
fantaria e que veíu em via
gem de inspeção e visita à
Guarnição Militar desta Ca

pital.
S. Excia., que se fez a

companhar de seu Ajudante
de Ordens, Capitão de In
fantaria Thalles Moraes, foi
recepcionado no Lux Hotel,
tendo recebtdo as contínên
cías de estilo prestadas por
uma Companhia de Guerra
da nossa Policia Militar, que
se achava postada na Rua

Felippé Schmidt.
Na Salão de Honra daque

le Hotel aguardavam sua

chegada os Exmos. srs, Gene
ral de Divisão ,José Veríssi
mo, Comandante da 5a. Re
gião MilitaI: e de Brigada
João Baptista Rangél, Co
mandante da Infantaria Di
visionária, bem como toda a

_
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Recepção - Visitas' de inspeção�
HOlT!enagens

'

Conforme' anuncíaramos Oficialidade de Terra, Mar

chegou ante-ontem, dia 21, e Ar desta Capital.
a esta Capital, Ó exmo. sr. Ante-ontem S. Excia, foi
General de Divisão Eudoi'o homenageado em Palácio
Barcellos de Moraes, Coman- com um almoço oferecido pe
dante da 5a. Divisão de In- lo sr. Governador do Estado,

tendo à tarde visitado o 5.0

Distrito Naval.
Ontem foi feita a inspeção

ao Quartel General da In-:
fantaria Divisionária/5a., à
Avenida Hercílío Luz 137 e

após -vísítado o Hospital Mi
litar desta Guarnição, 14.0
Batalhão de Caçadores, Fá
brica de Rendas e Bordados
da Firma Hoepcke, 16a. Cir

cunscrição de Recrutamento
e Polícia Militar.
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«Seria de Iodo incoerente vir. um chefe militar a concorrer
.

como candidato em lula"
Uma, carta do General C8Drobert ao Presidente

do Partido Republicano
RIO, 22 ( t, A.) A propô- sínteressado apêlo em prol níma infração de compro- lo lançamento de candídatu- Estou certo, sr. presidente,

sito da ínclusào de seu no- da união nacional - doeu- missas, expressa e

sOlene'l'l'as
de varias nomes de che- que assim procedendo eon-

me na lista de candidatos à menta que subscrevi em ple- mente assumidos. fes militares. quistarei a mais absoluta
presidência da República, o na consciência, por uma con- Dentro de tal ordem de Assim somente como can- tranquilidade :para minha
gal. Canrobert Pereira da vícção muito def'Inlda doa idéias, solicitei audiencia aos, dídato de união nacional, no conscíencía de cidadão e di?
Costa enviou ao sr. Artur perigos que poderão ameaçar meus pares, corresponsáveís caso em que, apesar ele to- soldado. Não envolver esta
Bernardes, presidente do o futuro ela nação: e as pró- pelo meu lançamento d� tese I dos os óbices que parece e· minha decisão, exmo. sr. pre
Partido Republicano, a se· prías instituições democrátí- de união nacional; e sornen- xístírem, de fato, a tão de- f sídente' do PR - e espero
guinte carta: "Exmo. sr. dr. cas em nossa terra' - seria te agora posso dirigir-me a sejada pacificação geral dos bem compreenda v. excía. as

, Arthur Silva Bernardes, pre- de todo incoerente a meu ver, v'. ,excia. para, r�afirI�:ando, e��ír,itos, nest� quadr� tão I just�s razões de meus atuais
sidente do Partido Republi- admitir-se a hipótese de vir aliás, pontos de VIsta ja ela- -dlf'ícil da VIda nacional, escrúpulos - a menor res
cano. Saudações. Cientifica- um chefe militar concorrer ramente espedídos em cír- quando o povo brasíleíro só tríção no sincero desvaneci
do da honrosa inclusão do nas urnas como candidato de cunstâncias anteriores escla- aspira tranquilidade, paz e mento e agradecimento ca
meu nome, pelo prestigioso luta, ante o perigo de arras- recer aos dignos lideres do decidida coragem no solucío- loroso com que me sinto le
particlo sob a esclarecida di- tal' o prestígio das próprias tradicional Partido Republi- nar os problemas prementes vado a corresponder à hon
reção ele v, excia., entre os Fôrças Armadas às agruras can_o Cj�le, de form� alguma,

,-
se venha, el� qualquer é- rosa e dignificante indicação

candidatos preferenciais a e incertezas de uma luta elei· aceítaría ser candidato de i peca, a concretizar em torno de meu nome pelo Partielo de
proxíma sucessão presíden- toral que se prevê, desde já, luta, uma vez que isso ímplí- 'de meu humilde nome, a v. excia.
cíal, cumpre-me fazer che- violenta e talvez íncontrclá- cará, com toda a segurança, I confluência de expressiva Solicitando-lhe seja inter
gar ao conhecimento ele v. vel:Não 'serei eu, jámais, íris- em envol,:er as forças ar- I maioria das correntes polítí- prete meu junto aos nobres
excia, os meus mais expres- trumento para tão Inquali- madas nas paixões peculiares I cas, poderia eu, então, enca- membros dirigentes do Parti
sívos agradecírn mtospor tão Iicável como prejudíclal con- de. uma acirrada campanha I r�r �bjetivamen�e.. � oportu- do Republícano, apelo aceite
alta e desvanecedora dístín- sequência. eleitoral e mormente quando, nídade e a possibilidade de v. excia. o testemunho de
çâo. Havendo circunscrito Cantlidato de união nacío- se desenham perspectivas de vir a atender a um apêlo tão minha mais alta e cordial
sempre sem maior ínterupção nal, capaz de congregar em manobras tendentes a disso- significativo de meus com- consideração. (ass.) general
ou distração pura outras 'atív; torno ele si um conj unto de- cíar as classes militares pe- patrícios. Canrcbert Pe-reira da Costa".
dades .estranhas ao Exércíto císívo de forças partidárias •••••••••G••••él N••••••••••••••••••••fi••••••••••••:

.
todos os meus esforços ao oriundas dos campos mais

desempenho das tarefas íne- diversos e (11.12 lhe permitam
rentes aos diversos postos de honestamente propor-se a

hierarquia que tive a honra realizar, no govêrno, um pro
de ir galgando com dígní- grama efetivo de reformas c

dade e pelo meu esfôrço pró- empreendimentos nacionais

prío, e eonvencldo sempre de e capaz também de assegu

que, servindo mesmo ,que sem rar uma eampanha eleitoral

brilho, ao Exército em qu� sem acinamento dos óÜios e Cumplícl' rlade de fUDel·ooa' f.'os adua'ne�ro'sme duquei e forrnei meu dis.sensões tão recentes I

cariter Je cidadão e da sol- embora não sendo o tão dis- RIO, 22 (V. A.) - ° inspe- duardo Sil 'a. A denúncia

a-IriaS aduaneil'os, vem se repe·
daelo, estaria prestando meu, cutic10 mas desaconselhável tal' da Alfândega em Uru- presentada admite, entre ou.. tindo de maneira impressio
Iconcurso, anôniú:lO embora, candidato unico, qüe tiraria guaiana, Rio Grande do Sul, tras ac'usações, que o guarda· nante.
à obra -de criação de uma_ de. fato ao prélio toda SUd, sr. João Belhann, encontra· mór estaria fazendo, ou

per-lpátria forte e -progressista: significação 'dembcl�átic'a se nesta capital cQm a ,fina· 11,lit-indq o contrabando 'M' ,

devo' sine�l'J.mente confessar crero que/poderia 8e':10 n;\ !idade' de ·denunciar ao' pro ..

' �n'ma�" pal'11,'figüe-a des!'s.cada "
.

a v .excia. náo me seduzirem de'vic1a oportunidade, qual- fessor Lopes RodrigUes, (lil'e- -da política"""nacronat � .NOvO tRATADO
as perspectivas, já agora ao quer chefe militar, sem via-I tal' gera.! da Fazenda Nacio- Determinoü o sr. Lopes MONTEVIDEU, "22 (U. P.)

cabo de mais ele quarenta lentaçào alguma à sua pro- : nal, a conduta do gUfu'da- Rodrigues, em consequência,
- O Conselho Nacional de

l't
.. . ,f

d 1 d 71 f t t d d Governo examinou a prorro-
anos ele vida mi 1 ar, de a· pria conSClenCla, nem a nu-' mor aque a a Ualla, sr . .t: o a as ·amen o . aguar a-

banclonar meus camaradas e mór e a inst.auração de rigo- gação do tratado de .comél'·
.

e l'a eo-
..

B Temos o prazer de comu·
o Exército' l1 que tanto te.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• raso inquérito. Ficou ap.ura- Clg • v ",açao com o !'a-

d T,,'l'
.

t" d F sil. Com ésse ob]' etivo, o sr. nicar a g&se conceituado ór-
nho Procurada dar de nleU, o no iV 1nlS eno a 'azen·

para vil' exercer a cargo ci- ALTERAIiA-O DO IMp·OSlO DE RE,NDA
.

da, aliás, que os casos de Santiago Compani, ministro ��� d�In����:D�t�I�����
vil, ainda que da mais alta � contrabando na fronteira do do F;xterior, foi autorizado,

RIO n2 (V A 1 O d t d d d' t·
..

B"1 A t· d por intermédio da embaixada LHISTA NACIONAL (PTNl' LIMA, 22 (U. P.l - De 9 !1.
ProJ' eção. Sem dúvida, não , L. .,

- e" pos o e, ren a sem IS mçao raSl com a' rgen ma, e
r o Rio de J e' r - Diretório Regional de 20 de abril próximo",Lima se-

mI' furtaria eu, como não o putado Dantas Junior, da re- de nacionalidade, sexo, lda- cumplicidade com funcioná. 1 an Iro, a Irma\'
,

t d t Santa Catarina, aca:ba de rá a sede do IV Congresso
creio poderia fazê-lo qual· presentação baiana, encfl,- ele, estaelo civil ou profissão. a roca e no as correspon-

.

h' 1 CA A t 2 R a.� dentes, prorrogando o trata· instalar sua nova sécle à l'llfl, da Associação Interamerica-
quer outro cleladào conscien- mm ou a mesa c a amara r. .0 - evogam-se "

I
.. D JAIlliTE ENYVRMO do por um novo lJeríodo de Felipe -ScJ.lmiclt, 23, 1° andar nad e Radioel4fusão, ao qual

te ele suas verchelieras res.. o seguinte projeto, que �e clisposiçoes em contrário", • lU" j D "
.

d t· I I 50 '1 "seis meses.
- sala 1 ,nesta Capital, onde assistirão delegados de 20

flJOnsabilidades, a atender es 'ma e evar (e mi pa- RIO, 22 (V, A.) - ° car-

EMERGENCIA permanece à disposição de, países do continente. .

um apelo elo dever que se me 1'a 80 mil anuais o limite ele • deal dom Jaime de Barros •••••••••••••••••••••
impusesse a clualquer tempo rendimentos tributáveis na PARIS, 22 (U. PJ - O ga- Câmara, arcebiSpo do Rio

e em quaisquer eventualida,· legislação do imposto de binete aprovou um projet0 de Janeiro, está enfermo.

de, arrancando-me contra renda: "AI·t .1.0 - ° artig0 estabelecendo um estado de Sua eminencia foi com gran-
meus mais íntimos desejos � 9.0 da lei 2354, ele 20 de no- emergencia pos departamen- de sacrifício, ao Maracanã, Previsão do tempo até às

'não negar meu r.oncurso em vembro de 1954, passará 3. tos da Argelia onde se regis- deixando o leito na Benefi- 14 horas elo dia 23.

benefício, de meu país, mesmo ter a seguinte redação: As traram atos de terrorismo cencia Portuguesa a fim de Tempo - Bom, com nebll'

fora elas fileiras do Exército. pessoas físicas domiciliadas I pela primeira vez em Novem .. 'que não houvesse a menor losidade.

Mas não' nas circunstancias o.u residentes n� B.rasil, que I b�"o dd. ano P�ss�do. As pro- alteração no i:>�'ograma da Temperatura - Estável. Dia 20, em São José, o sr.

atuais e, sobretuclo, em face tIverem renda hqUlda anual vIdenclas energlCas do go- grandioso espetaculo que sua Ventos - De Norte a Le,<;- Leopoldo Jutel ofereceu. uma

ela evolução mais recente elos s'upcrior a oitenta mil cru" verno para restabelecer a si- arquidiocese"prepara para os te, frescos,
I

churrascada aos drs. Alfredo

acontecimentos que levaram zeiros, apurada de acôrdo tuação na Argelia serão co· fiéis do Brasil e do mundo Temperaturas - Extremas Cherem, Deputado Estadual,
os mais altos chefes militares com o respectivo regulamen- mentadas amanhã pela as-I durante o Congresso Euca- de ontem: Máxima 27,7. Mí- e o sr. dr. Juiz de Direito da

a firmal' um patriótiCO e de- to, são contribuintes do im.. sembléia. rístico Internacional. nima 22,9. Comarca.

••••••••••••••••q.e••••••••••••••••••••••••••••�!,!!t!�����••e.!!!'''!,!,! � ( ••�� I

Está sendo aguardado, llara breves dlas, um pronun-:-""" • _ ..m _.....-w.r••• ror........ -.. �w..; comermo maIS 30,40 ou 50% do que adquu'll' llara o seu

ciamento oficial de todos
A os, partid?S l\olí.ticos, a respeito � . � cO,nsumo �iá�'io? Ser� para atel�der a �m dr�.m..

a de cal�-
da angustiosa crise eco:nomwa e fmallcell'a que t.unto

e � C t
. � midade pubhca? Sel'a por um Imperativo cI..stao de soh-

ião impiedosamente vem castig'ando o Brasil. Ii On ra O pOVO � darieda.de humana, para salvar vidas de semelhantes?

Sabe-se que êsse documento, inspirado nos dr.amáticôs � , � Não! Nada. disso! Apenas pal·a. sa.tisfazel' a va�dad.e de

epislldios que envolveram o recente caso da gaso1ma, C1H1- � � quem, tendo fracassado espetacularmente no governo do

denará com exÜemado l�ig'01' todo e qualquer aumenio {h; "'_�">i"�"-_,,,,-_"..
-

__....� �W�h"'_"" Estado, a ponto de não cum}lrir uma só das promessas que

impostos, mOl'mei1te os chamados tributos indiretos. E' que RUBENS DE ARRUDA RAr�OS
foram a causa da sua vitÓl"ia, quer proje.tar o seu nome

os impostos dessa nahu'cza são os ql1�, entre nós, mais a.tl·avés do trabalho dos seus sucessores,

concorrem para o aumento do custo de vida. A desvalori- Dir-se-ia que a irresponsabilidade houvesse fixado O tal Plano de Obras pode ser e deve ser trabalho sin-

zacão da nossa moeda com o dolal' a Cr$ 100,00 e a libra domiciiio e-'1'esidência no Palácio do govêrno de Sant.a Ca- cero dos que o elãboraram, Partindo, entretanto, do Si',

a. Cr$ 250,00, foi () rnÓlime a despertar uma reação das tal'ina,
.

