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Toda a Nação Brastleira se

angalana, festivamente, co

memorando o primeiro cen

tenário ele nascimento elo
Marechal José Caetano ele

Faria, aquele que, na Histó
ria do Brasil ocupa lugar ele
·relevante destaque porque
foi o executor ela Lei do Ser-

tarefa tão empolgante,
saltando toela a vida

grande Cabo de Guerra, mas

destacaremos os fatos mais

notáveis que assinalaram a

sua gestão .

Nomeado Ministro da

3uerra, por Decreto de 15 de
Novembro de 1914, já três
meses depois, em Fevereiro

de 19t5, uma grande remede

iação se fazia sentir no seio

lo Exército, com o intuito

bem visível de aprimorar, fa
ce à novas experiências, tudo
:}uanto se vinha conseguindo
zom a memorável Lei n.

l.860, de 4 de Janeiro de

1908.

Florianópolis, Domingo, 20 de Marco de 1955Edição de hoj-e - 8 páginas Cr$. 100

'_._ viço Mílítar, decretada sob n.

1.860, em 4 de Janeiro de

i908, mas somente em vigor,
mando de sua fecunda ges
tão, em 10 de Dezembro de

1916, quando ,teve lugar o

Primeiro Sorteio Militar em

.- .

r� i � !fU ! IVII�� IIlrB BflO Ir a Dr !m
o pleito de hoie. -- Negado adiamento

RIO, 19 V.A.) - Infor- 2. A força federal aSSIm r .

tro da Guerra, força federal Eleitoral daquele Estado,· profissão, para ser o cumpri- Assim foi a "Remodelação

mações que nos chegam de
I
destacada deverá ficar à. protestos de consideração e

I
para a garantia das eleicões 'na cidade de São Luiz, para menta de um dever cívico". .íe 1915", que trouxe maior

São Luiz do Maranhão ,con- I d�sposição .

do Tribunal Re-! apreço."" .. l·de senador e suplente, 'que t
melhor e mais pronta movi- José Caetano de Faria, nas- clareza e método à organiza

tam que o Estado esta vi- g iona l Eleitoral para even- Também ao Br-igadeiro E- se rea lízarão dia 20 do cor-
I

mentação de força federal cendo a 21 de Março de 1855, tão da Divisão de Infantaria,

vendo uma véspera de revo- tu a l remessa a quaisquer duardo Gomes, ministro da
I
rente 110 Estado do Mara- I

requisitada, em caso da ne-
verificou praça, voluntària- aumentando-lhe o efetivo.

lução, ameaçando mergu- localidades do Estado, se Aeronáutica, o preaidente
'
nhão, tenho a honra de so- I cessidade da sua. remessa a mente, em 2 de Janeiro de Outro' notável aconteci

lhar 1�Ul11a inco�t:olável n:cessário for,. tendo
.

em do Tribunal. Superior =. licitar a V. Exa. urgentes: outras localidades do inte- 1868, quando mais acesa ia menta, não só para o Exér

convulsão se as eleições pa- vista a garantia da Iiber- toral encaminhou o seguín- providencias no sentido de rior do Estado.' .

a Guerra que mantivemos cito, como para toda a Na-

ra senador não forem (co- dade do pleito. te pedido: ! ordenar sejam colocados I Aproveito a oportunidade
com o ditador do Paraguai. ção, foi a execução ela Lei

) a �. da O 3 O t
.

t d "S M" t d
. . Promovido a Alferes em 4 1860 retardada por motivos

mo. se espera. ama :s'.. .
.:

U T?SSI�, e � o em r. 1l11S �o: OIS ou três aviões da Força para apresentar a v. exa. '
.

.

.

Tribunal Regional decidiu, vista a situação de intran- Havendo requisitado, nes-
.

Aérea Brasileira, a dtsposí-] protesto de consideracão e
de Dezembro de .1875, teve, ímperiosos- e que o velho Ma

por quatro votos a dois co- quilidade reinante naquele ta data, ao exmo sr. minis-I ção do Tribunal . Regional' apreço."
,

por estudos e merecimentos rechal Caetano de Faria rea-

i�g��� :;�iJA�;��i:�� ��J:t:ff�:�����:i�ff;��� piêCfp-1iõiJ:SéIíãlíãIã1i�SêYpela E;�:=��!��i�:���:�� fEft:���a!W;.�i�f�:.]�
1 d d Abril de 1891, Tenente··col'o- ! foi realizada em tõdas as Re-

:�:�ti��-�eal�ecl:e;��� �e ����.� ��i�Ç�O e.= f1�q.�:l;oss.f�rl��:l: Perderam a· vida os 'Cap.·. José Maria III. Gaivão nel em 23 de Julho de 1894, l giões Militares, grande su-

M h-·
-

d t
1'1 Coronel em 24 de Outubro de cesso, notadamente na Oapí-

��·al��1�1l1�dia;ar;:n�� p���� ��� :�ISSO r:�;e���o�:,l�:nr:� e o Teu. Deo.edito Cesar. - O aparolbo a J.ato 1902, General de Brígada em tal da República.
. . -

d
,-

I'
1) 24 de Julho de 1905 e Gene- Na: sua gestão foram cria-

rebelião popular. quisiçao os orgaos e eito- RIO, 19 .,(V. A.) - ° gabl-I formar que, hoje, às 10,55 ho- do o aparelho achava-se na
.

I'
.

ral de Divisão em 14 de No- aos o Primeiro Distrito de
O govêrno, muito embora ra is ceais. nete do ministro da Aero- ras, ocorreu grave acidente fase final do pouso, entran-

4 N
vembro de 1910, para, já re- Artilharia de Costa e ínstí-

a violência empregada, não . - esta data estou solí- náutica forneceu à ímpren- de avião, em consequência elo do na reta para a tomada da

domina a situação. citando ao exmo. sr, minis- sa, ontem, o seguinte comu- qual .perderam a vida o .ca- pista. Quando estava cêrca
formado, falecer em 7 de Ja- tuído o Corpo de Oficiais da

t d A âutí
.. neiro de 1920, legando ao E- Reserva de la. Linha, .sendo

O deputado Neiva Mo- TO a eronau ica sejam nicado: "O gabinete .do mi- pitão-aviador José Maria de' 500 pés, entrou em .per-
1 d b·

xércíto e ao Brasil uma vída dados os primeiros passos
reira f a lou esta tarde no co oca os tam ém á dísposi- nístro da Aeronáutica cum - Marques Galvão e. o tenente- da, precipitando-se nas á-

-

d I 'I'r ib
devotada ao cumprimento para. a organização da. Avia-

Palácio Tiradentes, denun- çao aque e ri unal Regia- pre o doloroso dever de in- aviador Benedito Cesar, O a- guas da baia de Sepetiba. ° sagrado do dever e deixando ção Militar e do Serviço Geo-
dando ao país a ver-dadeira nal Eleitoral, dois ou três parelho era o de númerc.; .. Serviço de Busca e Salva-

uma vida digna de ser emí- gráfico Militar.
situação de .seu Estado. Du- aviões da Fôrça Aérea Bra- 4303 tipo TF-7, a jacto, per- menta da FAB foi informa-

. tada, notadamente nos dias Nos dias do presente, quan-
i-ante .a noite de ontem e es- sileíra, para melhor e mais

D b
tencente ao Primeiro Grupo elo do acdinete, entrando em

e ai S
do presente, quando mais ne- do nuvens negras se avisí-

ta manhã o ministro da Jus- pronta movimentação da . e· ele Caças, sediado na Base atividade para a retirada dos cessárío se faz as qualidades nham dos céus do Brasil, que
tiçn, sr. Marcondes Filho, fôrça 'federfll ora solicitada. Aérea de Santa Cruz, e que corpos e içamento do apare-

"t
de caráter que norteiam o cí- desejamos sempre Iírnpldos,

manteve se em constante. .Aptoveito a oportunidade pi orescos
realizava um vôo de trehia-,lho sínístrado; A repartição VI·SU10.- torna-se imperativo nacional

contato com São IfuizTnfor- pàr'a apresentar a. v. exa.. menta, em duplo comando de competente promoverá in- ° Govêrno Wenceslau Braz, relembrar seus grandes vul-

mando-se da sttuação": rro I � +: .

""
RIO, 19 (V. A.) - Infor- pouso com só um. matar ... , quéríto a fim de apurar as iníciado durante a primeira tos, aurindo dos exemplos

Estado. O presidente da. Re- D'� .' '.' mam despachos chegados de O acidente v�l"ificou=se quan- causas do acidente, ,"ase de. 'Gra.n·de Gllerl'a de d' d
.

t'

N
...... "

1
-

el
.. elxa os o�1}een IVO para. as

públic:l considera com pés- r. ereu MacelO que a popu açao a 1914, cobriu toelo o períOdo horas de incertezas e de a-

SI'l11l'STl'10 ." Rl'tlJaç"'O no·1\'1· -

I' ..• localidade de Palmeira dos ••••� _•••••
" _.. "

.

'R
:Iue marcou o desenvolvi- preensões.

rnnhão e acompanha com a-
-

-

.

8.lilos éndios deixou de ir ao cine-

RECOR'DE DO PETRO'LfO menta do conIJito, dg qual o Saibamos, pois, cultuar 'i.

tença-o o lleaen·r·olar dos a- ma, resolvendo acorrer em B- '1 t t
-

b J" .

., rasl en ,1'0\4 a paI' ·icipar, memoí'Ífi do gi'arnle rasi el-

! massa, diàriamente, à Câ-·
contecimentos. RIO, 18 (V, A.) - AcpJn I ma ql.linz.ena apéna,s, lusta- forçado ')30i' circunstâncias ro que foi o Marechal José

mara de Vereadores. O fato •

ele bater todos os recordes mente na· prime;ra deste imperiosas, como o afunda-

ahterjor�s- � .p.r0cf�l(f.\Q d9s mês. forám. produzidos 74_791 rnen,to d� l'r...rlo,H1RYiÓS Uilfl"c

('âmpo,s p�{i:otti'e'l'0S "'bu-ím (ls. barris, tel)l'eSentando a me'- cantes.'
tendo atingido.,. num só üia, dia rf'corde ele 5.342 barris Ocupou, naquele período, a

a cUra cie 6.11..8 barrLs. Nu- íUárlos. Pasta da Guerra;, a fígura ele
"vfvo l'elêvo 110 seio elas
classes Armadas - o Mare-

todo o País.
A partir de então "ser Sol

dado deixava de ser uma

Caetano de Faria, nas come

motà�ões do primeiro cente-
;';.1'io de seu nascimento, pa

ra 'que bem saibamos cum

prir o sagrado dever cívico
militar para com a Pátria
Brasileira!

se deve aos "ardorosos" de
bates que se .regisUam e qtie�
d�) origem às mais vadadas·

I
. e originais expressões. Como

TI l(), �9 (V.A.) - (.) pre-I
sidente do Tribunal Eleito- t exemplo, rita-se o fato rle

. um elos edis ter dec12racto, fi
ral do Maranhão, em cabo- II '

certa altura dos trabalhos,
g,Tama enviaqo ante-C'l.ntem

dirigindo-se a um colega "Ou
ao ministro Edgard Çosta, v. excia. me aparteia com de-
sol icitou do IJl'esidente -do RIO, 19 (V. A.) - Em vlr- tência, ele cuja .entidade foi

cência ou eu viro v. excia.
'l'ribunal Superior pJ;ovidên- tude da renúncia irrevogável fundadora, foi eleito para o

de cabeça pura baixo".
cjas no sentido de ser en- l'efe1'ido cargo, e assumiu on·

vindo tropa federal para a- Z"
da sra. Darcy Sarmanho

var-I
tem suas funcões o conhe-

quele Estado destinada. a ·arpara I gas .(!o cargo �e?re�idente �a cido m.édico p�diatra baiano,

gftrnntir o pleito que ali se RIO, 19 (V. A.) - Já che- Legmo BrasileJra de ASSIS- dr. RaImundo Sepulveda.

realizará, domingo para a gou ao IvIinistério da 1\.fari-
-

----

eleição do novo senador e, Em visita à pessôa ele sua nha a ordem para o cruza

seu suplente. I fam�lia, ora enferma nes:a dor "Tamandaré" seguir via·

Atendendo ao pedido que Capltal, acha-se entre nos, gem a fim ele aguardar o

I t RIO 19 (V A) ReUl'es t 'lt· t p
" para poder assistir á serle

lhe foi formulado, o pres deste ,a ta.�·de de an e-ontem, presidente Café Filho em ' ".- <>.
- men o nos U Imos em os .

dente do TSE dirigiu ao 10 sr. Nereu Ramos. O pre- Casablanca, na Africa, e de sou de São Paulo, l'eassurilin- Respondendo a perguntn anual dos sermões da Qua-

mino�tro
. d.a Guerra o se-I claro Vice-Pl'eside·nt.e do Se- lá transportá-lo, com sua co- do logo suas funções, o mi- sôbre sua convocação pelH resma.

-
_ d h d

�
·t· ,·t f" 1 nistro Eugenio Guelim, titu- Câmara dos Deputados, fri- .Ontem, pela primeira vez

Q'umte oficIo: na o, em compan la e sua mI lva, na ViSI a o lCIa a
�, D Bt· P P t 1 lar da Fazepda, que, aborcla- sou o sr. Eugenio Gudim: desde que se iniciou o perío-
"Atenden,do solicitação do ,exma: sra. a.. c� �lZ e- 01' u�a .

.. ,

Senhor Desembargador Pre- j l)e�'�lell'as R;amos, VIaJOU �m A vIagem pr�sld�nClal ate do .pelos jornalistas sôbre a "Irei à Câmara com o máxi- ��S1:ti�le:it;����;i�: 4� �mas�
sidente do Tribunal Regio- aVia0 espeCl�I, dev�ndo le-.I C.�sablan�a se�a feIta .em a- descoberta de imenso lençol

I
mo prazer e farei todos o�

1 EI·t 1 d 1\1[ 1
- tornar ao RIO pOSSivelmente VIaO da lmha mternaclOnal. petrolífero, declarou: "Esta esforços para ·responder, com destas ·c�rimô,nias, embora

na '"' el .ora o aran 13.0, h- foi à noticia mais auspiciosa I' a. maior clareza, os quesitos oculto por tás de um biom-
em radiograma desta data,

:lmun a. ,

O TI:'ÚPO que chegou ao meu conheci- que me forem formulaelos". bo, a fim de observar o ser-

tenho a honra de solicitar a T�r�s
-

g��a
.......

t
....

8
....

wrw
....
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l.ir".
, ,

mão sem ser visto pelo pú-
V. Exa. se digne ordenar ur- \J V - PreVIS:lO do tempo ate as blinco.
gentes provi Pncins no sen-

ses
.

14 horas do dia 20. MORTALIDADE INFANTil Tradicionalmente, os pa-
tido de ser colocada fôrça Tempo - Bom, passando a pas assistem desta forma os

federal à disposição daque- A. Comissão parlamentar instável, no fim do periodo. RIO, 19 (V. A.) - A mor- Nos meses de janeiro e feve- sermões da Quaresma. Es-
le Trib.unal Regional, no

I
que fará investigações sôbre Temperatura - Estável. talidade infantil em Fortale- reiro deste ano, o número de CIDADE DO VATICANO, liliveram �presentes ao ser

Município de São Luiz, para o trigo, está integrada de Ventos - De Norte a Les- za, particularmente nos bair- óbitos elevou-se de maneira 1!.l (U.P.) - Sua Santidade mão de ontem seis cardeais
a garantia das eleições de· três catarinenses: os srs. te, frescos. 1'OS pobres, está aumentando impressionante em relação a o Papa Pio XII assistiu on- e muitos outros prelados da
senador e suplente que se' Atílio Fontana, Daniel Fa- Temperatui'as - Extremas assustadoramente, segundo igual periodo em 1954. Fale- tem a uma cerimônia da Igreja Católica. Depois da
renlizal'ão no dia 20 do cor-I raco e Antônio Carlos de on�em: Máxima 26,3, Mí- informações prestadas pejo ceram nestes últimos meses Quaresma 'pela primeira vez cerimônia. Pio XII apareceu
rente mês, naquele Estado. Konder Reis. nima 22,8. Serviço de Saúde Pública. 848 crianças. em mais de um ano. Há perante os peregrinos, na
......8.e....�.eefj.................••...............,.................•.1)............................................................... praça São Pedro e voltou a

desii�:�I.a�:r:: f::e���::ô '�:e �;�;I'::;:sci�G�:��:�� �:I:O f:� �r
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I��S_.�!�- gh' ��;::ro�: :;:l����'o:t!�·�·ó ;!eq::st::�aa�:�!:r �:: :��:e:l��;::·::n�:. p���e1:rd:
ram só as promessas dos estadistas milagreiros que i'a - � � candidato estranho aos seus quadros e já lançado pOl' ou- benção' aos visitantes, como

Ihamll1. O maior erro de cálculo fo.i cometido pela D.D.N. tro partido. Sabem os podero.sos de hoje que o domínio de tantas semanas.

e pelo.s seus homem; na previsão. do futuro politico do Es- vinte anos está pitôco e não 11assará dos cinco. A pl'eten- O jornal ·do Vaticano, "L'

tado. )_.....�..........__ �.J"��__H dei' jogar um candidato seu, estai'á fatalmente, irremissí- Osservatore Romano", de-

Durante os' lwimeiros dois anos de poder, os chefes velmcnte, batida, sem o. consôlo seque'i' de um segundo lu- clara que Pio XII tem rece-

udenistas, em coro com os auxílios mais diretos do sr. que os seus prognósticos, mesmo os mais pl'óximos, se in- gar. Ao (HIema cruel não escapa: o.u adere ao candidato bido cartas e telegramas
Irineu Bornhausen, tanto. nas assembléias pal'titlál'hís co- vertiam na l·ealidade. lançado pelo Partido Democrático Cristã ou se esfarinba dos chefes de quase todos

mo nas reuniões administrativas, proclamavam, sHabaml0 Os três mosqueteiros da U. D, N., pitonizos-mores, de encontro àS" Urnas. E, aderindo, omitindo-se como pal'- os Estados não-comunistas

enfàticamente as pahvras, que (lominariam Santa Cata- advinhos da vintena vigilante, srs. Rayer Filho, Fernando tido oficial, não. ig'nora que vai em busca apenas em bus- ; f�licitando-o pelo aniversá

rina no mínimo dmante vinte ano.s. Melo, Paulo Font;es e Nels.o.n Brasil - os três do romance ca de um manto paI'a disfarçar as aparcncias e cobrh' a
.

