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Brilh�nte trabalho .epresemeeo à Câmara' de CODcordia, pelo vereador OlclVO RigoD
Exmo. Sr. Presidente da da União Democrática Na- lativo de Santa Catarina, 1225 de 3 do corrente mês.

I
cessita como base funda- um plano para o Estado de II AS ESTRA'DAS DE

Câmara Municipal de Con-
I
cional e Presidente de seu' encarecendo a necessidade Senhor Presidente e se- mental, um plano de traba-I Santa Catarina. Infelizmen- RODAGEM

córdia. Partido em nosso Municipio, I de aprovação do Plano de I nhores Vereadores. Ilhos.
.

te, apenas poderá Sua Ex-
, na sessão de ontem fez uma 'Obras e Equipamentos, cu- Toda e qualquer adminís- Depois de quatro anos de celência apresentar o seu Dentro do plano apresen-

Senhores Vereadores, indicação à Casa, solicitan- Ijo trabalho originário do tração pública ,de um país,' Governo, o sr. Irineu Bor- plano, pois que as realiza- tado por S. Excia, o sr, Go-
do o envio de telegramas a I Governo do Estado, foi en- Estado ou Municipio, de

I
nhausem compreendeu ago- ções são praticamente ine- vernador, estranho a inexis

O nobre e distinto Vereá- todos os Deputados rep1'e-! caminhado à Assembléia I uma organização de ordem 'ra; já no apagar de luzes de xequíveis nésse curto pe- tênciã de projéto de estrada
dor sr. Harto Hermes, lideI'

.

Rentantes do Poder Legis-: Legislativa, em oficio nO pública ou particular, ne-
I

sua gestão, a necessidade de riodo de dez meses. ou alteração das já exísten-
Quanto aos Governos pos- tes para. o oeste Catarínen-

teriores, desconhecemos e se,

impossivel será uma conjec- O plano se refere especi
tum sôbre a concretização- ficamente a três grandes
desse plano agora idealiza- estradas:
do pelo atual Governo, a) São Francisco - Por-
Possuímos um exemplo to União

frizante em nosso país: o b) Itajaí - Curitibanos
Plano Salte, que custou mi- c) Laguna, Tubarão, Or-
lhões de cruzeiros a sua ela- leães - São Joaquim

,

�:;::::;;�;_"IJrio d. S. Catarina

Ano XLI ;
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CrI. 100

boração e aprovação e foi

relegado a piano secundá
rio.
Senhor Presidente e sen-

IH - ENERCIA ELÉ
TRICAEdição de hoje - 8 págiuas Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Março de 1955

O sr, Ai'tnr da Silva Bt'T

nardes, filho do sr. Antônio

da Silva Bem::trc1es e d. !VIa

ria Aniceta Bernardes, nai;

ceu em ViÇOSll, Estado de Mi·

nas Gerais, a 8 ele agôsto de

1375, Era católico. Seu pai foi
político no ImpériO e na Re'

pública, militanuo no Parti

do Consel'vaclor. Estl1(lou as

primeh'as letras com o pro
fessor particular João Pinto

Colares. Fez o curso secun

dário no Colé io Caraça e no

Ginásio ele OutO Preto, onde
teve como condiscipulos Raul

Soares, Melo Viana e Vieira

Marques. Ingressou a seguir,
na Faculdade de Direito de
Belo Horizonte e posterior
mente se transferiu para a

Faculdade ele Direito de S�\O

Paulo, onde, em 1900, ·colou

grau de bacharel em Ciên

cias Juridic!1.S e Sociais. Fo-

� ram seus companheiros_ elr

turma, em São Paulo, entre

outros, I-leitor Penteado, Ar- Na sessão ela Asseíllbléia, Poder Executivo as seguinte,
eluino BoBvar, Vicente de Al- de ante-ontem, o ilustre de- O Deputado infra assinado, informaçõ'es:
meiela Ptaclo, Eugenio Cunha putado Ivo Silveira, da ban- requel" a V. Excia. na forma Qual o total de import,an ..

Melo, Artur Leme, Artur cada do P.S.b., apresentou a regimental, se digne solicitar cia recebida pelo Govêrno do

Fonseca, Luís Pinto Serva, Mesa o seguinte requerimen, elo Sr. Diretor ele Terras e Estado, através elo Ministé

Edmundo Queiroz e Antônio to ele inJotlnações, a ser en- Colonização, que é o Chefe rio da Agricultura, destin'adü
José Moreira. caminhado ao govêl'no dn

I
dos Serviços dos Nucleos Co- ao Nucleo Colonial ele Anita-

Formado, regressou à sua Estado: 10niais no Estado, por inter- polis, no Município da Palho-

cidade natal, onde passou a Exmo, Sr. Presidente: médio d,o Exmo . .Sr. Chefe elo ça, nos exercícios ele 1951,
exercer a advocacia. Nessa 0-

•

1952, 1953 e 1954?

pOl'tunidac1e, recusou sua no- ACIDENTADO O PREFEITO . Qual a quantia
meação para promotor pú- por exercício?
blico em Manhuassu. OSMAR' CUNHA Quais os serviços efetua"

O senador John O. Pastore,

dos no Nucleo Colonial ele presidente da Subcomissã;>
Eleito vereador à Câmara de Acordos de Erlergia Atõ-

Municipal 'ele Viçosa: do qual Ante-ontem, cêrca das 19 tando-se contusões internas. Anitapolis, nos exercícios clp

foi presidente, tomou parte horas,. quando regressava clé Em Lages: recebeu assis.. 1951, 195'�, 1953 e 1954 e qual
ativa na campanha a favor Joaçaba para Lages, em tência médica do dr. Joãu a impol'tancia dispendida.
ela eleição de João Pinheiro companhia de sua exma. es- Costa e grandes atenções 'por nos respec.tivos serviços? A5FALTANDO
para govetnador do Estado, põsa, a fim de tomar o aviãu parte do sr. Vidal Ramos Jú- Quantos quilômetros de

..

Eleito deputado à Assem- que o conduziria para esta nio1', prestigioso político da estrada foram éonstrllidos, La'nçada a 1 a
cama"da

bléia Legislativa estadual, foi capital, na balsa do Rio Ca- zona serrana, do sr. Euclicle;; por exercício? (no Nucleo)
.

'.

-

escolhido para seu segundo nôas, no momento em que a Frangoto, Pre.feito MuniCipal, Quais as estradas construi- Enquanto a oposição, de to- rá, em breve, a estrada do

secretário, A seguir, foi e- deixava, foi atropelado por e do sr. Danilo Thiago de das ou reconstruídas e qua.l dos ós modos, procura obs, aéroporto, a primeira a ser

leito deputado federal, fun- um automóvel o Prefeito Os- Castro, gerente da agência a importância gasta em cada curecer a ação do sr. Osmar asfaltada no Estado. Que

ção que deixou para exercer mar Cunha, que, jogado con- da TAC. f'ace ao ocorrido, S. uma delas? Cunha, mais êste se empe· continue o Prefeito a traba-

o cargo de secretário de Fi- tra um barranco, ficou de- Excia. só ontem regressou à Quais as obras de arte" 10- nha no afã d.e cumprir seu' lhar ativamente como

l1anças, no governo de Bue- sacardado e, por um triz, capital, estando em repouso, cal e o respectivo preço das plano de tràbalho: aquí, realizando obl'as (1118

no Brandão. não lhe rouba a vida o aci· conforme lhe recomendou o mesmas? Ontem, à tal�de, à reporta- beneficiem a população, e es-

Foi, mais tarde, novamen- dente, médico. Seu estado de saúde Quantos prédiOS foram gem esteve presente ao lan· ta, sem dúvida, saberá reco-

te eleito deputadO federal. E- não ii1spira cuidados, senão construidos ou reformados, o çamento 'da primeira camadCl nhecer seus serviços, de nada

Xerceu o cargo de govel'l1a- Conduzido para Lages, foi os recomendados pelo facul- local e o preço de cada um de asfalto, cobrindo um tre- adiantando a campanha des-

dor de E,<:taclo, no quadriênio imedIatamente levado Para o tativo que o assiste. Deseja- deles? cho de 500 metros, trutiva e mesquinha dos que

1918-22, e o de presidente da Hospital, onde recebeu o;;
I
mos ao Prefeito Osmar Sala das Sessões, 23 portantq_:,. a,!l1d nã.o

llepública de 1922 a 1926, ele� primeiros socorros, subme- I Cunha
. proptg .restabeleci.". março- de' ] 955. -' " para a. decer e se

10g �Ós,"'genad01. wDl1 ,;r: ao h8!()-�r, men:to. I-':{l §·iiv ira

hores Vereadores. Não nos compete discutir

.0 talecimento do sr. Artur· 'ernardes !�h���:�/a��F.�:,�·�::a� �::���:f:e!::;:�l:�l;�
LUTO OFICIA-L DADOS BIOGRAFICOS

- Tanto é verdade, que pro- Ia, a momentosa questão do

_

- .,'
.