Irineu ,Bornhausen, sem condição administrativa e sem

forças políticas, ah1l'madas com as perspetivas das dífi- Du"-se-ia que o Si'. Irineu Bornhausen, paTa encenar. autOlidade moral paI'a. apreseotá.-Io, transmuda.-se em ex

cuIdades do povo, já beitando à miséria, COiU um padrã,1) a sua calamitosa administração de promessas e.sqüecidas, llediente 4e sa.ngue-suguismo sôbre seus sucessores. O atual

de vida ínfimo ou mais trág-ico ainda, porque a media já tivesse tomado por mascote dos seus úlf<unGs dias de po- governador não se contentou de ser o chupim do govêi'TIO
vai l'esvalantl0 da. subnutrição para a fome. der, aqueles simbólicos três macaqUinhos orientais, um federal e dos govêí'nos antel'Íores: quer ser o chupim dos

Na veruade, os l'eélfi:SOS que há dois anos ofel'er.iam surdo, ouh'o mudo e o terceiro cego, futuros,

um teor de vida modesto, são hoje insuficientes ao bino-' Encastela(lo no solar que milhões e milhões e1'igÍl'am, / Anote-se, por exemplo, o seg'uinte: às vespCl'as de dei-

mio comida e roupa. S. Exa., de fato, está surdo às vozes {la razão e às qlleixas xar o I10{ler, o sr'; Bornhausen acena com centenas de jal'-
E é justamente nest.a ,hora de rCI!Cl'de na quebra (lu da coletividade que confiou na sua palavra' de candidato; cUns-de-infâncias pal'a as crianças catal'inenses, Out.l'os

poaer aquisiHvo do nosso dinheho; é nesse momento to!'· está mudo às críticas ao seu gOVêl'llO, pois que, forçosa- gOVêl"llO, por iniciativa sua, farão esses jardins, Mas ele,
mentoso Ih crise qUe alarma a Nação e Inc, despeí'ta a mente, há-de compreender que a sua defesa e a dos seus de ,si, o que fez por essas cl'ianças foi tirar-lhes, em parte

flpinião }Jolítica contJ.'a lll?VO>l gl'aValUes ilHe venham actti- atos l1ã,o pode seI' feita. com as piadas e as anedotas da e no todo, a sOila escolar que a.ntes l'ecebiam,

neZ3.l' {) povo bt·asneiro; é nessa ocasião em que qualqucl' imprensa que o paramenta de estadista; e está cego a. Para obras como essa, desses jardins, que poderão ser

sobrecarga tem o sentido de um rasiilho de pólvora f' l'e.. ponto de não ver o próprio meio ambient� em que vive. úteis, mas no momento não são possíveis, valerá o enorme

bôa em IH�otestos já desordenados; é neSEa hora em que, Sóme·llte um nmdo-cego-surdo, numa hora cruciante sacrifício que exig'e do P(wo? Se hÍí cinco anos passados
a prudêu('ill e o hatn senso determinam medidas que es- e trág'ica, cometeria e leviandade inaCl:editável de a,pelar S. Exa, classificava de crime todo e qualquer aument... de

taciOíicm a intl':ulquíltdade e consolem o sofrimento 1)0.. 111l1'a o povo, pedimlo-lhe mais' sofrimentos, pedindo-lhe impostos, que nome dará hoje ao aumento que pe(le? Será

JlUIur _ é nesse instante mesmo que o g-ovênlO catarinen- mais paciência, pedindo-lhe mais heroisnlU,' que S. Exa, ainda não tomou eonbecimento nem ouviu di

se �Ol'l'C ao l;oder' legisiativo para pedh'-lhe nada mais E de onele parte êsse apêlo? De qUeltl· ,algum dia, d11- zer que o povo está s.ob as cruzes da mais aguda crise de

nadlt menos do que 2ll% de aumento. no imposto de vendas rante alg'umas horas ou alguns minutos, confraternizou que ha registro na história? Será comprando centenas de

e consign:lções, o mais anti-econômico de todos os im�os. com êsse mesmo povo, ao menos pal'a dizer-lh'e a sua so..: jeeps eleitoreiros, que duram três anos, que S, Exa, quel'

tos e aquele que, senüo indireto, l'ccai diretamente sobn', lidal'iedade e a compreensão dos seus spfr'üaentos? Não! su,lvãt· o Estado em (1ez? Será que S, Exa, ainda não se

c. povo e sõbl'c !iS utHiita.des indíspensaveis em iodos os Parte de um castelo encantaédo pelo luxQ e pelo, confôr"to. percebeu que não -Pode mais al'l'emetel' contra () povo, im-

d!as a tmlas as casas, Fa.m q,ié o pa,fi lHirará ao 'I\�5frUi'íl m�i5 �U% " �G 11...õêillênte?

Às 17 horas a

Militar ofereceu
Guarnição
ao Exmo.

Sr. General Eudoro um "co

ck-tail", no Salão de Honra
do 14.0 B. C., ao qual com

pareceram altas Autoridades
Civis e Militares.
O ESTADO rogando em re ..

gístrar a visita de S. Bxcía,
formula os melhores votos de
feliz estada nesta Capital.

A VIAGEM DO PRESIDENTE CAFE'
,

RIO, 22 (V. A.) - Está de- presidente, atendendo,
ríníüvamente assentada a<

I
sim, ao convite especial

partida do presídnete Café
I
lhe foi formulado pelo

Filho, a 20 ele 'abril próximo, vemo português.
para a visita oficial à Portu-

gal. Sua excía. irá de avião
até Casablanca e dali a bor
do do 'I'amandaré a Lisboa,
A comitiva do sr. Café Filho

as

que
go-

no ra 10 o e rma�
não terá mais de quinze in- CHILE, 22 CU. P.l - O sr.

tegrantes. Acompanhará ao Jorge Aravena, ministro da

chefe do governo também o Saúde e presidente do Ban
ministro da Marinha. Tam-I co do Estado do Chile, de

bém o general Juarez Távo- clarou que o governo vai de

ra, chefe da casa militar, in- terminar o fechamento do

tegrará a comitiva presklen .. 1 jornal EL DEBATE, de ten

cia!. Por outro lado, o

chan-I dên�ia� lib:rai.s, e suspe�c�el'
celer Raul Fernandes re801- a dlvulgaçao ete comentarias

veu. também acompanhar o politicas pelo rádio.

TOLHENDO A
LIBERDADE

PARTIDO TRABALHISTA' NACIONAL
Recebemos e agradecemos:
Florianópolis, 19 de março

de 1955.
Ilmo Snr.
Diretor de "O ·STADO"

se'us correligionários e sim

patizantes e dos trabalhado·
res em. geral.

.

Cordiais Saudações'
Octacilio Nascimento

Presidente
Walmor de Oliveira
Vice-Presidente

Nesta
Prezado'Senhor:

RADIODIFUSÃO

o TEMPO EM SAO JOSE'
Homenagem ao dep. Alfredo Cherem

e ao Juiz da Comarca
Figuras de destaque na

quele município e grande
massa popular comparece
ram à 'justa homenagem, fa':..
lando, na ocasião, em nome

do sr. Leopoldo Jutel, o sr,

Gentil Sandi, Prefeito Muni
cipal.
Discursaram, ainda, enal�

tecendo os homenageados, os
sr§.. Tenente João Amaro Vi·
eira e José Ferreira de Sou
za.

Por fim, agradecendo, o

Deputado Alfredo Cherem e

o dr. Juiz da Comarca pro
feriram belos discursos viva
mente aplaudidoll.

o RISODA CIDADE,,·

Entã.o é só por isso,
dona UdenUda, que à.

sra, manda atacar o

dr. Nel'êu?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Flortanópol,s, QuarLa Ieira, 23 de Marf)o de 1955
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A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

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

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

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

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos casinha e instalações san itarias, lugar para

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

de frente por 25 de fundos. Otimo local para construo

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

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

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

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

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

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

Jantar, casinha e instalação sanítaría completa,
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito fi

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA ].'LORESTAL
REGIONAl.

"ACôRDO" COM O ES'f ..\DO DE

SAN'!'A CATARlNA
A V I S O

A Delegacia Florestal Regi.onal,·
no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e eeelôgtcos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

(Deer. �3.793 ele 23-1-]934) em todo o Estado.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

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

restal competente, conforme dispõe (I Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades.
UEFLORESTAl\IEN'l'O

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dlspõe de mudas e se

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

tenção de empréstimos para retlorestamento no Banco rlo

Brnsll, com juros de 7% .e p'razo de 15 anos.

sala dei' Os interessados em assuntos florestais, para a obten-

ção de maiores sclarcctrnentos e requererem aatortzacâo
de Jícençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agêneias Florestais Municipais ou diretnmen
te a esta Repartição, sltnada à rua Santos Dumont n", 6

na cidade de Lon dr ina-Para- em Florianópolis.
Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.
l:i:ndereço telegráfico: Agrtsílva - Florianópolis, f;.

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra

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

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas -Ioca.liza

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena 11. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a qualquer hora
Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re-

-

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

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

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

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU8 DO

84PIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf � Joinville '_ 'Curitiba

Agência:
.-

Rua Deodoro e8quina�da
Rua 'I'enente Bílveíre

.\

FARMACIA DE PLANTA0
MtS DE MARÇO

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense Rua

I
BAi;CO a.1e C.�f�ITO p.OPUlAR�I� AGRI�OlA I I

R'''' ln.· lií.!: .' I
. �-..{� u""Oa-r{Vj, lU· •..

f'LORlAN6POlIS - 5ró..<:'órumó..
. . .

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Traj ano.

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

selheiro Mafra.
27 Domingo - I"armácia Esperança _. Rua Con. Mafra.

�------------------------------------------------------�--------:-------�--------.

DRA.WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. I. LOBATO
FILHO

.8 Doenças do aparetho re�ll(ratório

I TUBERCULOSE
DR. ANTÓNIO DIB RADIOGHAFIA E RADIOSCOl'IA

MUSSI' I DOS PULMOES
_ MÉDICOS _

Círurgta do 'rorax .

CIRURGIA.CLíNICA [Formado pela Facnldade Nacío-

GERAL.PARTOS !n�l. d� Me�!ciIla, Tislologlsta e

Serviço completo e especiali- Ttsí ocl rurgfãu do Hospital Na-

zado das DOENÇAS DEl SENHO- 1 teu Ramos

RAS, com modernos métodos. de ,Curso de especlalizaçãe p�ta
díagnõsttcos e tratamento. S. N. T. E�-Interno e EI.-1!1I1I1'.
:'lJLf'OSCO PIA _ H!STERO _ tente de, Cirurgia do Prof. 1110
SALPINGOGRA.FIA - METAto- hnlmaries (RIo).

LISMO
.

BASAL Cans: Felipe Schmldt, 18 -

.. Radioterapia por onda. eurt.. -
. Fone 8801

Eletrocoagnlação - Ra.loll Ultra I
Atende em hora mat'�ad8..

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves JUnIor,
Consultório: Rua Trajano, n. 1, 80 _. Fone: 2395

1° J��:�o-;- �:�f�cià8 df2 ���!�pi� DR. YLMAR-C-O-R-R-·it�-
Dr. MUSSI.

.

CLfl\ICA MÉDICA
Das 15 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10 - 18 bo·

MUSSI raso

Residência: Avenida 'from- Rua Tiradente 9 - Fone M11i
powsky, 84.

o ESTADO

MÁRIO DE L_ARMO Dr. Vidal Dtlfra Filho
r

CANTIÇAO I ESPECIALIS'l'A EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEillOM É D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL - DIS'fÚRBIOS DO RECEM-

CLíNICA DE CRIANÇAS �ASCIDO - ASSIST�NCIA . TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
ADULTOS

I REMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET:f:NCIA INFANTIL
(FALTA DE APE'fITE) - TRATAMENTO DA ENURESE- NOTURNA

.

EM CRIANÇAS
_

E ADOLESCENTES - DISTúRBIOS
PSICOLoGICOS DA - INFANCIA - ENFERMIDADES DA INl!'ANCIA DE MANEIRA GERAL

. C -

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 88
CONSULTAS - DAS 2· AS 5 HORAS:

.

CONSULTAS CI HORA MARCAI'â.: FONE 8166
RESTDÉNCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE I$1(6)ATE]'.;DE CHAMADOS A DOMICILIO

'

i Navio�Motor «Carl Ho.pcken

s;, 8110 AI.iu1lal D,04.'.. <.I41. L" ••d.,
'.

Fi)l<l.:W UD tUII W4. r."al, S4$

INFORMAÇOES CII.RJ'tIP ",�' ."
.. ,

flUGIiÁtu PH05E.ilBU "". 4.?1lANA -

UTEIS _
..

_.-.-----�------�--

O leitor enc:t�:á, nesta co-Iluna, informações que nec- ,ait�,
diàriamente e de imediato:
.10RNAIS Telefone
O Estado .........•....•. 8.022
A Gazeta ..........••.... 2.656
Diário da Tarde... .. .. . .. 3.579

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

!.,C·IHOSPITAIS___________________________ Caridade:
(Provedor) 2.814

(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos 8.831
Militar 8.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) 8.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 8.121

CHAMADOS UR·
GENTES

Corpo de Bombeiros ...•

I se����) . ��.z....(���I.a.���
Polícia (Sala Comissário

I Policia (Gab. Delegado) ..

I·
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

f AÉREO
TAC .

Cruzeiro do Sul ..

Panair ......•...........
Varig ..................•

Lóide Aéreo .

Real .

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux ......•..............
Magestic .

Metropol .

La Porta .

Cacique .

Central .....•...........
Estrela , .

rk��kEÍTO"
.

Dtsque ..••..••.•••.•••••

INDICADOR PROFISSIONAL\ DR.

RO����;ASTOS
Com prática no Huspltal São.

DR. WALMOR ZOMER Francisco de AssIs e na "'lInta I
GARCIA Casa do Rio de. Janeiro )

Diplomado pela lr'acaldad� Na- CLINICA MÊDICA
cíonal de Medicina da Untver- CARDIOLOGIA

sidade do Brasil _
Contultório: Rua vitor Mei-

Ex-Interno por concurso da Ma- reles, 22 Tel. 2675.

ternidade-Escola Horários: Segundas, Qu"rtlls e

(Serviço do. Prof. Octávio Bo- Sexta feiras:
drigues Lima) Das 1(j às 18 horas.

Ex-Interno do Serviço dé Círur- Residência: Rua Felipe Seh-
gia do Hospital I. A. P. E. 'I' C. midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

do Rio de Janeiro
.

Tel. 3.002,
Médico do llospltlll de .--.....:.---- ---

Caridade DR. HENRIQUE PRISCO Meirelles, 22.
DOENÇAS DEl SENHORAS PARAISO HORARIO:

PARTOS - OPERAÇÕES ._

Cons : Rua João Pinto n, 16, �

M�DICO Das 13 às 16 horas. '"

das 16,00 às 18,00 noras, I Operações
.•

- Doençail. de Se- Teh ; Cons. _ 3.415 _ Bes,
Formado pela Faculdade Nací

Pela manha- atende dl'''- nhoras - Cunlca de Adultos. I . '.

aaol de Medicina Vniver_idade
lO 2276 FI I d B '1 Puericultura - Pediatria

riamente no B.o�pitlil de Curso de Especiaiização no
- .. - orlanopo iS.

RTO �E I.WEI ao Pllel'icultõr do Departamento
Carid!lde. Hospital dos Servidore. do .il-

'\- .• Aperfeiçoamente na "Casa de Nacional da Criança. Ex-Assis·
Residência: ta��. .

d P :f M t
.

DR. MARIO WEN� Saude São Miguel" tente do Prof. Martagão Gesteira
Rua: General Bitteucourt n. erVJç.o o 1'0.. ar ano da DHAUSEN Prol. Fernando !'allHno na Universida1:le do Brasil. Ex-

101. Andrade) .. " ,- -- m r t � Médico do Instituto Fernande"
Telefone: 2.692. Con.sultaB - j'ela manhA no CL!NICA MEDICA DEI ADuL.LOS n erno por.. anos do Serviço "

HospItal de Caridade E CRIANÇAS de Cirurgia Figueira·Sel·viços dos Frofs Ce-

--··�D-··R·-N-E·-WT---O-N--- A tarde das 1630 bH em dian- Consultório - Rua João Pill- Prof. Pedro de Moura za1'. Pernetta e Mário OJinto. -.-

te no consultórío á Rua Nunel to, 10 - Tel. M. 769. Estagio por 1 ano !ta "Mater- no Rio de Janeiro. Ex-médico es-

DR. JOSl1: TAVARES b;AVlLA Machado 17 ;);aquinll d. 'l'in- ConsuJta�: Das 4 Ai ii hor�g. nidade - Es,·ola" tagiário do Serviço de Pediatria
�,

IRACEMA.. CIRURGIA GERAL dentes. Tel.27C .

Resldencla: Rua Estev81 Jú- Prot. Otávio Rodrigues Lima
. do Hospital do lpase (prot. Luiz

DR. JÚLIO DOIN D'oenças de Senhoras _ Prodo- . Residencia _ rUEi Pr61l1dente mor, 46. Tel. 2.812. Interno por li �no do P;·�nto I To.nes Barboza) no Rio rte da-

VIElo " J MOLE'STIAS NERVOSAS l!l Socorro ! nelTO.

