo Pr'�';i- ções em apreço são defícien

dente Braz Alves, solicitado dente do L N.' P.? Qual o teso O INP tem um chefe de

a colaboração do De)). Sch- cambio q'Je o Banco do Bra- Divisão de Estudos Economi"

neider para compor a 111es- sil forneceu para cel·CP. de cos, técnico em assunto c,e

ma. O presidente Bra.z AL'es oitocentos mil cruzeiro" gaa- economia madeireira. POl' que

passou a presidência ao Dep. tos, numa hora em que o não foi ele enviado ii. Inglfl,
Schneider informando que País atravfssa Ul;la crise ele terra, de sorte a se püupa

precisava ausentar-,se. Fei divisas sem prece��ntes?" rem centenas de milhal'e" de

pelo então Dep. Schlleidel', E justificou da s,�guil1t,e cruzeiros? E há, r.inda. a

agora na Presidência, solici- forma o seu pedielo; notar, que os países vi:;;ibdos,
tada a presença dos Dep. "O Sr. PJ('�i(!ente do Ins- em sua maioria, são proclllto
Wolnei e Erig para compo-' tituto Nacional de Pinho deu res de madeira. Assim l,ois,
rem a mesa na ciualidaüe e resposta ao meu reql1erirnen- para ter melhor conheci-

1.0 e 2,0 secretãrios. to de informações 11 2.242-f.4, menta da eficiencia de ação
Depois de composta a i)O- por intermédio do Minist{'cio do I:-.l'P, e que formulo novo

va mesa e feita a contagem do Trabalho, de un1cl forma requerimento de infol'mal;'ies
dos deputados presentes, foi que deixou a ,je'n.;f�r .. '\��im, àquela autarquia".
:1: vfItltada a -sess§.o plH' nÃo, diz:que "Jll!ge§��o f��ta peia (Do Coneio da Manhã.
",

'aver numel'o,pal'a.diseuss8.0 Embaixada do Brasil 'em 13 do corrente)'
'.>'-._' .,.

Ftortanópolis, Sexta-feira, 18 de Março rle 1955
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:v Cr$ 754�972,oo custou a Viagem

inotll do sr. Pedro S. dos Sautos

Com o Instituto do Pinho

ECITAL
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

COMERCIARIOS
Deleg'acia de Santa Catarina·

ELEIÇÕES PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciá

rios, pela Comissão Local de Eleições, na forma do artigo
12 das Instruções baixadas pelo Departamento Nacional de

Previdência Social, em obediência ao artigo 3° da Lei n.

2.155, de 2 de janeiro de 1954, CONVOCA os Senhores De

legados-eleitores: 1) representantes dos Sindicatos de ca

tegoria profissional (de empregados) a comparecer� às 9

horas do dia vinte e' oito (28) de março do corrente ano, e

2) representantes de Sindicatos de categoria econõmica

(patronais) a comparecer às 9 horas do dia trinta (30) de

marco do corrente ano, à sede desta Delegacia, sita à rua

Felipe Scpmidt n. 3'1, 1° andar, sala da Secretaria, nesta

Capital, para a eleição, em Assembléia de Delegados-elei
tores, dos Membros Efetivos, e Suplentes do Conselho Fis

cal do Instituto, das respectivas categorias.
No caso de não ser alcançado o quorum previsto no

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

presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos Delegados
eleitores da respectiva categoria, a eleição, assim transfe

rida, será realizada, no primeiro dia útil imediato, à mesma

hora e local, com qualquer número de Delegados presen

tes, independentemente de nova convocação.
Francisco Câmara Neto

Belegado

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

IPASE

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS COMUNS

A Delegacia do IPASE avisa aos interessados que, a

partir do dia 21 do corrente mês (segunda feira), serão dis
tribuídas propostas para Empréstimos Comuns.

A distribuição de formulários será iniciada dia 21, das
8 às 11 horas e nos demais dias, até 30 do corrente, no ho
rário normal.