"

curei embora com um estu- Estreito do Rio Uruguai,

RIO, 24 (V. A.) - E' o se- federal por seu Estado. F'i- Com a decretação da anistia,

I
cional Constituinte; em 1950, filhos, os srs. senador Artur do superficial, inteirar-me diante do consignado no

guinte, 11[1 íntegra, o texto gurou, em Minas, entre os li- após a promulgação da Cons .. suplente de deptibdo federal Bernardes Filho, Geraldo da da viabilidade de aprovar Plano Oovemamental.

do decreto: deres ela Revolução de 1930. títuícão de 1934, voltou ao e, em 3 de outubro de 1954, Silva Bernardes, sra. Clélia ou não seu pedido. São decorridos mais de

"Considerando que o sr. Em 1932, solidarizou-se com Brasil, retornando fi atlvlda- .

deputado federal, no exer- Alves de Souza, esposa do E, para chegar a uma con- tres anos, quando o sr. Go-

Artur da Silva Bernard ii, a Revolução Constttuciona- de política, corno presidente cicio ele cujo mandato presí- embaixador Calos Alves de clusão tornou-se mistér uma vernador na Conferência da

hoje, tnlecído, exerceu o car- lista de São Paulo. Preso, do Partido Republicano Mi- díu a Çomissão Especial sô- Souza, sra. Conceição Ma-: cr iticac-construtiva daque- "Bacia Paraná-Uruguai, le

go ele Presidente da Rppú- nessa ocasião, esteve detido, neíro. Eleito deputado fede: bre o p.etróleo. Fo.i fundador chado, esposa do dr. Macha-jle p�ano .govern.amenta.l.
,

I vantou a, cortina que enu

blíca: durante algum tempo, no ral, exerceu o mandato a�� do pa,i'tIdo nepubhca�o e ,e:a . elo Filho, sra. Rita de Freitas
_

Não .lulgare� das inten-
I
blava as espe!'ança� do Oes-

Considrrando qUI', no ele- Forte do Vigia, no Rio de Ja- 10 de novembro de 19JI presidente do .seu díretórto Castro, esposa do deputado çoes de S. Excía, o sr, Go- toe. Desde então, muito se fa-

sernpenho dessa suprema neiro. , quando o Congresso foi dís- nacional. Cristiano de Freitas Castro, vernador, apenas farei a mi- Iou e muito se discutiu sô-

magistrntura, prestou assí- �. seguir,. f�i deportado. N? I solvido. E� .1946, fo!. pleito Deixa viúva a sra, Cl,éi.a e srta
..
Maria ele Pompéia nh,a critica d�ntro daquilo bre essa magnifica obra.

nalados serviços à Nação; exílio, resídíu em POl'tUgSL deputado a Assembléia Na- Vaz de Melo Bernardes..e ieIs Bernardes. que S. Excia expressou Pressionados os Governos
.

�a\.01:t�a�s��f�uln�c�.;0�e�.iia�j1;1':�o�:p��{� V�õs··võiãiiõ"sõãlsseóiw�ã···I::er:::�:� I ;��:��!�::�:::a::s f��: Et:�f���{��ilE
· zeiros, para o exercício de
Decreta: Todo o trabalho elabora- 1954.Na sessão de 23 elo correu- Rejeitado por 20 votos con

.

Artigo único -- E' declara-
- . -

.

.

,-

do luto oficial em todo o pais te, ela Assembléia, foram dís- VETO À LEI N. 1241 - Ex· tra 19. ,_

_ cutidos e_ votados os vetos tingue as dividas, fiscais não VETO A LEI N. 1,250 _

por cinco (5) dias, a, partir abaixo relacionados: excedentes a duzentos cru- Concede subvenção anual de
desta data, em sinal de pesar

VETO A LEI N. 1266
.

M tld $
Pelo ralectmento do ex-Pré-

zeiros. an 1 o.
.

'Cr 240.000,00 -ao Instituto
Autoriza abertura de crédito VETO A LEI, N. 12G7 Exper·!·lnel-tal do C-arvão co

sidente da República Arthur
j .,",-

da Silva Bpl'l1Rrc1es. Fica de- especial de Cr$ 100.000,00, Conceda subvenção anual da mo contrtbuíção do :.:Estado
para atender fi instalação da Ci'S 15.000,00 à Secção Esta-I �s pesquizàg �-est ldo� :realiterminado [lU" os Inne1'"1,, .,

'. que recú.·á não só sobre os
l'êdé' li � e.nel'gia 'el&tl'k:1. Lbs dual, da Carnp(�nba N<1C,.ioful I' :tados por ê:;S6 ln:rutllto,. He,

,�e rrulizf·m às expt'l1s:'lS d:l
1 'd! 'S: "_ cl T,' l' 1" C I> 't

. produtores, mas ,com efei-
, _ocal. :IC Co; j,lt' ;T!'Ii.'::t· ilLrt.\l.\ e J!.( Hearl, üriOS 'r!hlll o:>. l,jeitàdo, idem,'

'

"

Nação, sendo rJt'I�:rtaJ�ls 'iloll- , tos alarmantes sobre o cus-
e Arruas CImas, 6m Ei·üsqUll.

ras de Chefe dA E.�tado>r. lo ·de vida.

19 :oi�:.tado por 20 contra

Chefiou atrasa'da a U O N Para assunto de tão alta PROMOVIDO O GEN.
VETO A LEI N. 1258

.

IS'
4> • •

I
rel�vância, considerando a

t
· 'con1plexI'dade q'Ie envolve,

FALCONIERI DA
Autol'iza abertura de crédito

C r
c

especial ele Cl'$ 250.000,00, a a IOenSe por si só o problema, se nos CUNHA
para a construção do grupCl RIO, 24 (V. A, O "Jantai", I Munhoz da Rocha à pr('si. _ I afigura temerário para nós RIO, 24 (V. AJ - O pr?-

esr.olar de. Rio Maina, em de hoje, llUblic-a ? s�gui.nie I {l�ncia d� Repúblicll, no' pró- Transcorre, na data de ho" I del.tuma Camarf� .Municipal, sidente ela RepÚblica assinou

Crkiull1a. Rejeitado, idem. teleg...ama de Florianopohs: XImo pleito de 3 de outubro, je o aniversário natalício do so I armos, o IClosamente, decreto na pasta da Guerra,
VETO A LEI N. 1265 Flol'ianót}olls, 23 (MeriJio.-, O preclai'o governador do Pa- SI': Irineu Bornhausen, 00- � aos _

repI'f,!sentantes do le- promovendo ao pdtto de ge-

Autoriza?. abertüra de cl'é- nal) - O Diretório Estu(lual raná, pelo se_u passado de verl1ador do Estado e con-' gislativo do Estado, e isto neral de Exército o general
LutO especial de Cr$ 94.000,00 da UDN enviou o seg"l1Íute 'bol1l'adez t' pela chwividellcia ceitllafló industrial. I sem um estudo aprofunda-l de divisão Olímpio ,Falconie-
para a construção do prédio t�legrama ao .Diretório Na .. já. dem�l1s�l'ada nó trato da Ao ensejo. do seu �atalício I elo,

a aprov�ção de, :l.m pla�o :: da. Cunha.

da escola Professor ,Salns- ClonaI do llal'tJdo: cOisa publica, se l'ccomemb os seus amlgos, admll'aclores i baseado nLlma tnbutaça,o �--------

Liano Antôni�, 110 município "O Diretório da Uniã.o De- à mais alta invesiiduI'a do e cOl'l'elig'ionários hibutariío. maior, .

de Xanxerê. Rejeitado, iclplH, mocrática Nac.ional S,ecção II)aís: CO�10 }lenhol' seg'uro ,h I ao ilustre homem púb�ico ho� I Os Deputado� Estaduais
VETO � LEI N. 1260 - de. Santa, Catal'ma, ,hOJe re-I' efetJ'vaça.o �o cong'l'uça,mcnio mellage�s d� sua estIma, da