1'10 de sua eleição ao trono
de Dumas também eram quatro - foram o.s primeiros a penúria esquelética dos seus musculo.s eleitorais. Em outras

I de São Pedro. Pio XII foi

Como algumas eleições municipais, isoladas, nas quais dar com os bunos' n'água. A uns o pl'óprio çristal de vi- palavras: fazendo-se fOl'ça secundária, caudatál'ia" de obe-
1
eleito há 16 anos. Entre os

o govêi.·no pôde concentrar a sua máquina eleitoral e o seu dro adiàntou a providência do afasta·mento do cargo de diência e não de comando, ainda assim não marcha para chefes de Estado que envia

poder econômico _ apresentassem resulta.dos favoráveis bruxo oficial. Outros encontraram o bilhete azul no re- uma vitória certa. O que lhe sobra de cinco. anos de poder ram felicitações, acrescenta

ao situacionismo, mais ainda se convenceram os profetas cheio das urnas, no primeiro. pleito geral. DeslléscOçal1do.- é a fa.talidade de diluir-sei SGb o calor piedoso e cristão de "L'Osservatore Romano", fi

ele que tinham sido. até modestos ao prcverem a udcniza- os, o sr. Irineu Bornhausen se vingava dos que lhe prea- a.lguns d�s chamado.s pequenos partidos. gura o rei Baduino, da Bél

ção c!1tUl'inense pelo eSllaço de quatro lustros. nUllciavam a vitória eleitoral, com' dois senadores, I}ito de- Nessa incomoda posição cabe-lhe to.rcer 110l' um candi- gica, o presidente Theodor

A opo.sfção - cantavam eles - era o HU:O do amOl'- }lutados fed.el'a.is e vinte e seis estaduais, to.dos udenistas. (lato que, de comêço, abrií'á novas brechas nas suas filei- Neuss e o chanceler Konrad

próprio c eram a.s alegrias infantis da novidade. Durar·ja E vingava-se bem, que iudo isso somado l'epresentava vá- ras, de�falcanelo-ai; dos mais antigos lutadores. Adenauer da Alemanha Oci

a.lgul1s ano.s. Depois amortecel'c·ria, silen�io.sa, e seria ab- Irios sonhos.ol'ientais: pres!igio no cenário naeional, maioria . Aludimos, acima, a um romance (le Alexandre Dumas. dental. o presidente Sean T.

sorvida em passo de girafa, isto é, devagal' e sempre.
.

íabsoluta· na Assembléia, Plano de Obras aprovado em 15 Em sequência.a êle, o grande eSCl·itor francês escreveu o OcealJaigh e o primeiro mi-

Menos de quaLl'il anos tle Palácio foi tempo não só su- dias e, so.bretudo-; sucessor tirado do bolso do colete e im- Vinte anos depois. A êssc, tendo por tema a U. D. N. cata- nistro John A. CostelJo, da
ficiente, mas até

d.
csperdiçado para IH'ovar q�Je os

od{j�-I
posto aos p,:ll'tid�s pal'a que eles o

ae.eitassem.
se

. �lIIses- ri�e.use., não. � 11.o.SSíVCI
fazer l'efel'ênCia� �utras ql�e as �á I.Ir.'lan.da

e o. presidente Ei�

los udenistas estavam falidos, que os seus VIdentes nao sem, e se nao qmsessem, que fossem depenar tICo-tiCO em felias, a respeito daquele sonho de ·dOmIlliO por dOIS dece- senbower, dos Estados Uni-
Imo e rúein além dos ap�ndices nasais. e

..�l'anja de,. dia de passar'illhada. llios. i\I�t e ma). ela jii, pheg,a aos einc.o RnoSl. gas. ... .

PARA GARANTIR A
ORDEM

PRESIDENTE DA L,' B. A. chal José Caetano de Faria"
o nosso homenageado.
Não vamos nos alongar em

Honras ao Marechal José
Caetano de Faria!

André Nilo Tadasllo

CERIMONIAS DA QUARESMA
•

PIO XII ASSISTIU-AS PELA PRIMEIRA VEZ EM
MAIS DE UM ANO

um ano-atrás o Sumo Po.nti
fiee estava muito enfermoGUDIN IRÁ À' CAMARA

res-

do

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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IN'OICADOR PROFISSIONAL\ DR.RO����;ASTOS I
� i COO) prática no Hospital São I
DRA. WLADYSLAVA DR. L LOBATO I

DR. WALMOR ZOMER l Pranctsco de Assis e na "lInta

W MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro
. .. CLINICA MÉDICA
• Doenças do aparelho respiratório Dtplomad« p�l� Faculdade. Na- CARDIOLOGIA

, TUDERCULOSE I clonaI de MedICina da Untver-
" '. .

DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA aidade do Brasil
r C,ontultóllO. 1:-l7_a VILOf Mei-

MUSSI I DOS PULMOES

f
Ex-Interno por coneurso de. Ma- eles,}.� T,el. 2670.

C. " d 'f ternidade-Escola Hor all?s. Segundas, Qu"rtai e
_ MEDICOS � Irurgla o .orax

. Sexta fe i ras :

"IRtJRGIA CLr'NICA Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do P.rof. Octávio Ro-
D 1G'v . -.

nal de Medicina 1'lslologlata e r drigues Lima) ns. ,

as 18 borlls.,
GERAL-PARTOS

Tisiocirurgião d� Hospital Ne- E_x-Interno ,!o Serviço de Cirur- _Resl�l;ncHI:.,oRua Fehpe Scb-
Se rviçu completo e especialt-

rên Ramo! gla do Hospital I. A. P. E. T C.' ��lIdt, 23 -"' andar, apto 1 -

sado .Ias DO.ENÇAS DE �ENHO-
C d do Rio de Janeiro

. leI. 3.002
RAS, com mntlE'rnos método. de urso, e espl'c!lIllzsçie pela M 'd'. d fi It I d

.

---.-___ Consultório - Rua

diagnósticos e tratamento. ,S,.N. r. E:t-interoo e Ex-aBaI.- e 11.0

C o'd :i8P• e
DH, HENRIQUE PRISCO I\Ieirelles, 22.

SULPOSCOPIA - fiIshmo - tellt.. de Clrur;la do Prof. UIrO DOENÇAS �� �;NHORA'_<1 PARAISO HORÁRIO: DR. NEY PERRONE .

SALPINGOGRAFIA - MIil'I'AIJO-j Gul�arae8 (RI�). PARTOS _ OPERAÇOES' MUND ILISMO BASAL .. r,üns: Felipe Schnlldt, 18 -

C R J
-

p. t 6
MÉDICO - Das 13 às 16 horas .

. . l!adioterapla por ond.. curt.. - Fone 3801 ons:

d
ua oao, ln o n, 1

'I Operações _ Doenças de Se- .

Pormado pela Faculdade Nad

Eletrocoagnlac;ão _ Ralos Ultra I Atende em bora mari'ada, /� 16,00
b
�s 18tOO d ho�a:. : ..horas - Clínica de Adultos.

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Universidade I

Violeta .. Infra Vermelho. RI's.: - Rua Esteves Junior, .e a 1l�lln a � an .Bt ) 'd-I
Curso de Especialização no 2.276 _ Florianópolis. do Brasil I-'lIerieultura'- Pediatria'

Consultório: Rua Traiano. n. 1'180
- Fone: 2395' rClan�dende no oap! a a Hospital dos Servldore. do lb- RIO DE JANEIRO J'uericultôr do Departámento

l0 andar _ Edifício do Montepio. --------.-.-,-----
. ,a fi. a e. tado.

.

I DR, MARIO WF..N� Api'rfeiçoamente na "Casa ti,
Nacional da Criança. Ex-Assis-

Horário: Das 9 às II huras

�"
DR, YLMAR CORRM Resl,dencla:. (Serviço do Prof. Mariano d, Sallde São Miguel" tente d,o �r?f. Martagão G�steira

'

Dr. MUSSI. .' ÇLíl\fCA MÉDICA I' Rua, General BJttcncourt n. Andrade) DHAUSEN Prof. Fernando ,I:'aulino na, �nlv(llsldad� do BrasIl. Ex-

Da's 15 às 18 boras - Ora. CONSULTAS das lO _ 13 ho- '10� I f • 2692
Consultas - Pela manhA no' CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS ,Interllo por 3 anos do Serviço �[ed!c.o d�. I�StltutO Fernandes

MUSSI
.

ras. I e � one. . .

Hospital de Caridade, I E CRIANÇAS >

de Cirurgia '1,',I�l1ell'�-' erVlços �o� Pr�fs. Ce-

Residência: Avenida Trom- \ Rua 'I'irndente 9 _ Fone 3415 DR NEWT--O-N--- Á tarde das 1630 bs em dian-, Con. sultório - Rua João Pin-., �rof. ,Pedro de Moura 7.'.lt.
Pelnetta e. ]\fano O:I�tO. -

powsky, 84. ....,-_. te no consultório á Rua Nunea to; ) O - Tel. M. 769. EstagiO por 1 lino na "Mater- I no .P:l? de JanelT? Ex-mediCO 8S-

- DR. JOSÉ TAVARES b'AVILA MachadO 17 :!;SqUiD8 d. Tira-I Consultas: Das 4 AI II bor�'!. nidad.e - E�cola" ,taglal'lO .do SerVIço de Pediatria
- ---

-----�-. dentts. Tel.276 Residência: Rua Esteve. Jú- Prof. OtáVIO Rodngue8 Lima do Hospital do Ipase (prOf. LUIZ

DR. JÚLIO DOIN I IRACEMA Doença�I:eU��;�r�!�LProcto- Regldencia _ rua PruideIíte nior. ,tã. Tel. 2,812. Interno por ! "no do p. °nt.o : To.rrcs Barboza) no Rio de Ja-

VIEIRA _:,'.' MOLE'STIAS NERVOSAS E lo!-(ia _ Eletricidade Médica Coutlnbo 44. I
Soeorro. neIro..

.

Mll:DICO
.', . MEN'I'AI3 -

.CLINICA GERAL Consultório:. Rua Vitor Mel- CLINICA DR. ANTONIO DA'I'IS'rA •
OPERAÇõES I PerlIat;a do Hospltlll de Cari-

ESPEClALInTA EM OLHOS
j Dr Selviço NacioDal de DoeR- �cles n. 28 _ Telefone: 8307. de JUNIOR

CLINICA DE ADULT 1 ,dade. ,MedICO es.colar do Centro
'" ::;

.

.

"

ças Ment�is. Consultas: Das 16 boraa OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ, I DOENÇAS DE SENE:OIUS de Suude de FlorIanópolis. Pedia-

��n��SÉ:.r�Iil!loGpt��RGA,uçNoTEAs Chefe co Amblllatll ode Hilrie- d
em

E GARGANTA ICL.INICA ESPECIALIZADA

DE]
C�NSULT�S:. No Hospital·de t:'a da Assistencia Médico - So-

I f V Ih N b "'I i
ne Mental

iante.
DO CRIANÇAS Candade, diarIamente das 8 à� clal da Armada.

o ta- erme 0- e utlliaç 0- F"
.

t d
Hesidência: Fone, 3.422 C It 'd II' 11 h 10 'C It-· R

U1tra-So", _:lJl:!'Jla ra
,

o Hospital -

Rua: Blulllenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA on811 as as ft
•. �ra8,·. _

� onsu 'ono: ua Tidarentes

(Tratamento de sinlllllte sem Col,01lJO Sant Anf!' DOENÇAS DO APARELHO D1- Cbefe do Servi�o de O'rORI- , �

Res. e Cons. Padre Mlifuehnho. N? consultórlo� à Rua Joao 9.
.

" .

-

) Convulsoterapla pelo eletro- ",E,r,'rI\TO _ ULCERAS. DO ES- NO d H 't I d F'lor' nó l' i L.
Pinto nr. 16 (l andar.) Consultas, dlanamente das

operaçao h' d' I Insulin era-
" , - 1 o OSpI a e 111 po 1&

I
Diariame te d 10 à l:l d 1" h d' t

Anglo-retln08copls _ Receita de c. oq�? la �.atr Jazo. p' t
. TO'\:fAGO E DUODENO. AI,ER- Possue a CLINICA 08 APARE- ADVOGADOS 114 às 16 nh �s 8 e 8S

'I' "R o!'da� e.111 RJan e'T SI'lvel'ra
Oculol _ Moderno equipamento pia: .,�, an� cl'np��. Sleo ernP.lD. GIA-D8RMATOLOaIA 11 'CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA RES ' ora.s. eSl, encl�: . te.

de Oto-ltlnolarlnlrololr1a (áoJco
CON:;1JL1AS:

_

erça!! e
�
QUlU- NICA GERAL

' TRATAMENTO das DO:iNNOAS DR. ,108.e MEDEIROS �

IDENCIA. - �1.a Dl!arte S/No Esq. Fad,.e Roma.

no E.tado)
tas da� 15 às 10 horai . .:>abado

DR.•rULIO PAUPI'rZ da ESPECIALIDADIi VIEIRA
:;h\1tel, 129 -- Florlanópolia. Tc!. 2fi30

Horário dila II às 12 hor.. 'l(mRaUnahaA)n't Ga'f'b Id! i a I Consu_ltas - pela manhA DO DR I N G l E T T Odas 16 às 18 horas.
I II

.

I a , e.qu n FILHO HOSPITAL .

- ADVOGADO -

C I' R Vi • I
de General BltlJlncourt. '. ..,. CaIxa Postal 150 - ItaJai

• •

onsu tórIo: - ua tor 41

-I RESIDENCIA: Rua Bocalúva, Ex l!lterno da 20" enfermar�a A TARDE - das Z a. i -

I�anta Catarina. Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das
reles 22 - Foae �6715. 139 Te1.2901 .e ServIço de gastr.o-enterologla no CONSULTORIO Duenças e

Res. - Rua Sao Jorlre 20 -

,... da Santa Casa do RIO de Janeiro I
CONSULTORlO - Rua dOI I 'DR CLARNO G

Afecções de Adultos e Crianças.
Fone 2421_

I
DR. ARMANDO V� I (Prof. W. Berardinell!). , ILH�OS nO,2 . J'

. Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia
FONSECA RIO D .... ASSIS

Cl1r�o
.

de neurologla (f rof. .RESIDENCTA ---:- Felipe Seb- GALLETTI G'DR. SAMUEL
. r..., IAu;tr�KeSIIO).. mldt nQ lI3 Tel. 2365

_ ADVOGADO _

mecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.
CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Servl_ço8 de Chn!ca lu.l'outll

.

Ex Interno do HospItal mater-

I'
Rua Vitor Meireles, 60. Curas de emagrecimento e engorde.

Clinica - Cirurgia - Protese da Aulstencla &lunlclpal e Bos- mdade V. Amaral. DR. ANTON�O'MONIZ FONE: l!.46R Doenças da velhice.
Dentária !

.' ,pltal de Caridade DO�NÇAS A INTE�NAS. DE ARAGÃO - FlorianõpoliÍt -

Raios X e Infra-Vervelho ,CL,NICA MÉDICA Da CRlAN- Coraçao. Estomago, intestIno,
- ALTA CIRURGIA

Consultório e Residência: Rua

I! ÇAS E ADULTOS
'

'fígado e vias biliares. Rins, ova- CIRURGIA TREUd�ATOLOG1A DR. ANTONIO GOMES OE CIRURGIA PLAsTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado 15. - Alergia - l'iôs e útero. Ortope la

Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunea lIa- Consultório' Vitor Reirel.. Consultório: João Pinto, 18. ALMEIDA Consultório: Rua Fernando Machado, n, 6 - 1° andar.
Consultas: lias 8,00 ás 11,80 chado, 7 - Consultai dai 16 àl 22. Das 15 às 17 diàriamente. ADVOGADO Telefone 22-27

e das 14,00 ás 18 horas 118 horas Da.s 16 às 18 horu. Menos aus Sábados Escritório e Residência: Horário' Da" 14 a's 18 h ( t
F.xclusivamente com hora mar- Reb;dência: Rua Marechal Gui-

.
Reilidência� Rha Bocaiuva 20. Res: Bocaiuva 136. 'i Av. Hercilio Luz, 15

.• oras exce o aos Sábados).

cada. Ihllrme, 5 - Fône: 1781 Fone: 3�58. Fone: - 2.714. Telefone: 11346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora
marcada.

tIL" r )-- ,F
••

f _J ')

MA�IO DE I:ARMO Dr. Vidal Dufra FilhoCANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIROM É D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-

CLÍNICA DE CRIANÇAS NASCIDO\ - ASSIST:ÉNCIA TECNICA ESPECIALIZADA AOS
ADULTOS PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETJ::NCIA INFANTIL

(FAL!A DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO
TTgRNA .

EM CRIANÇAS E, ADOLESCENTES - DlSl'ÚUBIOSPSICOLOGICOS DA INFÁNCIA - ENFERMIDADES DA INFÃNelA DE MANEIRA GERAL
-

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.
CONSULTAS - DAS 2 ÁS 5 HORAS

.

CONSULTAS c/ HORA MAHCAl"t\: FONE 81615

V,'ctor R,E�lDt�('lA -. TENEN rJ.:: SILVEIRA, 130 (FONE 816ó)
_._j�!I:.l\ Dl-. CHAMAf)O� A DO'IICfLIO

------------------------

MINISTÉRIO D,\ AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA l'LORESTAL
REGIONAL

"ACoRDO" COM O ES'fADO DE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala SA:-i'fA CATARINA
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, casinha ba- A V I S O
nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada A Delegacia Florestal Regional.
e dispensa. Tem terreno para construir garage. A "casa no sentido ele coibir, ao máximo pos-
encontra-se desocupada. sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-

Preço 600.000,00 - sendo parte financiada. pedír os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
Uma casa de madeira, recem construída, ainda não acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos .íe todos os prnprletártos de terras e lavradores em geraí,
quartos casinha e instalações aanitartas, lugar para .rara a exigência do cumprtmento do Código Florestal

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. .Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

Preço 180.000,00 - parte financiada.' QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
I:::Jm kM'reno no centro da cidade, medindo 15 metros Nenhum propríetárto de terras ou lavrador -, podera

de frente por 25 de fundos. Otimo local para coustru- _jroce(ler queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
ção, om antecedência, a necessária licença da autoridade Ilo-

Preço 280.000,00 -- parte financiada. estai competente, conforme dispõe!) Código Florestal em

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em .eus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os lntratores

prestações. .ujeítos a penalidades.
Dois lotes na praia' de Canasvieiras. REFI..ORESTAMENTO

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

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, .ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e se-

com otima praia, I I' I I nentes de espécies l'lllrestais e de ornamentação, para for-

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 - .reelmente aos agricultores em geral, interessados no re í'lo-

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

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta- tenção ele empréstimos para reí'lorestamento no Banco do INFORMAÇOES
lação completa de banheiro e W.C. Brasil, com juros ele 7% e prazo de 15 anos.

.

UTEIS

Uma casa de 'madeira, com dois quartos, sala de' Os Interessados cm assuntos florestais, para a obten- --0- IJantar, eosinha e instalação sanitaria completa. cão de maiores sclareclmentos e requererem aatcrtzação O leitor encontrará, nesta co-

luna, informaçôes que nec- llita,
Ambas localizadas num terreno de 9x53, aíto a

' de Iicençnpara queimada e derrubadas de mato, elevem diàr iame n te e de imediato:

)Rua Santos Saraiva. !-'irigir-se
às Agências Florestais Muníetpaís ou dirctamen- .TORNAIS Telefone

Base .. 300.0000,00
e a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nv, (J AO EGstado 3,022

.

. , a,zeta .......•.......• �,6561:Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- -rn Florianópolis. Di ário da Tarde.......... 3.579

na cada lote Cr$ 45.000,00
'J'elefône: 2.470 ---- Caixa Postal, 395. IA Verdade............... 2.010

! L' 1 ti' f' A' '1
Imprensa Oficial 2.688

Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00 ",TI( ereço c egra ICO: gTISl va -:- Florianópolis. ��. C·IHOSPITAIS I'Caridade:
duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis ( Provedor)

2.814('compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

V'
(Portaria) 2.036

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço, I·agem com segur�nça' Nerêu Ramos .. ,......... 8.881
U Militar 8.167

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza- São Sebastião (Casa de

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas e rapíde.Z.
Saúde} 8.1158

I
Maternidade Doutor Car-'

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito. los 'Corrêa , '1.121

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO '1
CHAMADOS UR
GENTES

RAPIDO {<SUL-BRASILEIRO» ICorpo de Bombeiros ....