.

i .1.\...'"10.
MEN IS CLINICA GER L

logía � metrlcldade Médica Coutinho 44.
DR ANTONIO DA'l'JS'l'A OPERAÇOES Pediatl'a do Hospital de Cari-

MEDICO I D Tt .

-

N
. -

1 d D
A Consultório: ..Rua Vitor Mel- CLINICA

. .. CLINICA DE ADULT 1 da de. Médico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM OLHOS..

r elV!çO aC1l?na e oen- �eles ·n. 28 - Telefone: 8307.
..

de
_-o

JUNIOR . DOENÇAS DI!) SENf:OR:\S de Saúde de Florianópolis. Fed1'a-
OUVIDOS, NARiZ jJ GARGAN'fA ,ças Mootals: _ . Consultas:

.

Das 15 horas em OLHOS OuVIDOS NARJ:tj
TRATAMENTO .lií OPERA"OES' Chefe do ambuJatll1 o da lilltle- diante.

.

Fi CARGANTA· I
CLINICA ESPECl:,pZADA DE C�NSULTAS:. No Hospitai dl1 t:a da Assistencia Médico - So-

'\! ne Mental
.f

DO _
CRIANÇAS C1.Oandade, dianamente das 8 à.!' elal da Ar.m.ada. .

Infra-Vermelho - Nehtlllza�!lo -I' P.iquiatra do Hoapl'tal _

Residência: F'one, 3.422 C It d 9 li 11 b I C lt R T d
.

UItra-So:"'1 Colô"ul'!I Sant'Ana
. Rna: BluménalJ n. 71. DR GUERREIRO DA FONSECA

onsu ,as as s
. ?y.as.· .. _

onsu 01'10: ua I arentes

d I DOENÇAS DO APARELHO DI- eh f S.
.

d
Res. e Cana. Padre 1i!:linelilllUl. No consultórIO, li Rua JOIIO 9.

(Tratamento e _lIln1l8 te .em Convulsoterapia pelo eletro. GESTIVO _ ULCERAS DO .ES-
e e do

. ervl911 , e.

OTORJ-Il:!. Pint� nr. 16 (lo andar) Consultas, diáriamente das

.

operaçao) choque e cardíazol. 11l8ulin era- .. ,
NO do HospItal tle .Flol'lan.ópohs DlarIamente ..das 10 às 12 e das

115
horas em diante.

Anglo-retln08copia - RecelÚl-de pia. Malarioterapia. Psicoterapia ..
TO'llAGO E DUODENO, AJ,E.R- Possue a CLINICA. os APARE- ADVOGADOS 114 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveirll

Oeatos - Moderno i!qalpamento CONSULTAS: merçllu e Ql'lin.
GIA·DERMATOLOGIA .B CLX-ILHO� MAIS, MODERNOS PARA

DR JOSÉ ME'DEIROS RESIl?ENGIA: - R'_a Duarte S/No Esq. Padre Roma.
de Oto-2lnota�ln"oI0Ili. (iln.lco tas das 15 às 16 noras. Sabado' NICA GERAL TRA'IAMENfO das DODN.NCAS

I
. <

.

StlUtel, 129 - Florianópolis.· Tel. 2530

•

DO Elltado) • (manhi) DR. JULIO PAUPIU Ida
ESPECIALIDADE VIEIRA DR I· N G l E T T OHorárlo du Q Aa 12 hora. a I Rua Anita Ganbaldi, li1J.uina

.

FILHO
Consultas - pela me.nhi no

_- ADYOGADO -

das 16 à� 1.8 horas.
. . Ide General Bittencourt. . , •

. IHqS�ITAL. Caixa Postai 150 - Jtajat
• •

ConsultórJ�: - Rua Vüo:r iil.l- RESIDENClA: RIJa Bocaill.va Ex mterno dI' 20 enfermarIa A .tARDE - das Z III 5 -

I Sant C t 'a
.

DiaO'nóstica-Trato. CII'n·l·co e Cit·u·rgl'c'o d.as D
reles 22 -l"one �675� 139 Tel.2901

'
e Serviço .

de gastro-enterologia' no CONSULTORIO
a a arlIl . .. • oenças e

Res. - Rua Sao JorICe 20 -

_ da Santa Casa do Rio da Janeiro I CONSULTORIO - Rua dOI

j
Afecções de Adultos e Crianças.

Fone 2421. DR. ARMANDO VA.lJ!}. I (Prof. W. Berardinelli). ILHEOS nO 2 DR. CLARNO G. Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - ,!'isioloO'ia

S
Curso de neurologia (Prot. RESIDENCIA - Felipe Sc:h- GALLETTl ..

.DR. SAMUEL FONSECA RIO DE AS IS Austregesilo). .

midt nQ 113 Tel. 2366 _ ADVOGADO �
Ginecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologi.a.

CIRURGIÃO-DEN'rIST.A Dos Serviçol de Clínica lntiUlt1l Ex interno do Hospital Illater- Rua Vitor Meirelali, 60. Curas de emagrecimento e engorde.
Clinica - Cirurgia - Protese da ASlillitêncla Municipal e ROI- nidade V. Amaral. DR. ANTONTO MONIZ FONEi" 468

i
.

d C ld d DOENÇ.A" INTEDNAS
.

:.... Doenças da velhice.
Dentária p tal e ar a e - "'... DE A RAGÁO - Florianópoll• ..:._

Ralos X e Infra-Vervelho CUN"ICA MÉDICA Dii CRIA.N'- Coração. Estômago, intestino; "r.... � ALTA CIRURGIA
Consúltório e Residência: Rua ÇAS El ADULTOS fígado e vias biliares. Rins, ova- CIRURGIA TREUMA'rOLOGIA DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Maébado Ií. - Alergia - riôs e útero. Ortopedfa
Telefone: 2225 Consultório: RUil Nunel lKa- Consultório' Vitor &ei1'e1111 Consultório: JoãQ Pinto, 18. ALMEIDA Consultório: Rua l<'ernando Machado, n. 6 - 10 andar.

COTlsultas:· tias 8,00 b 11,110 chado, 7 - Consultali da. 16 li 22. Das 15 às 17 diàriamente. ADVOGADO Telefone 22-27.
II das 14,00 ás 18 horas 18 horas .Das 16 às 1& horas. Menos aos Sábados EscI'Ítório e Residência: H

•

i D 14'
Exclusivamente com hora mar- Res�dência: Rua Marechal Gui- Residência: RUIi Bocaiuva 20. Res: Bocaiuva 135. Av. Herciiio Luz, 15

orar o: as: as 18 horas (exceto aos Sábados).

cada. . lhp.rme, õ - Fône: 1781 Fone: 3458. Fone: - 2.714. Telefone: 2846. Pela Manhã e aos Sábados atenderá sàmente com hora
marcada .

o ESTADO
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORJ.ANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajai, Santos, São S."

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuoa não
pl'ejudic,arão o horá:-io de chegada no RIO (Ida) ,

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

-0-
ADMINISTRAÇÃO

Redacâo e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'fel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBEN"! A. RAMOS.

Gereute : DOMINGOS F. Dli
_ AQUINO
Representantes:

. Representaçõea A. S. L-.r<l.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 4.0 - 6°

andar.
Tel.: 22·6924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novemb r» 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSfNA'rURAS
Na Cilpitlll

Ano , 170,00
Semestre Cr, UO,OO

No Interior
Ano Cr$ 2�0,OO
Semestre Cr$1l0,OO
Anúncio mediante rontráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão da-olvides.
A direção não se responaabi líza

p e los conceitos emitidos n08 ar

tigos assinados.

Restaurante Nipoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I . _

Desconto especial para os senhores viajantes.

-Raios
aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogr!\rta� e radíescoptas,
Pulmões e coração (torax).

,

Estomago - intestinos e figado (celeclstograffa),
Rins e bexiga (Pieloguafia),
Utero e anexos: Bistero-salpingografla com Insufla

ção das trompas para díagnôsttco da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos dlametros da bacia para orienta

ção Cio parto (Rádío-pelvlmetrla).
Díàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

06 I

Doenças Internas

CORAÇAO - FIGADO :
RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILI.S
Consultório - Rua Victor

DR. NEY PERRONE
MUND

DR. ALVAROD�
CARVALHO

._r •__ • , �__,_�_'

Lavalldo com Sabão

\?iraem ESp,ecialidade
da Cla. TIIIEL INDUSTBIIL-JolovI1l8. (marca registrada)

ecoDop)iza-se:tempo e dinheiro

l

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Clube "Falo Amador"
REAL AEROVIAS. Se-'

gurida, �u�rta.� e Sábados, Ide Ploriauôpoüs, para por-Ito Alegre, as 16 :00 horas.
HOJ'e dia 23 ás 20 horas na nova séde da I". C. D.,

"'358 f '. " ,

Telefon� para c. ,e aça á rua Tiradentes nO. 3, REUNIÃO. Tema: diversos e par-
sua reservar ticipação dos sócios da CFAF 110 VIII Salão Capixaba
-------.---

de 'Arte Fotografíca amadorista.

�"e'�.! J
/'

NO LAR E NA SOCIEDADE'
A DIRETDRIA

TUA VOZ Cinema Eletro-Técnica Indústria
e Comércio S. A.

AVISO
Acham-se à disposição dos senhoré� acionistas os

.documen tos a que se refere o art. 99 da lei das Socíedades
por Ações.· .

.'

Florianópolis, 11 de março de 1955..

(Leonel T. Pereira) _ Diretor-Presidente

(Juvenal N. Pereira) _ Diretor-Gerente

Casimiro de Abreu

I (Hangman's Knot)
Direção e Cena rio �e Roy

IHugginS
_ Produçao de

Harry Joe Brown - Foto

grafia em Technicolor de

Charles Lawton Jr. - Se

gunda Unidade a cargo de

Yakima Cannut. Elenco:

Randolph Scott, Donna
Reed, Lee Marvin, Ray 'I'eal,
Claude Jarman Jr.; Clem

Bevans, Guinn Williams, Ri
chard Denning, Monte Blue,
Scott _ Brown - Colum
bia.

A tua vóz vem d'a ImR, fresca e pura
orno um bafo de infante adormecido:

Se cantas _ dás um raio de ventura;
Se choras _ tudo chora ao teu gemido!

Quando me deixas, longo tempo ainda

Que sae sorrindo dessa bôca linda,
Ouco-te a falar _ musiea divina,
Harpa mimosa que só Deus afina

A tua vós me alegra e me embriaga;
Assim a brisa, de perfumes rica,
Sussurra nos rosais, suspira e afaga ...
Passa, é verdade, mas o aroma fica!

CINE RITZ, A P-ARTIR DE 1° DE ABRIL
Cinemascopexxx

Veterano do cinema, e, O Centro de .Irradiaçãc-,ANIVERSÁRIOS I é o nome que tomou um ga- c

id d R -

I
L >

FAZEM ANOS HOJE: \ lante e robusto garoto que, com 51 anos de I. a e, an Mental "Amor e uz' realizaCJ , J' ,

I I h S ott continua ape- - E té tod_ sr Manoel Felix Car- veiu enriquecer o venturoso c o p
.

cott

d
'

d s
sessoes so encas, as as se-

,

I ar de tudo sen o um o .

d fei as às 2030 a ruadoso chefe da Secção de lar do nosso prezado conter-

'ts< • 1
'

,,_ b "gun as II', •
,

I -

C B t G ma is popu ares COW oys Conselheiro MaL" 35 20Drogada da Firma Carlo.s rarieo sr. esar as os o'
d

.•
- 1'1"'. o.J-

. I
. de Hollywoo . 'andarHoepcke S. A. e pessoa de Il11es e (e sua exma. esposa

1 1 em sua
lU' '

,

R G A pesar de raver I ENTRADA FRANCAgrande conceito na socieda- l rl. Mana Helena
.
amos 0-. -.

f e
.

• I car-reira uma ase em qu ....=======_=�di ( ! mes, ocorr-ído va 19 do {!or-' .' <,
.... _e oca , 1

•

"S-
i se dedicou a papeis roman-

_ menina Oelette Baião rente, na Maternidade ao,". êdlas f' tI'-., ", ':3 b t ião" ·t· lt I I t1COS em come ias so IS
.da Costa, di lêta f.J!�mha do

J eAas iao

"tn:s a capi a

't- _ cadas, como MY FAVORI- cheio de prós e contras: um
sr. Homero Natividade da I os ven UI osos

. ge�;�. I

TE WIFE e ROBERTA, não desempenho seguro do trio
Costa e de sua exma. esposa Ires e ao galante prrmcgem-

_

.

di l
-

11e central RA'N,DOLPH SCOT,.- . . . 1"
- -

O ES esconde apre 1 eçao q v

d Joana Baião da Costa, re- to as fe [citações de -

I" _ tern" ênero DONNA REED e o estrei-:
,. TADO tem pe o wes em , ge

.sídentes em La��llla,.. dos mais genuinos do C111e- ante LEE MARYIN,' como,
- sra, DO�Illa Albaní,

ma, e, no qual, nos últimos um sádico, em atuação des-
viúva do sa:ldoso :onter- p

..

,
.

d' D�' I anos, vem truba'lhando, con- tacada, boa fotografia de
râneo s,r. L�I� AI?�11l _I receio O 18 !tínua e ininterruptamente, Charles LAWTON Jr.; en-
_ dr. Hélio Mílton Pe

.

na execução de um progra- tretanto uma série de coin-
reira, Inspetor de Coleto- DEFESA DOS OLHOS I ma que tem mais de comer- cidências e facilidades na .

rias Federais A I itura de perto cansa

I cial do que de artístico. resolução dos problemas, _,
_ sr. Celso �ilv�il:a de os. ol�os e :oncorre pa�a a

I Em 2 grupos podem ser somente, servem para qu,:-!Souza, alto .fL:nclOnano da

I
tmojna. MU1�a� pessoas lêem ,divididos os filmes de Ran- j brar o ritmo humano e PSI- A MAIS EMPOLGANTE HISTóRIA DE AMOR E FÉ

Imprensa Oflclal. d; perto :l11.1cam"e'h-te por, dolph Scott: 10) a série de cológico da t,ra.ma, _o que faz I NARRADA PELO CINEMA!
_ sta, Rosa Maria Le- tôrça do habito que cum- filmes que produz em so- seja muito fácil, nao levar a

hnkuhl pre corrigrr. Outras, po- i(;iedade com Harry Joe Isério, a obra em conjunto. 1---------------------
_ sta. Na.dir Barreto rérn, f'nzem-no porque a vis- .Brown e que são distribui- A direção é do estrelante P-.artíel·pana-O_ sr. Egídio Amorim t!1 já não está boa e não lhes dos pela Columbia, sendo co- nOY HUGGINS, que tam- y_ dr. José Dutra permite ler à distância rn-'

nhecidas corno Produções bém foi o cenarista, função
._ sr. EllCli les Jorge da

Izoável:.,E�:es c�sos ?recisal� SCOTT-BROWN, como é o em que já e�'a experimenta- CESAR BASTOS GO�ES .e ,MARIA HELENA_RA-Cunha
.

de .coIleçao Ime�lat�, pOI caso de O LAÇO DO CAR-I do, e se apresenta a�enas MOS GOMES participam as pessoas das suas l,elaçoes o
- snra, Mana de. Lour- i

meio de .le�tes indicadas RASCO; 20) os filmes que. discreta, tendo. Sido aJuda-I nuscimanto do seu piimogê» ito VALERTO GOMES NE-des Wagller Calden:a de por :.:"pecI�lJstas., �.
faz p�ra diversos "studios" d?, nas sequenclas de corre-I TO, ocorrido a 19 do. corrente, na Maternidade "São Se-Andrada: esposa do SI. Jo- coloque §��ple, � .,Jor. de Hollywood, como a Fox� nas, saltos es�t�culares e 'bastià".