I colocado� na: cupola do Po
- Autollza a abertuta elo umdo, aplOVOU unannnemen"!

dos brasdell'os e da obra de I sua admiraçao e do seu res· 'der LegIslativo, portanto,
créelito pspecial de ··.·····1 te moção no sentido de ser recuperação moral e eeonô- ',peito. I com uma visão de conjunto é
Cr$ 250.000,00, para COllS-, manifestado a esse Diretório; mica que por tanto anseia a O ESTADO, registando o que poderão d(!cidir COl1S

tl:UG�O do grupo escola� _ �o ,�acion�l (I seu en�usjasmo e. Pátria c�mum. Saudações, seu aniversário natalício, le-I cienciosa e legitimamente, si
dlstl'lto da sede do mUl1lClplO ,sImpatia lJelo mOVImento em I (as.) Hel'lbel'to Hulse, }))'esi- 'va ao Chefe do Execut.ivo_ 03 o aumento de 20% proposto
de São Carlos. Rejeitado, p'l'ol da ca.m�i�atura do emi-I dent_e;, Arolclo Carvalho, se-

I
seus cumIJl'jmentos respeito-I pelo Poder Executivo é de

idem. nente patl'lclO goverl1adm" cretarlo geral", sos,.' fato exequível.

do pelo Poder Executivo se

baseia no aumento de 20%

I
sôbre o imposto de vendas e

consignaçõ:s, a partir dêste
'ano ,.de 1950.

_

'

Trata-se, posí sívamente,
de um aumento substância]

Nesse mesmo ano, pelo
Decreto 34.\)81, de 27 de Ja
neiro, o sr. Presidente da
República decretava e ou

torgava ao Estado de Santa
Gstar:iait, a eoncessãe --pftrn
o aproveitamento do Estado
do Rio Uruguai. \(Cimtiüüa na Su. páff.r

DADOS BIOGR.'\FICOS

�� CONFERENciA
Pedido de informações sObre a apllc8�ão
das verbds federais.

o TE�PO
Previsão tIo tempo até às

14 horas do dia 25.

Tempo - Bom cOTa nebu
losidade.

WASHINGTON, 24 (U. P.) . mica, anunciou depois dr
- Lewis L, straus;;, presi-I Ulna 'sessão privada com PAZ MUNDIAL E O
dente da Comiss[õlo, de Ener- Strauss, que a Comissão de GOVERNO DE DEUS
gia Atômica dos' Estados U - Energia Atômica coordenará RIO, 24 (V. A.) _ O reveI'� .

nrdos, info'rmou à Comissã:1 os planos de pal'ticipaçào.
de Energia Nuclear do Con- ;'Os membros da subcomis.

no Henry Harold, presiden-
te da . Associação Nacional

gress(} que organismos do go· são - disse o senador P�s- dos Evangelistas dos Estados
verno amúlcano projetam tOlt'� -:-t

mostraram-se nllll�o Unidos, fez à imprensa de
participar 'ativamente da sa IsfeI os com os preparatl

. :,.
•

-

I São Paulo as seguintes de-
Conferência que se celebra- vos que Ja foram feitos por claraç"'e" "Na-o 1, . .

." o.s. va ser pos-rá em Genebra de 8 a 20 de vanas dependenclas do go sivel conseguir-se paz mun-
agosto próximo, para estudar verno pal'a demonstrar o dial porque o m

.

d �

'f' d
..

t' d
' un o nao

o uso pacI!Co essa nova e- smc;ro m eresse e nOSS,L está disposto a se submeter
recebI··''l. nergia. naçao em levar a cabo o pro '1 ao O'overno ele DO, h _u .

t tI' 1
'" cus. s o

Je o propos o pe o preSiC ente
mens sa-o I'ncapa " 1 "_

,
'.. .

.

" ze.� pe o PlO-EIsenhowel paI a fomental e 1)rio poder de t· .'. ,-

f ·l·t "'!'
., a mglI a um

aCI I 'ar o uso paCldCo (a reo'ime ele p"
" -t-

. "
. '" ,.z, urna vez qrw

cne! gm omIca. ainda existe pecado no rora ..

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

ção humano"'.

Temperatura - Em eleva
ção,
Ventos - De Norte a Le�te

moderados,

DE ENERGIA ATOMICA.
Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 28,2, Mi.
nima 23,0,

O RISO DA CIDADE....
\

ate

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

Uma casa de madeira, recém construída. ainda não SANTA CATARINA

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos A V· I S O

quartos cosinha e instalações. sanitaríaa, lugar para A Delegacia Florestal Regional,
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. no sentido de coibir, ao máximo pos-

Preço 180.000,00 - parte financiada. sível, "as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-
Um litTeno no centro da cidade, medindo .15 metros pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

de frente por 25 de fundos. Otímo local para constru- acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção

ção. ,
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,

Preço 280.000,00 - parte financiada. para a exigência do cumprimento do Código, Florestal

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros, Em (Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.'

prestações. .

QUEIMADAS E DERRUBAD.AS DE l\UTO

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Llsboa, Nenhum proprfetárto de terras ou lavrador poderá
com otima praia. proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 - com antecedêneía, a necessária licença da auto.ridade rlo-

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria. restal competente, conforme dispõe Q CÓdigo Florestal em

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar- seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosin ha e insta- sujeitos a penalídzdes,

lação completa de banheiro e W.C.
.

REFLOREST.AMENTO

Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

Jantar, cosinha e instalação saaítarla completa, cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e se-

Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a mentes de espécies flôrestais I) de ornamentação; para Ior-

Rua Santos Saraiva, neetmento aos agricultores em geral, íntesessados no reflo-

Base: 300.0000,00 I'
restamento de suas terras, além de prestar toda'orientação

Quatro lotes de terra na cidade de- Londrina-Para- técnica necessária. Lembra, ainda, a pcssíbílldade da ob-

na cada lote Cr$ 45.,000,00 tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco no INFORMAÇÕES
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100.000,00 Brasil, �om juros de 7% e prazo de 15 a.�os. <,

.

, UTEIS

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

Os Interessados e� assuntos tlorestals, para a
_

obten-
.'

-0-· Icompartimentos outra de madeira medindo 6 x 12 com çao de 'maiores sclareeímentos e requererem aatorízacão -I O le.lnfto:r enco_ntrará. nesta .co.
I " -'.. ,� una. I ormaçoea que nec- .stta•.

sete compartimentos, ambos ser.vidas de água de poço,

I
d� . h.cença?ara _q.u�lmada

e d�rrubad.a� l.l,e ma·t�, devem d ià riamente e

,de
imediato: l'-

I t da forrada e pintadas a oleo ambas localiza- JUIgn-se as AgenCIas Florestaís MUlllCIPUlS ou díretamen- .TORNAIS Teletone
com uz, o c " oe a esta Repar tíçâo situada a' }'U" Sant s D' -t (I 6

O Estado ; ..••......
,

3.022
.

das em terreno de 10 x 65 cms., com arvores frutíferas - ....." , i" ,. ,.. o umont n. A Gazeta ,........ 2.656'

ít R a Afonso Pena n _ 420 _ Estreito
-rn Florfanépolís, .

Diário da Tarde , 3.5791SI a.a u
."

.

..' Telefône: 2.470 Caixa Posta], 395. IA Verdade .. ::........... �.�10 I
Pode ser visitada a qualquer hora -

li: 1 t I 'f' A' '1
'.

FI'
Imprensa Oficial ..•..••• ;l.68B

P_. C' 'il! 220000
.

nc ereço e egra ico: gruil va - ortanõpoüs, S. C.IHbSPITAIS ,.leço l,'jp • ,00 Caridade' .

Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re- (Provedor) :............. 2.314

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

V' (!,o:taria) 2.036(Preço Cr.$ 50.000,00 íagem com segurança ��:;��rR����.:::::::::::: ::���
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na São Sebostião (Gasa de

cidade de São José, em frente a .Oaixa D'Agua. e rapidez M�t:�,��Ld�' 'D��t��" é��:
3.153

Prece cada Cr$ 10.000,00. los Corrêa 1.121
-

80 NOS CONFORTAVEI$ MICROgONIBUS DO CHAMADOS UR· ,

GENTES

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO) ��:�i�Ode r!�mbeS���la'��:
Florianópolis -- Itajaf - Joinville - Curitiba pol�:i� '(!i;l�' '6��i��á�i�

i Polícia (Gab. Delegado) .•
,COMPANHIAS DE

TRANSPORTES
AÉREO

TAC 11.700
Cruzeiro do Sul 2.500

- ---- --- --- ,- Panair 3.568
�- -_._

Val'ig ._ ................• 2.1126
Lóide Aéreo 2.402
Real ,..... 2.368
Sca nd inavas .......•. 2.500

• HOTÉIS

18..