F
.

. I Se��!�) . ��.z....(.���l.a.���
lorianópolis - ItaJaf - Joinville - Curitiba .

Polícia (Sala Comissário
,Polícia (Gab. Delegado) .•

'COM PANHIAS DE
TRANSPORTES

I AÉREO
,TAC 8.700

_---T------ -...;. i,Cruzeiro do SIlI 2.600

i Pana ir 3.15l'i1l

I
Vang , ,............. 2.11215
Lóide Aéreo 2.402
Ueal ..... ,.............. 2.358

I Scnndi uavas 2.1500
HOTÉIS

I Lux '. . . . . . . . . . 2.021
Magestic 2.276 I
Metl'opol 3.147 I

La POI·ta ,......... 3,321 I

Cacique .. , ,........ 3.449 ICentral , , ,... 2,694
Estrela 3.371 i

,Idéa:1 ........•.....•....••.•
_' I.MiO

1�?T'f.E:JTO i, _,

.

' I

Dl�CJ.he' ...... : ....+:,... 06

o ESTADOA IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO A'S SUAS VENDA� OFERECE

-o-
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinau, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal' 139,
Diretor: RUBEN'l A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. D.
AQUINO

Representantes:
Representações A. S. VU.

Ltda.
.

Rua Senador Dantas, 40 - 15°
andar. -

TeI.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 50

andar sala 612 - São Paulo.

ASSCNATURAS
Nl C.. jílt81

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

No Interior
Ano

-

Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$110,OO
Anúncio mediante oontráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de-oJvido8.
A direção não se responsabiliza

p e los conceitos emitidQI nOI ar

tigos assinados.

"

Pode ser visitada a qualquer hora

Preço c-s 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 _distrito Naval medindo 13 x 14

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

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

Agência:
�

Rua Deodoro esquin8�da
Rua Tenente ,Silveira

FARMACIA DE PLANTA0
Mf.:S DE MARÇO.

12 Sábado (tarde) - FarmácIa oatartnense
--------------------�----------------�---

RU::l

Trajano ,

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

selheiro Mafra,
27 Domingo -'- Farmácla Esperança - Rua Con. Mafra.

Doenças Internas

CORAÇÃ,O - FIGADO -

RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS

Navio-Motor «Carl Hoepcken
Ri\PIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORlANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãCl
prejudic,arão o horário de chegf!.da no RIO (Ida.) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA O Mí1:S DE MARÇO

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

2/3
9/3 13/3
NOTA

COMUNICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE SERA PUXADO
'NO DIA 18/3/55, CUJAS OBRAS TERÃO A DU.�AÇÃO
APROXIMADAM,ENTE DE 30 DIAS

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

7/3
3/3
14/3

... 1I_h., DtN.... 341, L· .'.0' '.'" . fll/aJ1. iUU au tald r....� .54$
�1a'

CUMIM .,-,:_" rw,",""". P80SUR.\a .'�.'�

---------- ------,

Raios X
apal'elhagem moderna e completa para -qualquer exame

radiológico.
Radiogratla! e radlosceptas,
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e ligado (coleclstografla) ,

Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
·Medidas exacas dos diametros da bacia nara orienta

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

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Lavando com Sabão

\?irgem Especialidade
da ela. IBTZEL INDOSTBIAL-Jolnvllle. (marca registrada)

(coD(}miza,.,se�jempo e dinheiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 20 de Marco de 1955
--------�,-.,.....��
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NO [,AR 'E NA. SOCIEDADE

Pela pureza de nossa IIOOU8.í" :l�
- "Já não é para nós grande surpresa,

Q ue os eruditos mesmtres á porfia,
Dispertem entre si a primazia
'De dar á lirigua et classlca pureza.

I ••�.

Difficil não achamos tal empreza,

Se nesse discutir de cada dia

Houver respeito mutuo e cortesia,
Em a bano da língua portuguesa.

Se um dos mestres, porem, fica zangado,
Não será lisongeiro o resultado,
Tomando-se em sophisma a erudição;

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

ba id Brida;

***

Caçador: Leonilda Bín

der, foi a moça mais bonita

que conhecí; acredito que

tenha outras, porem minha

- menina Helenice, es- estada naquela hospitalera
tremosa filhinha do sr. Pau- cidade f;)i pouca, .

lo Ma.lty, Chefe de Escritó- Leon Ilda garota de 17

rio da Firma Osny Gama & anos de idade, com grandes

Cia. possibilidades ao titulo de

- sra. Hélia Pacheco Za- Miss Santa Catarina.

nini; Esta encantadora jovem
- sta. Marli Maura Mei- [a fez sucesso no Rio con-

correndo ao título de "Miss

Cinelandia". Leonilda tem
lm.64, de altura olhos pre

tos, cabelos. castanhos cla-

NOIVADO ros e longos, tem um paI-
Com a graciosa e prenda- I

minha de rosto como se diz;
da sta. Cléa Britto, estremo- um anjo.

I

sa filha do sr. Manoel João *1:•• :<-

de Britto e de sua exma. O sr. Arnaldo Schmidt,
esposa d. Jordelina Concei- presidente do Clube "Apo
ção Britto, contratou cása-: lo" da cida.de Caçador apoia

ra

- jovem Valério Grans
- sr. Rubens Lange .

ESCOLINHA WALITA NO CLUBE DOZE DE AGOSTO

Data e local da instalação
A famas:!' "escalinha" WALITA será instalada em

Florianópolis, em dias do próximo mês de maio. O curso

sed illteirumente gl'áti:g e funcionará na séde do Clube

Doze de Agosto. Os interessados poderão obter maiores

informaç-es fazendo UTt1H visita a loja de Pereira Oli

veira & Cia., Rua Cons. Mafra, 6, fone 2358, que são

os maiores revendedores de produtos WALI'rA nesta

praça.
conhecer toda

Walita

Aqueles que tiverem oportuni-
dade de filzer uma visita à l-oja de

Pereira Oliveira & Cia., terão ensejo
de ver e examinar os seguintes apa

relhos W�ita: Liquidificadores Wa

lHa e Turmix, Descascadores de Ba

tatas, Batedeira de Bolos Com moe

dor de carne, Bo,iãozinho, Mistura.

dor de massas, Centrifuga Junior,
Infra-Crill 'l'urmix, Exaustor e En

ceradeiras.

Os aparelhos Walita são de facil

Aquisição
Os aparelhos Walita podem ser

adquiridos com grandes facilidades

ele pagamento. Na loja de Pereira

Oliveira & Cia., por exemplo, '0 li

quidificador Walita está sendo vendido em dez presta

ções de apenas Cr$ 199,00. Como entrada, o comprador

paga a primeira pi·estação.
As mesmas facilidades de pagamento são oferecida

pela aludicla loja, na venda de todos os aparelhas Wa-

lita. I

Como famiBaa

o concurso Mias Santa Ca

tarina", sendo uma das can

didatas a encantadora. Leo

nilde Binder.

O sr. Adelar Gatermani, Ipresidente do "Clube 7 de
Setembro" da cidade de Ca

çador, tambem procura par

ticipar do concurso Míss
Santa Catarina.

O sr, Adelar Gatermani
é também diretor da Rádio
Difusora. de Caçador.

***

Maffessomi sa-
I
I

Preceito do Dia
ALARME CONTRA \.

, SíFILIS
Cansaço fácil, fadiga,

fraqueza, falta de apetite e

emagrecimento não são sin
tomas característicos de mo
léstias alguma. Mas, quan
do tais sintomas vêm acom

panhados de dor d� cabeç�
dores nos ossos e nas jun
tas, podem c0l1stituir sinais
de sífilis, principalmente se,
durante a noite, se mostram
mais fortes.

Diante d.essas manifes

tações. procure o seu

médico para apurar se

tem sífilís. - SNES.

Cosinheira
Precisa-se somente para

cozinhar. Vila Naval c/2
Rua Rui Barbosa - Pe

dra Grande.

PRECISA-SE

Auxilial' de escritó

rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR"

QUEIM�é.O EU
Colchão Usado I

PORQUE
COM APENAS CR$ 50,00

....

e o restante em 10 mensalidades

ADQUIRIRÁ ESTE MÊS:

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

COMO OFERTA ESPECIAL DE MARCO
.,

DA

"A MODELAR"

r .

Almoço em Caçador: Na
bon ita residencia do sr. Rei-

Ligam pois do vernáculo os cultores, naldo Maffessoni, foi ofere-

A oponião de cer os pensadores: cido por seu filho Eraldo,
Nem sempre nasce a luz da discussão!" um almoço ao cronista res-

(De "O ESTADO", de 22 de Março de 1920). - lVIAN ponsavel por esta coluna.

�O-
A sra, Emma Maffessoni,

menta o nosso jovem conter- anfitriã de fino e apurado
râneo sr. Francisco Passos gosto, recebeu-me muito bem

Braga, Acadêmico de Cien- Siléá conversava e serviu

cias Econômicas, e filho da I apresentando um fino almo-

- menino Carlos Alberto, .
exma. sra. Maria dos Passos ço. A simpatica senhorita

diléto filhinho do dr. Alfre-IBraga. Si lu á
conversava e serviu

do Cherem";'ilustre deputado Aos noivos e exmas f'amí- delicadamente aos presen

estadual, e de sua exma. es- lias as felicitações de O ES- teso

posa d. Egani Queiroz Che- TADO.. .

Siléa garota de colegio e

rem;
-0- Isuelene uma garotinha de

- menino Wa lrnir, estre- Canoinhas: Apresentado cinco anos bem inteligente.

moso filhinho do sr, Wal- ao sr. Alcideo Zoniolo, pre-' Foi servido gostosos vinhos,

11101' Eliseu Gil e de sua ,sidente do Edite Tenis Clu- mais o cronista preferiu
exma. esposa d. Maria Pe- be, daquela cidade, disse- mineral.

reira Gil; me a sespeito do concurso A familia

- sr. José Dias F'iguaire- Miss Santa Catarina. be receber.

do, funcionário dos C. T.; O T'en is Clube esta vendo

- sta. Eponina Soares as possibilidades de mandar

Mendonça; a Florianópolis uma moça

-. sta. Roseli-Terezinh:, I bonita. �u.e bem represente
da SIlva . ''''''�I. o mumcrpio e o 'J'el1ls Clube;

- sta. 'EJizabeth Gouvêà I
***

- menina Maria Sou-za, Porto União: Cidade bo-

filha do sr. Rolando souza'l
nita e de gôa gente. O Clube

- sr, Arí Mafra Concórdia muito amplo e

- snra, Ida Fiiomeno Si- bem situado, tem em sua

m�e sr. José Newton Ezpo- ;��i�:��O d�mb�:'v��:ae�ehe:�'�
ganicz Ias' coisas de seu clube, e

. gosta bastante do esporte.
FAZEM ANOS, AMANHÃ: A respeito do concurso Miss

- sra, Ney Ferrari, espo- !Santa Catarina, pede que

sa. do nosso co.nterrâneo sr. taguardem, gostaria que ros

Dja lma Ferrarl : ,se uma candidata represen-

- jovem Carlos Alberto, l tar o símpatíco Clube Con

filho do Cap. Médico dr. córdia.

Carlos Engelsing e de sua

exma, esposa. dra. Leonor

Chaves Engelsing;
- sta. Nesi Nilda Boa-

PARTICIPAÇÃO

Politica Internacional·
. A,CY CABRAL TEIVE

A crise irrompida no seio do Partido Trabalhista,

da Inglaterra, terá, ao que paréce, consequencias desas

trósas para os liderados do sr. Clement Atlee.

O pedido de expulsão do fogoso líder esquerdista

., Aneurin Bevan, será julgado durante ésta semana, numa

votação da qual participarão cerca de 292 membros do

partido.
Espéra-se que o expurgo seja confirmado por uma

maiorla de mais ele' 60 vótos, muito embora haja forte

corren te trabalhando para que o partido encontre uma

solução conciliatória.
.

I
O cérto é que, confirmada a expulsão do sr. Bevan,

o Trabalhista Inglês sofrerá enorme desgate, havendo o

receio de que essa perda enfTaquecerá a agremiação

� para sua- proxrma eleição c-ontra os conservadores de

� 'Winston Churchill.

�. Aliás, o veterano estadista, britanico, estaria dis-pos-

to, segundo se afirma, a convocar eleições gerais, na In

glaterra, aproveitando, estratêg icarnente, o esfacelamen

to dos trabalhistas.
A divergenoia entre os partida rios de Bevan e a di

reção do partido, foi a propósito da Bomba H.

Bevan teria exigido lima garantia de que o partido
não aprovaria o emprêgo peja Grã Bretanha, da Bomba I
H, a menos que ela-fosse usada ·em primeiro lugar pela IInglaterra. _

.

AI lee recusou essa opin ião.
Mas, a Bomba H foi apenas um pretesto nas mãos

nos líderes, para ocasionar G 'rompimento.
Há, todavia, uma esperança segundo a qual o bom

sensQ acabará prevalecendo sobre os espiritos e que a

calma. volte a r'únar dentrO' do grande partido da Ingla-
terra.

PARTICIPACÃO
,

Osmal' Regueira e "Vanda Regueira participam, aos

sens parentes e amigos, o nascimento de seu filho ]\I1a1'

cos, ocorrido ilO dia 16 do corrente mês, na Maternida
de Dr. Carlos Corrêa.

P A R T I C I PIA ç Ã O
SR. CLAUDlNO BENTO DA SILVA E SENHORA

participam aos parentes e pessoas amigas o contra

ro de casamento de sua filha Odete com o sr. Ramon

Carlos da Silva.
VIUVA MARIA SILVA

participa aos pa.rentes e pessoas amiga.s o contrato

de casamento de seu filho Ramon com a senhorita Odete

silva.
Florianópolis, 18 de marÇ'o de 1955

Representaç.o·é-s para S. Paulo
Aceito, à base ele comissão, diretamente de fabri

rantes do Sul do Pais, especialmente peças de automoveis

e caminhões;

A. S. PINTO - Rua

findar - sala 708 - SÃO

4VENTURAS 00

Walmor Carpes e Jurema
Maria Carpes, têm o prazer
ele participar, aos seus paren
tes e pessôas çle suas rela

ções, o nasciménto ele sua

primogênlta l\fARIA AUXI·
LIADORA, ocorrido na Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.

.

Florianópolis, 18 ele março
ele 1955.

3

Cíclísth Cf

Rosa Neto
Rua 24 de Maio 906 (Es

treito)
A Cic listíea Rosa Neto

(An tiga Oficina de Bieí
.iletas Nely tem a grata 8a

.ísração de comunicar ao

público, que conta atual
.nente com uma equipe de
l4 mecânicos especiaiizados
em : reformas e consêrtcs

1e bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco-
ícos, carrinhos berços en

.ím tudo referente ao ramo

Ie ciclismo.
Possue um grande e va

cia do estoque de peças des
le uma simples borracha
rara rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es

oecíaís.
Seus mecânicos atendem

.om presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

rrande variedade de fer-

ramentas especializadas
iern como maquinários.
Serviço de Solda, Forno

Vu lcan iza ção, Mecâ.n iea,
Pin tura Ralações e breve
nente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

inter-ior pelo serviço de
'teembôlso.

A CicJistica Rosa Neto à
oficina Oficial da la Volta
lo Atlântico.
Atendemos

6230.
pelo telefone

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

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

.mela repartição, afim de

.ratar de assunto de seu in

.erêsse, dos seguintes cida

dãos:
Luiz Gonzaga de Oliveira,

'Manoel José dos Santos, Mar
tínho Cardoso, Moyzés Sch-

.

.nítz, Ozórío da Silva e Wal

lír Silva.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docínhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noí

"a, Salgadinhos para Batiza

los � Aniversários e Casa

mentos.

Rua Cel. Melo e Alvln 17 .

Tel. 3.416

Ágênciu OUelol da I'lóprledodi! lí\duSlriol

h. frâükllü RíiilHitll. 39· SllH 1·.2ii/J ISid, P,,,pr.aJ
::;
;,:

h15. H·nU ê 112·04U • Riu ih lãiii!lri
.

�

Relransmilirá para longe
.

PARIS - Um aparelho Jica extremamente delgada
destinado a retransmitir pa- chamada "Cille", que pos
ra longe uma imagem forne- sui um poder de "memória"
cida ,por um radar acaba de e que restitui a imagem ele
ser inaug'uradO' pela Com- tronica. do radar graças a

panhia Geral de TSF e pela um sistema "leitor" de te

Sociedade Francesa de Ra-Ilevisão. O interêsse do in
dar Elétrico. vento está no fato da maior

O processo antigo consis- latitude. E também da fa
tia em recolher uma ima- cilidade. Qualquer navio po

gen1 que aparecia em uma de ser equipado, inclusive
tela de radar mediante uma os pequenos de pesca, com

câmara de televisão e re- um aparelho televisor de
transmiti-la graças a re- baixo preço e no qual o co

vesamentos hertzianos. A- ma11dante ou o mestre da
tualmente, utilisaul-se dire- embarcação pode ver' exa

tamente os sinais saidos da tamente sua poslçao pró
an tena radar fa.zendo-os pria e os obstáculos even

passar por um "tubo" que tuais. Essa imagem lhe será
os transforma em uma emis- hansmitida por um ra.dar

Senador Queiroz, '312 - 7° são de televisão. O invento colocado em terra. Outra
PAULO. reside em uma placa metá- vantagem: a imagem de um

"" . aparelhO' televisor é muito

ZE MUTRET·A' mais luminosa e pode ser
...

.

.

• A.. visivel mesmo em pleno dIa,
ao passo que a imagem de
um radar não pode ser

acompanhada senão no es

curo. Os telespectadores da
Televisão Francesa tiveram
ocasião de ter um "radar"
na sua própria sala e acom

panhar ria tela as evoluções
de aviões que se achavam,
no momento, nos séus de
'Cormeilles em Vexin e que
lhes eram retransmitidos

� graças a esse notável inven
to francês. (SII)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O Aldo Luz Disputará
EM PALESTRA QUE CONOSCO MANTEVE O DESPORTISTA NICO LUZ INFORMOUGNOS QUE O C. R. ALDO lUZ,' DO
QUAL F DIRETOR, ESTARA' NA BAIA SUL, DIA 27, COM SUA FORÇA MÁXIMA, VIZANDO OS LOUROS DA PRIMEIRA

.

I .

REGATA OFICIAL DA F .A.S.c, . ,

,�I BORDEJÁND\
.

�
COMISSÃO· DE REGATAS

A yELA:

"O Estad'o"
.

t

A Comissão de Regatas á
Vela, e composta de elemen
tos representativos dos Clu
bes participantes sob a pre
sidência do presidente da
Federação. Os elementos
componentes de uma Comís
são de Regatas, deverão
ser além de tudo bons des
portistas e agir quando fôr
necessár-io com toda impar
cialidade e de acôrdo com a

zone iência, Deve ser exigido
)elo presidente de uma Co
nissão de Regatas, que os

'omponentes da mesma, te
.ham si não amplos conhe
z imoritos das REGRAS DE
REGATAS À VELA, que �e
iam ao "menos clareados no

issunto e não verdadeiros
leigos .