,
,sé Cald )lra de Andrada, �I- 11�1 nu o 11vro a "O ou R. K. O., a Paramounc, e, ontras cenas �engosas .q�e·'

-

Florianópolis, 20 ele . arço de 1.955.to funcionário dos CorrelOs 30 centímetros do § ultimamente, com' certa re- requerem teclllca, perfeIçao
.

e Telegrafos; olhos. Se assim niío gulal'idade, alternando com e coragem, a fim de serem � _

NASCIMENTO conseguir ler, consulte
aS SCOTT-BROWN, a War- f'on"incentes, pelo especia-

ALERIO GOMES NETO o médico oculista.
-Iner Bros., de onde saíram, lista YAKIMA CANNUT,

SNES. entre outros, TALHADO EM um veterano no ramo.

G R A N I TO (Súgarfoot), O exgaroto C1aulle Jar
nURO DA DISCORDIA mal1 Jr., Ray Teal, Clem Be

(Cárson City), DE ARMA vans e os veteranos Monte
EM PUNHO Man Behind Blue Guinn Williams, for
the Gun). mam um conjunto de bons
Presume-se que, pelo fa- coadjuvantes, neste "wes-Ilo de o veterano Cowboi ser tem que, se consegue agra-Io produtor associado, os fil- dar, é·mais de uma forma

mes da série SCOTT _ quasi que exclusivamente
BROWN, tem sido sempre

I visual, constituin'do-se, as

sempre mais interessa11tes e! sim, num espetáculo que �e
mais bem cuidados que os! aceita como simples passa
demais. I tempo; o que, eútretanto,

DA BAIXADÁ, FLUlVI1- cada um. Há mesmo, na sél'ie, um' nãó quer dizer que o filme
�ENSE AO, NORTE DO I Rio-Minas-Espírito Santo "westernr" que chegou a' de ROY HUGGINS, não seja
ESPIRITO SANTO _ OS Numa das viagens pre-. chamar a atenção da crítica I superior a MARCADO PA
GEóGRAFOS CONGRES- paratórias realizadas, fo- especializada, pelo trata- RA MORRER (Ride the
SISTAS PERCORRERÃO 1'8m percorridos cêrca de li1ento. especial que lhe dis- Man) de Joseph Kane e O
AS MAIS DlVERSAS RE- 2,500 quilômetros. Os estu- pensou JON STURGES, e11-1 G U E R R A (Fot Osage)

GlõES DO PAíS. ,dos foram inidados na Bai- tão na Columbia; cüjo tiü]']o de Lesley Sellander, ambos

RIO, (Ag'ência Naciónal) xada Fluminense, com aces� foi SETE HOMENS MAUS com Rod Camero)1.
_ Em agosto próximo deve- so ii Serra do Mar, alcan-·I CWalking HiIls). Alias, Randolph Scott, pelo
rá realizar-se o' X'ilIII Con- ç:'llldo os g.eógrafos. o pl�- Sem alcançare� o nível muito que t�m feito pelo g�
gresso internacional, �le !l.alto de lVImas GerIa� e. VI- I

das grandes re�lIzações, d,o ner?, mereCIa, al:tes de fI

Geografia, sob Oja ausplcIOS sltando a zona metalurgIca.
I Oeste,' outros fllmes da se- � nahzar sua carreIra, uma 0-

do Conselho Nac.ional de. Após de cerem o Vale do rie, tem agradado dentro de portunidade de ouro, como

Geografia. I Rio Doce, atingiram a zon� : sua esfera, não só pela p1'e-1 a que foi dada a CARY CO-
Pela Comissão Ol'ganiza- pioneira do No�ote do E�p�- sença de Randolph' Scott" OPER em MATAR OU

dora do certame vem sendo I rito Santo, em ,lor:lada dn'I- que Sf!mpl'e foi um atol' con-I MORRER (High"Noon). o

feitas, gradativamente, as gida. pelo sr. �eI Str�uch, vince;1Íe e seguro, como, famoso filme de l� re� Zm

visitas ptcparatórias das ex- (;!Jete ela Secçao .!1eglOnal tambem, pelo fato de o ve- 11emann, o que nao e uma

cursües, em número de no- Les�: da Divisão de G,:o- terano ator, �empre encai-: hipótes� impossível de se

e que devem abranger as grafla do Conselho NaclO- xa em seus fIlmes, uma ou concretizar, sabendo-se co-

��is diversas regiões do nal de Geografia.
.

'

s violentas e 1'ea-1 mo são surpreendentes as

aís. Essas excursões pos- Essas viagens� como. f1- listas, tão a gosto do grande decisões, dos bons produto-�ibilitarão às centenas de (;OU dito, podem �e�' consId:- públicp, mas que, simulta-: res e das cois�s' inespera.
geógl.'afos estrangeiros, par� r!1das prepal�atOrI�s:. pOIS ',n�amente, o�erecem op�rtu- I

das e ainda ,maIS surpr�en- últimos lotês, na pra ia da Saudade; em Coqueiros,
ticipnntes, do Cong-re.sso que I q,:Je as e�cursoes ofICIaIS se- n:dad:s a dIretores de Ima· �eJ�tes que tem acontecido, ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

terá lugar nesta CapItal, um rao realIzadas �uando da gmaçao. I ultImamente, dentro da fa- 15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua

estudo mais seguro e com-
I reunião do refendo Con- O LAÇO DO CARRASCO bulosa Hollywood. encanada e luz.

pleto de nossa terra, no I gresso. é mais um desses filmes, I Darci Costa Informações no loca I com o snr. Gilberto Gheur.

campo da especialidade de I -------.....--·--_:_-----------.......:--------------------J�.-.:::-.,7--
AVENTURAS DO ZE�MUTRETA

Excursões preparalorias
ao XVIII Congresso:ln
lernacional de Geografia

Lotes à Venda

Vende-se
Vende-se um fogão "MIPA" em perfeito funciona

mento, poucos mêses' de uso, preço de ocasião por motivo
de transferencia.

Tratar Felipe Schmidt, 115.

De ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. mem

bros da Diretoria desta Sociedade, para uma reunião da

Diretol'ia no proximo dia 10 de abril, as 20 horas, nos

altos do Café Ponto Chie, (escritório do Sr. �urico I�os
terno) afim de tratar de assuntos de urgencIa e maXlmo

interesse.
'.

Outrossim, convido os associados que foram eleItos

para cargo de Diretoria e ainda não tom�ram posse, a

comparecerem no dia acima aprasado, afim de tomarem

posse dos respectivos cargos.
. .

Menot i D. Dlgiacomo
P .. Secretário Geral

3
---.-�._-

- . - �

CINE 'SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.
John Hall _ Lisa Fer

raday - em:

EXPRESSO DE BOMBAIM
No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.

Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 18 anos.

As 5 horas.
FERNANDEL (Don Ca

milo) em

O PEQUENO MUNDO DE
DON CAMILO

No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.

Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura Livre.

As 8 horas.
FERNANDEL (Don

Camilo) em

O PEQUENO MUNDO DE
DON CAMILO

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura Livre.

As 8 horas.

Tyrou e Power _ Norma
Shearer em:
MARIA ANTONIETA
No Programa:
Atualida eles Atlan.

55 x 8. Nac.

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

I:EI:'&J. - .

As 8 horas.
Jeff Chan dler _ Susan

BalJ em:

AO SUL DE SU '1ATRA

(Techn icolor)
No Programa:
Bandeirantes Na Teda.

Nac.

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

As 8 horas.
Sessão Popular

Vaughn Monroe _ Joan
Leslie em:

CHAMAS DA 'AMBIÇÃO
Programa:
Noticias da �emana N.
55 x 10. Nac.
Preços: 3,50 _ 2,00.
Censura até 14 anos.

As 8 horas.'

Espetacular Programa
Duplo

'lO) MACLóVIA Com: Ma
ria Felix _ Pedro Armen
dariz
20) RINCÃO DAS TOR

MENT�S Com: Dannis Mor

gan
No Programa:
Paisangens do Brasil.

Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50.
Censura até 14 anos.

CASA
ALUGA-SE o sobrado da

rlta João Pinto 19.

\' êr e tratar na parte
tcrrea.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cogita· a. F. C. f. um jogo . entre Caxias e
Seleção 'a CBpUal

Comenta-se nos meios ru- 'entrada em entendimentos tre o conjunto joinvilense e

tebolísticos que o SI;. Osni I com a diretoria do novo carn- a Seleção ela Capital.
Mello, 'digno presidente da: peão catarinense para a rea- Trata-se não há dúvida de
Federação Catarinense de lização de um encontro a- uma bôa idéia e naturalmen
Futebol, por ocasião do pré- mistoso nesta Capital, no I,te que devemos apoiá-la se

lio ele domingo último teria, próximo dia 3 de Abril, en- confirmada.

"

lElECO ENALTECE O TRABALHO DO
TÉCNICO WALDIR MAFRA

No festival do Unidos

Na tarde de sábado quan- conforme tive a oportunída
elo aproveitavamos as deli- ele de assistir é que demons
cias da praia para o natural tra melhor produção e con

descanso da luta cotidiana sequentemente melhor fut�
tivemos a feliz oportunidade bol e evolução técnica com

de manter uma util e inte- a utilizacão de tática indis
ressante palestra com o mais pensável 'ésta modalidade de

experimentado técnico de esporte e acredito que se to

SANTA CATARINA. dos os clubes amadores ti-
Estava o autor desta re- verem a mesma categoria elo

portagem acompanhado do Bangú muito cedo o nosso

técnico Waldir Mafra e do futebol apresentará melhor

player Cavallazzl, grande re- rendimento, vindo a subir o

velação do nosso futebol a- seu nível técnico, caso con

mador, quando Leléco reco- trárío continuará patinando
nhecendo o "coach" do Ban- na mediocridade". Com o Ás 17 h e 45m de domin- No União temos a assina
gú, aproximou-se declaran- decorrer do tempo Leléco

go teve início o prélio entre lar o beque 'I'osinho, que re
do o seu entusiasmo pelo contou algumas passagens União e Riachuelo. Tivemos velou ser a melhor figura
clube campeão amador de 54, interessantes de sua vida es-

a oportunidade de apreciar na cancha.
Não hesitou o ex-técnico da portíva, tendo esclarecido a melhor partida de sábado: Foi um segundo goleiro.
nossa seleção em apontar o que acabara de desfazer-se pelo. "Festival Monstro do' Sílvio' depois de saltar em
clube alví-rubro como. um de uma r:roposta. �o C,. A Unidos do 14". I vão, aparece To�inho" quasequadro para o futuro tendo Paranaenee em virtude da Não podemos apontar o por milagre, retirando a bo
gostado tanto da equipe co- dificuldade de viajar no mo- 'superior, técnicamente, em la que já tomava o rumo cer
mo do seu preparador. Lelé- mento devido ao �stado de, campo. Já que as duas equí- to. Nestes momentos o púco continuou declarando que saúde de ��l� gemtora que I

pes se empenharam o má- blico presente vibrava comesteve presente em um dos conforme ra era do nosso co-
ximo, para conquistar o sa- tão belas jogadas.treinos realizados contra o nhecimento acha-se com o
bar da vitória, Todos no União estive-Avaí e percebeu de início a seu estado ele saúde agra- Coube ao União abrir oram insplra díssimos. Ar-utilidade do sistema adotado vado. Depois disto os dois

ad
.

t marido que na primeí ra eta-marc . 01', preclsamen e, aos .pelo clube amador. A inteli- técnicos passaram a discutir
14 minutos de luta. Aos pa não aprovara como half,gência dos elementos que sobre sistemas e táticas de
15 minutos o juiz dava por fora trocado por Anísío,jogam à base de passes lon- futebol prático e moderno, I d"dencerrado o primeiro perío-, Este troca eu VI a aogos e contra ataques cum tendo durante a palestra o-

,
-

do. quadro e o União cresceu naprindo eficientemente as famoso '\:oach" catarínense
O lance do gol, surgiu de' cancha. Oswaldo deu uminstruções do técnico; nota

'I
enaltecido os conhecimentos

f
-

'd I" h " dversá, , . . . uma con usao na area o s ow em seus a versa-se logo que e uma caracte- ao Jovem treinador CUJO con-
R' h I M t' h

.

A d t,. ' ,-' • t" 1 -ent d' iac ue o. ar 111 o, num

11'1os.
rman o a uou comrístíca cUJO padrão satisfaz e curso es a senc o pren en 1-

I d' f li id d I' 1 t
., .

harmonísa o 'conjunto que elo por diversos clubes. Fi- ance e in e ICI a e, a 1- c es aq�le, ja q�le no prrmej-
sabe o que faz dentro da nalízando, Leléco fez indica-

I �hou a pelo�a no ft��do das l'0 penado nao correspon
cancha. Depois disso insistiu cão a Waldir Mafra, .sôbre I

I �des .�e WIlson, tirando o

1
deu; Anízio esteve empol

Leléco: "Não posso compre- como agir em certas ocasiões jalqUelIo da jogada. [gante dentro do seu padrão
ender com que originalidade difíceis e incentivando o

chamam os clubes Avaí, 'Fi- mais jovem técnico de San

gueirense, Paula Ramos e ta Catarina a continuar tra
outros de profissionais, por- balhando pelo engrandeci
quanto um clube amador menta do nosso futebol.

Vend'.-se
Um terreno c/B casas;

Para maiores detalhes, es- sendo� de madeira e uma

peramos hoje entrar em
I
de tijolo. Medindo a aréa

contacto com o ilustre es-
I
de 876,20m2, no valor de

portista que dirige a entída- : Cr$. 40.000,0?.Jratar à Rua
de da rua Tiradentes. ! Felipe Schmídt nO. 44, o Im-

i pério das Toalhas.

I

2° ANIVERSA'RIO DA A, E. ÁUSTRIA

Campo: 14° Batalhão de
Caçadores
Juiz: Gerson Demaria, Alcançou grande sucesso o cedores das partidas acima,

pr
..;-

com destaque. torneio-início do Campeona- terminou com a vitória do
Mal foi iniciado o Cam- \ conhecimentos, Era claro e Auxiliares: Waldir Cunha' to do Palmeiras, disputado Ferroviário que .obteve três

1 peonato de Basquetebol Ju-I evidente que não podiam

I
e Arí Gil.

. I domingo, pela manhã, no tentos contra dois dos pal-
venil e estando o de AdUI-! fazer muito. 'Quantas vezes

.

1° tempo: 1xO gol de,Mar- campo do Largo General meírenses
tos marcado para o mês, de ós j0gos perdiam seu brilho, tin ho (contra). I Osório. Marcaram para. o vencedor
Maio já estou prevendo as I pela simples falta de um Final: 1xO, pró União. O 1.0 jogo, disputado en- Guedes, Evaldo e Carioni,

dific�1da.des com q�e nos- juíz capaz. J]':ste al:o, aco�. �nião: Sílvio.; �nízio i
tre

. pall1�,eira�, e univers�l, todos no lo, tempo e para
sas equipes passarao, na tecerá a.me§m� cOls,a, pois (�lmando) e Tosmho, Moa'-lter:11l110u.favoravel ao .Pll- o vencido Enesio e B to, n�

'parte tocante às arbItra- nada fOI, provldenc1ado a Cll, Oswaldo e Armando. mell'O pOI 1 a 0, gol aSSll1a- segunda etapa.
gens. respeito.. Interessante, que e (Anízio); Osman, Fernan-Ilado por Beto, aos 4 minutos O vencedor elo torneio for ..