ANCOdeG�fbITO POPUlAR�,-' ���e�ti·c.. ::::,::::::::::::
" AGD!,�OlA I I

Metropol .. , .

, 1\ La Porta .

.... -

Cacique •..

"

.••..... : .

r�A..O: tJ.w)� ,16. ,.'
- I Central " ..

f'LOmANoPOl.IS ='Sié.,eó.fulni!\'· '

_

Estrela ..

. ,
' ',Ideal ..........•.........___,. F="�·'_�,,�-=m.-=<.--. �<"w---" •. ' __""==rr == I,'STHl!:lTD

Disque ............•.. , ...

�--�------------------------------------------------------��--.�--�.-----;----�.�.----------- ---�----------------------------------------------�--------------��--------

INDICADOR PROFISSIÓNAL! DR.

ROM�ÉfDRUIECSoBASTOS MÁRIO DE I:ARMO Dr. Vidal Dulra FilhoCANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇASÇOIll prática no Hospital São CURSOS DE

I DR. r. LOBATO DR. WALMOR ZOMER. l,'rancisco de Assis e na "':ilHa I "C O
' ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

FILHO GARCIA Casa do Rio de JaneIro 1_ �

ME D I PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-
CLINICA MÉDICA' CLJNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

• Doençu do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA ADULTOS PREMATUROS - 1'RATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTIL
I TUBERCULOSE cional de Medicina da Uii1v*o,· Contultório: Rua Vitnr Mel- f,FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESEJ NO.DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA ET RADIOSCOPIA sidada. do Brasil reles, 22 Te!. 2675. Doenças Internas I URNA. EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTÚRBIOS

MUSSI DOS .PLLMOES Ex-Interno por COMuno di! Ma- H01'ários: Segundas, Qu",rtu e CORAÇAO _ FIGADO PSICOLoGICOS DA INFÁNCIA - ENFERMIDADES DA INFÃN.
� MEDICOS - CirUrgIa do .ToraI ternidade_-Escola Sexta feiras: elA DE MANEIRA GERAL

CIRURGIA-CLíNICA :Formado pela Faculdade Naclo- (Serviço ddo. prof'LI Oc)távlo llo- Das 16 às 18 horas'
RINS - INTESTINOS CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 88.

R L PARTOS llsi de Medicina, Tlilolol!lata e rlgues ma R 'd- "
.

.

. Tratamento mo..ler·llo· da CONSULTAS DAS 2
-

SGE A •
..-;' 1 1- d H I ..,. Er·lnterno do Sel'viço de Orur- eSl enCla. Rua li ehpe Scll- " • ..' - A fi HORAS.

Serviço completo e especiali· lISl0C rurg ao I) 0811 tlll .�e-
I d H lt I I A P E ;. C

. midt 23 - 2° andu apt 1 _ SIFILIS CONSULTAS C/ HORA MARCAI>t\: FONE 81615
zado das DOENCAS DEl SlilNHO· , rêu Ramol g a o doos:108 de" Ja'nell'o • I. •

Te!. '3.002 ,. RESIDtNCIA - TENENTE SILV.EIRA 180 (FONE 8165)
RAS com modernoll método, de Corso de especlaUzaçlo pela M'd' d R I

'

d
-_. Consultório - Rua Victor ATEI\DE CHAMADOS A DOMICíLIO

'
,

.
'

. S N T E I
. iii I e II!O o Ollp tal ii DR

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

IhagnóstlcoS e tratamento. '

..

' . x· nter�o e .,.X-aIIl II-
C id d .. HENRIQUE PRISCO Meirelles, 22. _

SULPOSCOPIA _: mSTJ!lRO - tente de -Clrur:Ja d(o p)rof. Uro DOENÇAS �� �;NHORAS'-. PARAISO HORARIO:
DR. NEY PERRONE DR. AI.NARO DE

SALPINGOGRAI!'IA - litliTAI:O· Gul�ar ea RIo.
PARTOS _:_ OPERAÇôi1S MUND CAR'

.LISMO BASAL C'lllS: FelIpe Schm!dt, iS -

Cons: Rua João Finto n: 16 .
�

MÉDICO Das 13 às 16 horas. VALHO
.. ftadlOterllpla por onda. curtu- Fone 8801

d '. O à 'I Operaçoes - Doenças de Se- TI' C 3415 n
Formado pela Faculdade NlIc!'

Eletrocoagulaçio _ Ra'lol Ultra

I
Atende em bora marcada. as 10.0 _s 18.00 horas. nboriUI - Clínica de Adolto.

e.. ons. -. - .es. naol de Medicina Universidade .

Violeta e Infra

verme.lho,
•

Res.: - Rua Eateves Junior, P.e·la mtanha �,ten�et -d1dà-1 CUl'SO de

ES.
Jlecialização' no

- 2.276 - Florianópolis. do Brasil I p
PuerIcultura - Pediatria

Consultório: Rua 'frajano, n. 1, 80 - Fone: l!395 rClamdende no .u.08Jll ai e Hospital do� Servidorea do .ih. ! _ .
RIO DE JANEIRO T

. �lel'icultôr do. Departam n.to
10 andar - Edifício do Montepio. -

R 'd,arJ. a. e. tado.

I
DR. MARIO WEN- Aperfeiçoamente na "Casa d.

NaclOnal da Crlança._ Ex-As8�s.
H á· D n' 2 h DR YL1\·i[AR CORR"'A eSI enOla (S

.

d P 'U Saude São Mi"'uel" tente d.o Pro
.

.!. Martagao G.estell'1I
01' 1'10.: as· � as 1 orlls - . n

_

.Jli R' G
.

I ll'tt t' ervlço o rof . .w.ariano de DHAUSEN P
•

n 1 U d d d B I E
Dr. MUSSI. CLíNICA MÉDICA .'

ua. enera 1. cocour n.· Andrade) .

roto Fernando Paulino '
..

l1lVerSI a � oras!. lC-

Das 15 às 18 horu - lha. CONSUl.TAS das 10 _ 11 ho. 10�r I f '2692
Çonliultaa - Pela manhã DO CLINICA MEDICA DE ADUL'!,OS Interno por 3 anos do Serviço lI!�ecl;co do J.,:stJtuto Fernandes

MUSSI ras,
. e e one, . • Hospital de Caridade E CRIANÇAS de Cirurgia' } 19U�1'!l-Sel'vl,ç08 dos Profs. Ce-

Residência: Avenida Tram- Rua Tirade!lte 9 _ Fone 3415
-- ---�-

A tarde das 1580 hs em diaD- Consultório - Rua João Pin- Pro!. Pedro de Moura zal'
.. el'netla e Mário Olinto. -

powsky, 84. DR NEWTON te no consultório á !tua Nuue. to, 10 - Tel. ·M. 769. Estag'io por 1 ano na "Mater. no .RlO de Janeiro. Ex-médico es-

DR. JOSE TAVARES b'AVILA Machado '17 2sqnin" d. Tlu- Con�ultas: Das 4 às ii horn3.
Prof' 1l0idtáad_e -R dEscOIS" L �1:g��iSoI)i��1 SdeOrvllp·CaOeede(pProe3iaLturi.az

CiRURGIA GERAL
.

dentes. 'f'e1.27� .
Res](I�ll.cia: Rua Esteve. Jú. . VIO o rlgues ima �. 1

DR. JúLIO DOIN IRACEMA
Doenças dé Senhoraa _ Procto- Res.idencia _ rua Pruident. mor, 45. "'reI. 2.812. Interno porS;co�.�� do P:rnnto ��il����S Barboza) no/Rio de Ja·

Y,IEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS ]i logia - Eletricidade Médica Coutil!.'lo 44..
.

OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cari-
MS:DICO MENTAIS. - CLINICA GERAL Consultório:, Rua Vitor Mei· - CLINICA DR. A�TONIO BATISTA CLINICA DE ADULT j d'lde. Médico escolar do Centro

ESPECIALISTA EM OLHOS I Dr SeI'V!Co Naeional do Doeu- �eles n. 28 -' Telefone:
'

8307. de
' .

JUNIOR DOENÇAS DE SENEORAS de Saúde de Florianópolis. Pedia-
OUVIDOS, NARIZ li GARGANTA lçabh�f':��l�mbulat6r o de Hi�ie. .