Uma Comissão de Rega
.as .é a autoridade máxima
:le uma competição, não de
'lendo, portanto, dar ouvi
dos (Quando no desempe-
1ho de suas funções) a

ruem quer que seja e não
corno vêm acontecendo, que
'certos" componentes da
Comissão, abandonam seu

lOStO para ir tirar satisfa
,ões com algum velejador
exaltado por êste ou por
'quêle motivo. (Si o veleja
olor achar que alguma cois�
.aiu 'mal, que proteste de
.côrrlo com as Regatas vi
rentes)
Os Clubes devem indicar

.

Iara fazer parte da Comis
.ão de Regatas, elementos
.Icp,pidos de qua.lque magôa
! nunca pensar que "onde
:1á disputa, há deslealda-
1 e"�

/"

r,

Título Má,ximoLuta titânica pel
ESTA TARDE, NO ESTÁDIO DA F.C.F., CAXIAS E FERROVIÁRIO, CAMPEOES DAS ZONAS NORTE E SUL, RESPECTI·
VIMENTE, PROPORÇIONARAO AO POBlICO ILHÉU o MAIOR ESPETÁCULO FUTEBOLlSTICO DO ANO - QUADROS

PROVAVEIS - MEIRA, O ÁRBITRO - TREZE X BANGO, A PRELIMINAR - PREÇOS.
'

.

Quiz � sorte que aos f10- ,tl'?viário, d� T.ubarão.e Ca- mente das duas cidades che- i .numerosas, sendo possivel ni.nho e Ed�ílio; Reming,
nanopohtanos fosse dada a xias, de Joínville, : gam grandes caravanas, cal- I que venha a ser superado o NIlson, Lourínho, Manguei-
satísfacão

.

de serem assís- I Hoje o dia do grande .10- culando-se que o estádio da
'

recorde de renda de Tuba- ra e Norzhrho.
tentes da decisiva peleja do go.

'

lrua Bocaíuva irá apanhar I tão que foi de Cr$ 66.233,00. I O ÁRBITRO
_

certame estadual, entre Fer-' De toda parte, principal- I uma assistência das mais' O Caxias acha-se em me- I Apítaré a pugna o sr. Os-

I 11101' situação, pois, tendo waldo Meira, do quadro da
vencido o primeiro jogo, um F. C. F. Honest.o, criterioso
empate será suficiente para e imparcial, espera-se

-

que o

se ver de posse do ambícío- eficiente refere e saiba mais
nado titulo. Em caso de vi- 'uma vez corresponder.
Uh'ia dos snlínos

'

haverá I

lima quarta parf.ida. I PRELIMINAR
Espera-se um embate a- O jogo-aperitivo estará a

rraente e equilibrado, com
I

cargo dos amadores do 'I're
as duas categortzadas equí- ze de Maio e Bangú, Cam
pes empregando o maxímo peões de 50 e 54.}·espectiva
de suas aptidões pelo tríun- mente. Inicio: 14 horas. O
to. Ijogo prtncípal será inicia-

'do ás 16 horas.
QUADROS PROVÁVEIS I .

Cl\XIAS - Puecíní, ,,_Bp- ,.. PREÇOS
l io e Ivo; Joel, Gunga-JYhi e Cadeira - Cr$ 50,QO; Ar
Hoppe; Euzézio, Didi, .Iua- quíbaucadá - o-s 25,00;
rez, Cleuson e Vi. % Arquibancada e geral
FERROVIÁRIO - Pipa, 15,00; 112 geral - Cr$ ....

ninho e Edílio; Reming, 10,00.
-------------r ---------____ A F'erie raç ão . fie Vela e

P d
._, ..

t
·

I \/fotor, possue um Dopar-ta-
e e mUI Q para Jogar ne.s a 'lento Técnicoo'q.ua:I,·p0de-
,

C,'Cp'rlal 'O Bangú, do Rio '�r,n:;;�: d:O���:Õ�:j�COf����
...l ita do o serviço da ComissãoHá pouco o sr. 08n1 Mello, I Há dias chegou a resposta nedo 'Presidente Barigú".

. ..
le Regatas.

digno presidente da F. 9. F. � do_ alvi-rubro carioca, nestes P�de o Bangu, p�r um UnI-
BARLAVENTOdirigiu um ofício ao Bàngú! termos: "Resposta seu ofício co Jogo nesta Capital aquela IAtlético Clube, do Rio ,con- informamos possíbüí d a d e apreciável soma, ficando aln- � � _.5 __

" .'���""""-_..
vídando o clube ele Zizinho realizar um-jugo 27 corrente da a cargo da entidade as I
para realizar uma .exibição, pt. 70 mil cruzeiros viagem despesas de �iag�m matur,al- i r·OnN'ErO-C.·ORONJ:1nesta Capital. I e estadia vossa conta pt. Pe- mente por Vlfl.-ae!'ea e esta- �.." " b�

dia.
.

!.

��:�'e�i�':�;�sF�l�C�;��lB? BRENO' PERNETA
Tal proposta deverá ser a- I

i)reciada na próxima reunião I ESPADA ELÉTRICA.
ela entidade da rua 'I'íra- I Inaugurando o aparelha-
dentes. ; menta' elétrico adquirido

. I pela Polícia Militar do Es-
--'------,�-

,taclo, �em como a prancha
, I metálica doada à F.E.S,C.

GAUCHOS X I pela Confe�erHção Brasilei-

Il':� .ge Esgnma, está sendo
_

PAULISTAS )dlsputHda a prova qe esgri-
1929. - Caxias F. C., de Jo-

.

_ ,'I m� "Coronel Breno Perne-
inville. HOJe, no Pacaembu, em' ta , homenagem da Polícia

São Paulo, realiza-se a se- ! lVlilitar de Santa Catarina ao

gunda peleja das semi,·fin:Ús, lilustre Comandante da Po
entre os selecionados paulis- lícia Militar do Paraná, que
ta e gauc.h�, pelo campeo-Ise encolltra nesta Capital
nato_ BraSileiro de Futebol., onde, além de sua presença
No primeiro jogo realizado 1na prova que patrocina
domingo último, em Porto I participará também com�
Alegre, hOllV,e empate ele ., I' competidor na prova de ti-
l x 1. ,1'0 ao alvo.

o

Clube de, Regatas·· Aldo Luz e a
competição de·27 do Eflrrente

o
Afim de

- bem informar, prejudicando o nosso Clu-
aos nossos leitores ouvimos: essa a, primeira vez que a be, como aconteceu com o

ôntem vários dos mais des- 'Entidade Máxima vem p1'O- _ pedido, de ínscrlção á ulti

t�cados elementos �o =. c�ll'ando nós prejudicar, vá-. 111: .pl;oya FUNDAÇÃO. DE
nela Clube da rua Joao Pl11- rins tendo SIdo as v.ezes e. SAO . PAULO, . que ficou
to, sobre o momentoso caso, deixaremos para trazer á tracando 30 dias, �ó sendo
ALDO LUZ --x FEDERA-I publico após a Assembléia remetida para São Paulo
ÇAO AQUÁTICA que, como Geral que faremos realizar em cima da- competição; tra-

. se poderá ver abaixo; fez dentro de poucos dias e zendo com isso. sérios em-:

com que os Diretores do que, estamos certos serão baraços, corno fuuito bem é
C:�;n:'e1ío de MELTLLA, de- adotadas medidas energicas testemunha o sr. Pedro
'pois de rápida reunião da contra a FASC, afim de as- Bosco, .ql�e chefiou, a {)j)le
sua. Diretoria, tomasse a segurar o ,prestigio e os di- gação slQ 't;I<\.lb� M-at�ÍrNJi."
resolução de não parttci- reitos do nosso '

Clube. Ire- : Eis �ai sé.úhol'es. 'leitores
par da proxima regata of i- mos até, ao afastamento de: as razõse verdadeiras . do
cíal promovida pela Fede- .finitivo,

..
se não vermos por coso. ALDO' LUZ x FEDE

ração Aquatíca de Santa parte da Entidade medidas 'RAÇÃO.
Catarina, e marcada para o saneadoras na sua Secre-l Em nossas proximas edi
dia 27 do corrente. taria que vem de há muito ções voltaremos ao assunto.

)swaIdo Meira, ,que dirigirá
o jogo de hoje

"T'endoo jornal "O ESTA
DO", em sua edição de ho
je, dia 18, dado publicidade
de dec ln ra ções do Secertá
rio da. Federação de que o

Aldo Luz estava côm qua
si todos os seus remadores
SEM CONDIÇÃO DE COM-

PELO ESPORTE DA VELA
----_,_._-- -_.-.--_._--- ._---.-----

DIZEM QUE .. , OS C/\MPEOES CATARINENSES DE
FUTEBOL

PETIR, o que extranhamos, �,�.:.
-

visto sabermos que, com ex- , . >0 Morfim ficou tão sa-

cepção ,dos "ESTREAN- tisfeito com a vitória de elo':'
TES", todos demais rema- mingo último, que vai. man··
dores qHe se encontram elar buscar mais uma ve1a.

treinando são remador�s já. (Cuidado "perna tÓl'ta", que
registrados. na Entidade i Santo quando vê muita es

presidida pelo Dr. Heitor I mola descnm"ia).
Ferrari. x

Na 28,. Ieíra posterior
a regata, a Diretoria CIO "Ve

léil'os". esteve reunida, sob �1

presidência do comodoro

"Mutucá", anele foram tra

çados novos rumos, a serem

seguidos pelo glorioso Cluhe
<la Prainha. (Muito bem,
MuGucaJ.

ele futebol, desde a institni

ção do título máximo, em
1927:
1927 - Avaí F, C,

Damos abaixo a relação
dos campeões catarinenses
._---,---_

VALERIO PARA O
GRÊMIO

x UJ28 - Avaí F. C.
Mas, a curiosidade do re- x

porteI', no afan de bem il1- ... O Gualter va,i tomar

formar o público, ouviu a-' parte, nas próxima.'! regatas
tentamente as deClarações' sómente para quebrar os

dos representantes do Ardo barcos adversários. CE o

Luz as quai·s passamos a re� Gualter já foi vice-presiclen·
produzir". te da Federação de Vela e

Não é verdade, assim ini- Motor).

ciaram os aIdistas, que a x x zenclo sucesso com seu "Lig-
maioria dos nossos remado- .. , Bonito gesto, foi o (10', htning", na regata de do-

res estejam com suas ius- Ita que, após o término eh mingo último, chegando na

crições para a próxima próva felicitou todos os ven- I frente de ,quatro sarpies

competição ilegais, sendo eedores. (Não foi surpresa, (Estás ficando bom, hein

que-apenas dois não com- pois, o Ita sempre foi um Céguinho!!!).
pletaram as informações grande desportista e particu- x x

. .

1
., - lar amigo de todos os' veie- ... Até sábado,.. F an

.

eXigI c as nHS mscl'lçoes, !'ls meiras, recentemente, Tem 'r CISCO.

f d t jadOl'e,s). BaÍ'lavenío 1'941 F'"quais' oram to as en regues 22 anos e seu passe custa de - 19ueU'ense
á FASC. 100 a 150 mll cruzeiros. 1042 - Avaí F. C,

Continuando, afirmaram,
.---------

1943 - Avaí F. C.

motivou' a decisão de não

PROCU'RA o�nAUlA
-

OS
_1944 - Avaí F. C.

participar na regata, como
-

-.,
'

I ' _.y' '. .' RAM. _ UM TORNEIO. NA
1945 .- A_:raí F. C.

protesto ao fato de, a 1946 - Nao foi realizado.

FASC, somente ter exigido PR"E.P'ARAD'.OR FIS,IC.O VA�RZEA
.

1947 - América F. C., de
de nosso Clube, e isto mes-

.

_

Joinville.

mo,. quando faltavam a.l, 1948 - América, F. C., ele
,

t
Realiza-se, na manhã de Jolnville.guns mll1U os para encel'- Com a saida elo professaI' ção do Paula Ramos, que ao hoje, no conhecido "Campo

1'ar o prazo da entrada das 1949 - Grêmio EsportivoJosé Barão, o clube da Prai.:.t que parece remodelará com- do Mane]'o", o to,meio. "ini ..

. . �.

t
- Olimpico, de BlumenaiJ.ll1scnçoes, a- apresen açao ele Fóra sente a necessidade pletamente os responsáveis tium" do Campeonato' do

I' U 'd d 1950 - Clube Atlético Car-da IC.ença das 111 a es de um elemento que possa pela direção da equipe no Palmeiras, promovido peloM'l't t- b • los Renaux, de BrnsCjue.I 1 ares a que es ao su 01'- assumir a responsabilidade elA próximo Campeonato. O clu- si�;lpáLico grêmio da rua
d· d

., , 1S31 - América F. C., dema os v�rlOs ue no"su preparar físicamente os seus be elos C:J.rio·,·il, CC-, 1.::".:::: in- CCi, :t:banJ.�. '

ad b -
"

.

" J 'lir: ville;rem ores que, em ora es- :1tletas. No Departamento ele ,istintiu n, cc rê" _)!;,.'io ele "tab"'" "'[; nSQ"U '

/l v.a "', .. " "' .;!1 e;a- '/1952 � América F. C., eletu dantes, estão cumprin- Futebol elo tricolor, fala-se gente l,ova em todos os seus bJc'�,dà: J oinville.00 o Serviço Militar, como no nome elo Professor Nilton setores. Volt�mo'l a con�r'a-! 1 o J'og'o 1':s 830 hOJ"'s-
. "', '. -, (, '.... 1953 -.- Cl11\}P Atlétieo Carlossorteados. Essa -exigencia Pereira (Décléco) que sen', tularmo '::i(,; i:()·'�l o tl'ir:,iui I . l'c"mc:l·in1-::J. �: UlliverJ!ll.

não foi feita aosdema.is Clu- convidado afim' de prestar caso Ven11[t a I:;t; (.:Oilcrr,UÓ1' 2.0 jogo � As 9,10' horas
bes da Capital. O gesto os seus serviços de massagis- esta aquisIção. _. T"",oviário x Curitibanos_ 1D54 _ .'\ :;(.,' ('_ :idiclo hojefacioso da FASC obrigou ta e cijretor de' educação fisi"- -3,0 jogo -. Vencedor do 1.0

I
entre F'erroviário, de Tuba.

a tomar tal decisào. Não foi ca. Mais uma jovem aquisi- M. Bm'ti'es x. Venvedor do 2.0 jogo. l'ão e Caxias, de Joinville.

,

.

x x

. .. O Carlinho, foi desig'
nado pela Direçâó ele seu

Olube, a fiscalizar rigorDm··
mente o Galpão.

-

x x

. .. O Crispim anc1su

1930 - AvaÍ F, C,
.

Sob o títU,lO acima escreve' 1.931 ..---: Lauro Müller, de Ita-
o 'Correio do Povo, de Podo Ja!.

Alegre: . 1932 - Figueirense F. C.

"E' eSPel'ado hoje, bm Por- 11933 - -Não foi realizado.

to Alegre, o centro-médio 1934 - Clube Atlético C:1-

Valério, do Paula Ramos e tarinense.

selecionado catarinense
. que 1935 - Figueirense Ji:'. C.

vem para o Grêmio. Trata- 1936 - Figueirense F. C.

se de um dos jogadores de 1937 Figueirense F. C,

maior cartaz do "soccer" 1938 - Cip, de Itajaí.
barriga-verde que esteve nas 1939 - Figueirense F. C.

cogitações do Vasco e Pal- 1940 - Ipiranga, de São

fa-

"FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TENI.Ç
Calendário para 1955

CALENDARIO PARA 1955
.MARÇO

26 e 27 - Torneio Amistoso C.M. Paraná x T.C. Dôa
Vista - Joinville ..

ABRIl,
9 e 10 � Campeonato Estadual Infanto-Juvenil _ Lo

cal: Lira T.C. - Florianópolis.
17 - T,C. Bôa Vista x Lira T.C .. Local: Bôa Vista _,

Joinville.
17 - C.N. Marcílio Dias x Tabajal'á T:C. Local. Taba ..

jará T, C. -- BlumenQ'.l.
MAIO

15 - Tabajará T.C. x T.C. Bôa Vi.sta --é Local: Ta]J3.
jará - Blumenau,

15 - Lira T.C. x C:N. Marcilio Dias - Local: Vira T,C.
,- Florianópolis,

JUNHO
4 e 5 - ,Torneio Amistoso C,N. Maréilio Dias x C.l\'L

Paraná.
19 - Marcilio Dias x T,C. Bôá Vista. Local: Marcilio

Dias - Itaj aí. '

·19 -- Lira T.C. x TabaJ'ara T,C. - L'ocfll,' �.

F". LIra --- '10-
rianópOlis.

F. C.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO FIOl'i;;rnÓl)o}is,. Domlnge, 20 de M:.l.l'ÇO de l!i55

Curso de aperfeiçoamenlo. HOJE E AMANHA
para Professores de Fisica!
l�,I>alizou-se no Instituto fes�:ôl'0.S de Física,

'Tecnológico de Aeronáutica,', Colaboraram com a Co
do' São José. dos Campos, missão Organizadora, os

sob o patrocínio da Direto- I prof'essôres Clean.tho Hodrí
r-ia do Ensino Secundário, gues Siqueira, do Mínisté
no período de 22 de janeiro rio .d:1 Educação e Cultura,
a 12 de fevereirc dêste ano, b'otmer Johnson, Paulo L.
o 2;) Curso

.

ele Aperfeiçoa- .
Arruda e Luiz de Queiroz

.m=uto para Professôres
-

de IOrsini, da Escola Polítêcní- .

Física. a dp São Paulo, Oscar s<),-INo d ia 22 de janeiro in i- Ia, da Faculdade de Filo
cíaram-se os trabalhos, com sofia da Universidade de
uma conferência do Dr. Ar- São Paulo, Jaime Tiomo, da
mando Hildebran d, Diretor Faculdade Nacional de Fi
do Ensino Secundário, com losofia e os prof'essõres do
a presença do Brigadeiro Departamento de Física e

Casimiro Montenegro Filho, Q,uímica do ITA. Participa
Diretor do Centro Técnico rarn do curso os professôres :

de Aeronáutica; do Profes- de São' Paulo - Armando
SOl' Luiz Cantanhede Filho, Grisi, Edison Wiesel, Eu
Vice-Reitor do Instituto gênio Rodrigues, Isaac Por
Tecnológico de Aeronáutica tal Roldan, Ivan ildo S. Mi
em exercício, dos organiza- ran da, José Calos C, Souza,
dores do Curso, prof'essôres José Vieira S, Júnior, Mário
Abrahâo de Morais e Luiz Bordini, 'I'herezínha Iv!. J.
CÍJ1h'J do Prado, da. Escola W, Campos, Valéria Goz
Politécnica da Un iverslda- zano, Waldomiro May; do
de ele São Paulo : Francisco Maranhão - Pedro Lopes
de Assis Magalhães Gomes, dos Santos; do+ Rio Grande

I

da Escola de Engenharia da do Norte - J, Gurgel Ama- :Universidade de Minas Ge- ral Valente; da Baía -
.

rais, Paulus Aulus Porn- Wilson Ferreira Trindade;:
péia do ITA, além de pro- de Minas Gerais - José Pe- i
f'essôres participantes do reira Pinto; do Esta do -do

Curso, membros do corpo lRiO
- Pe. Maurício Ruffier;

docente e discente do ITA. lo Distrito Federal - Fe- I

O curso constou de um liz dos Santos, Wolí'rando C. !

progrnrna intensivo de tra- iVL R, stos : do Paraná -
I

bulho, incluindo palestras, Del!y E. Baptista, Edy Gif-I
debates, trabalhos práticos fhorn, Hugo Frederico Kre-Ide laboratórto, demonstra- mel'; de Santa Catarina -

Içõcs, experiências, confe- Orlando Carlos Kuenzer; do I
rêucias e uma viagem a São I r!io Grande do Sul - Er- '

Paulo, com visitas à Esco- n est J. Sporker ; de GOiáS-IIa Politécnica, Lab,o:'atórios ll\'Inria Carolin_a �. Vianay.
IVan Graaf e de Písíca Nu-! O Cedro -I'êcn íco de Ae

clea r (Betatron ): Tratou-se 'l'onáutica concedeu trans
também da fundação da As- porte e hospedagem aos par
sociação Brasileira de Pro- tie ípantes.