CAPITULO XXIX Triste, porém é a realida- um dos problemas mais sé- do, Vento Sul, Leme e Ce- do 2.0 tempo. mau com Evel'aldo, Hamil�
CAMPEONATO ESTADUAL DE Hj53 - "O PALITEI- de, que a FAC ainda lião rios pa;a ser resolvido e ceu.: '. I Veio a segunda.-. partida, ton e Cajú; Pedro, Alcides e

RO", UM JORNAL A SERVIÇO DA ESGRIMA. possua um Depto. de Árbi- até agora'nllida fizeram. Rlachuelo: W1lson; Mar- travada entre Cuntlbanos e Waldir; Volney, Carioni.
De acôrdo Com o calendário elaborado pela FESC, tros. Aliás, bem que há mui- Lançarei por meio dêste, tinh,o. e TO�1inho; �adir e I Ferroviário, vencendo �s�e Guedes, Balinha e Evaldo.

foram realizadas na sala d'armas da Polícia Militar, nos to podia tê-lo organizado, se uma idéia, que para mim, B.el1lClO; JaIme, ?Sl1l Zaca- último pela cont�gem mml- No próximo elomingo será
meses de março, abril e junho, as provas do campeonato I

não fôsse o malôgro da Es- acho ser um meio viável pa- nas, Dagmar e Ze Galego. ma, tento ele MIguel (con- iniciado oCampeonato com
estadual de 1953, competindo.. nestas provas as represen- cora de Arbitr"os, criada em 1'a regularizar esta situa- Troféu oferecido pelo sr. tra), aos ] 5 minutos do 1.0 os seguintes jogos: Palmei-

E
.

V d d L' D C I F t d t rinhas x Universal e Ferro-tações do ,arl'lga e1' e, o lra e oze. 1953. Tudo havia começado ção. A meu ver, a FAC, de- e 80 UI' a o. empoo
Sagrou-se campeã nas tres armas a representação da tão bem l1essa Escola. Num veriâ pedir por Nota Ofi- DEMAIS JOGOS DE O terceiro e decisivo pré- viário xCmitibanos.

Ass. AtI. Barriga Verde, defendida por cap. Rúi S. de esfôrço todo especial, o cro- cia! a todos os clu,bes ins- SÁBADO lia, disputado entre os ven-

Souza, ten. Carlos H. de Souza, Leonel Pereira e Ronald nista Dalmiro Mafra, Conse- critos, que indicassem pelo 1° jogo - 13h. 30 m.
Fetzgerard. guira cêrca de 30 alunos, menos um "jÚíz. Depois des- Tamandaré x Mangueira.

Foi vice campeã em florete e sabre o Lira Tênis, com todos com bo� vontade de sa Ilomeação (oficial), ela-' -:- vence�l o primeiro pela MECANICOS
Edgar Kampeck Pereira, Milton Melo, Alinor José Ru- aprender as regras de bas- borava um "Quadrinho de contagem mínima. - Juiz ��i;;;;_;lt�.r� '����L;�IR�Sthes, Milton Arantes e Ledeni lVI. Rosa, e vice-campeã em quytebol. Êsse curso e,ra di- Árbitros". Dias antes dos da contenda: Sebastião Car-
espada o Clube Doze de Agosto, com Cap. Gilberto da rígido pelo prof. Oswaldo jogos, formava 'a dupla de I valho,

..,.,

Silva, ten. Manoel Gomes, João Julio de Souza e Marcos Meira. Na aula de abertura, juizes e ninguém mais po-
2° jogo - 14 h. e 45 m, - �' �;:v'-'Moenich. o conhecido árbitró nacio- ,cleria falar, porque estava' Campos Novos x Curitiba- W!

.

x nal, Afonso Lefever, inau- tudo oficializado. Tenho cer-I nos. �ão houve esta partid� '''ir>�� Precisa-se no Estaleiro Arataca
x x g'Ul:ava solenemente o curso, teza, que os clubes colabora- por nua comperecer o CUl'I� Telefônes: 2.266 e 2.212,

Á próposito da participação de Santa Catarina 110 o qual prometia tel' um fim rão nessa púte. Primeiro ;tibanos em 'campo. Portanto I "'- 7
Campeonato Brasileiro de 1953, recebeu o cap. Rúi Sto-

I
coroado de êxito. Que enga- por ser de interesse comum, o vencedor foi o Campos No- ----------'---------,----

ckler de Souza o seguinte telegrama: no. Houve as primeiras au- segundo, evitará as famosas vos .

. "Cap. Rúi Stockler de Souza, Av. Hercilio Luz 189 - [Ias e pronto, acabava-se a, rusgas e reclamações 'por 3° jogo - 15 horas-
Fpolis - Aós entendimentos com Presidente CND fi- Escola, porque o Prof. Meira partes dos dirigentes. Sei Crispim Mira x Cruz e Sou
cou resolvido darmos filiação titulo precário até apro- desistia de ministrar às au� perfeitamente que pode�'ão I za. Venceu o último pelo
\vação estatutos afim permitir participação Santa Cata- las. Creio que teve suas ra- arl'lunar: esta situação por I pl�card de 1xO., O �rbi.trorina campeonato brasileiro que será realizado fin!3 maio zões íntimas para não con� outros meios. Logicamente, I fOI o Sr. Altamlro Sllvelra,
em Porto Alegre assim que marcarmos d'ias campeonato tinuar, dirigindo. Sem dú- oficiali;;;;ando, tudo sairá lo popular Mirim.
ordem dia. Favor enviar noticias respeito. Meu novo en- vida, algo o impediu de pros- bem. Se quer salvar os Cam- 4° jogo - 15 h. 50m. _:.

dereço é rua Paissandú 93-60 apto 25 Par�bens Cumpri seguir com o curso. M.as, a peonatos de 55, a FAC, que
A. D. Alvim Barbosa.

pl.'ometido. Joa quim do Couto Simões, Presidente." verd&de, é que até hoje es- trate de providenciar algu- Alvim Barbosa - Termi-
x tamos para saber quais os ma coisa a êste respeito. nando com um empate de

x x motivos que levaram o prof. Chega ,de assistirmos atas de zero à zero. Obedecendo
"O PALITEIRO" -- tlm jornal a serviço da esgrima. Meira a tomar aquela ati- deselegantes, anti-desporti- ao regulamento do Festival
Foi de surpresa, pois para o fáto não houve os coso tude. Triste fim. Fim sem vos e mais algumas coisas o juiz, fez que desempatastumeiros anúncios prévios, que, no dia 28 de marc;o de conclusão. Foi lamentável, simp'lesmente por falta d� sem por penalt. Saiu vence-

1953 surgiu na sala d'armas da Polícia Militar o jornal porque daqueles 30 -alunos, uma nO�'malização) que a to- dora por 3x1 a equipe da
"O PALITEIRO". pelos menos 5 seriam bem dó ceust6 requer, pois,_ sem A. D. Alvm Barbosa.

Em edição de exemplar único, por vezes dati1ogra- ,aproveitados. Se aquela Es- isto; teremos um novo fra- 5° jogo - 17 horas - Ca-
fado, por outras trabalhado a bico de pêna, "O PALI- cola tivesse ,continuado, a- casso. xias x Morro do Geraldo.
TEIRO", intitulando-se órgão oficial da esgrima cata- gora os clubes, não precisa- Para f'nalizar, se a FAC Termh1ando com o placard
l'inense, tomou a seu cargo comentar com' espírito e graça vam se incomodar, como no ainda nada providenciou, de 1xO pró Caxias. Juiz Se
as ocorrencias da sala, aplicando, quando necessano, Campeonato de 54. Partidas lanço um apêlo para que o

bastião Carvalho.
suas cutiladas, quasi, não forem cOmO os arrestos das es- que ficavam adiadas. Os clu- mais breve passiveI regulapadas, são contudo ferinas... bes não aceitavam qualquer rize êste caso. Será desola-Circulando nos dias de competição, "O PALITEIRO" juiz'e com muita razão. Os dor se continuar como notem c\lmprido a rigor seu _programa, fazendo critica "juízes", muitas vezes eram: Imo passado. A própria FAC
constru.ti�a, apon�ando defeitos e e�corajando nossos I "caçados," �o �1eio da, dimi7' é teR�em,un ha do que aconteespadachms para os combates segull1tes tudo, clara- nuta adslstenC18. que la com- (';'. 80 dlg'o uma coisa: "nãomente se vê, para maior elevação do fidalgo desporto em I c>i::em para amanhã o quenossa ,terra.. I pareci!'!.. Dava pena, ver podem fazer hoje". Aguar-E porque assim é, porque "O PALITEIRO" com o aqueles que pegavam no (�G .lns.
seu humorismo tem estteitado e solidificado os laços de' apito par�l ":1l'uitrar" UlUfl PUlo aqui fico e até quinb-amizade que unem a todos os' esgrimistas, porque, afinal partida. Esforçavam-se o feira si Deus quiser.su-a existência tem sido realmente útil, julgamos. nós ser máximo possivel e tentavam Ide justiça fazer êste registro.

I colaborar com seus poucos' Jaime Kl�in. :..\

habitual. Silvio depois de um

1l1lClO frágil, mostrou as

suas qualidades de arqueiro.
No ataque, Vento Sul fez
exibições convii1centes; Fer
nando foi eficaz, colabora
dor «io êxito final; Ceceu
voltou a brillfâr : Leme, fez
mérito à vitória e Osmar,
uma grande figura no ven

cedor.
Nos vencidos temos a as

sinalar as atuações do go
leiro Wilson que revelou ser

depois do gol inesperado
que o surpreendeu, um ver

dadeiro '-'-gato" defendendo
bolas incriveis; Jaime for
mou uma ala magistral com
Dagmar. Zacarias revelo ll
se, no ataque' dos vencidos,
a melhor figura, não dan
do trégua a seus adversá
rios. A linha média que
compreendia: Nadir, Sadi e

Ben ício, agradou.

M. Borges

BASQUETEBOL

DETALHES TÉCNICOS

HISTORIA DA ESGRIMA DE .

SANTA CATARINA
Ten. M. Gomes

ESCREVEU: P. Apóstolo

CONGRESSO EUCAR�
TICO. A Agencia da Real
Aeroyias, convida a todos os

interessados a tomarem par
te no \';::11."'1'('sso Eucaristico,
para fj;,:cl'em suas reservas
desde .la, evitando as-
sim atropelos de ultima--ho- ;

ra .

...�.'

A elata de 'hoje assinala o de nossa várzea, tudo fize-

20 aniversário da Associação ram para o engrandecimento
Esportiva Austrla, gloriosa do clube. Em tão pouco tem

agremiação varzeana de nos- po a equipe dirigida por José
sa Capital. Schmidt já conseguíu mais

Lutando com grande denô- do que imaginavam seus di

do, souberam seus dirigen- iígentes.
tes manter em pé esta agre- Obteve sua consagração ao

miação que grandes louros empreender uma excursão a

vem colhendo em sua jorna- São Francísco do Sul, onde

ela gloriosa através desses jogou contra o Atlético Io

dais anos cheios de sacrífi- cal, categorizada equipe que

cios e dificuldades, lutando disputa o campeonato ela

contra a adversidade e resís- primeira divisão ele sua liga.
tindo heroicamente, a ponto Brilhante excursão que foi

de hoje se achar em bases coroada de pleno e índíscu

sólidas e capazes 'de a con- tível êxito.
duzir através dos anos que Segue assim firme a Asso-

se seguirao. cíação Esportiva Austría em

,

Foi fundada em 23 de i rumos promissores e díspos-
marco de 1953 por uma tur- I ta a tudo fazer para que em

ma 'de esforç�dos rapazes I tempos não muito lorigín
que, animados por verem sua

I quos possa estar defendendo

equipe brilhar em competi-: Santa Catarina Esportiva.
ções de vulto que a consa- I
graria no cenário esportivo Parabena, Austria!

FERROVIÁRIO
VENCEDOR DO TORNEIO O

TORNEIROS

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLtlQ �RA.ill..m·º·'
-�lClm:l.i�rW';;=·

FUNDADO EM 16-9<�,·i

CATAR"" "Nl f:'''f' j '.'::�; i
'_

.1, I-,_ ::._}I <'C;.!
i

,JOVEM
I

AGORA, QUE:SURGIU A TUA SOC�EDADE, fERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE eO(.jH�CER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA THf.i50, EN =

VIA- NOS HOJE MESMOi TEU f\]OME 1;: 1:NOERl:: �

-�_._--- -.--

-'---'--�-:"'.-"-;��
-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
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INDUSTRIAS TfXIIS
RENAUX S/A

'URUiQUB SAN'TA CATABINA
RELATÓRIO DA DIRETORIA

ATJVO
Imobilizado

Bens de raiz 5.012.811,30
39.129.728,20Maquinismo .

Edifícios em constr. e maq. em
montagem .

Móveis .

90.963,10
525.�99,40
522 [J50,10/eícutos

Dlspnnivel
Caixa 715.1J9,70

5.638.663,90Bancos

Realizável a curto e longo
prazo

Devedores 31.594.873,00
Parttcípaçôes e títulos (Sid.

Nac., Obrigo de Guerra etc.)
Adic. restituível, art. 30 - Lei

1476 .

2.367.315,00

1.180.941,70
Matéria prima, manufaturas,

em vias de fabricação e

prontas, materiais & uten-
sílios .

Contas de compensação
Ações em caução .

PASSIVO
Não exígivel

Capital .

Fundo de reserva legal
Fundo de reserva especial ...

Reserva becr.-lei 91[;9

Fundo ele depreciação .

Fundo de substituição de ins-

talações .

Resel'v!1 para contas duvidosas

Seguro por conta própria ....

40'.000.000,00
6.412.000,00
19.880.000,00

641.336,90
23.278.210,40

1.809.269,00
3.469755,80
135.552,30

Exigível a curto e longo
prazo

Credores 25.922.956,20
2.000.000,00Dividendos

Contas de compensação
Canção da diretoria .

27.922.956,20

Brusque, 31 de dezembro de 1954.
Otto Renaux, diretor-superintendente.
Roland Benaux, diretor-presidente.
J. C. Renaux Bauer, diretor.
Iugo Arlindo Itenaux, diretor.
Carlos Línder, reg. DEC. n. 18290 e CRC. 0

..
248

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"
DÉBITO

Despesas gerais, ordenados, gratificações, im-
postos, fundos de reserva, pré-dividendos

Despesas bancárias fi juros diversos .

Seguro contra fogo .

Conservação' edifícios e áreas .

Materiais, ferramentas & utensílios

Fundo de depreciação .

Dividendo .

CRÉDITO
Descontos obtidos '.'

.

,Juros bancários e de mora .

Rendimentos de títulos .

26.716.692,80
655.569,90
337.862,70
205.234,70
48.192,70

3.449.631,50
2.000.000,00

Cr$ 33.413.184,30

182.264,70
596.159,20
.324.891,60

Fabricação , . . . . . . . 32.309.868,80

ors 33.413.184,30

Brusque, 31 de dezembro de 1954.

Otto Benaux, diretor-superintendente.
Roland Benaux, díretor-presídente.
J. C. Renaux Bauer, diretor.

Ingo Adindo Renaux, diretor.
Carlos Línder, reg. DEC. n. 18290 e CRC. 0.2'i6.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-Os membros do Conselho Fiscal das Indústrias Têxtis

Renaux S: A., tendo procedido o exame e verificação da es

crtturaçâo, balanço e documentos referentes ao exercício

de 1954 de acôrdo com os estatutos, constataram a exatí -

.

dão e contormídade, pela que recomendam a; aprovação das

contas e atos da diretoria pela assembléia geral ordinária

Brusque, 24 de fevereiro de 1955.
Bruno Mfrl'itz
Henríque HoffITlann
Genésío I�lnranda Lins

, IJ.I'(" (5FlorIanópolís, Quarta-feira, 23 de Março de 1955
--------_._----_._._.__._----------_._--------_. __ . ---_._. ----- ------ --- .-

inferno- verde "

fomento AgriNova éra no
"

Petroleo DO Amazonas .. Caravanas
para i nova Olinda

Ciclislica
Rosa Neto
Rua 24 de Maio 906 (Es

treito)
A Ciclistica Rosa Neto

(Antlga Oficina de BiCi
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao 'Ipúblico, que conta atual
men te com uma equipe de
14 mecarncos especializados
em: reformas e consêrtoa
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
tícos, carrinhos berços en
de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças .des
de uma simples borracha
para rodas .... de triciclos até
s bicicletas de corridas, es
peciais.
Seus mecânicos atendem

Com presteza e perfeição_os
serviços.
Estamos equipados com

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

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

Interior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Cíclístíca Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

rumam

1

Participação
SILVIO XAVIER GONÇALVES E DEOLI ROSA GON

ÇALVES parüíeípam aos parentes e pessôas amigas, o

nascimento de sua filha que na Pia Batismal receberá o

n';me de SILVIA FRANCISCA GONÇALVES.
Estreito, 17-3-55.