Consultas: Das 15 hQrai em OLHOS - OUVIDOS NARIZ CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital dI' tra da Assistencia Médico - 80-
TRATAMENTO 11 OPlilBAQOES na Mental diante: _ .",

E GARGANTA CRIANÇAS Caridade, diariamente daa 8 à& ,eial da Armada.

Infra-Vermr.ho - Nebtllluillo - j Psiquiatra do lIoipltlll � Resldencla: Fone, 3.422 DO Consultas daa 9 Íis 11 horaa. 10. I Consultól'io: Rua Tidarentea
ültra-So:'Q. Colônia Sant'Ana

Rua: Blumenll_u n. 71. DR. GUERREIRq DA �ONSECA Res. e Cons. Padre Miiuelinho. No consultório, l Rua João ,9. .

(Tratamento dI! IIÚullte lem Convulsoterapia pel letr _ D"OENÇAS DO AIlARELHO I?J- Chefe· dQ �ervlço de. OTOR!.'12. Pi.nt? nr. 16 (l° andar) Consultas, diáriamente das
operaçio) I

h d' 1 I
o.' o GE.,TIVO - ULCERAS DO ES· NO do Hospltal de Flonanópohs

. 1
Dlanamente das 10 às 12 e das

115
horas em diante.

Anilo.retlno8copla - Receita de c. oque e �ar JlIZ? n�uhn e�a· TO.'\1AGO E DUODENO. ALJlR- Possue a CLINICA QS APA;RE- ADVOGADOS 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira
Oculol - Moderno equipamento pIa. MalarlOterapla. PSlcoteraP.la. GIA-DERMATOLOGrA B CLI- .LHOS MAIS MODERNOS PARA

DR JOSÉ MEDEIROS
RESIDENGIA: - R'_a Duarte S/No Esq. Padre Roma.

de Oto-lllnolarinroloria (inlco CONSULTAS: "'erça. e QUln- NICA ·GERAL TRATAMENTO das DOliNNÇAS· Shutel, 129 - Florianópolis. Te!. 2530
no E.tado)

tas das 15 la 16 hora•. Babado d ESPECIALIDADlI VIEIRA
.

H r" d II l 12 hora (manhi) I DR. JULIO PAUPI'tZ aConsultas - pela manhl' DR ,. N G L E T T Odas 016 rà� IS1hora:.. I', d RUGa Anit11l B9aribllldi, uqlllnll FILHO HOSPITAT
DO

- ADVOGADO -

Consultório: _ RUll Vito,l' ilat- e enera ,tJ;.encúurt.
. . a '

,-" ('aixa Postal 150 _. Itajai
• •

reles 22 _ Fone 2676.
RESIDENCIA: Rua .üoclIiúVII Ex Interno da 20 entel'marla A 'IARDE - dail ii ai I - lSanta Catarin!l Diagnóstico�Trato. Clínico e Cirúrgico das Duenças e

139 Te1.2901
'

e Serviço de gastro-entel'ologia

,.
no CONSUL;rORIO ._._____ _.

Res. - Rua São Jorr' 20 -

_

. da Santa Casa do Rio de Janeiro CONStJLTORIO - Rua dOI

J DR CLARNO G
Afecçoes de Adultos e Crianças.

Fone 24%1. DR ARMANDO VAI& I (Prof. W. BerardineIli). ILHEOS nO 2 •
.

. Pediatria - Ortopedia - Traumatologia _ Tisiologia

DR. SAMUEL FONSECA
•

RIO Dl.." ASSIS
Curso de neuroloiia (Pro!. RESIDENCIA - Felipe Seh· GALLETTI Ginecolo.,.ja _ Obstetricia - Urologia _ Endocl'inolOO'-l·a.r.. Austregesilo).

Jffi.idt
nO 'tI3 Te!. 2365 • - ADVOGADO_" ..

CIRURGIÃO·DENTISTA
.

008

serVi.çOI
de

CHnl.CI
Infantil Ex interno do Hospital

mat.......
•

Rua Vitor Meireles tiO Curas de emagrecimento e engorde.
Clinica - Cil'urgia - Proteae da Alillistência .&lunlclplIl e Ho.· nillade 'V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ

.

FONE: !.468
' .

Doenças da velhice.
Dentária pital de Caridade DOENÇAS INTEIlNAS DE ARAGÃO - Florianópoli. -

Raios X e Infra·Vervelho CLiNICA MÉDICA DlI CIUA.N- Coração. Estômaro, inteatino, _. '__

ALTA CIRURGIA
Consultóriõ e Residência: Rua ÇAS H ADULifOS fígado e vias biliares. Rins, ova- CIRuRGIA 'fREUMA'l'OLOGIA DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado 6. - Aler"la - riós e útero.

1
Ortopedia .

EI
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nun" jIa- Consultório' Vitor Ihllrele. Consultório: João Pinto. 18, ALM DA Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar.

Consultas: das 8,00 '8 11,10 chado, 7 - Co.naulta. d&l 16
.

ã. 22. Das .:15 às 17 diàriamente. ADVOGADO Telefone 22-27

e das 14.00 ás 18 horai 18 horas Das 16 às lS horal. Meno-s aos Sábados
. Escritó'rio e Residência: H

,.

D 14' 18 h ( t
Exclusivamente com hora mar- Res';dência: RUlI: Marechal Gui- Residência: Rua Bocaiuva 20. Res:. Bocaiuva 136, Av. Hercilio Luz, lIi

OI'ano: as as oras exce o aos Sábados).

cada. . Jh'lrme, 6 - Fône: í'181 Fone: 3458. Fone: - 2.714. 1'elefone: 11346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora
marcada.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA l'LORESTAL
REGIONAL

"ACÓRDO" COM O ESTADO DE

o ESTADOA IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX" .

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Of'Icmas, iA rua Con
selheiro l\lafra. n. 160 'fel. 3022
- Cx, Postal' 13f1.
Diretor: RUBEN'l A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DJiI
AQUINO

Represeutanteat .

Represe ntaçõea A. S. L-n.
Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Nove ...nhro 228 50

andar sala 612 - São Paulo.

ASSINA'fURAS
Na C"pltat

Ano , .'$ 170,00
Semestre CI$ 00,00

No Interior
Ano ......... .. Cr$ 2')0.00
Semestre ....•. Y' Cr$110,OO
Anúncio mediante rontráto.
Os origtna is, mesmo não pu

blicados, não serão de�olvidos.
A direção não se responsabiliza
j e los conceitos emitidce nos ar

·tigos assinados.

Móveis --

Kua Deodoro eBquina�da
Rua Tenente ,Silveira

2.021
2.276

J3.147
,3.321
8.449
2,694
3.371
UMI

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

FARMACIA DE PLANTÃO"
- . M�S DE MARÇO

26 Sábado (tarde) - Farmácia Espe1:ança - Rua Con

selheIro Mafra.
27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Cim. Mafra.

I"

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

O ESTADU

Navio-Motor «Carl Hoepcke-)l
RP..YIDRZ - CONFORTO - SEG'O"'RANÇA

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

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba niút
ptejudic,arão o horáru: de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CA.RL HOEPCKE"

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

CU81T1U

fQ/jU.. &lU aa CaLuI r."ot 1i4. �
rQ,ECõIlUIA_ PROSURU '""-\.1ií,., f'�-

Raios X
l'1parelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radjogrl\na�

.

e radioscopias.
Pulmões e coração (tórax) •

Estomago - intestinos e Iigado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia) ..
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

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

ção do parto (Rãdío-pelvlmetrta) ,

Diàrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

06 I

Lavando com Sabão

\?iraem ESlJecialidade
.

da Cla. 'rITZIL INDIlSTBIIL-JolovUle. (marca registrada)
ecoDomiza,.,se�jempo e dinheiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
-------+---------..... _-_._-._ ... -

Tem C édito? Então, . -

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Mal'ço (te 19!i5
_"'"_ .. _

"""""'>==""""""''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!I!!!!l.............................--- ���!!!'!!!"!!!�"""""�=

NO LAR E NAr�SOCIEDADE
ASSIM VIVEREMOS

.
t _ .....�a.... .- _

BRUNO DE RIVERA

E assim viveremos um dia e a- eternidade.
Como se estivessemos na praia, e calados ouvissemos

a canção do mar, dizendo: "A ilha é vossa!
E' vossa a aurora l".