Para o Figado e Prisão de Ventre
PRISÃO Dl!) VEN'1"RE

PiLULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, faltA lIe ar.

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a -

maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho dilres
tívo e consequente Prisão de Ventre,
As Ptlulas do Ab.báde Moss sÃo indíea
das no tratamento da Prisão de Ve.,
tre e suas man írestãções e as An,ioco-

lites Llcenctadas pela Saude Publica. as Pílulas do AI>
bade I,,,1088 não usadas pu!' rnilhnes de l,eS80&8. Faça (l

RestrloUMse 1
O "Satosin" é excelente

NO PASSADO
20 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos que:
em 168S, uma Carta régia proibia que os senho
res de escravos castigassem cruelmente os servos'

conforme já havia sido estipulado em lei. Essa
mesma deterruínaçâo autorizou os governadores
em função TIO Brasll a castigar os proprtetar ios
orle indica e africanos que procedessem Com fero-
cidade; "

- em 1690, uma Carta régia mandava atalhar os

vexames e crueldades praticados contra OS mis
síonar ios e índios pelos moradores das, terras de
São Paulo, constituindo episodios da luta entre
hnn delrantes e padres [esuitas catequizadores de
indios, os quais acabaram sendo atacados pelos
valentes desbravadores de nossos sertões;
em 1736, é desta data a. ordem do governo por
tuguês proibindo que no Brastl, e demais domí
nios ultramarinos fosse introduzido todo e qual
quer tabaco estrangeiro, o que ajudou a desen
volver-se em nosso paiz o cultivo de fumo, de que
somos atualmente grandes produtores;
em 1816 faleceu no Rio de Janeiro a rainha D.
Maria I, de Portugal, que aqui viera. parar com

fi famil ia real, fugida ás tropas napoleonicas de
Junot. Desde 1792 que a rainha não reinava, em

virtude de sofrer das faculdades mentais, o que
passou a verificar-se quando ela contava 58

anos.

em 1824, com á prisão do então Presidente da
Provincia de Pernambuco, Maneul Carvalho
Pais de Andrade, pelos Majores Antonio Corrêa
Seara e Bento Lantenha Lins, iniciaram-se os

conclaves que redundaram com a Confederarão
•

do Equador, iniciada em 2 de' J'ulho e termin�da
em 28 de Novembro do mesmo" ano;

21 DE MARÇO

Clínica Geral
Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

Rio de -Janeiro (BJI) ,- Segundo o Anuário ele Est:'l
tísticas das Nações Unidas, de onde foram lindas as CI·
fras que damos a seguir, a população d9.s Repúblic:flS Lati
no-Americanas estava distríb\üda, em Ínead03 ctt" 1937 E'

em 1954, na seguinte forma:
Paisl's 1!l�7

por
qüi�om.;?

13.4.90.000 1-8,742,000 7

-2.59Q,OOP '3.107,000 3
38.687,000 57.098.000 7
8.531.000 12.108.000 11
576,000 915.000 1'{

4.359,000 5-.807,000 51

5.930.000 6.072.000 8
2,308.000 3.924:.000 13
1.571.000 2.122.000 98

2.008:900 3.049.000 28
3,097.000 3.22'l.000 116
1.076,000 1.564.000 14
18.737.000 23.850,000 14

765,000 1.202.000 3

575.000 883.000 11

1.036,000 1,530.000 '\

0.895.000 9.295.000 7
1,558.000 2',347,000 . 47
2,080,000 2,525.r.OO )4

3.415.000 ó,605.úí)u fi

PARA SEU L A R •••

O melhor!

No armário e nas prate
leiras da cozinha, aplique
somente Neocíd em Pó;
que não transmite cheiro
estranho a louças, pane
las e gêneros alimentí
cios. Nêsses lugares, o pó
é melhor contra baratas.

Em gavetas e'armários,
como também em baíso
de móveis, é melhor usar

Neocid em Pó, que ma

ta baratae por muitas se

manas, deixando-se o pá
nos lugares' tratado�.

J

A data de hoje recorda-nos que:
em 1635, Tendo os holandeses,

.

que aítiàvam o

Arraial do Bom Jesus, começado a fortificar um

outeiro nas proximidades daquela posição, sai
lima f'orça dos sitiados, aó mando de. André Ma
r in, e desaloja 08 batavos, que estavam sob a di
reção do mercenario polaco Arcizewsky ;

- em 1677 - Chegavam ao Rio de Janeiro onde,
pOI' ordem do vice-rui, marquês do Lavradio, e

são imediatamente presos em fcrta.lezas, o gene
ral e demais oficiais que haviam entreque ao go
vernador espanhol de Buenos Aires, d, Pedro Ce- .

hs lhos, a ilha de Santa Catarina.
em 1806 Falece em San Paolo de Guelato, Caxa
ca, o herói mexicano Benito Pablo Juarez :

1835. - Nasce em Lorevo, Russía, o compositor
Modest Petrovitch Moussargskv f a 1 e c id o

em São Peterburgo a 28 de março de 1881; -------- ·,:----�-----6-----------------
em. :843, �uicida-se., )10 �io de. _!a�eir? . ,::0 cOlls.e- Campanha para a nava Sede do SEVERA

'

l�ei!f.o; e_ consul gp.lal da:- :RU8sW em nosso p31Z", U FISCALIZAÇÃO
Henrique Julio de WaJlenstein,-siIesiano de nas-

CLUBf DOZ� D A NO IMPOSTO DE
.

cimento, que aqui serv�a. havia o.nze anos, tendo: � 'GOSTOtendo casado com patrtcia nossa.,'Era hamem de' L RENDA
cultura e pertenceu no Instituto Historico. RIO, 18 (V, A.) - u clíre ..

- em 1843! faleceu em Keswick, o poeta, ensaista e O caro leitor é associado. do .CLUBE DOZE DE tal' da Divisão do Imposto
históriadol' inglês Robert Southey, autor da "His- AGOSTO?

-,' - ..
'

je Renda, sr. Castro Viana,
tarja do Brasil", Deseja ve-Io nlll11� séde própria, confortável, nova, está b1tl'fllldo em entencl1-
em 1855, nasceu o Marechal José Caetanu de Fa- maje3tosa, a semelhança do. que ocorre com outros CLU- menta com seu;.; delegados.
i'ia, que f.oi Mir,isü'o da Guerra e realizou o S01'- BES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO inclusive elo fJj"trlto Ji'eJel'fll,
teia milib r; em Curitiba, para não citai' 'tantos outros?

'

no sentido de �er ii1iciada,
- em 1916 - É, la�r:1da a escritura de doacão do. . Deseja. que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi- imediatamente, ft fiscaliza-

Instituto Pasteur ao gOi-erno de São Paulo'- que nivela_do entre os mais imponentes de nossa Estado :;ão das fontes pagadoras (lHe

André Nilo Ta�asco I)U mesmo fóra dele? .leixaram de eflctnfll' odes-
--------

.--�-- Deseja ter o orgulho de dI�er que é associado do :!onto e recolhilflento elo irl1-

Dr Lauro Daura DOZE e que frequentará seus salões na nova séde? )osto Rôbre o sa1:11'Ío ele seus

•
Deseja. que sua família bmbem frequente e campa r- empregados. Esse desconto !l-

tilhe das recreações da nova séde, em seus salões de jo- tinge a remuneração "pro la

gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta-
bore" dos sócios diretores e

lado aparelhagem para 34 mm.? titulares de quase todas as

das. Deseja priva r do sal u ta r couvivia do que será "o ;rnpresas �is que � pagamen-

Cura radical das infer-ções agudas e cronicas, do maior centro de recreações sociais de nossa. terra.?
00 a esse �Itulo, nao podendo

�lparelho genito-ul'inário em a.mbos' os sexos.
-

\ Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilio Luz, se�' supen.?r a, �ez mil, cru-
Doenças do aparelho Di[lestivo e do sistema nervoso, ifal',bmente iluminado, atraindo a atencão de toda"gente I zelros, esta .suJelto a tnbuio

Horário' 1011. a's 12 e 2v
•

5 l'f'
'.

d' t' .

' pelo novo sistema.
.. . 72 72 as , um et 1 lCIO gran lOS0, com qua 1'0 enormes pavimentos? . -'. �

,

Consultório: R. Tira,dentes, 12 - la, Andar _ Fone: Deseja mesmo, consócio elo CLUBE 'DOZE, que este I .

Outra (jucstao c!ue r,,�.1
3246 _ aweio se cO!1eret· ?

j
merecendo a atençt'lO elo di,

,
. "'. '. "Ize.. " .' retor da Divisão do ImpostoResidencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara É mUlto facrl :seJu propl'letano desta magnifica d R- d

-

d
d E a h) F 9248 'I'

-
., .

e en a, sao os exames ('
o �sp n a - one: ..' . [eft lzaçao, desta obra suntuosa que fIcara por secu-Jos, .·t � -..-

t
.

I
- -

eSCll a", que, nao laIa, 8:1'1

·A
a 1'a\'e8 (e geraçoes e gera coes, fazendo com que os que f 't d.

I'" d 20 R
" ,.. . elOS com grau e atra;:;o,

pOpU açao as 4PU
vIerem mUltas anos depOIS ,de nos sintam orgulho de .

d' d
-. .

tt; _ I
,- preJu Ican o nao 80 o IWtl-

. "
• "n�sso .egado.,. E CO�IO se tornar proprietário deste em- prio comércio, como' fi Fa-

bllCa' S" La.t.·no-Ame.tJ"lJ:aa8S pleeIHh;nen!o que esta em franca campanha, para a sua zenda Nacional atend n lo
concl'etJzaçao? AdNuirindo UIVIA ACA-O pag'a 1 .'

e c

,

•

-. _ 'J. j , . < ve em que mUltos contribuintes ct'l'-
DEZ PRESTAt!oES DE CEM CRUZEIROS ou si for tos da demo' d- f" l·r.· ..

.

d -
1 a a Isca lz:\

m�Is . e uma, em pre::taçoes de duzentos, trezentos cru- ção, apresentam declaracões

zell'o�, tantas p.r�st.açoes quantas forem as ações que o omissas ou fraudadas, Esta
:l SSOClíldo _aclqu_lrll'. .. , última providencia consttiui-

As açoes sao de 1.000 cruzeiros, pagaveis em 10 me- rá,. portanto, uma advertên-
:'1es. " cia aos que devem apresen-

Os sócios novos que adquirirem UIVIA OU MAIS 'tal' suas declararões até trin
AÇõES, poderão descontar a joia (Cr$ 3,000,00) em dez ta de abril, pois a fiscaliz�-
prestações. ção

-

será iniciada logo apó,s,
Ningllem, amanhã poderá dizer, ve1).do a magnifica

séde, em pleno funcionamento, em p'lena ativi,dade so-

cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio
qURndo todas as facilidades me foram favoráveis?" .. :
Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERÁ ELE
VADA e as facilidades não serão como agora.

As aç.ões que neste momento são de 1.000 cada, futu
ramente gerão de muito mais, valorizadas Como serão na

nova séde social, dando ótimos dividendos ...

PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,
COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA
MESMA SÉDE?

A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE FUN
CIONAHA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JA FOI INI
CIADA. ,'. INSCIlEVA HOJE MI<�SMO SEU NOME NA
SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE
DAS 8 ÁS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ
':;E.JA. TARDE 'DEIVIAIS E O ARREPENDIMENTO SEM
?RE CHEGA QUANDO NADA MAIS É POSSIVEL
FAZER,. ,

Nas camas, é sempre pre

ferível combater as pul
gas com Neocid em Pó.
que é: absolutamente ino
fensivo e não tem cheiro.
Nos aesoalhoa e - tapetes,
o pó é melhor, por que
não deixa manchas.

contra pvlVili e barata.

NEOCID�emW
,

e melhor!

ij
II

GRANDE BENFEI'l'OR DA ,.idos arrancados da morte,
HUIVIANIDADE ! pela sua obra humanitária.,

Não faz muito Alexander 3e tealmente existe na etel'-
I

Fleming' p:'lSSOU pelo Bl'a- l1iclade inferno e paraiso,
si!. Aqui, como em todo

I

() lllg;ll' de Fleming deve ser

mundo, êle sentiü no cora-
'

,10 c.éu.

ção da nossa gente o agra-' Todo habitante da terra

;lecimenfo pél� bem que fez
I

deve a1go a Fleming e a

à lmmanidade. A sua desco- sua morte súbita fez o mUl1-

bel'ia a Penicilina tem pos- rio inteiro sel1tir como se ti

sibilita.do ao mundo a salva- 'lesse perdido um ;parente
çilo de muitas pessoas e não hem proxlmo, a quem se

haverá exagêro em dizer' quisesse muito e see devese

que- cad� família do univer- 'mais, Desde as cabanas mais

so deve n. Fleming a vida de' humildes, até os luxuosos

a 19uém, palácios do universo devem

TUi menos de vinte anos ter recebido a nQtícia com

ah:LS !) ciencia médica luta- 'mágoa, e lamentantlo que
\7:1 COlltl':� n morte nos ca- l1':le não pudesse prolongar a

sos de infecções que quase viela, para ainda nos dar

sempre eram fatais. As mais da sua ciência que só

pneumonias e as peritonites trabalhou em prol do bem

er:1111 cllradas após lutas in- ela humanidade!

Si1nHS, quando se conseguia
sucesso no tl'atíLmento, pois
na m:liol'ia dos caso;" a fa

talidAde agia sem condes
cendências. A penicilina,
descoberta sansa iona1, pôs para combater as conse- Argentina , .. , , .. , , . ,

termo a esta luta. ljui\ucías' dos resfriados: Bolívia , " .. , ... , .... ,

Reboa agora pelos qua- irritações dos bl'onquios, BRASIL , . , . , , .. , , , , ,

t"o C�11tos da teI'r"a., a notl' - P Colômbia
L .. tosses, oat�l'l'Os. eça ao seu

' , , . , , , , ,

ciã, do desaparecimento do
farlYlacêutico "Satosi-l1 " in ..

Costa 11,ica
.

grande cientista. Nasceu na. Cuba ."." ,." .. "

Escócia em 1881 e mOl'l'eu dicado, nas h'aqueobron� Chile .. , . , , , . , .. , , ,

em Londres com 74 anos e o quites e suas manifesta- Equador . ,.", ,

mais triste desta morte é ções. Sedativo da tosse e El Salvador , .. , , , ,

que Fleming estava se devo- expectorante. Guatemala , , , ..

tando ao estudo de nova des- .

_.____
Haiti .... ,', ,

coberta e ao que parece não

V d
Honduras . , . , , , , , , , . ,

deixou nenhum ,apontamen-l en e-se
México .. ,., ..... "",

to, nenhum c:unmho aberto Nicarágua .", .. """

a que possam ser continua- i Um terreno com 10 me- Panamá .. , , , , . , . , ,

das as pesquisas. i tros
de frente e 30 de fun- Paraguay . , . , , .

Pelas preces que sua al-, dos a rua Pedro Ivo, junto Perú . , . , , . , , , . , , .

mil vai receber do mundo ao 17. República. Dominieana

inteiro, de todos aquêles! Tratar na Tenente Sil- Uruguay

que a êle devem entes que- veira, 72 Venezuela .. - .. , , , , . , .

.._.--�------------------��

Terreno em

Barreiros
Vende-se em exelente 10-

cd, medindo 42x80. Otimo
para-veraneio. Tratar a rua

Felipe Schmidt n. 36 com o

sr. Abelardo Andra.d�,
----�--,-----

CASA
ALUGA-SE o sobrado da

rua João Pinto 19.
Vêr e trata!' na parte

terl'ea.
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ti Florianópolis, Domingo, 20 de Março tlé 1955

(BEACHHEAD)
Direção de Stuart Heísler-Produçâo de Howard, M, Ko- &

eh - Cenário de Richard Allan Simmons, baseado na no-
-----��.

'

, ---------------

vela "I've got Mine" de Richard G, Hubber - Fotografia
Technicolor de Gordon Avil - Musica Emil Newman e Ar

thur Lange.
Elenco: Frank Lovejoy Tony Curtis, Mary Murphy E

dual' Franz, Skip Hemeler e outros. Aubrey Schenck -
United Artísts - 1954,

Sem nunca haver atingido uma posição de verdadeí- últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
1'0 destaque, no cinema norte-americano, Stuart Heisler : ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

2 conhecido como um diretor cuja folha de serviços é 15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua

pontilhada de altos e baixos, sendo conveniente notar encanada e luz.

.lue nunca se revelou um cineasta inspirado, e seus f il- Informações no local com o snr. Gilberto Gheur.

mes nunca se revelou um cineasta inspirado, e seus fil-
verdadeira obra dearte., !

Uma de suas obras mais antigas e mais interessantes'
foi TUDO POR UMA MULHER (Allong Carne Jones),
.im western satírico, com Gary Cooper, Lorettã Young
� Dan Duryea.

Realizou também alguns "thilles" interessantes na

Paramount; A Bela e aF'era (The Cü:l an d the Monster)
� Herança de Odio (Amon g The Lívíug) : na Columbia
fez um filme de Humphrey Bogart não exibido em Flo
rianópolis: TORIO JOE, e na Fax dirigiu LA'GRIMAS
AMARGAS (The Star) com Bette Divís, um filme até
certo, ponto interessante e bem antecionado. i

CABEÇA DE PRAIA é uma produção 'Independente I
le Aubrey Schenck, e consegue ser tão 'fraca é tão" con
zencíonnl corno foi outra produção independente dirigi
ua,._por Heisler tambédJ em Technicolor: A ILHA 'DO
DESEJO (Islan d of Desire) ,

Além de ser um tema fora de época a luta entre ja
pon eses e fuzileiros nas ilhas do Pacífico, já foi tema DEPARTAMENTO REGIONAL E1\'t SANTA CATARINA
para a realização de filmes de valor, e, quando não rece- EDITAL DE ,MATRíCULA
ae tratamento sóbrio e inteligente, cai facilmente no ri
Iículo e chega a fazer rir nos momentos em que preten-
ie impressionar. "

Além dos lug-ares comuns e do inverossímel de que
está impreg-nado, o filme de Heisler não apresenta de
sempenhos marcantes de nehum dos atores.

Frank Lovejoy como o sargento, apresenta-se de for
na comum ,e rotineira; Tony Curtis, tido corno um dos
.anastrões de Hollywood, no mesmo padrão de Jeff

?hnndler, Allan Ladd, Robert Mitchum e Audy Murphy,
raz um tremendo esforço para apresentar um trabalho
de categoria, porém, corno resultado só deixa antever
que, com o tempo, e bons diretores, poderá vir 'a ser um
verdadeiro ator.