• 1
s
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o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Março de 1955
G

. 1-

Maldição OSENHOBTEM
$50,00?Cr

, Tem Créd,Ho ?

DE PITIGIULLI I rir: "Não seria a consequên- Creio que toda essa gen
Buenos Aires - (APLA)' ela da maldição que paira te morreu não pela ação dos

- Rogo ao leitor que, du-' sôbre a tumba, anunciada venenos, mas pela obra des
rante a leitura desta crôni-' por Osiris, o deus dos mor-

:
ses tremendos venenos que

ca se rodeie de todos os' tos?" Sob o clima do Egito, são as palavras.amuletos a seu alcance, I são muito frequentes as pi- Já que é dever ser obje
acredite ou não nêles. Se' ca das de mosquitos, mas ra- t ivo e dar hospitalidade a

possui um chifre de coral,' ras vêzes provocam a mor- todas as hipóteses e ? to
uma ferradura, um pedaço' te; quando muito produzem das as teses, recordarei que
de corda de enforcado, uma lo imfaludismo, enfermidade certos homens de ciência
raiz de mandrágora, etc., I c u rável , .. que trabalham na cidade
que o aperte bem no punho I ,Um "fellah", alu�ind? a atômica de Oak Ridge su

ela mão esquarda, como o "Howard Cartel', havia díto :

faço eu, que escreverei o ar-I "Todos êsses homens acha- põem que os egípcios co

tigo com o indicador' da mão rão ouro, mas também en- nheceram o segrêdo atômico
direita. Todas as vezes que

I
centrarão a morte". e manipularam substâncias

visitei o Museu Egípcio de Durante a agonia de Lord radioativas ...
Turim (o mais importante Ca rnarvon, apagou-se, in ex- Parece-me que, na supo
do mundo depois do Museu plicávelmente, a luz, en- sição 'desses especialistas
do Cairo), ficando horas e

I quanto o moribundo dizia: que bombardeiam os elec
horas a contemplar o "Li- I 'I'outankhamon , . . Toutan- trens com a desenvoltura
vro dos Mortos" ou a está-' khal�ono ... Tudo terminou.

I
com qu: vocês e eu ti�amostua de Ramsés que parece 10UVI o chamado e me pre-; os cachímbos . de gesso de

obra de um cinzel de nossos
I
paro. A enfermeira saiu do' Luna Park, entra em jôgo a

dias, experimentei um mal-: quarto e quando regressou I deformação profissional. E,
estar indefinível, injustifi-1o LOI'd tinha morrido. por associação de, idéias,
cável pela temperatura ou I Seis mêses depois, mor-

. . Io que houvesse comido no' ria seu irmão. E já se vão penso no especialista em pe�
almoço, ou por sono atra-

I
dois. Pouco depois, a enf'er- ln icilina, o professor Jorge

sado, ou meus assuntos peS-lmeil'a; e se vão três. Os Bankof'fe, segundo o qual a

soais' uma dessas situa- "fel lah", sem. sequer dis-
I milagrosa gruta de Lardes

ções 'de mal-estar que, ao simular sua alegria, repe_1s.eria um depósito de per:icicontrário de outras, não nos' tiam: "É a maldição do Fa_llma provel�Iente do.s esgotos
!leva a recorrer ao bicarbo-,'raó". Em' seguida, morriam, de um antigo hospital.
nato nem a um antinevrál- com intervalos de poucos Eu, quanto li mim. aindagico, nem ao Fernet Bran- dias: o secretário de Corter tirando o chapéu ante a cí-co nem a urna página da e seu pai. Uma enfermeira' c,

ência, prefiro acreditar 110"Imitação" de Tomas de misteriosa matou o profes- maravilhoso, quando se tra-
-

.

S P '/Kempis e nos sugerem uma sol' La Fleur em sua chega- R t Iúnica reflexão: Que terei? da ao Egito, amigo íntimo �\�O�1;:,al�i��Os;�l:el;:t��'��; epresen aço�s_p�ra . 8.U �
.

Sentí o mesmo mal-estar em de Cartel', e o_estudioso Ar-
quando restitui a vida aos I Aceito, à base de comisaao, diretamente de fabriLondres; no British Mu- thur Mace, durante a aber- moribundos da gruta niila- cantes do Sul do País, especialmente peças de a utomoveisseum, sob o olhar sorriden- tura da parede que separa
grosa de Massabialls.

I
e caminhões. '

te e enigmático da rainha o vestíbulo da sala mortuá-
Nefeitti, a Gioconda do Ni- ria, sente uma estranha de- ....,..,......,._........n...._-.tV"J'_ A. S. PINTO - Rua Senador Queiroz, 312 - 7°·
lo, à "pin-up-girl" do décí- bilidade e suas fôrcas o a- andar - sala 708 - SÃO PAULO.
mo quarto século antes de bandonam. Deita-se � não le
Jesus Cristo, a quem Chirs-I vanta mais. Um dos primei
t ian Dior ofereceria um lu- 1'08 arqueólogos a entrar na
gar de modêlo, a quem 'po- câmara do Faraó é ataca
ria na capa de uma revista do, de repente, por uma de
'de modas e a quem convida- pressão e, no fim de uma
riam para sua mesa os du- semana, se enforca, deíxan
ques de Windsor sob o céu elo a seguinte mensagem:
estrelado de uma noite de "Sucumbo a uma maldição
PaIm Beach. que me obriga a desapare-
Esta mulher formosis- cer", Outro estudioso, Ar

siina era a sogra desse 'I'ou- chíba.Id Douglas Reed, se

tankha, mon de quem se fa- encarregou de radiografar a
lou mais depois de morto múmia antes de sua entra
do que em vida. Reconstrua-I'

ela no museu do Cairo; no
mos os fatos para quem não dia seguinte da operação,
leu ainda os períodícos de ,sente um mal-estar' que o

1922. mata em poucos dias. Um
Lord Carnarvon, cava- membro influente do govêr

lheiro culto e rico, subven- no egípcio não crê nas mal
ciona uma comissão de

' díções : é um espírito for
egiptólogos, encomendando-! te: participará das escava-'
lhes que remexessem nos

I'
ções e buscas; no dia em i

mistérios do Vale do Rei; que começa a crer nas mal- I

depois de seis períodos de dições, é demasiado tarde.
investigações, \ recebe, em! O professor Douglas Derry
Londres, um telegrama de morre depois de haver en
Howard Cartel', chefe da tra do em contacto com a

eexpedição nesses têrmos : i múmia' e, depois Ide tocar 'I S E N A C
"Feito magnífico descobri- um vaso que tem o nome de
mento no vale. Stop. Tumba !Toutankhamon, morre tam- ,(

.

m a B·lbl"la na MaNo .
,

com selo intacto. Stop. Tor- bém, em circunstâncias in ex- O • • • • • Não deixe que as Bron-nei a fechar tudo esperando plicáveis para ,a ciencia
.

R ldõ e,IIiNo lena'culo» DE,PARTAMENTO REGION'AL EM SANTA CATARINA quites, ou ouqui oes am a-sua chegada. Stop. Felici- médica, o investigador Gar- ,.. ,� _ _

,

.

'D
EDITAL ,DE M'ATRI'CULA cem sua saúde! Ao prlmei-ta ções." rres aviso Total - dezes-

Quinze dias depois, ante sete mortos no decorrer de QUARTA-FEIRA 23 DE MARÇO NENHUM PAGAMENTO _ NENHUMA DESPESA 1'0 acesso de tosse, tome "Sa-
o Lord e outras testemu- POucos mêses. Dezessete A Administração Regional do SENAC, comunica aos tos in", o antisético das viasnhas, à luz de umas velas, I mortos mal

. con�ados por- Tu �onsel'vára�s em p�z aquê�e cUj,a me�te est� fh:- senhores c?m:rc�antes e demais i?,t�ressados, que ? CU�': respiratorias. "Satosin" eli-apa�·ece.u uma camara que que. se poderia ajuntar. em me em TI; pOl'q�e ele c_?ll:la em TI (Isaías 26.3) LeI Isal- i so de J\d�ms�ao a Escola de ,Comelcl� (CAD) funcl,�nal.a mina a tosse, da novas for-havia ficado na obscuridade lapolo da tese, a mulher de as 26:1-4 ou Joao 14:2;)-2/.

lem
horãrio noturno e a matrícula pala o mesmo sera fel-

.

P3 3-0 . C .'
, .

E I d'" t até o dia 20 do COl'l'en- ças e VIgor. rocure nas
.' D anos, cheIa de cofres arna1'von. E maIs ainda, ta na p1'op1'la sco a, la1'lamen e,

, .com ouro, estátuas de ta-I porque as crôlTrcas apresen- UMA VEZ conversei com uma moça profundamente. te mês. I farmaclas e drogarias "Sa-manho natural calcadas tam listas de mortes. prema- . infeliz, que já começara a ser inimiga da sociedade. CONDIÇÕES DE MATRíCULA: - Ter o candidato tosin", que combate as broncom sandálias de our;, aS_lturas
de quase todús aque-I "Que quer o senhor'?", disse-me ela, "meu pai é uma_ fer.a a. idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Con:pleto. 'quites, as tosses e as con-sentos de ouro e vasos que les que - inclusive os cho- bêbada e meu lar é o inferno na terra!" Porque nao tI- LOCAL DE INSCRIÇÃO: - Escola Joao Daudt

sequências dos resfriados.continham flôres secas. To- feres - tiveram contacto I nha segurança de dependência de seus pais, ela não se d'Oliveira _ Rua Ti'radentes, nO 17, sobrado - Das 18dos êsses objetos, coisa Icom a comissão do desco-Isentia segura também na sua visão da vida. Ela havia às 20 horas.inexplicável, se encontra-I b�'imento.. A soma sobe a
I sido lesada na sua paz interio.l:. �á muitos na pre�en�e Florianópolis, 10 de março de 1955vam numa desordem in-, vll1te e cinco. '

'

I geração que perderam a conSClenCla de sua dependencJa Roberto Lacerdaquietante. Antes do pôr do I Coincidência? Não se po- de Deus. São tantos os que contemplam a vida com olhos Diretor Geral Interinosol, fechou-se a abertura I de exduir. De fato, Lord' de angústia! Pensamos que a batalha vai para o auge de
e foram colocadas sentine- i Cartel' e Otto Neubert, que I' intensidade e a corrida para o extremo de velocfdade,
las diante dessa sala que! fotam os primeiros a eu- O segrêdo da paz é conhecer nossa dependência de
era o vestíbulo da tumba,) traI' na camara mortuária, Deus e firmar nêle nossa mente. Através do poder salva,Várias seIÍlanas foram dedi-,I vivem a iuda e gozam de ex- 'dor de Cristo, nossa segurança está em Deus. Seguro:cadas a classificar os obje- 'celente saúde e explicam o

I nêle que é o Rei do úniverso e o Pai de seus filhos, estatos funerários. Todos os jor- 'pretendido maleficio éom! mos seguros na vida e na morte. Nas palavras da ,coletanais do mundo anUnciaram 'critério positivista. DIzem langlicana "podemos repousar na sua imutabilidade." Pa.
que, graças à munificiência que os egípcios pôssuiam Ira que experimente firmar a nossa mente em Deus.

. ,

d� Lord Carnarvon, se

ha-/conhecImentos avançadis- IVlcL descoberto a tumba de simos em matéria de vene- I O R A ç A OTautnn khamol1 e que, de nos; certas sübstâncias tó-
I .

um momento para outro, I xicas conservam seu poder I Ajuda-nos ô Deus, a firmar em ti a nossa mente, .ps,apareceria ,o ,múmia do rei

I m.ortífel'o a:l'avés de milê-l l'a. que gual'?ados na t'ua paz, sejamos cap�zes de cumem seu salcofago de ouro. 1110S e, talvez, os sacerdotes P1'11' tua santa vontade, tanto no que respeIta a tua au.Com efeito, apareceu, ao tivessem espargido algumas I gusta Pes�oa, como quanto ao nosso próximo. Por Jesuscabo �e pouco� dias, em ou- Inas pedras da sala sepu-
I Cristo, nmmo "Senhor, e no seu Espírito nó§ te rogamos,tra camara. So faltava umà craI. Amém.

pessôa para se alegrar com I Mas os hieroglifos e os
a bôa notícia: Lord

car-/ídeogl'amas
. que ornamen

nal'vol1, morto pela picada tam a saJa de acesso têmde um mosquito: u.TIl sabor de natureza esoté- I Vivemcs ê,,1 paz com os O:ltros e com nós mesr.lC�Um que se vaI. rICa e transcendental: "A I quando temos paz com Deus.Um estudioso alemão lan-IMorte roçará com suas asas
---.

çou uma hipótese que fez em ::U� :-';�J"t:..!rb?r o Faraó!" . � �vIaldwin L. EdwRl'ds (Inglaterra) �'�j

Enlãe.;

ESTÁ HABILITADO, DURANTE ÊSTE
MES, A COMPRAR

I

1 MAGNifiCO COLCHÃO DE MOLA
DIVINO

2 GOSTOSOS TRAVESSEIROS DE MO�
LA DIVINO

NA

"A MODELAR"

Expresso Florianópolis LIda.
Transporfe de cargas em geral entre

fLORIANÚPOLlS" CURITI� ·,E ,SA9 PAULQ�
.." , " ,>'

COM VIAGENS DU'tE'fAS E_PERMA ;mN'l....Es 'E;'\-1 CiRRO� PRÚI'lU.OS

MATRIZ:. FI,ORIANÔPOLlS
.

Escritório:
Rua Padre Roma 50 - 'rerreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

'End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolís

FILIAL; CURI'rmA FILIAL: sxo PAULO

Visconde do Rio 'Branco
(932i36)

Avenida do Estado 1666/'111

.

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço ';I'elegrátic�
Santldra e Transpolis

São Paulo - Capital - sp,

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0- -0- -0-

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

A C I T-E
Agência

de

Publicidade
.... P..taJ. 4t
Wl.rtaa6,.U.
lUta CUUiu

Terreno em

Barreiros
Vende-se em exêlente 10-

\?::l, medindo 42x80. Otimo
para veraneio. Tratar a rua

Felipe Schmidt n. 36 com o

"a'. Abelardo Andrade.

PRECISA-SE

Auxiliar de escritô-
rio, com prática.
Informações·' na "A

MODELAR"

Cosinheira
Precisa-se somente para

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

dra Grande.

PARTICIPACAO
,

Osmar Regueira e Wanda Regueira participam, aos

seus parentes e amigos, o nascimento de seu filho l\�al'
cos, ocorrido no dia 16 do corrente mês, na Matern ida
de Dr. Carlos Corrêa.

OFICINA MECANICA E SERRELHERlf\
CONCERTOS DE MOTORE.S A OlEO CRO

E MÁQUINAS A VAPORES
Rua� São José (nas proxlmidades do
Balneário) Ponta do Leal, no Jstreito,

SENAC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

- Estreito -

MATRICULA: Acha-se aberta � matrícula para os

ursos do SENAC.
LOCAL: Grupo Escolar "José Boíteux",
HORÁRIO: Das 19 às 21 horas.

São José

?
ii

PEN§AMENTO PARA O DIA

Telefonar 6,625

Clube Doze de Agosto
AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE

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

A DIRETORIA

TOSSIU

Vende-se
_.,

Vende-se, uma ótima casa..

cor{strução nova, com dois
pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.
--.,.---_ .......

Móveis

DOCES
Aceitúm-se encoméndas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Anivérsários e Casa-
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

TeL 3.416

CONGRESSO EUCARIS-

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

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bameT:to de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceira. um guarda vestido e casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.