Asim viveremos para sempre, em amáveis
conversas com os búzios e as pedras. Como duas cri-

anças
correndo numa praia. Nós e as gaivotas,
nós e os corais.

Assim viveremos até que, no crepúsculo,
venha o navio do sono. }

Regressaremos, guiados pela estrela,
meus olhos imergindo em teus cabelos,
tua face brflhando nos meus ombros frios.

ANIVERSÁRIOS - sr. Alberto Moritz
- sta, Amazonica Gastão
- Sgt. Músico Milton Ba-

tista da Cunha
- sta. Maria de Lourdes

Brito
- sta. Maria de Lourdes

Villela
- sr. Galdino José Lenzi
- menino Cezar Edmun-'

do, filho do dr. Edmundo
Moreira

FAZEM ANOS, HOJE:
- dr. João B. Bonnassis,

ilustre advogado de nosso

fôro e pessôa de grande
projeção nos meios Cultu
rais catarinenses;

sra. Etelvina Luz

Wohr, viúva do sr, Paulo
Wohr
- dr. Laélio Luz

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

silva.
Florianópolis, 18. de março de 1955

Partícípacào
CESAR BASTOS GOMES e MARIA HELENA RA

MOS GOMES participam ás pessôas ,das suas relações o

nascimento do seu primogênito VALERIO GOMES NE

TO, ocorrido a 19 do corrente, na Maternidade "São Se

bastião".
. Florianópolis, 2.0 de Março de 1.955.

Par-tíoípação
SILVIO XAVIER GONÇALVES E DEOLI ROSA GON

ÇALVES ll!uticipa.m aos parentes e pessôas amigas, o

nascimento de sua filha- que na Pia Batismal receberá o

nome de SILVIA �RANCISCA GONÇALVES.
Estreito, 17 -3 -55.

(O REGULADOH VIEIRA)
Â mulher evitará clorill

ALI V IA AS COLICAS UTER.\NA:'

E.lllprega-,se com vantagem pau
combater fiS Flores Brancas, Cóli

caa Uterrnas, Meniitruael e lt>�' u

parto, e Dores nos ovlrhlil.

I poderoso calmante e Re,lula·

M do! por excelência.
FLUXO SEOATlNA, pela I(iUo com

provada encacía é receitada pot

médícos llWltré•.
.FLUXO SEUATINA encontr•.�2-6 *UI

toda parte.

Dr. E. Moennich
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de aspecia.ltzação)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações díf'í
reis - dentes inclúscs Tratamento atual da Piorrêia,

por operação sem dôr

Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof. Ba dan ) - tratamento ef iciente rápido e com

teste batel'Íológico e con trôle radiodóntico

Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,
quando anatomicamente indicadas.

Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA

Atende só 'em hora previamente marcada

Clínica:
Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834

FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

'oSENHORTEI
Cr$50,oo?

ESTÁ HABILITADO, DURANTE ESTE
MÊS, A COMPRAR

1 MAGNIFICO COLCHA'O DE MOLA
DIVINO

2 GOSTOSOS TRAVESSEIROS DE MO� /

LA DIVINO

NA

"A MODELAR"

Terreno
Vende-se

-

à rua Victor
Konder (ex-Bl-.menau), com

\588
m2, sendo 21,60 de fren

te. Tratar à Av. 'I'rom

powsky,24.

CINE R-ITZ, A PARTIR DE 1° DE ABRIL
Cinem scene

A MAIS EMPOLGANTE HISTóRIA DE AMOR E FE
NARRADA PELO CINEMA!

�"�

Cóm a Biblia Ina' Mão'

:.' "

/

�
w �,p � �

.... � ·úl times lotes, Na praia da 'Sãl:ldãdê,'
-

em- Coqueiros,
ao 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. �

Ven"e-se
Um terreno c/3 casas;

sendo 2 de madeira e uma

de tijolo. Medindo a aréa

de 876,20m2, no valor de

Cr$ 40.006,00. Tratar à Rua

Felipe Schmidt nO. 44, o Im
pério das Toalhas.

SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO
Vem a hora quando não vos falarei por meio de

comparações, mas vos - falarei claramente a respeito do

Pai. (João 16:25). Ler João 16:25-28.

As pessoas reverentes a Deus têm vída abundante.

Possuem a bênção que João Wesley experimentou, quan

do disse: "O - melhor de tudo é Deus estar conosco." Os

que possuem esta bênção encontraram os caminhos para CONGRESSO EUCARIS
Deus e Deus encontrou canais para se revelar a êles nas TICO. A Agencia da Real

experiências diuturnas da vida. Aerovias, convida a todos os

Cristo nos pode ajudar a alcançar êste estado de re- interessados a tomarem par
verência perante Deus. O tempo chega para cada um de te no Congresso Eucarístico,
nós, quando Cristo nos fala não mais em linguagem fi- para fazerem suas reservas

gurat.iva, mas claramente do Pai.
-'

.

desde ja, evitando as-

Isto pode dar-se em nossa vida se andarmos constan- sim atropelos de ultima ho

temente com Cristo. Podemos andar com .1tle quando le- ra,

mos a Bíblia; quando vamos. à'-Igl'�ja<; ,q.ua,ndo.. ..á;,i:Uilames
aos outros; pedindo seu auxílio para vencer as tentações;
perdoando aquilo que julgamos errado. No nosso cami

nhar com Crssto, podemos muitas vêzes sentir-nos distan

ciados dêle, mas se continuar-mos a andar, �le se ache

ga rá fi l1ÓS como fêz
-

com os dois discípulos a caminho de

Emaús.

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

ticita o comparecimento, com
urgência, 'na la.

-

secção da

quela repartição, afim de
tratar de assunto de seu in-

O R A ç Ã' O terêsse, dos seguintes cída-

Pai, Celestial, agradecemos-te a revelação de tua sa- dãos:
I bedoria e poder no mundo que nos cerca. Especialmente I Luiz Gonzaga de Oliveira,

--------------- pela revelação de teu amor na pessoa de teu amado Fi- Manoel José dos Santos, Mar

lho, Jesus, nós te somos gratos. Que nossa comunhão com tinha Cardoso, Moyzés Sch

Êle nos ajude a levar outros a amar-te e reverenciar-te mitz, Ozório da Silva e Wal-

também. Em nome de Cristo. Amém. dir Silva.

PENSAMENTO PARA O DIA
--------

As pessoas reverentes a Deus, têm vida abundante.

SULON G. FERREE (,Carolina do Norte)
_,

"ACAO ENTRE AMIGOS"
,

DECLARAÇÃO
DECLARO que, não tendo conseguido vender os bi

lhetes da rifa de um RÁDIO PIONER, que deveria cor

rer com a Loteria- do Estado, extração de 7 de Abril pró
ximo, resolvi torná-la sem efeito, pelo que solicito aos

que adquiriram bilhetes o favor de me procurarem no en

dereço mencionado nos mesmos, para fins de reembolso-
-

Antecipo meus agradecimentos
DONATO BACH

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó

rio, com prática.
Informações ná"A

MODELAR"

DOCES
Acertam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza

dos - Aniversários' e Casa

mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

CONGRESSO EUCARIS
TICO. A Real já está acei
tando reservas de passagens
para os que desejam tomar

parta-no Congresso Euca
rlstlco. Não deixe para ul
tima hora, faça desde ja
Sua reserva.

Preciea-se
No Estaleiro Arataca

MECANICOS

SERRALHEIROS

TORNEIROS

Telefônes: 2.266 e 2.212.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS pAssos
.

E
HOSPITAL DE CARIDADE

RECEBIMENTO DE ANUIDADES

Previno aos Irmãos que do dia i5 a 25 do corrente
estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária desta
Irmandade e no dia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às
12 horas para o recebimento de anuidades.

Consistório, 11 de março de 1955
José 'I'olentfno de Souza

Secretário

Lotes à .Venda

a C I T E' I REAL AEROVIAS. Se.'

I
gun da, Quartas e Sabados,

.

de Florianópolis, para Por-

A I to Alegre, as 16 :00-- horas.

Agencia I Tele�one para 2358 e faça
_

.

I
sua reserva,

�-: l-C-A--S-A�-:�p u bllcldade
.

ALUGA�SE o sobrado da
.....-P.........
1'IuIaa.1II
lu.. CúIiiH

rua João Pinto 19.
Vêr e tratar na parte

terrea.