A mocinha da historia é a novata MARY MURFHY,
garota simpática e promissora, como atriz. ,

É interessante saber-se que MARY
,

MURPHY foi
escolhida por STANLEY RRAMER, para um dos papéis
principais de O SELVAGEM (The Wild One) ao lado de
MARLON BRANDO, com direção de LASIO BENEDE-
CK, o direitor de A MORTE DO CAIXEIRO VIAJANTE

CI b(Death of a Sallesman). Algumas sequencias bem foto-: U es':afadas e enquadradas pela câmara de Gordon AVil,;
.iao conseguem salvar a realização de um rotundo fra-

10 ;a�s?, CABEÇA .DE PRAIA é um filme que rapidamente AOS SRNS ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE
�a.Jra no esquecimento.

.
,

3
, D

.

C
INTERESMREM NO APELO A ELES DIRIGIDO, A DI-

Filmes Recomendados: ANJO ;�c�A�st�PiCkup 011 I
RETORIA DESTE Cr..,'l!;BE T_EM A HONRA DE OS CON-

South Street) de Samuel Fuller.
' VIDAR PARA UMA REUNIAO DE CARATER EXPLICA,-

É � filme que promoveu Samuel Fuller à chamada i ��i�AN;l�7C�ETARIA DO CLUBE, DIA 22, TERÇA-

p:'oduçao A. E' um "thriller" de espionagem capaz de
'" .

A DIRETORIA
figurar entre os mais fascinantes da temporada, não so-

mente pela direção de F'uller, que dizem correte e as
-a-

vezes inspirada, mas também pela admirável fotografia .\ V [ SOde Jae Mac Donald e pela atuação de todo o elenco, onde j .

se destacam: como uma prostituta Jean Peters e
Em virtude de no próximo domingo, dia 20, ser rea-

Ricarrl Wídrnark, como um batedor de carteiras, ambos llizada a procissão de N. S. dos Passos fica transferida
JS voltas com agentes do FBI e com espiões e pistoleiros para

comunistas.
- 3 DE ABRIL

Quase toda a ação de ANJO DO MAL, que o proprio a excursão marítima já anunciada para 2Q do corrente

Samuel Fuller adaptou, desenrola-se nos becos nos
mês.

"subways", nas esquinas e nas pensões baratas do bas- Inscrições na Secretária do Clube.
fonel novaiorquino. 20 TH Century Fox.

(óm a BibJia na Mão
«No tenoculo)

DOMINGO, 20 DE MARÇO
A isto ó Jó, inclina os teus ouvídos ; atende e consí

dera as maravilhas de Deus. (Jó 37:14). Ler J{l 37:14-19
ou Lucas 24:44-48.

As grandes comemorações cristãs, corno o Natal, a

Páscoa, a Ascenção e o Pentecostes, recordam-nos even

tos na vida de nosso Salvador e o cumprimento de pro
fecias e promessas. Para não nos esquecermos do signi
ficado dêstes eventos, precisamos recolher-nos, urna vez

ou outra, e meditarmos no que êles nos querem dizer da

parte de nosso Pai Celestial.
Tão pouco não podemos esquecer as maravilhas da

criação de Deus no mundo físico. Mas, ainda 'que a na

tureza nos forneça refrigério e instrução, não é capaz de

salvar-nos. Ela serve para 'levar-nos a pensar no Criador.
Jó estava numa situação de desespêro quando Eliú,

seu amigo, apelou para êle para que considerasse as ma

ravilhas da obra de Deus. Isto foi um fator decisivo na

vida de Jó. Foi salvo de í!i mesmo e de pensar que Deus

era uma fôrça cega. Recebeu urna nova bênção.
Hoje carecemos, mais do que qualquer outra coisa,

de uma hora tranqüila, diária, para considerarmos as

maravilhas da obra de Deus. Precisamos de mais silên

cio; precisamos de estudar a Deus; mais meditação, mais
assistência aos cultos, oração e reverência.

ORAÇÃO
Ó Deus, perdoa-nos nossa negligência em ouvir-te.

Que consideremos as maravilhas que tens operado em

dias que já se passaram, e nas que ainda operas hoje no

universo que nos cerca e, em nós mesmos. Oramos em no

me do Salvador. Amém.
KARL JADER (Suécia)

'I

x x

MENSAGEM REAL - Escute, hoje, às 18,15 horas,

pela Rádio "Diário da Manhã", o melhor som de Santa

Catarina, o programa evangélico "MENSAGEM REAL",
urna palavra amiga, de coração para coração, da Igreja
Presbiteriana Independente de Florianópolis, com Tem

plo à Rua João Pinto nr. 37, para o Rádio-ouvinte.
Culto 'noturno às 20 horas. Escola Domínícal às 10

horas.
x x

SEGUNDA·FEIRA, 21 DE MARÇO
Que é o homem mortal para que te lembres dêle E

o filho do homem para que o visites? (Salmos 8:4). Ler
Rom. 8 :35-39.

Sherry, urna menina de cinco anos, entrava na igre
ja em companhia de sua avó. Levava na bolsa o seu enve

lope com a oferta para a igreja Sua avós, lançando o

olhar para sua bolsa, viu o envelope e segredou-lhe: "Tu
tens o teu nome no envelope, mas deves pôrtambém o,

nome da tua rua e o número de tua casa." "Não, vovó",
disse Sherry, " o pastor sabe onde eu moro." Sim, o pas
tor realmente sabia o enderêço daquela menina. E, em

muito maior escala, Deus, nosso Pai, sabe não somente
nossos nomes; ltle conhece nosso endereço!

Em tempos remotos o salmista perguntava: "Que é

o homem mortal para que te lembres dêle? e o filho do

homem para que o visites?" Anos depois nos dias primiti
vos da Igreja Cristã, outro homem de Deus deu uma res

posta evidente: "Lança i sôbre ltle a vossa ansiedade pois
1l:le tem cuidado de vós." É a resposta da fé, da confian

ça. Esta verdade, que 1l:le cuida de nós e de mim, é o ,bas

tante para confirmar nossa reverência pelo Pai, Deus!

ORAÇÃO
Querido Deus, ensina-nos a crer no teu amoroso cui

dado. Concede-nos a graça de sermos fiéis ao espirito de
Jesus que "veio não para ser servido, mas para servil' e

dar a sua vida em l'esgate de muitos." Ajuda-nos o mos

trar o nosso amor por ti e a oral' como 1l:le ensinou: "Pai

nosso, que estás nos céus Amém."
WILSON O. WELDON (Carolina do Norte)

fomento A�ricola
EDI'rAL

CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS NA

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRíCOLAS
1. De ordem do Snr. Dr, Affonso M. Cardoso da Veiga,

Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina"

levo ao conhecimento dos 81'S, Lavradores, que, no período
de 10 de março a 31 de abril do ano corrente, achar-se-âo
abertas, na Séde da Secção de Fomento Agrícola, à rua Vis

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

aquisição de máquinas agrícolas, conforme especificação
abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen
to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000,000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS MAQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "All-Crop" modo 66 .

Colhedeiras de milho de uma linha , ..

FORD:
Combinada com plataforma para ensacamento, .

INTERNATIONAL:
Ceifa-trilhad'"eira modo "64" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Os interessados, além da apresentação do cartão de

Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, deve
rão provar possuirem área aproveítável, que justifique 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 aos S1's. Lavradores interessados, tratar
se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-

nórníco, 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 de Fomento Agrícola em Florianópolis, SC., 9

de março de 1955.

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

RETIFICAÇÃO
DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao conhecimento

dos interessados; que o material "Alllís Chalmrs", cons

tante do edit�l 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 li'I. Cardoso da Veiga - Chefe da S.F.A.

CINE RITZ, A PARTIR DE 10 DE ABRIL I
, ' '-'

I

Cinemascepe \

Distribuidor

c RAMOS S/A

Comercio - Transport.s
Rua João Pinto, 9 Fpoli..

o J:STA:a){l

Lotes à Venda

Vende-se

_____SL •• c·PJ3I<JOdJ.. -, I-:E8J

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

ladas temporariamente as

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

-0-

CINE SAO JOSE'
As 10 ,1,30, 3,30, 5,30, 7,30 e

9,330 Hs.

Jeff Chan dl er - Anthony
Quinn - Susan Ball - Ma
dlyn Maxwell em

'AO SUL DE SUMATRA"
(Techinicolor)

, No Programa:
Noticias da Semana N.
55 x 10. Nac.
Preços : 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

()IIRI
Oinema

Vende-se um fogão "MIPA" em perfeito funciona
mento, poucos mêses de uso, preço de ocasião por motivo
de transferencia.

Tratar Felipe Schmidt, 115.

As 10 Hs.
MATINADA

'SANGUE DE CAMPEÃO"

I Cine Color)
Preços: 3,50 - 200.
Censura Livre

As 1,45 Hs.
Tyrone Power em

"MARI� ANTO�IETA"
Preços. 9,00 - 1,50.
Censura até 10 anos.

As 4,30, 7,30 e 9,30 Hs.
Jean Peters - Richard

Wilomark em

"ANJO DO MAL"
No Programa:
Paisagens do Brasil.

Preços: 9,00 - 4,50.
Rigorosamente Proibido

Até 18 Anos.

As 2 Hs.
1.) Noticiario Guaiba. Nac.

Z) O PEQUENO MUNDO
DE DON CAMILO

3.) MACLOVIA:
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura Livre
As 8 horas.

"AO SUL DE SUMATRA"
(Techn icolor)

No Prngrama:
Paisagens Do Brasil. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

'

Censura até 14- anos.

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA As 2 Hs.
A Administração Regional do SENAC, comunica aos 1.) Vida Carioca Nac.

senhores comerciantes e demais interessados, que o Cur- 2.) SANGUE DE CAMPE-
80 de Admissão à Escola de Comércio (CAD) funcionará AO - (CINECOLOR) .

em horário noturno e a matrícula para .o mesmo será fei- 3.) FERRADURA ACUSA�
ta na própria Escola, diàriamente, até o' dia 20 do corren- DOURA
te mês.

, ,- 1'1.)
DICK TRACY, O DETE-

CONDIÇõES DE MATRíCULA: - Ter o candidato TIVE 5/6.
a idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo. Preços: 7,00 - 3,50

LOCAL DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt Censura Até 10 Anos
d'Oltveira - Rua Tiradentes, nO 17, sobrado. - Das' 18 As 7,30 Hs.
às 20 horas. 'I'yron e Power em:

Florianópolis, 10 de março de 19fí5 "MARIA ANTONIETA"
Roberto Lacerda Rondolph Scott em:

Diretor Geral Interino "O LAÇO DO CARRASCO"
(Colorido)

No Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preço: Cr$ 7,00 e 3,50.
Censura até 14 anos.

S.E.N.A.C.

As 2, 4, 6,45 e 8,45 Hs.
"AO SUL DE SUMATRA"

(Technícolor)
No Programa:

Bandeirantes Na Tela. Nac.
, Preços: 9,00 - 4,50.
Censura Livre

CABEÇA DE PRAIA

Eleíre-Técnica Indústria
e Comércio S. A�

A VIS O

As 2 Hs.
1.) Atual. Atlan. 55x 8. Nac.
2.) FERRADURA ACUSA
DORA

3.) DICR TRACY, O DETE
TIVE 5/6.

t1.) SANGUE, de CAMPEAO
(Colorido)

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura Até 10 Anos

As 8 Hs.

,

Bill Williams em:

"SANGUE de CAMPEÃO"
(CINECOLOR)

'fyrone Power em

MARIA ANTONIETA
"IVI Preços: 7,00 3,50.
Censura até 14 anos.

. Acham-se à díspoaição dos senhores acionistas os

documentos a que se refere o :nt. 99 da. lei das Sociedades
por Açõe::;.

'

FiorianópoUs, 11 de mal'ço de 1955.
(Leonel T. Pereira) - Diretor-Presidente
(Juyenal N. Pereira) - Diretor-Gerente .. -

J � :::.

Doze
.

de Igosto

IRMANDADE DO SENHOR JESUS, DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

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

estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária. desta
Irman da d> e 1)0 dia 27 na Sacristia d� Catedral das 9 às
12 bOi'a" para o recebimento de anuidades.

Consistório, 11 de março de 1955
José Tolentino de Souza

Secretário

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'uu Expresso Florianópolis LIda.SERViÇO MILITAR

Telefone: 37-30-91

JUIZO DE DIREITO DA fundos em terras de Virzí
COMARCA DE TIJUCAS. .io Caetano; extremando ao
EDITAL DE CITAÇÃO DE N. com um caminho deno-

Ao mesmo tempo que a tilino Gregorio de Jesus, INTERESSADOS AUSEN- minado da Nogueira, em

C. R. remete semanalmente 13everino Brogni, TuÚo Ro-ITES. INCERTOS E DES- terras de quem de direito,

certificados de Reservitas di-igues Lopes, Valvite Ma- CONHECIDOS, COM O e pelo S. em terras de Ací

e de Isenção para as JAM noel Martins, Waldemar PRAZO DE TRINTA DIAS. lia Acácio Pereira Pires; a

e de Isenção para as JAM e Francisco dos Santos, Zefe- O Doutor Clovis Ayres ocupação das marinhas,

Delegacias. Lembra a Dhe- rino Amorisco; Gáma, Juiz de Direito da iom as quais o terreno ex-

'teressados procurarem in- Orleães: . Andrelino Ma-, C9marca de Tijucas, do Es- .rema na parte da frente, a

formações precisas junto l?el da Silva, Joaquim J�-Itado de Sa�ta Catarína na )L. é exercida pelo mesmo

aos Delegados de Recruta- se Manoel, Adelmo de Oh-I forma da lei etc. . . requerente, que tem }t!irali
mento e Juntas de Alista- .eíra, Matheus Jiunchlas; FAZ SABER a todos zada dita ocupaçãc da De

mento Militar, a respeito do Imarui t João Sebastião quantos interessar possa o .egacía do Serviço, do Pa

andamento de seus preces- Heinzen; presente edital de citação, .rtmonío da União, 'nesta

sos. Laguna: João Antonio Pe- com o prazo de trinta dias, Cidade, e que possue, nas r

A remessa corresponden- ceil:a, Anto�io Duarte, Re-, v.irem
ou dele conhecimento referidas. marinhas, uma

te à semana de 7 a 12/3/ rierro Martms;. tiverem, que por parte de casa de veraneio i que, ou-

1955 é a seguinte: Bom. Retiro: Rodolfo

I'
Hironido Con:eiç.ã? dos :ro�sim, a terreno em �ela,

Joinville: Arolde Stro- Fausto, Santos, lhe foi "hnglda a estã lançado na repartição

hrneyer, Helmuth Sell, He- 'l'aió: Manoel Esmeraldi- petição do teor seguinte: - competente em nome do Re

miterio Porciúncula, João no; /'1"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- querente, que lhe tem pago
Gualberto Borges, Leonel Rio do Sul: Agenor Fa- [reito da Comarca' de Tiju- ,pontualmente-os impostos, e

Petr is," Rau lino Miranda rias, Alcebiades Bernardino I
cas : - Hironido Conceição que mantêm sobre o mesmo

Coutinho; da Silva, Aníbal Ribeiro, I dos Santos, brasrleíro, casa- diversas benfeitortas, como

Ct��umv��l��!�;e�l,dO HCe��I� :�:�:�:�!,O s������ler,FI���:�� � ��d!:��fes:D�:!���I�!��O, �e; ���:O�:�ahodr�a��::!�:� �:�: A sa Ia �8 es�e ra ao ar IIKruger, Paulo João Bulh- 3raz Pereira, Carlos Hoff'- Vila de Itapema, sede do tiferas, cêrcas, valas, etc. , IV remann, Sebastião Manoel -nann, Crispim Antonio Mar- '20 Distrito de P-orto Belo, ·�o. - Que, pretendendo Ie-

An;:��;�l:una: Constante ���:�:�\����si,ni�:o i�':�Ç:� I�o:aa�:,apo�e s!:!����ur����� ��t�:��ea �;�:s:�teque:�:�: '

_

Nan di : Me�lo, Lisdin� OS,ório,. Mar- io advogado �b�i�o assina- requerendo a V. Exa. se dig-I� HOSPITAL ALEMAO

Criciuma: Donaciano Nu- 'elmo Benedito Dommgos, do, com escrttôrro na Rua 'le mandar designar dia, I
EM PUSAN_ - A FÉ E A

r. nes de Melo, Jayme Antonio Vergi�io Man.oel _

Mendes, II �aur? _Muller, 101, nesta. e hora e local, para a justifi- ��PERSTIÇAO .C?M. RE
Zanatta, João Marta Mar- Zacartas Mateus : , mscrrçao na. 465, na D:A.B. cação estatuída no Art. 455 !

FER1!.:NCIA A METODOS

tins Velho, José Pedro Ro- .Indaial.: Euclides Fran- - S/C., intetando a pre- ío Código de Processo Ci-
E TRATAMEN�?S ES-

drigues, Luiz Bento F'er- zês : sente ação de usucapiao, vil, pedinflo-se, Outrossim,
TRANHO�

reira, Luiz Medeiros Gon- São Bento do Sul: Tho- com fundamento nos Artí- na forma dêsse mesmo Arti- Bonn - Já de« orreu qua-

çalves, Manoel Bonifacio 11âZ Dombeck; gos 550 do Código Civil e ro, a citação dos ínteres- si. um ano desde que o hos

Rosa, Manoel Julio Rosa, Brusque: Orlando Wes- 454 e seguintes do Código de sados, certos ou incertos e pítal da Cruz Vermelha

Nestor Maria Josuina Fran- tarb ; Processo Civil, - vem' res- dos confinantes do imô- Alemã se intalou num anti

ciscá, Waldemar de Lucca; Nova 'I'rento i Arlindo An- peitosamente, perante V. lei, para contestarem no' go edifício escolar e na ci-

Xanxerê: Liro Costa de �onio Kreusch, Orlando Jo- Exa. dizer: - 10. - Qu'e, prazo de dez (10) dias, com dado de. Pusan, na Coreia.

Oliveira; 'io Kreusch : há mais de trinta anos, por L observância afinal, do 'I'reze médicos alemães .en-

Itapirunga : Hugo Bon i- 'l'ijucas: José Maçaneiro si é seus antefecessores tem Artigo 456 do mesmo Códi- tre eles uma médica e um

faeio Rockambach; Neto, Luiz Venceslau Fer- a posse manda e pacifica, �o; 3�. - Que, se protesta dentista, 32 enfermeiras, 3

Chapecó: Carlos Três, Ru- !'eira; sem oposição ou embarllo de 1ela produção 'de todas as .Lssistentes· técnicos, e 19

di Roberto Lauschner, Rudi Porto Belo: José Souza, qualquer espéCie, com "ani- ')rovas em direito admiti- enfermeiros esforçam-se por

Wagner; VIanoel Anastacio da Sil- mus domini" e indesc.onti- las e que forem julgadas mitigar os sofrimentos de

Concórdia: Atti1io Domin- 'Ia, Mario Fabiano, Antonio nuadamente, de um terreno lecessárias, a começar pe- milhares, de coreanos. Cada

C "E' k"gos Zancan, João Pasqual Cecilio de Souza, Manoelllocalizado no lugar Meia lo depoimento de testemu- mes relizam-se 300 opera-

asa. ure aDagnstini, Olimpio Zenatti, \Ifl'edo Luciano, Manoe'! Praia ( zona rural), no Dis-' lhas que serão arroladas ções e no laboratório 3.000

Rinaldo Jacob Moretto; 'oão Machado; . Itrito de Itapema, municio 1pOl'tunamente; que se dá a análises o número de doen-

Herval'D'Oeste: Ermindo Biguaçú: Melquiades Dia- pio de Porto Belo, comarca �sta, para fins fiscais e de tes tratados em média é de

Plizzari, Euclides Canuto,' 11antino de Quadro,' Ide TiJ'ucas com ás seglll'n- llçada o valor de Cril! 4.000 por mes. Ra'd' T f 1
, , 'i' ••••

. lOS rans orma( ores Am!ir d' M

CapÍnzal: Amantino Leo- . Palhoç�: Isahias Joaqui- tes características e con- 2.100,00 (dois mil e cem Em Pusan reina a misé- El.étricos G'azoll'na OI
,.