TICO. A Real já está acei
tando reservas de passagens
para os que desejam tomar
parte no Congresso Euca
ristico. Não ,deixe pata ul
tima hora, faça desde .ia
sua reserva.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Para hospedar um· milhão de pe.reurinos
Sã DOS ESTADOS SÃO ESP.8RADOS 800 MIL PERE GRINOS AFORA OS ESTRANGEIROS - GRANDE
CONCEr TRAÇÃO DA JUVENTUDE NO MARACANÃ DIA 20 � SOLUCÁO PARA O ABASTECIMENTO DE
PEIXE DU1�ANTE o COl rGRESSO - HOSPEDAGEM EM CLUBES ESPORTIVOS, COLÉGIOS,' CLUBES E
RESIDENCIAS PAR;TICULARES - CONFECÇÃO DE LENÇóIS E AQVISIÇÃO DE CAMAS.
Rio de Janeiro, março go do Cristo Redentor, com

(Serviço da Agência Nàcio- seus modernos barcos de pas para uso dos romeiros, . ele 50 mil metros de cretone.
nal ) - O Secretariado Ge- p e s c a, recem-importados, cabendo essa tarefa à co-IA Sub-Comissão está provi
ral do XXXVI Congresso contribuiria com a quanti- missão Organizadora do denciando, no momento, o

Eucarístico Internacional da de de pescado necessária Congresso, através da Sub- seguinte material: 10 mil
esta empenhando, no mo- ao fi umento do consumo, nos Comissão de Camas e Per- camas; 10 mil colchões; 10

menta, em fazer o levanta- dias do Congresso Eucaris- tences.' mil fronhas; 20 mil lençois;
mento das ff1.lnilias que irão tiro e dn Páscoa. Essa Sub-Comissão, diri- 10 mil toalhas de banho e

hospedar os peregrinos. A CONCENTRAÇÃO DA gida pela sra. Célia Câmara 30 mil cabides.
O Bispo Auxiliar do Rio ,TUVENTUDE e pelo sr. Rubem Rosa, é COLABORAÇÃO

de Janeiro, Dom José Tavo- "Não tenho dúvida algu- responsável por todo o mo- A Sub-Comissão até ago-

ra, declarou à imprensa que ma de que a' concentração vimento de aquisição, con- ra funcionou com seus pró
o Congresso está na reta d:t mocidade estudiosa do fecção e distribuição de ca- prios meios. Está sendo fei
final. Distrito Federal, no Mara- mas e roupa branca, que se-Ita, contudo, uma companha
"Cadà tarefa, agora, se can ã, dia 20, será . um dos rão usadas pelos peregrf-] para obfe.:ão de donativos,

torna mais importante e pontos altos das solenida- nos. não só em dinheiro como

muito maiores são as res- eles preparatórias do Con- Para execução de todo o em espécie. Todo o material

ponsabilidades de cada um. grosso Eucarístico Interna- serviço, foi mobilizado um usado, logo que termine o

Três objetivos imediatos cional" - disse aos jornais grande voluntariado não só Congresso, será distribui do
nos unem: a jornada da mo- o prof. Thompson Flores, de particulares como de es- pelas obras beneficientes.
cida de, no dia 19, em todo o presidente da Federação colas, asilos e recolhimentos Contudo, tratando-se de

Brnsil, culminando com a dos Estabelecimentos de religiosos, tendo sido feito
I
material doado, o ofertante

grandiosa concentração do Ensino Secundário do Bra- até o momento o corte do poderá determinar, de ante
dia 20, no estadia do Mara- si1. material a ser confecciona-I mão, qual o hospital, orf'a
ean ã; o _levantamen to de "Li elo ha mais de vinte do.

'I
'nato OH instituição de sua

500 mil congressistas 1\0 bem como estão arraigados Já foram transformados preferência, para a qual re
Distrilo; e os Congresso!". neln os sentimentos rel ig io- em lençóis e fronhas mais verterá o donativo.

'

Eucarísticos Paroquais". sos. Era, mesmo, necessário,
'l'RABALHOS DE IM- que êsses sentimentos pu-

PORTÂNCIA dessem manifestar-se numa

O Bispo Dom José Távo- cerimonia pública. como a.

ra prossegue: do dia 20, para que ficasse

1.'P�ra exe,cl�tar êsses tres
I ?emo�1sh:ado, de maneira

objetives, varres trabalhos insofismável, que os moços
de importância estão sendo de hoje sabem honrar e

executados: I manter a fé que receberam
1. Ação junto aos mestres' de seus maiores.

de cada colégio do Rio, no! Cada Colégio mandará
sentido de captar o entusi.: uma. delegação de 10 a lunos..
asma e a generosidade dos devidamente uniformizados,
nossos jovens e" das nossas

I
levando as bandeiras Na

.

jovens.
. I cíonal e do educandário.

2. Preparo de 500 grupos' Juntamente com as delega
credenciados pelo secreta-: ções elos outros colégios,
dado elo Congresso para será organizado um desfile

percorrerem os bairros e as I nas gerais do Maracanã. Os
ruas da idade, a fim de ins-I outros alunos deverão ficar
crever congressistas de to-. nas a rquihancadas.
das as classes sociais e de Dom Jaime de Barros Cá-
tôdas a [dades, sem restrí- mara celebrará a missa; que
cões. será explicada em portu
"

3. Solução do problema guês pelo padre Alvaro Ne

de alojamento dos peregri- g romonte. Haverá, em se

nos, dando-lhes certeza de i guida, o encerramento da

que não os deixaremos ao
I
solenidade, cuja duração

desabrigo. É preciso que,' prevista não excederá de 1

depois do Congresso, uma I hora e meia.
frase esteja em=êáda lar, da

I
A HOSPE.DAGEM

cidade do Rio de Janeiro: O Secretariado do Con-

"Aqui morou um pere-Igresso calcula que só dos

grino".

I
árias Estados brasileiros

ABASTECIMENTO DE virão. uns 80 mil peregI'l,'n�sPESCADO ao RiO, afora os estrangei-

Cumprindo determinação : ros.

do Ministro da Agricultura, I O problema da hospeda
o diretor da Divisão de Ca- I gem está tendo solução com

ça e Pesca esteve com o lo auxi lio das sociedades es-
j

presidente da COFAP, acer- 'portivas e sociais, dos cole-
I

tando medidas para regula-I g íos e clubes, além das ta-

r izaçãc do abastecimento' mijiaa cariocas que ofere

do pescado durante o Con- ceram suas residências para

g resso Eucarístico Interna-
I
moradia dos peregrinos.

cional e a Quaresma. I Entretanto, nenhuma des-

O problema foi debatido, sas agremiações, .exceto as

perante uma Comissão 01'-' familias, tem obrigação de

ganizadcra pela COFAP, fi- I oferecer os móveis e as rou

can do assentado que o Abri- ! anos com a juventude e sei

AV [ S () I
REAL AEROVIAS. Ter-

, �
,

ças, .�ui:1ta� e Do�ingos> d.e
Em virtude de no próximo domingo, dia 20, ser rea- I Rloll_anopolls, pal� Curiti

lizada a procissão de N. S. dos Passos fica transferida I ta, Sao Pa�l�o e RIO:, deco-

para
lando as 9.00. Resei \ as pe-

3 DE ABRIJ"' lo telefone, 2358.

a excursão marítima já anunciada para 20 do corrente
mês.

Inscrições na Secretá.ria do Clube. Vende-se
Um terreno com 10 me

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

IRMANDADE DO S�NHOR 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 Seeretúila des h,
Irmandade e no dia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às
12 horas para o recebimento de anuidades.

Consistório, 11 de março de 1955
José Tnlentino de Souza

Secretário

veíra, 72

PARTICIPAÇÃO

Lotes à Vend-a •

últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
.io lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

Informações no local com o snr. Gilberto Gheur. l
,
'Walmor Carpes e Jurema

Maria Carpes, têm o prazer
de participar, aos seus paren
tes e pessôas ele suas rela
cões, o nascimento ele sua

prlmogênita lVIARIA AUXI·
LIADORA, ocorrido na Ma
ternídade Dr, Carlos Corrêa.
Florianópolis, 18 de março

de 1955.

----------�-�-=�.��"-�----

•

Com �shil valoV' V. 5,
ô.bl"il"� um." C!ootõ. que
lhe ..ender� jul"ó com·
pens�or e

5���§�����.� levô.r.i. pô.ro!. suo!. res;din.
GÍo!. um lindo e útil presente:

um B-ELíSSIMO eOFREde J4ÇJO aROMADO.

AP"ocul"� hOje" NOVO

NCO GRICOL,A
�� .:;r�"ç;, 16' ,
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CASA
Distribuidor Vende-se uma de madeira

com água, luz, esgoto, toda
pintada a óleo. Para vêr e

i tratar na mesma.

I Travessa Santos - 3D-A.
I (Maláriá)

C, RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL

-

PARTICIPAÇÃO
SR. CLAUDINO BENTO DA SILVA E SENHORA
participam aos parentes e pessoas amigas o contra

to de casamento de sua filha Odete com o sr. Ramon
-Carlos da Silva.

VIUVA MARIA SILVA
participa aos parentes e pessoas amigas o contrato'

de casamento de seu filho Ramon com a senhorita Odete I

silva.
.

s. c. (,Tenen.es do Diabo))
De ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. mem

bros da Diretoria desta Sociedade, para uma reunião ela

Di retoria no próximo dia IOde abril, as 20 horas, nos

altos do Gat'é Ponto Chie, (escritório do Sr. Eurico Hos

terno) afim de tratar de assuntes de urgencia e maximo

Florianópolis, 18 de março de 1955

;;:���k�:�:',;���i��r:;i,?;:::::::,t;�:��:��::;::f.Cas:a "Eureka";posse dos respectivos ca.rgos. . . . IMenotti D. Dígtacomo '

P. Secretário Geral Rádios, Transformadorés, Amplificadores, Motores

-----V-IV�E-R!!! MORRER!!! Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Depende do sangue, o sangue é a vida! Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca

"S,ANGUENOL - Tônico iks convalescentes, tônico Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
dos desnutridos. Contém excelentes elementos Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

tônicos: - Fosfato, Cálcio, Instalador llcenciada pela D.O.P. - Técnico forma-
Arseniato e Vanadato de Só- do na Europa

.

dío. PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
OS PALIDOS �- DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS -

MAES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QU�TICAS receberão a toni
ficação geral do organismo

Registro: Inscrição 211
Fone:

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

Catarina - Brasil
'

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

Móveis
PARTICIPACAO

,

Osmar Regueira e Wanda Regueira participam, a08

seus parentes e amigos, o nascimento de seu filho Mar

cos, oconido no dia 16 do corrente mês, na Maternida
de Dr. Carlos Corrêa.

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

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca

bamento de luxo, quase novo, 'com uma cama, 2 mesas de
cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.
Telefonar 6.625

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Entrego do OOVO instrumental à Rondai de Musica, _

. d08�.O pelo sr, Governador dO Is tado
,Revlvencl? o. ClVlsmo, le- d� Caxias, que �� ostenta no

-I
Fortunato Ferra,z Gominho

gad? pelo mchto M.alech�l pateo central; ja o Povo de que, na época da doação, e
Jose Caetano de Fana, cujo São José ofertára a Ban- xereta as funções de Sub-co
Primeiro Centenário de nas- deira Nacional que é condu- mandante da" Unidade.
cimento ocorreu no dia 21 zida pela tropa em formatu- Após o discurso de agrade-
do corrente, teve lugar, no ra; e agóra vem o sr. Go- cimento que foi coroado com

Quartel do 14° Batalhão de vernador do Estado de doa:' estrondosa salva de palmas,
Um médico sanitarista da cidade de Caçadores, a tradicional U-" o instrumental completa teve lugar uma tocante ce-

Santos, o dr. Eugênio Sadocco, durante o
nidade de nossa Capital, em- para a Banda de Música, a - rímônía.

Carnaval, pretendendo libertar os seus re-
polgante cerimônia. crescido do destinado ao A Banda de Música execu-

calques e os seus 'complexos, armazenados
Já o Interventor Federal Jazz-Band. tando o dobrado "Sambre et

nos 362 dias restantes do ano, mandou pre-
neste Estado dr. Nerêu de Ao áto, que teve início á", Meuse" de Ranski, foi aban-

parar uma fantasia qualquer e foi dançar
Oliveira Ramos doára aque- 10 h01:[1S, estavam presentes danado o velho instrumental,

numa das mais distintas sociedades locais.
la nossa Unidade um busto os exmos. srs. General de musico por musico, instru-

A horas tantas, entra no recinto do EDlVIUNDO
Divisão Ignácio Jo éVeríssl- menta por instrumento, pas

Clube um sujeito com cara de doido _ e o mo, comandante da 5a. Re- sando a usar o novo, cujo
médico, que estava eufórico, não teve dúvi- GRISARD gião Multar. momentos antes som se fez ouvir, então, pe-

das: - achando que a máscara do mesmo A notícia do falecimento, ('h< gado a e-sta Capíbal:

lIa
primeira vez.

estava perfeita .cercou-o e crivou-o de con- sábado último, em Araran- Gep'Õral de órigc1C!" João. Sob a guarda de 2 Cabos e

fétis, aos punhados. guá, do nosso venerando Baptista Rangél, Coman- 2 Soldados. foi, a seguir, des- .

vái então, e o impossível acontece. conterrâneo, sr. Edmundo dante da Infantaria Divisio- cerrado um simbólico agra-'
O sujeito não estava mascarado, coisa Grisard, foi recebida, tanto nária/5; Almirante Paulo decimento, trabalho feito no "MÚSICA

nenhuma !A cara era dêle mesmo era o sr. nesta Capital" como no Sul Bosssio, Comandante do 5.0 sólo, em alto relevo, com o

Jânio Quadros', em pessoa, era o Governador constitucional do Estado, com geral cons Distrito Naval; Sr. Arceblspo distintivo da Banda de Mú

do Estado que, brabo que nem cão de matuto à beira da ternação. Metropolitano; Major Bran- sica e o agradecimento do

porta, mandou prendê-lo. Antigo servidor do Estado, dini, Comandante do Desta- 14° B.C ..

Naturalmente, houve reação do médico, que explicou' o o extinto exerceu vários car- camento de Base Aérea, Co- A Banda de Música, já
seu equívoco, tomando-o por um mascarado. E, além do ;;·os públicos, entre os quais ronél Virginio Cordeiro de com o novo Instrumental

mais, estava num baile carnavalesco, onde é costume sur- ) de Prefeito de Araranguá. Melo, Comandante da Uni- executou, sob intensa emo

girem os frequentadores travestidos, o que justificava o N'o Sul era muito conhecido d�de e .toda � �ficialidade·l·ção, a Marcha "Governador
engano. E, acima de tudo, não estava êle, médico, ali, co- � estimado por ter o seu CeI. Eunco Ribeiro Torgo, Irineu Bornhausen", que foi
mo funcionário público - pois a alegação janiesca fôra nome diretamente ligado a Chefe da 16a. Circunscrição regida pelo próprio autor, 1°

de desacato à integridade governamental da sua figura _ quase todas as estradas ali de Recrutamento e seus Ofi- Sargento-músico José de Je-
e sim como sócio do Clube. construídas de 1933 a 1950 ciais, Major Médico dr. Ruy sus, que mereceu vibrantes

O Governador jurou, à frente de todos, desfôrra, ajus- O município de Araranguá Portinho de Moraes, Diretor aplausos e elogios.
te 'de eontas - e se bem o disse, melhor o fez, pois con- )restou-Ihe justa homena- do Hospital da Guarnição e Teve lugar, em seguida, o

tam os [ornais que; chegada a São Paulo, mandou demitir zem à memória, por ocasião seus Oficiais, Cél. Duarte desfile da tropa em conti
a sanitarista "no interêsse da administração". lo sepultamento dos seus Pedra Pires, Comandante nencia as Autoridades pre-

A classe médica paulista, reunida. para estudar o as- -estos mortais. Geral da, Polícia Militar e sentes, sob o Comando do

sunto, pelo que se deduz das noticias, não encontrou ile- O extinto era. genitor do Oficiais. Major Ignacío Brasília Bor

galidade na demissão, pois se o colega foi demitido assim, .10SS0 estimado colega de Presente, ainda, o /sr. Iri-I ba, que
rlesfilou garbosa, de

sumariamente, por causa de uns punhados de confétis, é mprensa, Waldir Grisard, e neu Bornhausen, Oovernador monstrando mais uma vez o

porque não tinha estabilidade no ofício. Mas como era ias senhoras Odete Grisard do Estado ,e após haver a. elevado gtáu de instrução e

preciso deixar clara a sua repulsa ao ato arbitrário e vío- vilar, casada com o sr. Re- Tropa, formada no pateo in- disciplina de que são dotados

lento, não promoveu greve, nem recomendou resistência. nato Vilar; sra .Alba Grisard terno, prestado as continen- os valorosos Soldados Barri

Resolveu apenas aplicar a eutanásia moral no sr. Quadros, Pessi, casada com o sr. Ha- cias de estilo, .usou da pala- ga-verdes,
dando publicidade a um comunicado, ou coisa que o va- -oldo Pessí: e sra. Maria Ma- vra o sr. Coronél Virginio Após a retirada da Bandeí

lha, em que se recomendava - eêles falavam ex-cathedra dalena Grisard Pereira, ca- Cordeiro de Melo agrade- ra Nacional, ao som do Hino

o exame de sanidade mental no autor da violência. sada com o sr. Alvaro Máxí- cendo a doação valiosa e da Pátria foi servido aos

, ; - ",,' ifi"�IiUI!!.U.I. mo Pereira. oportuna, não esquecendo de presentes um coquetel, retí-

Ora,' aí está uma prática que deveria ser adotada. A' família enlutada apre- ressaltar os pormenores da rando-se todos, Impresciona
Se se exige do runctonárto, do estudante, do motorís- sentamos sinceras condolên- oferta, tecendo tambem a- dos com a empolgante sale-

ta, do marinheiro, do soldada, do ernpregado no comércio cias. ,!;-ra<:lecimentos ao Major nidade!

e do operário da índústría um exame semelhante, de inte- .-.......... ............_...."..!Y'olY...•..........•••......._..._...................�..................•........·w_...··...............

gridade física e mental, por que não extgír dos Governa

dores, dos Secretários de Estado, dos Deputados, dos Sena

dores, dos Prefeitos e dos Vereadores?
Se por falha nas velas o motor humano pode pifar,

dando circúitos inesperados e causando danos aos seus

semelhantes - -e porísso se explica a todos os primeiros a

procedência da medida - por que não exigir também a

revisão das baterias dos segundos, antes de ligar o motor,
para evitar que o excesso de ácido ou a falta de carga
levem a desastres irremediáveis, muito mais graves parque
atingem à coletividade?