Eleíre-Técnica Indústria
e Comércio S. A_

A V ISO
Acham-se à disposição dos senhores aclonlstas os

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

Florianópolis, 11 de março de 1955.
_

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

SENAC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

- Estreito -

MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula para os

cursos do SENAC.
'

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

------------------------=--===��-===��--

AVENTURAS DO -ZE ...MUTRETA
•.•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O
GRUO FILHO

VITORIOSO

i •. �

-·1 COnVi�8�O t8m�ém
O fluminense

SOMENTE APÓS o RIO-
SÃO PAULO O TRICOLOR ESTUDARA' A

PROPOSTA DA F. C. F.
o 2° Secretário ela, F.C.F., jogo nesta Capital.

sr, Rony Zaniboni, acaba de A resposta já se acha em

nos informal' ela decisão da mãos do operoso presidente
� � �.

dtretoría (10 Fulminense, elo ela F. C. F.: somente após-a
Rio; a qual o sr. Osni Mello disputa do Torneio Río-Sâo

enviou um ofício consultan- Paulo a diretoria do mais

do-a sôbre a possibilidade do bem organizado clube do

tricolor carioca realizar um Brasil estudará o convite.

!.. J ,.; 'c, '.!eJ.."- 1\1 'tr:r""!Ç'''·�! r .

ram perfeitamente durante
a maior parte da partida,
tendo feito esforços d�s.e;;�
pera dos os defesas âl'gen�
tinos Roberto Viau e Juan
Uder, a principio, e mais
tarde, Genaro Lezcano, Os- Está assim elaborada a ta

cal' Paricio, para contê-los. bela do Lo turno do Cam-

Durante. o segundo tem- peonato do Palmeiras:

po, a equipe argentina tra
balhou melhor e, pouco a

Os argentinos jogaram em pouco, foi redu·zii;do· a van

equivalencia com os brasi- tagem de 10 pontos em po- ,
DIA 27-3-55

eiras, mas a rapidez do [o- der .dos brasileiroa., muito A's 8 horas
.

.Palmeírt-

IO destes úftimos acabou embora ante a velocidade nhas x Universal I Treinos no estádio
)01' anular sua defesa de destes se tenha visto obri- A's 10 horas - Ferroviário

,.
.

.

zona e, por mais esforços gada a cometer varias f'ouls, x Curitibanos. da F C Fque fizessem, os argentinos que facilitaram aos brasí- 2a. RODADA • • •

ião puderam superar os bra- leiros ii vantagem final de DIA 3-4-55 Preparam-se ativamente

sileiros, muito embora nos quatro pontos, que lhes deu A's 8 horas - Palmeiras x os nossos clubes de profís
três últimos minutos de [o-, a vitoria. Ferroviário sionais para a disputa, pos
ro conseguissem' empatar o O cavalheiresco Oscar A's 10 horas - Universal sivelmente em maio proxi-

score em 51 pontos. Furlong foi o eixo da ofensi- x Palmeiras mo, do Campeonato Citadi-

A equi b '1' t ti k. RODADA no de 55.uipe rasi erra eve vaa rgen ma, mas a vig ilarr-
) seu herói da noite de do- cia dos brasileiros o ímpe-

DIA 10-4-55 Hoje, os dois tradicionais

ningo em Wlarnir M di 1
. A's 8 horas - Universal x clubes ilhéus Aval' e Píguei" arques, lU (e agrr com maior ef�-

jue nos últimos minutos foi ciencia. Curitibanos rense, realizarão seus en-

.ocado
.

1 tarí t F I
A's 10 horas - Palmeiras saíos. O "azzurra" exerci ,

, 111VO un a rtarnen e 1 ur ong foi, de todos, o
•

)01 O F I Ih
x Palmeirinhas • tar-se-á no período da tal'�

I
' scar UI' ong e mar- me 01' marcador de tentos

, 'lt· I
.

t t d I
4a. RODADA de sob a" ol'clens de NI·zetn•

_ou os u Imos c OIS en os e (a sua equipe, com um to-
�."

. DIA 17-4-55
lUa equIpe em tiros livres. tal de 24, com nove cestas
A equipe brasileira, jogoU e seis tiros livres. Pelo Bra
com muita elegancia, à base sil, o melhor marcador foi
ie passes sem deter a bola, Wlamir Marques, com 16
�onseguindo a maior parte .pontos, produto de seIs ce!'!
Jas vezes chegar até debai- tas e quatro tiros .·livres.
(Q da cesta argentina p�ra Da equipe argentina· fo-
.narcar tentos. ram desclasssificados Ro-
Azevedo, "Algodão", jun- berto Viau. e Genaro Lezca

tamente com Wilson B?m- I no,
a0 passo que da .brasilei-·

baTda e· Amaury, combma- ra o foram Amaury e Almir.

Uma bôa propaganda da

presença nesta Capital do

grande clube de Zizinho a

tt'airá enorme públíeo, vin

do de todos os cantos do Es-

aspiração dos· eatartnense
qual seja ver pela primeira
vez em ação o categorizado
clube de Sllvelrinha ..

Ontem, na Secretaria da I a entidade do futebol bani

Federação Oatarínense de ga-verde com as despesas de

Futebol, fomos informados viagem por via-aérea e esta

ter o presidente Osní Mello, da da delegação hanguenser
apés reunião com os demais 'fintem mesmo foi remetida

membros da entidade da rua para a Capital Federal a

Tiradentes, ter resolvido �n. contra-proposta da F.C.F.;

viar uma contra-proposta ao oitenta mil cruzeiros e des

Bangú Atlético Clube, do Ilesas ele. viagem e estada por
Rio de Janeiro. conta do Bengú,
No ofício enviado à F.C.F., Achamos acertada a deeí-

conforme divulgamos, pediu são do ilustre mâíoral ebe

o alví-rubro carioca a abso- cefeano, país pára eonsegulr
luta quantia de setenta

mil]
uma renda de 80 mil cruzei

cruzeiros para uma exíbíçân- 1'0S é bem -diHcU, mas não
nesta Capital, arcando aínda Impossível.

x

FEDERACÃO AQUÁTICA DE
,

SANTA CATARINA
Nota Oficial n,' 4-55

tado, Para tanto é também Vamos esperar a resposta
necessária a contribuição de do grêmio possuidor de. um
todos os espor�istas! afim de I' dos mais. caros planteis', do
que se concretize uma velha "soccer" nacional. '

COMO OS BRAS·llEIROS-VE-NGER-AM·OS
ARGENTINOS

MEXICO, 23 .• (U.P.) -
Na partida de basket-ball
masculino jogada domingo,
à noite, o Brasil venceu a

Argentina por 61 a 57.
Possivelmeúte, a equipe

.rgen tina perdeu a oportu
lida de de se coroar campeã
dos II Jogos Pan-America-

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ien M. Gomes
:108.

CAPITULO XXX

IGrande
do Sul e da nossa

Polícia Militar, vencendo
PROVA CLA��lCA TIRA-

I
esta prova .a nossa rejiresen

DENTES - TORNEIO ER- tação, que assim coriquis-
LINDO SALZANO tou o primeiro ponto.

,-,.' N o dia seguinte, em -pros-
TORNEIO INTERNO TI- seguimento, foram realiza
RADENTES - 'TAÇA PO- dos os assaltos de espada,
LICIA MILITAR DE SAN- sendo vencedor a equipe

TA CATARINA da Polícia Militar de Santa
Catarina, que com· mais

Foi realizada no dia. 21 esta vitória
. marcava. o se

de abril de 1953, na sala gundo ponto. Assegurada
d'armas da Polícia Militar, já estava, portanto, a vitó
com a presença do sr. ten. ria no torneio, ou seja, a

cel. Américo Silveira d'Avi- posse do troféu Erlindo Sal
la, representando o Coman- zano até 1954.
do daquela Corporação, a No sabre coube a vitória

primeira rodada do Torneio aos gauchos, que se mostra
Tiradentes, prova clássica

I
ram á altura da fama que

da Federação de Esgrima de gosam de eméritos sabris-
Santa Catarina. tas.'
Presidiu o jUl'i o. sr. Wa'l

domiro Simões de Almeida,
Presidente da Federação,
que em breve oração disse
da significação da prova a

que se dava início, justis
sima homenagem prestada
pela FESC á polícia Mili
tar, berço da esgrima e de
todas as iniciativas em prol TORNEIO INTERNO TI
do nobre desporto em nossa RADENTES - para ofi
terra"

I
dais - competição indivi-

Conforme deliberação da dual nas tl'es armas, reali
FESC, a Prova Clássica Ti- zada no dia 1 de abril, Com

radentes foi instituida para I as seguintes classificações
ser disputada por equipe finais:
e uas tres armas. A primei- em florete ..:_ 10 '_ cap.
ra rodada foi de sabre, Com- Rúi Stockler de Souza; 20
petindo o Doze e o Barriga .:_ ten. Carlos Hugo de Sou
Verde, nãer tendo compare- za; 30 - ten. AÍinor José
cido a representação do Li- Ruthes; 4° - cap. Gilberto
1'a. da Silva.
Foi vencedora a equipe em espada - 10 - cap.

do Barriga Verde, integra- ,Rúi S. de Souza; 20 - ten.
da por Ga·p. Rúi S. de Souza, 'Carlos H. de Souza; 30-
teu. Carlos Hugo de Souza,

.

ten. Alinor José Ruthes' 40
.'