C '" "C f'
P IC� o�e�, otores

R'l' B d M
.

1
_

-
.

.' O' d h b'
- ,. ,eo lU. o res e FlChanos de Aço

ra.to; la, I !ano ,our ot, areal frontaçoes: - área 29 040 �i'uzelros e zero centavo) t la. numero e a ltantes Radl'olas Ma" d C t·
'

"I
•

.
'.

'

d 'd d
" .' qumas e os 'ura, etc etc

Joaçaba.: Anselmo Mayer, �I va. . (vmte e nove mil e qllaren- �uJa taxa respectiva se a Cl a e aumentou em pou- Bonlbas Ele't
.

l\'� t
".

FI
. ,

r
. d 2

. rIcas, 1.0 ores para Bicicletas Toca

Clemente Toigo, João Ma-. orlanopo lS 11 de mar- ta) metros quadl'ados; me- pagou (doc. nO• .2). P. DE- ::os anos e O vezes. As Discos Ventiladores M d'd' d L F'
,

.

ria Finger, Laurindo Schoi- :0 de 1955 I dindo 6Sm. de frente, com FERIMENTO. Sobre os se- condições higiênicas e sa- Elétrico em Gemi j t� 11 �I eSL e I.IzF e orça, MaterIal

er, Lindolfo Rodrigues Gal- Eurico Ribeiro Tórgo 440m de fundos, fazendo �os devidos lia-se: - Ita- nitárias são pavorosas. À ínst'llado�' 1'.' 'cn� 'II açoeJ.s DUOz ep or�a '.

C I Ch f
.

.
." ,

f
., 1 ]cen ilHO pe fi - fécnlco forma

vão, Sabino goares Oli-veira orone
.

e e da 16a.: frente nas marinhas do faí, 29 de janeiro d.e 1955. 19l1a e ma e avorece o con- d ·E-'····
.

-

... R M
. lO l' ( ) J 'M

. 'ág" N- 11'
o na UlOpa

Waldomi'l'O Heberle, Alfre- ,�. .. .'. �". . ": ceano· At ântlCo, a Lô e- as 08e.- edeuos-Vieira." L JO._ ao a(mua que a .po-. PI-:OPRIETARJO: OTOMAR GEORGES B .,

do . de OEveira, Herberto
i.:m dita petição foi exarado �u.laçao e, s?bretudo, as Registro:

.

. I. _OEHi\oI

Bartz, Orestes Pinto Ri-
) seguinte despacho: - cnanças se veJam atacadas Inscrlçao 211

Fone:

beiro;
'A., como pede. TiJ'ucas, de tuberculose, de eczemas, R

·t M· d Sé'-
.

O·
b

. ua CeI Pedro Demoro. 1657

'l'angará: Nelson Prais- Issa e Iml II' lO-2-1955. (as) Clovis Ayres \ cessos, fístulas, furúncu-' Estre1itci -

.

.

.

.

.

lama _ .Jul·Z de DI·rel·to." los, etc. Os médic"s eorea-
FlorianópoJis -- Estado de Santa

ler:
., Catarina - Brasil

Caçador: Amantino de JOSE' F GL V
[<'eita a justificação foi exa- lOS vêem-se com calma es- \tT' I

Mattos, Antonio Ferreira, _

. A AM 'ado o seguinte despacho: .oica em face deste exército
�,� )A A VISTA E A LONGO PRAZO

Erich Rirschner, Francis- A
- "Faça-se' a citação dos de doentes e tentam lutú ----------.

co Bantin, Gumercindo Jo- .' f:tmilia Glavam, convida aos parentes e pessqas '.onfrontantes por mandado �ontra os mais diferentes

,

C I H" h E' h
,mIgas, para assistirem a missa de sétimo dia que man- � por edital, com prazo de nales Com alguma inJ'ecções

se o aço, eml'lC nc la celebi.'ar· em sufrág'io da alma de seu chefe.', na l'al'eJ'a
T. l' J' B b J

_ .. �o dia.s os interessados l'n- usuais, com pomadas. e tin-
n' mg, ose ar oza, oao io Menino Deus, dia 21, as 7 horas.

Dento de Oliveira Nicanor
�ertos. Cite-se, mais, o Dr. curas. Quando os médicos

" ,.' , < .A todos que comparecerem a este ato de fé cristã, Promotor PU'b'!I'CO .da Co- demiíes receitaram compri-
Pires de Moraes,

. Sebasti- ntecipa a.gTadecimentos.
.-

ào Pereira de Castilho, Wal-
)U,rca e o Domínio' da Uni- nidos e gotas, os doentes

domiro Martins de Azeve-
:0, êste por precatória ex- lão se mostraram muito en-

do, Algir Nereu da Rocha )edi.d� para o .Juizo da 1� Tusiasmados'; Desconheciam

Podo, José Maria Linhares,

f M· d S t M"
Varl.t da Capital. .Intimem- �sta espécie de tratamento

Joaquim Rodrigues, Leo- Issa e ex o' es
:e, Tijucas, 9-3-55. (as) CIo- _lue se lhes afigurava pou-

poldo Alves do Nascimento;
�'is Ayres

.

Gama." E ,para �o envolvida em segrêdos.

Videira: Achlles Guzzi, lue chegue ao conhecimen- Entretanto o hospital ale-

Admar Caldart, Affonso
VIUVA ZAHIA AMIM HELOU - I) de todos �e nini;uem pos-

mão conquistou tal renome
I

Volpatto, Angelo Brancalio- .

Esperidião Amim Helou .e Familia, Dahil Amim sa aleiar ignorância, man- ,lue se poderia falar de uma

ni, Antonio De Bortoli, An-
Ielou e Familia, João Amim Helou e Família (ausen- .lou expedir o presente edi- mtêntica auréola. Os doen

tonio Pinz, Celeste Constan-
,es), Viúva 'fuffi Amim Relou e Familia, Jacob Jorge 'al que será afixado na se- tes vêem de longe e espe

tini, Defendi Cividini, Egy-
j osé e Fami�ia, Viúva José Jorge e Familia, convidam a de dês.te Ju'izo, no lugar de ram pacientemente ao ar

dio PasquaJ,-Erval Bonzza,
;odos os amIgos e pal'e.ntes para assistirem I} missa que

I costume, e, por cópia., pu-
livre até serem chamados.

Gtfilherme Pinz, João Cos- ,lan(�al1l rezar na Igreja Grego-Ortodoxa desta capital, blicado uma vês no Diário Muitas vezes \ esperam du

ta, João Sartorel, José Me-lHO
dw 21 do corrente mês, se�u..da-fei.ra, ás 8,00 horas, Oficial do Estado ii três t'ante sema'nas segui,das,

negatt, Jàsé Paweski, 'Julio l:elo descans,o e�ern.? de sua. ll1esqueclvel mãe, sogra, veses no jornal "O ESTA- pois o número de camas é

S t I N I B' l' <.:unhada, avo e lrma ZAHIA AMIM HELOU IDO" de Florianópolis Da de apenas 250 �o nos

nl b 0-
.

O������'eAncili:l�:nOta��on���' Antecipadamente. agradecem a todos qll� compare- do e'passado nesta cid�de d� :)rimeir�s dias �� nasceram U e oze de agosto.
. .

'
. . cerem a esse áto de fé cristã T" d' d 10 II tal I

-

drlgues, Rosalmo Zapellm, .,.

.
• lJUCa.S, aos onze las o OSpl a emao rapazes,

Sebastião Vilmon de Souza,
Flonanopohs, 16 de Março de 1.955 mês de março do ano de mil �spalhou-se o boato que no

Severino Gislaghi, Sylvino
novecentos e cincoenta e lOspital alemão só nasciam

AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE

Pasqual, Wilson Antonio
cinco. Eu, (as) Gercy dos .:rianças do sexo másculino

INTERESSAREM NO APELO kELES DIRIGIDO A DI-

Carinhato, Zelindo Vivan, IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
Anjos, Escrivão, o datilo- jomo na Coreia se atribui I RETORIA DESTE CLUBE TEM A HONRA DE OS CON-

José Baseggio; E
grafei, conferi e subscreví. naior valor aos rapazes do

VIDAR PARA UMA REUNIÃO DE CARATER EXPLICA�

Turvo: Carlos Walter .HOSPITAl. DE CARIDADE
(as) Clovis Ayres Gama - [ue, às meninas, todas as I�IyO, NA SECRETARIA DO CLUBE, DIA 22, TERÇA-

Butner;
Juiz de Direito. Está con- nulheres queriam dar à I

I; EIRA, ÁS, 17,45.

Araranguá: Manoel B�n-
RECEBIMENTO DE ANUIDADES forme o original afixado na luz os seus filhÇls no hospi-

A DIRETORIA

to Joaquim, Santos Manoel Previno aos Irmãos que do dia 15 à 25 do cOl'rente sede· dêste Juizo, no IUlar tal alemão. É evidente que
--o--

Jacinto;
estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária desta de cQnstume, sobre 'O qual esta superstição não têm ,i\ V [ S'O

Urussanga: Adolpho Lu-
Irmandade e no dia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às me reporto e d04 fé. funda�ento algum, mas uma k

.

-

cindo da Siiva, Antonio 12 horas para o recebimento de anuidades.
.

Data supra. O Escrivão: v�z. dIvulgado,

esquece-se",
Em virtude de no próximo àoming'o, dia 20, ser rea-

Sangaletti, Atha1r Freitas, Consistório, 11 de março de 1955 Gercy dos Anjos faCIlmente, que, como nou- Iizada, a procissão de N. S, dos Passos fica transferida

Augusto de Oliveira Luz,
José Tolentino de Souza.

tras maternidades, também' para

Benony Moraes, Delordes Secretário
nesta nascem muitas meni-I 3· DE ABRIL '

Dalefe; Domenico Cambruz- T.8IrellO,· 11as. a excursão maritima já anunciaaa para 20 do corrente

zi, Emilio Canonica, Giovan-
Pouco a P9UCO o hospital' mês.

ni Posseuti, Helio' Zuchi- " Vende-se à rua Victor
de campanha transformou- Inscrições na Secretária do Clube.

nali, Jacomo Zanellato, Elefrn-Técntca lo,.du',st,.·a Konder (ex-Bl.menau), com
'!e num hospital confortável,

João Dorval Geronimo, Joa- 588 m2, sendo 21,60 de t'ren-
dotado de todas as instala-

quim Alves de Souza, José Cf:mércio S A te. Tratar • Av. Trom- ções modernas. O-hospital

Alves Pereira, José Cordo- e .' powsky, 2t.l.
' está sob a direção do Prof.

va da Luz, José Mauricio

. Doutor Huwel', um perito de

da Silva, Laudelino Manoel A V I S O V d
ass'untos asiáticos, que tra-

dos Santos, Loris Dal Bó, Acham-se à disposiçãG dos senhol'es acionistas os en e -se balhou durante vários anos

Luiz Cal'minati, Manoel Jo- documentos a que se refere o art. 99 da lei das SOCiedades
no hospi�al de Pequing�e. ESCOLA LAFAYE'l'TE BELFORD GARCIA

ão Demetrio, Manoel João da ' por Aç{íes.
Vende�se, uma, ótima ciaa, Dez medlcos coreanos e Vlll- - Estreito -

R h
construção nova, com dois e alunas de enf

"oc a, Natal Chisi, Olivio Florianópolis, 11 de março de. 1955. .

•.

.

ermagem MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula para / os

Dario da Rolt, 'Osvaldo Nas- (Leonel T. Pereira) _ Diretor-Presidente
paVImentos, situ!Hla a rua Jl'estnm auxílio ao pessoal· cursos do SENAC.

'

Major Costá n. 5. Tratar a demão O
.

d' t'lcimento de Oliveira, San- (Jllvellal N. Pereira) _ Diretor-G8re.nte.
. AI. S me Icamen os LOCA�: Grupo Escolar "José Boiteux".

Rua lfelip& Schmidt D. 56. veem da Alemanha Ociden- HOR:ARIO: Das 19 às 21 horas .

Atencão Reservistas do Exér.cito
, •

Iransporte decarças em geral entre
;I'

FlORIANOPOllS� CURITIBA E SÃO PAULO.
COM VIAGENS nrRETAS E PERr.u N":NTES EM CARROS PRÓPRIOS

1l\IATRIZ:
. FIJORIANÓPOU!1

Escritório:

I
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
.

Rua Conselheiro Mafra n. 135
Fónes: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e TransPQlis

f'TLL\L: CURITIBA FILIAL: SAO I'AULO

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado 1666/'76

Telefone 1230

-o� -o-

São Paulo :- Capital - S,P.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

Endereço 'I'elegráflca
San tidra e Transpolis

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

hospital modelar seja en-

t 1
.

íti
I

a por via mari una. Salas tregue um dia ao povo co-

de operações, instalações de: reano, Alguns médicos e al
raios X, laboratórios ultra-' gumas enfermeiras alemãs
modernos, uma lavanderia I devem ficar na Corei� para
com aparelhagem eléctrica dirigir o hospital. Até en

e �m con.i\ll1to gerador pró- tão o padre Canislus Kügel
prro contribuem para que gen, com os seus 70 anos,
entre a população prímití- que foi missionário na Co
va, duramente atingida pela reia durante' 30 anos contí

g'ue�Ta, circulem boatos ma- n ua rá a ser o eSPÍl'Úo bon
ravllhosos sobre o hospital doso, o intérprete entre a

llen;ão, sob a vigilância de
I

população local e o pes-
sen tin elas coreanas. I soaI alemão,
Está previsto que este I Georg Kronenbitter

São José
OfiCINA MECA.NICA E' .SERRElHERIA
CONCERTOS DE MOTORES A OlEO CRO

E MÁOUINAS A VAPORES
Rua: São José (nas proximidades do
Balneário) Ponta do leal, no Estreito.

S -E N A C/

. �.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Quando eu me formei, um dêstes inclivíd�os, ,dono d.e
um jornal, explorou durante 'certo tempo a mmha boa-ré.

Um dia, .quíz abusar do crédito - e fui obrigad� a cortar

lhe as azas rente às gulas. O homem ficou funoso e eleu

para atacar-me em seu jornaleco; Nel� sempl�e dou respos
ta aos que me atacam. Gente sem pedígree nao recebe esta

honra. Só os que sabem quem seja o seu pai, pelo menos,

é que a tiveram·e a terão. Os demais ficam no meu Index,
à espera de uma oportunielad.e ...

E foi o que aconteceu ao "tal" jorn·alista..

Certo dia andava eu lá para os fundos do quintal a

arranjar algui1s desarru,maüos, quando minha. espôsa che
Lenoir, e encaminha à Casa,gou aflita:

, ,
.

t d d
_ "Pelo amai' de Deus, não corras com quem esta aI no requenmen o pe in o fosse

ouvida a Comissão de Justiconsultório". (Eu o tinha em casa).
ça, em tão palpitante assun-- "De quem se trata?"
t t· _ O "Dl' a' r'l'o da. Tarde", g) O que mais nos surpre-o, e expresso o mo IVO da- "Gente de quem não gostas"...

em 'data ele 14 de fevereiro endeu fora.mos' dois .. G.rup(j,�.,1 ·t· d
. convocação. O sr. Volnei OH- "Fui ver quem era. O homem, o "ta ", VI lma e uma

passado, publicou; sob o tí- Escolares; _:_ Serao ele,ll i�vf�epistaxe violenta, entrara no primeiro consultÓri�. que e,n
-

tulo acima, "realizações" do :'síveis? ]fstaremos todos ri.1ícl'-contrara e ... êste era o meu. O sangue Wlna-l11c, llall�

Govêrno' Irineu Bornhausen. pes? Já pensamo;s numa con-abaixo, sem parar e o homem, branco_ como cêra, olhava-'
Ir. "O Amazonas foi classi- De Criciuma recebemos, há sul ta coletiva, '·.com, o; Di:.me cheio ele temor. Não dizia palavra.

" * ficado de "EI DOl'ado" e dias o comentário que se Madeira Neves ...
'

Mandei que sentasse. Tomei.-lhe a tensão arterial e,
de "Inferno Verde". Vários segue: 'Talvez o jornal deseje re- A Delegacia do IPASE avisa aos interessados que, a�01110 fôsse bastante elevada, deixei que a sangria natural
escritores de nomeada, como Recebemos com surpreza ferir-se. aos decretos crian- partir do dia 21 do corrente mês (segunda feira), serão dis-lhe salvasse a vida. Depois, tamponei-lhe as narinas e man-
Alberto RangéI e Raimundo as "realizações" do atual Go- do Grupos na "Próspera" .

e tribuídas propostas púa Empréstimos Comuns.dei que fôsse repousar, livre elo perigo, recomendando que
de Morais, tem r.lec;llltado as verno. 'Senão vejamos:

.

"Vila Operária", que funcio- A distribuição de foh11ulários será iniciada dia 21, da:>voltasse no dia seguinte, para o curativo.
_

'

prodigiosas riquezas da re.- a.) Neste ·Município não se nam em casas de madeira, 3 às 11 horas e nos demais dias, até 30 do corrente, no ho-Assim, voltou. Uma, duas, três vezes. E qlhlndo nao ha-
g'ião amazônica e às suas viu ainda a chamada escoh construidas' no Govêrno A- rário normal.via mais mister dos meus cuidados, receitei e despedi-o.
imensas possibilidades. Mas, rural _ Si o jornal quer re- elerbal, para funcionamento Os pag�mEmtos serão iniciados a paritr do dia 5 de- "Doutor, agora eu quero pagar. Quanto lhe devo? A
o Amazonas, com todo êssc ferir-se ao prédio. ge "Pri- de Escolas Reunidas. abril p. v. observado o limite mensal aprovado pela Admi-sua atenção eu não pagarei jáma�s.,'."

, "potencial de riqueza em es- meira Linha Sangão''', para - Ou quem sabe; o jorna.. nistração.- "Guarde o seu dinheiro. So olhe peço um favor...
tado latente, vivia, I}UU'5e que aqui transportado, é êle elo lista foi' eqúivocado:. _:_ Ouvi-

.

.