Aberta a sessão foi enca· do com o Curso Normal, e a Governa.::nental - COl1cedtl
Quantos Governadores, deputados, secretálios, etc ... ,

'

,

etc ... , não revelariam perturbações naqueles "orgãos ne.
minhado à Mesa, requeri- baixa remuneração paga pe- Pensão de um mil cruzeiros a

, Ilento do II'der' da UDN no lo Estado. Faml'II'a "'ecessl·tada de As'-
cessarios ao aprendizado da leitura e da escrita", como di-I,

1�

t'do de seI' colocada em Da Tribuna, o dep. Roma- CUI'I'a.
ria o nosso, e que chegam até os altos postos per um dês� sen I

tes bambúrrios da sorte ou dêstes cochilos do eleitorado? Regime de Urgência, a Men· nowisky, do PTB, abordou 2°) - Instalação de Gru-

O sr. Jânio Quadros, antes de ser govêrno, nos comí- 3agem de origem Governa- vasto e insofismável.assunto, pos Escolares - Origem Go

cios de propaganda, costumava maquilar-se para a dema- ,me.nt�l - Arrendamento de no que concerne à nossa in- vernamental.

gogia dos palanques, jogando sôbre os próprios cabelos a Propnos �o �stado - Caldas dústria extrativa, nos setores 3°) - ApreCiação de Vetos

João Felpudo, caspa sintética, de matéria. plástica. A caspa
da Impel'�tl'lz.

_ .

da produção e exportação. (Seis).

e o sanduiche de mortadela rançosa, mastigado entre dois Posto em votaç�o, fOI a- Para tratar de questão re- Com a palavra o Deputado

partes, lhe deram mais votos do que tôdas ãs suas idéias provado. O p�imell·o. orad�r lativa à necessidade inadiá.,. Laerte Vieira, apresentou e

sôbre os problemas da administração publica. foi o Dep. Estlvalet Plres, 11- vel da construção de um Aé- menda à Mensagem que con

ordem, mas volta desolado por não ter podido cumpri-la.
der do. PSD, que trouxe ao roporto, na cidade de Rio do cede Pensão Mensal, no sen-

Agora, saido do palanque para o palácio "não quer nem
conheCImento da Casa? .se- Sul, ocupoú a Tribuna, o tido de ser indicado os re

mesmo que lhe joguem confeti na cabeJeil'� penteada! Se guiI\te despacha te�egl:aflCo, dep. Orlando Bertoli do PSD. cursos para cobertura dn

êle usasse os bandós do meu venerando amigo dr. Cid procedente de Concordla: Demonstrou, o orador, ter despesa. Voltou à respectiva

Amaral, vá lá, não gostaria que o despenteassem ... Mas.
N. 15-CM-55-59 - Momen- pleno e cabal conhecimento Comissão para receber pare·

não. O que há é um legítimo complexo da caspa, complexo
to nobre deputado juntamen- da questão. Depois de vários cer.

te demaI's r'epI'esentante� Le- esclarecimentos prestados a' Par'a dl'scutI'r e' encaml'nha1'
que criou com a só lembrança da caixinha de fósforo don -

'

� -

d t· d I 1 d 1 o'l'slatl'vo catarl'nense estu- Casa, pediu o apoio dos se- a votaça-o da outr'a Mensa-
e Irava as raspas- e ce u oi e para polvi har a gaforinha. '"

'

dam plano obra's equipamen.. nhores Deputados, para li gem - Instalação de Grupos
tos elaborado poder executi- proposlçao que enviará à etc., veio, novamente, à Tri

vo, cãmara municipal Con- Mesa, na oportunidade, parü buna o Dep. Laerte Vieira.

córdia encarece necessidade solução defini�iva da questào Foi aparteado pelos Depu-
primordial e inicio imediato em apreço. Foi aparteado pe- tados Estivalet Pires, Ivo Sil-

construção momentosa obra los deputados Paulp Bor- veira e Antônio Almeida d,o
estreito Rio Uruguai e Cha- nhausen e Francisco Canzia- PSD. Em torno dessa ques

pecozinho, reputamos inegá- ni (UDN) e contra-apartea- tão, foram travados inúme

vel valor Oeste- catarinense. do pelo dep. Antônio Almei-· ros debates. E' que a Mensa,·

Sauds. Napeleão Dequech, da (PSD). Vamos registrar o gem, agora, em discussão, era

pre�idente. , ,aparte do dep. Francisco idêntica a primeira na sua

Dlsse, tambem, que toda a Canziani da UDN: "Declaro feitura, isto é, não indicava
sua bancada havia recebido a v. excia. que o Aéroporto os meios ou recursos para co

solicitação idêntica. A se- de Rio qo Sul ainda não es- bertura da despesa. Dizia a

guir falou o Dep. Paulo Bor- tá concluído porque o DAC 1 penas que a despesa corria

nhausen. Apresentou o resul- desaconselhou a sua cons- por conta do Excesso de Al'

tado de estudos feitos no se· trução". Segundo nos cons- recadação. Entende o líder
tal' educacional. Entre ou"· ta, o DAC (Diretoria de Ae- da UDN, dep. Lael'te Vieira,
tras considei'ações, defendeu ronáutica Civil) apenas au- que para aquela Mensagem
fossem incluídos no Plano de toriza, qua,ildo solicitado, é que vai onerar o Tesouro em

Obras, jardins de infância claro, a concessão ou a per·· apenas 9 (nove) mil cruzei-

nos Grupos Escolares. missão do "Tráfego Aéreo" ros, vale a emenda: Por con-

Perguntado pelo Dep. Os - etc., em determinada zona. ta do excesso etc .. Já para l;l

ny Régis (PSD) em aparte, Quem localiza e autoriza a segunda, que também onem

se a inclusão dos jardins de construção do Campo d'� o Tesouro, não vale a mesma

infância, etc., não importa.. Pouso, é o Ministério da Ae- representação invocada.
ria na necessidade da con· ronáutica, pelos outros ór- Posto em votação, foi a

tratação de professores esp!)· gãos técnicos. A requerimen- provado. Todos os Vetos (6)

cializados, respondeu que to do dep. Laerte Vieira, foi foram mantidos, por falta de
não podia informar. Em no- solicitada a inclussão na 01'- votos regimentais.
vo aparte, o mesmo clep. Os- dem do Di ada presente ses

ny Régis, contrariando o 8&0, do Veto n. 1.227 - Alte

ponto ele vista do dep. Kon- ra o sistema de selagem do

der Bornhausen, decl::nocl i Ii11pôsto si Vendas e C011-

que a principal causa do bai"
i

signações - Selagem indire
xo nível' a que se referira o I ta. Foi atendida.orador, era pura e simples- Ordem do Diac

mente, a faita de pr�fessora.-" 1°) - Mensagem Origem

Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Março de 1955

MALUQUEIRAS

Naquele dia, entretanto, 110 dia do Carnaval, está cla·

1'0, o governador paulista estava de azar. Logo depois do

médico, outro folião, mascarado, sob um capuz de peni
tente sevilhano, também jog.ou umas bisnagadas de lança
perfume em Sua Excelência. Era o cúmulo do atrevimen·

to! A coisa cheirou a chamusco - e ') exasperado gover

nador chama o guarda-costas presidencial e determina a

prisão imediata do encapuçado.
O gregoriano serviçal atira-se para o cumprimento da

ordem, mas vasta desolado por não ter podido cumpri-la
Jãnio franze o cenho. O guarda segreda alguma coisa. E

Jânio desfranze o cenho. O semblante anima-se. Todos
:::entem a tragégia no ar. A música ataca o "deixa o Ca

pela passar". E Jânio vai ao encontro do encapuçado, a

braça-o, ri, sacode as mãos e, satisfeito, dá-lhe Iiàs costas
as pancadinhas do estilo.

E, então, tudo se 'explica: - dizem que o mascarado

era o Comandante da Região Militar ...
Se não era, pelo menos não haVia dúvida de que fôssc

uma alta patente!
Decididamente,
Principalmen te

de uma espada ...

nesta vida o que vale é o muque.
se na ponta do muque houver o gume

Razão, pois, de sobra para que os médicos paulistas
recomendem ao seu governa.dor o hara -ldl'i. Porque, de,

fato, apontá-lo ao exame de sanidade mental é duvidar
duma integridade necessária à função pública, é recomen

dar-lhe o hara-kiri. Por muito men03 qualquer japon:�s
plantador de tomates em Guapiara "perderia a cara'" e

seria capaz de introduzir a faca na própria barriga, esva

siando ed uma VeZ, e para sempre, o paiol dâ"'póivora ...

8ri'�ante soI8ni�a�e no 140• BC
. CURSO DE VISITADORAS DE ALI

MENTAÇÃO DO SAPS
Testes de seleção, nesta Capital, no

próximo dia 26 às 14 horas
Deverão realizar-se no dia 26 do corrente mês, às 11

horas, na sede da Delegacia Regional do SAPS, nesta Ca
pital, testes de seleção para o Curso de Visitadora de Ali
mentação na Escola de Belo Horizonte - Minas Gerais.

O Curso será de .dois anos, sem qualquer despesa já que
a aluna ficará interna na -própria Escola, recebendo ainda
uma bôlsa de Cr$ 200,000 (duzentos cruzeiros) por mês.

Demais informações na sede da Delegacia do SAPS'
sito à rua Felipe Schrnidt, 41, no horário de 14 às 17 horas:

Na Assembléia
A sessão de 2a• feira - Jardins de Infancla 8 apartes
.. Aeroporto de Rio do Sol - Obras sem- verbas.

Outras' Dotas.

CEM ANOS
Solenidade no cemitério de S.José

da Câmara daquele munici
pio que o Sr. João José Cou

tinho, então Presidente ela

'província, através da resolu
ção 11. 389, de 20 de março
de 1855, criou o referido
Campo Santo.
A população de São José

assinalou a passagem dessa

Hoje, às 22 horas, a Rádio data de modo significativo.
Guarujá irradiará mais uma Houve procissão ao Cemité

audição do programa MUSI· rio, onde, após o piedoso Vi

CA IMORTAL, patrocinado" gárío Frei Albano haver re

pela VARIG. zado missa em intensão as

N o recital desta noite, almas dos
-

mortos, usou da
serão apresentadas as se- palavra o Deputado Alfredo

guintes páginas musicais: Cherem.

Meditaçãa (T'hais) de Masse· ,o discurso do dignõ par
net, na execução de The Ro- lamentar calou fundo no

bin Hood DeU Orquestra de grande número de pessoas
Philadelphia; Sonata ao luar que se reuniram para a to
de Beethoven, com Orquestra cante solenidade. Sua Exce
sinfônica sob -a direção de lêncía pós em relêvo o sen

Malcom Sargent; Preludio do timento católico dos habí-
1° ato (Carmen) de Bizet, tantes de São José e lem
com Orquestra Estadual ele brou os filhos ilustres da
Berlim; Fantasia Improviso tradicional comuna ali se

de Chopin, com André Kos- pultados, entre êles os Vieí
telanetz e sua orquestra de ras da Rosa, os Vaz, os Fi
concêrtos e, finalmente, Lar- lomenos, os Brun, os Câma
.go de Handel, na execução ra, os Ferreira de Mello, os

da Orquestra Boston Pops. Tolentino.

Domingo último, transcor
reu o centenário do Cemité
rio Municipal de São José.
Foi atendendo solicitação

Em explicações pessoais,
fiLIou o dep. Rui Hülse, sôbre
Probfema do Petróleo. Suge··
riu fosse enviado telegrama
à Petrobrás, pela descoberta
de petróleo em Olinda, na

Bacia áo Amazonas.

IMORTAL"

INSTITUTO, OE PREVIDÊNCIA E ASSI.S'·,
TÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO

IPASE

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS COMUNS

J ":,- Dele�acia do IPASE avisa aos Interessados que, a

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

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

' '
.

Os pagamentos serão iÍliciados a paritr do dia 5 de
abril p. v. observado o limite mensal aprovado pela Admi
nistração.

Florianópolis, 17 de março de 1955.
Mário 1\'1. Garcia - Delegado Substtiuto.

, DELEGACIA FISCAL
TABELA DE PAGAMENTO DO MJl:S DE

MARÇO DE 1955

Pensionistas Militares e Provisórias.
Pensionistas Civis.
As que não l:eceberam nos dias acima.
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário e

Tribunal de Contas
"26 Os que não receberam nos dias próprios.
"28 Demais Ministérios.
" 29 - ,Aposentados e Sa,lário-Família.

De 30/3 a 15/4 - Pagamento de todos que não recebe
ram nos dias tabelados.

Março 22
23
24

25

"

"

"

D.F. - FloriánópoJis, 19 de março de 1955.

Mário Salema Teixeira Coelho,

Delegado Fiscal.

A U. D. N. de Lages, por ocaSlao da visita do sr.

Governador, omitiu-se. Os seus chefes, capitaneados
pelo sr. CeI. Aristiliano Ramos, marcaram a presença.
do Governador pela sua (deles) ausência da cidade.

Mal - ou bem - o Governador deixava a cidadp
o CeI. e seus amigos e correligionários apareciam n�
cidade e prestigiavam' a grande festa!

Pour bOll entendeu!' ...
x x

x

Um si111ples e modesto servidor público, alarmado
com essa atitude ostensivamente hostil ao Chefe do
Executivo foi ao seu superior e indag'ou:.

- Mas, doutor, os S1'S. fazem a desfeita e nós é
quem vamos pagar o pato. O sr. vai v.er só as dpmis�
sões e as transferências!

.

- Não pense nisso, rapaz! O Irincu não tem peito
para isso. Não vê como ele está agradando Lages?

x x

x

- Sôbre que assunto falou ailte-ontem o deputado
Paulo Bornhausen?

Sôbre jardins de infância!
- Eu logo vi!-!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