Os pagamentos serão iniciados a parítr do dia 5 de
abril p. V. observado o limite mensal aprovado, pela Admi
nistração.

Florianópolis, 17 de março de 1955.
Mário M. Garcia - Delegada Substtiuto.

Os motivos da alta percentagem de reprovações
nos grupos escolares, segundo explica o sr. Governador,
são "a má alimentação, a falta de cooperação dos pais,
doenças e a ausência de desenvolvimento de certos ór

gãos necessáríos à aprendizagem da leitura e da es

crita".
Para combater a primeira causa, o atual Govêrno

tomou provídêncías energicas no sentido de diminuir e

até suprimir a sopa escolar!
A sopa, in illo tempere, era substanciosa e apeteci

da. As encarregadas de fazê .. la, em 1951, foram postas
na rua e substituídas por outras, correligionárias do sr.

Governador.
Daí por frente é S. Exa, quem diz que a sopa não

presta, isto é, que é má alimentação! Quem é o respon
sável pela gororoba?

xxx

Um lúcido e contundente comentarista
.

já disse,
aqui nas colunas vizinhas, que aquela "ausência de de
senvólvimento de certos, órgãos necessários à aprendi
zagem da leitura e da escrita", alegada pelo sr. Gover
nador é exata, mas erroneamente localizada: não está
nos escolares e sim nas professoras mais ou menos

analfabetas que o partidarismo nomeia para os grupos
e escolas.

O Egas tem razão. Vamos a um caso. Em 1950 a

U.D.N. venceu a eleição em Vacas Gordas, município ele

São Joaquim, por 12 votos. Em 1951, o professor José

Gonçalves de Faria, pessedista, com curso normal-re

gional, foi demitido e substituído por uma professora
que nem o cursinho primáriõ tinha. A vitória, entre
tanto, não mexeu muito com os casos locais. E na es

cola foi conservada a auxiliar Ecilda Souza, que se des

dobrou, fazendo a sua obrigação e a da prOfessora in

capaz. Por sôbre isso, embora o seu voto não fôsse co

nhecido, era certo que seu marido acompanhara os cor

religionários do sr. Bornhausen.

Em 1954, no pleito, a U.D.N. viu que os votos de

Vacas Gordas lhe inauguraram ali a época das vacas

magras, pois levou apenas 29 votos contra 180. A vista

disso a professora Ecilda foi sumariamente demitida e

substituida por uma igual à que substituira o profes
sor Faria, isto é, semi-analfabeta.

Quer isso dizer que a escola de Vacas Gorgas hoje
tem duas "ausências de desenvolvimento de certos ór

gãos necessários à alll'endizagem da leitura e da es-

crita". I

xxx

Os correligionários elo nobre deputado Rubens Na

zareno Neves não estão satisfeitos com o abacaxi que
o sr. Bornhausen, muito de ihdústria; colocou às mãõS

do jovem democrata-cristão, quando o fez líder do Go

vêrno.
Que o cargo é ingrato, lá isso é mesmo! A distin

cão da liderança é honrosa, dá prova de confiança,
�xige habilidades, constitui distinção, etc. etc. Mas, por
outro lado, expõe o único representante' do P.D.C. a

perigos e a abismos. E isso tudo na peitolina! Vive, o

talentoso e promissor representante de Lages na tri

buna a· ler dados sonolentos e explicações xaroposas,
em defesa de períOdOS de govêrno durante os quais o

seu Partido nenhuma cumplicidade teve com a admi

nistração.
Acham os pedecistas que o seu deputado está-se

desgastandO e comprometendo sem utilidade para a

- agremiação. A Secretaria do Interior e Justiça - aliás

hoje restrita a dirigir apenas duas repartições - foi-se

para a U.D.N.!
Há promessas de outra. Mas, enquanto isso, o lí

der se compromete fatalmente e troca dolares da 5a.

categoria por filepetas vencidas e protestadas!
Assim, não! Diz o Democrata Cristão! A sabedoria

é boa e até rima.

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