Florianópolis, 17 de mar'ço de 1955.- "Quantos o Senhor mandar. Sou um �eu, criad.o". ". exclusivamente, da ind.ústria. tipo pré-fabricada, pago pelo m'os, iS&�, 3'im; ein' ,vésper�. do Mário 1\1. Garcia _ Delegado Substtinto.- "Aqui há pelo menos dez médicos, nao e? POiS .va.I .

b 1 '1' -

t· pleito p'rorriessa 'do ·Sr. 'Go-lt extrativa da orraC_l�l. �,�ve Governo an ·enor.
faze�'-me o favor de nunca mais. sujar o ir:eu consu ��;o seus dias de esplendor e de b) As duas escolas isoladas vernador Cl'ije iria: 'construir, CURSO DE· VISITADORAS DE ALIQcom a sua presença. Só me deve IstO. E, agora, suma-se. ...

prosperidade excepl!ional. tambem a'inda' não fOral1'! aqui, os dois Grupos. _ Si:!::!:*

Um dia a borl'acha caiu. E vistas� por' aqui. Et verdade prOluessa' é -"realização", _

p
De outra feita, foi ali na porta da Assembléia que um

caiu, com, ela, a llU,ianl;a da q1ie, em véspera de eleições então vale 'o que o jornal MENTACAO ! DO SA Scaluniador' vulgar; ao qual eu- jámais honrei. COln. U111a re� -

ecol101nia amazônica. Foi o foram iniciadas bonstruções publicou. '

posta as suas investidas, caluniador que havl� deixado call'
desastre irremediável. MáS, o n�s lugares "São Rafael" e h) A Escola ·Normal Rural

.,

Testes de se,lec,ão, nesta Ca'pital, nosôbre mim a sua baba, que a dentadura, postl�a e n�al p�. gigante esperava IJelo 110- "Linha Batista", mas, ao que está em fase inicial. Extra-
ga, jámais pôde conter na boca mole, afeita as maIS bal-

mem. Êste teria de vil: um se' sabe forairr obras ccin- nhamos. que figure como) prO'XI"mO dl'a 26 a's 14. horasxas infâmias, me procurou.
'. dia' buscar no solo do "lnfeI - trhtada� pelos filhinhoR do '''r-ealização'' do Govêrno a-À vista de cinco ou seis testemunhas, depOIS de

� hav.er no Verde" novos elemenios papai Heriberto e não pelas tual, quando a verba· a eLt. Deverão realizar-se no dia -26 do corrente mês, às 14telefonado três ou quatro vezes para a minh:a casa, �nutll-: de expansão econômica.' O Obras Públicas, pois não .

se destinada é totalmente 'fed_e- horas, na sede da Delegacia Regional do SAPS, nesta Camente, queria agradecer-me o haver oferecIdo ao. filho a

homem, tenaz e ávido de coi- viu concorrência, nem, Us- ral, aqui vintla por fôrça de pital, testes de seleção para o Curso de Visitadora de Ali ..oportunidade (não aproveitada, aliás) de se rehabllitar no
sas novas, chegaria ate Já. calização daquele órgão. convênio assinado entre a mentação na Éscola de Belo Horizonte _ Minas Gerais.conceito público.

_ _ Eis que agora, se abrem c) A escola rural de "Vila 'União e o Govêrno Aderbal. O Curso será de dois anos, sem qualquer despesa já qHeVenci a repugnância de me defrontar com ele, nao a
novas perspectivas llara o Maria recebeu da Prefeitura - Talvez se possa pensar a aluna ficará interna na própria Escola, recebendo aindade lhe tocar na mão, que me estendia.

_. Amazonas. A borracha foi. Cr$ 25.000,00, quando o Es- naquele pássaro que só pÕ,e uma bôlsa de Cr$ 200,000 (dlizentos cruzeiros) por mês.- "Quero oferecer-lhe tôdas as reparaçoes. Diga o que
vencida pelo petróleo, Nova. tado contribuiu com peque- �11l ninho alheio... '

Demais informações na sede da Delegacia do SAPS,quer de mim, o que eu faça, o que eu escreva, retratando-
Olinda é, hoje ,o alvo fie es- na parcela e nem, sabemos i) Finalmente, não' enten- sito à rua Felipe Schmidt; 41, no horário de 14 às 17 horas.me do que disse de si'.'..

_ _, peranças as mais ,iustas lia si o construtor J�' teve a demos aquele, "alénl do áu-
- "Fique-se com as sua'S re�araçoes: que eu, nao _Ple� Nacão Brasileira. ,O "OUl'O felicidade de recebe�Ja. xílio de Cr$ 1.096.094,00"..

o Precisal'ia delas se tivesse Sido elogIadO pOI Voce. �s Ne�ro" surge no alto !\'ut"te d') Da tão decantada Te- .

_ Teria sido em, moeda�:a� calúnias não me atingiram. E saiba que eu_ sou S�fl� conio prova irrefutávl�1 de construção do Grupo "Prof. s\mante? _ E_;m obras? "Rea
cientemente cristão para perdoá-las - mas nao atmgl

um grande destino llisttll'ico ILapagesse" aqui só se viu lizaçõ�s"? - Onde?, Como?
ainda a pedeição de esquec,ê,-las".

_ do Amazonas. uma pinturinha,. apressada e Quando?
E virei-lhe as costas, deixando-o com a mao boba que-

Segundo o técnico norte- quasi sem se notar: - Talvez seja caso de pe-rendo espremer o ar, no espasmo da sua ruindade, a fala�' americano que acompanha os e) O Posto de Sa�lde real,- dido de informação a(! Chefesosinho. . .

trabalhos de pesquisas. õ pc- mente foi con'strmdo; um do Executivo. - Hav0rá ex-***

tr 'leo de Nova Olinda "é, o postinho eleitoreiro., c?mo;. pliCàÇão para aquele "auxí-
Tú que preparas contra 'mim, ou executas, esquecido in:ÚlOr por êle encontrado", tantos que por .aí fqra:n,jse-: lio"?' .

. . ,do pas�ado, um dos teus golpes baixos, não. pense� que eu

dimdo 1 lesmo ser considc- méados, com as, dimensqeq ,de, - SI �'.)1 demaIS M�r:.lClnão te conp.eça, que me apanhas �esprevemdo. Nao... Eu !�:dO igual ao de Pens,Hv.ânh. 10 x12 me�ros., • ." . Pi�� do ES,�a��.. �s ':l�e�h�?es"estou à tua espera! ... Todos os dI�S! .. : ,perman_entemen- Disse ainda aquele técnico _ Gostanamos guese pu- f?l.em comI? a�,daqUl, �rugete! ... Outl'OS já vieram. Tu tambem Vll'as ... Nao tenhas
que o petróleo amazOilt'.nse é blica,.ss!;l� pel�. im,�i:,e�sa.. to- n�'iamos �u: se organ�zedúvidas! O teu dia chegará!

'um dos mais ricos 110r êle en- d�: o n:ovlmento .p,�ra�o ,un1a �xpechçao, �Ol� o, fim
Sou cristão, pela graças de Deus! �as, no d�a em que

contrarlo em todas as p"s- cless� postmho. Talvez mela es�ecJal,. de descobIl-las e
vieres, fica certo, desde já, que receberas nas Pl�stulas da

quisas que realizou até hoje. dúzia. �e três ou qua:�'o", co�: eVIdenCIa-las.
tua consciência espúria o cautério do me�l .desprezo, con:o O' Amazonas, dessa forma, mo dU;la .0 caboclo;Ja te!lha .. Mas serão indispensáveisestás recebendo, desde já, a creolina punflCadora da mI-

(lá um formidável passo pal'a' !';ido atendida.: .. '

.

,.,.: ''''''. bons, "perdigueiros" e tam-'
nha indiferença. frente.' I f) Tambem em ,:'R:_o MOl". bem !'pf1.quciros" ,. porque pó-

4: �. � as�oé qr::i!:s!:�!:uOe::����
I ���l];�tá���ql���stl�u�seoer�fl�ar�a�' ���S�':a:l��te��'���:��' .':�;aliZ.:-�� o pais li, descoberta sensaeio- SI a �sua mau.g.lll,'açao .

. -
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NOVO SECRETÁRIO DO INTER10R
E JUSTICA

,

maníres- . cretárío de Estado dos Negó
cios do Interior e Justiça,
assumí hoj e o exercício des
sas funções.
Cordiais saudações.
Celso Ramos Branco - Se

cretárío do Interior e Jus

tiça.

Recebemos e nos

tamos agrarlectrlos:
Senhor Diretor:
Tenho a honra de comuni

car a V. S. que, tendo sido

nomeado, por ato do Exmo.

Sr. Governador, datado de

ontem, para, o cargo de Se-

Florianópolis, Domingo, 20 de Março de 1955

.:;�\

Nolas & Comentários
PÁGINAS DE UM LIVRO DE MEMóRIAS

,
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Nunca tive dúvidas em aceitar do filó-
"

sofo a teoria de que o homem nasce bem

e é a sociedade quem o perverte- Não me

vou demorar em demonstrações disto que

sempre aceitei como verdade. Basta dizer

que assim o acreditei e assim o tenho pra
ticado. Porísso, nunca recusei amizade a

quem de mim a procurou. Se depois recebi
a ingratidão,' a injúria e a calúnia - atri

bui-as menos à fragilidade da argila de que
foi feito o pai comum elo que às forças que
andam por aí, desencadeiadas e soltas, for
madas de interêsses e de cúbíças.

É porísso que tenho ajudado a muita
I gente - e as mais das vezes me saem pela
frente uns legitimospícaretas aos quais sou

obrigado a sopitar as audácias. Apesar de .

que não me tenho emendado e continuo a abrir créditos de

confiança e a assinar cheques em branco a gente que de

pois me escoiceia. Ingenuidade não é, que na minha idade

ingenuidade seria ausência ele censo crítico. Apenas for
macão filosófica - que não vai, entretanto, ao ponto de
dei�ar de escalpelar quem leva a própria audácia ao ponto
de esquecer a prudêncía.

.

Na Assembl
Demorará 300 BOOS. COgvoc,B�ão do Secretárió. Dis
cussão. O dep. Garuso Quis dar um dó de pelt.o. NotasAberta a sessão de sexta- veira, encaminha à Mesa, J em votação, roí aprovado, o

feira, na hera regimental, também, um aditivo ao re- sr. Presidente, adiou a vota
usou da 'I'ríbuna, o Deputado querimento-solicitação do sr. cão com a retirada da 01'
Estivalet Pires, líder do PSD, Schneider, nos têrmos acon- dem do Dia. Voltará à plená
para tecer comentários sô- selhados, antes, pelo sr. Le- rio na próxima segunda-fel
bre o critério político' que noír Vargas, isto é, que fosse 'ra.

presidiu o "Concurso de in - convocado o sr: Secretário Em explicações' pessoais,
gresso e reversão de Profes- mas especificado o motivo da ocupa a Tribuna. o sr. Ivo
sores", realizado em Janeiro sua convocação. Postos os re- Silveira, do PSD" da Palho
último. Isto porque houve querírnentos em votação, foi ,ça, para dizer que. o cronista
transgressão às disposições rejeitado: o requerimento do de A Gazeta não havia en

Iegaís, preterindo, e prejudí- sr. J. Colodel e aprovado o tendido.o seu discurso da
cando candidatos. Marmela- aditivo do sr, Volnei Oliveira. sessão anterior e relacionado
da, entím. Irá à Assembléia, assím..» sr. com o.Já conhecido caso da
Com a palavra o Deputado secreté.río da Agricultura pa- luz! Entre outras considera

"edro Kuss, do PSD de �a- ra ,(lissertal' sôbre Energia ções, e em resposta aos apar
ira, faz severa crítica ao Go- Elétrica etc. - Inclua-se a tes dos deputados da UDN.
vêrno pela maneira como luz da Palhoça e São José - disse o Deputado Silveira,
tem se conduzindo no setor Mais. tarde, assistiremos o que o povo da Palhoça já es

das estradas. Disse que a es- Secretário das Finanças, dís- -tá' cansado elas promessas do
brada de Corupá a São Ben- sertando sôbre Agricultura. GOy�rno. e não póde mais es

ta, do jeito que vai, levará Assuntos em pauta: Men- peral'. Aparteado pelo sr. Ca-
300 anos para ser concluída. sagem de origem governa- ruso (UDN) e contra-apar
Foi aparteado pelo Deputado mental, concedendo pensão teado pelo sr. Epitácio Bit
Antônio Almeida (PSD) em de um mil cruzeiros à _famí-, tencourt (PSD) houve um

lia necessitada de Ascurra, pequeno incidente' sem ma

.10 município dê Indalal. A- tores consequência. O sr. oa

preéíação de diversos votos. r'uso achando que teria sido
Eni �Uscussão, vai à tríbu- muito rrspido o contra-apar

na o líder Estivalet Pires. :qe- te do sr. Epitácío, queria brí

:19is de afirmar que a prepo- gar alí mesmo ou
. lá em U

sição em discussão é de ca- russanga. O sr. Epitácio Bit
ráter humano e altivo, cha- tencourt pediu, então, des
ma a atenção da Casa para a I culpas ao 'sr. Caruso, mas

particularidade de, onerado I não deixou de frisar que não
o Tesouro do Estadô, não te- pensasse o sr. Oaruso que es

rem sido indicados os meios taría com medo dêle. Levan
ou recursos para coberta da tada a sessão, foi convocada
mesma. A requerimento do' outra pará o período da tar
sr. Laert 'Vieira, que posto de.

I torno de uma nota da res

pectiva Secretaria. As notas
\ .

saem, as estradas não.
Foi remetido à Mesa, pelo

deputado Vicente Schneider,
um requerimento-solicitação
segundo classificação do sr,
Lenoir Vargas, pedindo fosse
convocado o sr. Secretário da
Agricultura, para explanar,
na Assembléia Legislativa,
assunto ligado ao Plano de
Obras.
Concedida a palavra ao sr.

Lenoir Vargas (PSD) foi por
ele levantada uma, qúestão
de. ordem, com referência à
convocação solicitada. En

tendia, o sr. Lenoir Vargas,
que o requerimento ou a so

.icítaçâo do sr. Schneider.
não encontrava .amparo no

Regimento da Casa, pelo fa
to de não ter sido expresso
o niotívo da convocação. Re
cebeu apartes dos srs. Laert
Ramos, Canziani, Schneider
e Luiz de souza e contra-a
partes dos S1'S. Estivalet Pi-
1'es' Ivo Silveira e João Colo
deI - lider do PTB. Este, a
gora, na Tribuna, manifesta
se favorávelmente ao ponto
de vista defendido pelo sr,

EM FLORiANÓPOliS O GE�ERAl CO
MANDANTE DA' 5al D. ,I.

Florianópolis receberá, amanhã,' a visita do exmo. sr.

Gener�l de Divisão EUDORO BARCELLOS DE MORAES,
Comandante da 5a. Divisão de Infantaria,. com Quartel Ge
neral em Ponta Grossa, e que vem em visita de inspeção.

S. Excia. se faz acompanhar de seu Ajudante de Or
dens, Capitão de Infantaria Thalles Barcellos de MOI'aes,
devendo ehegar a esta Capital às 11,,45 horas, sendo re

cepcíonado no I..ux Hotel, onde fical'â. hospedado.
As 13 horas s, excia. será homenageado c,om um Almo�

ço no Palácio do Govêrno.
,O ESTADO alll'eSenta votos de boas vindas e fOl'mula

feliz estáda em' a nossa Capital.

CONTRA FATOS NÃO HÁ'
ARGUMENtOS

'ASSOCIACAO EVANGÉLICA DE
1

EDUCACÃO
,

Uma dedareçãe oportuna - Adver '

fência aos Pais

/

A Associação Evangélic9.
ele Educação, formada com o

apôío das denominações , e·

vangélícas que operam em

Santa Catarina, afim de es
clarecer possíveis dúvidas,
declara que nenhum aluno
de qualquer escola mantida
pelo Estado, poderá ser pre
[udíeado obtendo média ínre
ríor., a outros alunos pelo
simples fato de não estar
matriculado em aula de reli
gião.
O artigo 30 do Decreto Es

tadual n. 498, de 10 de Feve
reiro de 1955, estabelece que,
no ato da matrícula, os pais
ou responsáveis deverão
•••••••••••••••••••••

"manifestar o credo religlo
so do candidato menor de
dezoito anos e declarar se

êste deverá ou não ficar ins
crito para as aulas de deter
minada religião".
O ensino religioso nas es

colas contínúa facultativo,
apesar da existência do De
creto referido, pois assim o

determina a Constituição Fe
deral.
"São vedadas a diretores e

professores quajsquer crití
;as que desrespeitem os sen

timentos religiosos elos alu-
1.0S de outro credo, ou quais
:juer medidas que os emba
racem na sua 'liberdade. con
fessional" (Art. 90 do Dec.

498, de 1-2-955).
Nenhum professor ou alu

no se deve deixar constran-Consulforia
'-ur.-d.-cA �'er por interpretação erro-

U nea ou abusiva do Decreto-
Recebemos e agradecemos: citado.
Sr. Diretor. Em benefício de todos,
Tenho a honra de, através qualquer anormalidade deve-

dêste, comunicar a. V. S. que rá ser levada, imediatamente,
assumí o exercício do cargo ao conhecimento do exmo.
de Diretor da Consultoria sr. Secretário de Educação,
Jurídica do Estado, para o Saúde e Assistência Social,
qual fui nomeado por decre- que certamente tomará as,
to de 7 do corrente mês.

I provídêncías cabíveis.
Aproveito a oportuntdad» Também poderá encamí-

para reiterar protestos ele nhar reclamações por inter
alta estima e distinta consí- médio desta Associação, es
deração. crevendo para a Caixa Pos-
Dante de Patta -_ Diretor. tal 304 - Florianópolis.
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

COMERCIÁRIOS

ELEIÇõES PARA O CONSELHO FISCAL

A V I S O
Tendo o Departamento Nacional de Previdência Social,

pela Portaria DNPS-3456, transferido as eleições para o
Conselho Fiscal dêste Instituto, para o dia vinte e oito (28)
de abril do corrente ano, comunico que os editais publica
dós no "Diário Oficial do Estado", em 14 e 18-3-55 e nos
jornais O Estado e A Gazeta em 13 e 18'-3-55, ficam sem

efeito, .devendo os senhores delegados-eleitores, represen
tantes das categorias profissionais e econômicas, aguarda
rem,nova convocação !l: ser feita em treze e 'dezoito de abril
do corrente ano.

Florianópolis, 19 de rJ;arço de 1955.
Joã.o Baptista BOl1nassÍs Presidente dá Com. Local

de Eleições.
VISTO:

Francisco cama.l'a Neto - Delegado.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIS·,
TE,NCIA DOS- SERVIDORES DO ESTADO

IPASE

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS COMUNS

FRECHANDO
Lá das oficinas o paginador avisa para conter-me,

que não há bebensl'aun.
Limito-me, assim, a um fato sensacional, se bem

que previsto e até esperado: o solicitador Walter Fl'an�
cisco da Silva acaba de f-azer treinenda denúncia con

tra o sr. Des. Secretário da Segurança, ao Egrégio Tri-
bunal de Justiça.

,

Quando daqui protestávamos contra êsse moço e

contra as arbitraried.ades que estava cometendo no

exercícJo do cargo qU� lhe deram com o fim especial de
'persegúh" certos" elemen tos da oposição - a seu favor
se ergueram várias vozes, algumas entranhadamente
,p!:tlácianas. "

Segundo esses testemunhos o rapaz era a nata da
distinção, o exemplo das autoridades, o modêlo dos jus
tOf;, incapaz da mais mínima leviandade.

Agora, repitam isso, se fazem favor.
Declarar que nós é quem tínhamos razão, não pre

cisa. Já sabemos.

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