'

Leonel Pereira - e Ronald - ten. Carlos Alcides Lau-
Fetzgerard. �th. "

x x

Ainda nos meses de abril
e maio daquele ano de
1953, foram realizadas' na
sala d'armas da Polícia Mi
litar mais as seguintes com

petições:

O sr. Presidente da Fede- ta rina, resolve "ad referen

raç.ão Aquatica de Santa Ca-
.

dum" do. Conselho Superior,
tarma, no uso dE! suas atri- I estabelecer para os Clubes
buições, resDlveu baixar as que ,solicitaram inscrição
seguintes resoluções "ad ,dos seus remadores, para a

rliferendum" do Conselho temporada de 1955, e em fa-
Superior da FASC: ce do que determina o §
RESOLUÇÃO nO 1. unico do artigo 7 da lei de
O Presidente da Federa. transfer�hcia, .0 prazo de

ção ,Aquatica de Santa Ca- 72 horas antes da competi- .

tarina, resolve "a referen- ção, afim de comp·letarem a

dum" do. Conselho Superior, documentação exigida pela
transferir a regata para o citada lei de transferencia.
proximo dia 3 de abril, em Florianopolis 17 de mar-
virtude de no dia 27 de mar- ço de 1955

'

ço, realizar-se nesta Capi- João Mario Zomer
tal, a tradicíonal Festa de Secretário
Passos. VISTO
'RESOLUCÃO na 2.
O Presid�ilte da Federa

ção Aquatica de Santa Ca-

x em sabre - 10 - cap.
x x Rúi S. de Souza - 20 -

Foi cum imponência e· ten. Carlos . H. de Souza;
brilhantismo que transcor-,Iso - ten. Cárlos 1Úcides
reu a prova Erlindo Sa:lzano, La uth; 4° cap. Gilberto da
em homenagem ao 1180 ani-

i
Silva,.

versário da nossa Polícia
Militar. TAÇA POLICIA MILI-

O torneio teve inicio n6 TAR DE SANTA CATARI·
dia 2 de maio, á noite, eon- NA - concorrentes: Fôrça
tando-se com a presença de I Publica de· São Paulo x

personalidades ilustres, co- Santa C�tarina. Competição
mo a do Vice-Governador de espada, em equipe. Esta LA'ZARO BARTOLOMEU RETORNOlJ Edo Estado de São Paulo, de prova foi realizada no dia

.,

sua comitiva, numerosa e 6 de maio, vitoriosa a equi- , PEseleta assistência. e are- pe paulista, defendida. por' RMANECERA'
presentação da FESe. I cap. Antonio de Araujo cap D d 'b

_ .

C t' ., .

.
.,. es e sa acto que se en· frequentou a conhecida esco-

ompe Ira!;! .

as
. �qUlpes Adento C. �amos, ten. Fran- I

contra na ilha o nosso estt-
da nossa PolIcIa MIlitar, da 'cisco A. Blanco, ten. Luiz Iluado c t ..

'

L"
la de árbitros da Federação·

B' d MT
.. ,. . i on enaneo azaro Metropolitana de Futebol,

_r�ga a I Itar do .!l'�o i
Fe!Jpe Peç_a,nha. A equipe. Bartolomeu, brioso sargento onde muito aprendeu sobre-

G�a.nde do Sul, ,da Pollcla i'santa Catarma compunha-se da nossa Marinha de Guerra· a arte de referir pugnas IU

IvI!l�ta: do P�;�na e da �s- I
dos esgrimistas cap. Rúi S. e destacado árbitro de fute- tebolísticas.

s���açao Atletlca Barl'lga d; _Souza, cap._ Gilberto da boI, licenciado pela F. C. F.
'\ €1 �e.. . ! Sd va, ten. Carlos Hugo de I Lázaro, como todos s:ÜWTI,

A�l'1u .o torneIO as ?rovas ,So�za, Leonel Pereira e Ro-
.

esteve no Elo por alguns me,

d.e fl.orete, em que fICaram nald Fetzgerard. Presidiu a ses, tendo aproveitado bem

fm.alistas as equipes da: pi'ova o sub-ten-ente Aix Go- sua estada na Capital brasi
E1'lgada Milita.r do Rio me:;, fct" F. P. p'luiista. leira, pois nas horas de lazer

Em 17 de marçq de 1955
Heitor Ferrari
Presidente

Ao I:ázaro, que aqui p,�r
rnanecerá, pois obteve trans·
ferência para o 5.0 Distrito

Naviil, vão os nossos vot0.3 de
felicidades.

MtXICO, 23 (U.P.)
No polo aquático, o Brasil
venceu o México por 7 x 1.
O primeiro tempo foi de 4 .

x O.
Os brasileiros dominaram

tmplarnente. Os anotadores
[oram Rodeney Stuart Bell
,3), Rolf Egom Kestrier (1),
Edson Ferri (1), Denir de
F'reitas Ribeiro (1), Marvío
los Santos (1).

O ponto mexicano foi con

:ruistado por Manuel de Cas
era. As equipes .foram as se-

·guintes:
'

BRASIL - Amaury Fon
seca, Edson Perri, Rodney
Bell, Ademar Grijó Filho,
Eduardo Alijó, Denir de
Freitas Ribeiro, Rolf Keb
terrier.
MÉXICO - German Bri

seno, Arturo Coste, Juan

T'rejo, Manuel Castro, Anto
nio Coste, Arturo Borjà e

Jorge Luis Guzman.
N. R. - Grijó Filho é

-ca

tariuense, tendo nascido
nesta Capital. Defende o

F'luminénse do Rio.

NOVO RECORDE
MUNDIALTABELA DO CAMPEONATO DO

PALMEIRAS
MEXICO, 23 CU. P.)

O ciclista venezuelano Ante
rio de Michelli bateu sensa

�innalmente o record do
mundo dos 1.000 metros
contra relógio, partida pa
rada, no âmbito das provas
ciclistas dos jogos pari-ame
ricanos.
De Michellis fez o quilô

metro em 1,9" 8/10. O re

iord do mundo pertencia
'1.0 russo Vargagnkin, desde
21 de jun ho de 1954, Com

l,lO" 2/10. Michelli bateu
.gualmente o record olírnpi
'o estabelecido em Helsin
ci, em 1952, pelo australia-
10 Mockbridge, em 1,11".
2/10.

'

la. RODADA

5a. RODADA
DIA 24-4-55
A's 8 horas - Palmeiras x

Curitibanos
A's 10 horas - Universal x

Ferroviário.

CARIOCAS 6 X
MINEiROS 1

A's 8 horas - Palmeiras x

Ferroviário
A's 10 horas - Palmeiri

nhas x Curitibanos

Ante-ôntem, no Rio, em

novo encontro, os cariocas
tornaram a vencer os minei-

1'0s' pela. contagem de 6 x 1,
ficando classificados para
decidir com os paulistas \)

treinar.!\. Campeonato Brasileito (((3
Futebol:

e o campeão no períOdO no·

turno, sob o contrôle do pro _

fessor José Barão.

Amanhã, á tarde,
o Bocaiuva.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ALFABETIZAR
Feliz�ente para o Brasil

o índice de analfabetismo
está decrescendo. Há anos

atrás quando a "Cruzada
Nacional Contra o Analfe
batismo" teve sua campa
nha iniciada, fizemos um

comentário divulgando es

tatística internacional e es

tudando a posição do Brasil.

Dividimos os países em

dois grupos, um dos mais le

trados, outro dos menos le
trados. O Brasil estava no

segundo grupo entre os pio-'
res do mundo. Então apare
ciamos Com uma porcenta
gem de 75% de analfabe
tos. /

Anos após, anos, com

campanha de alfabetiza ção
de adultos, com inauguração
de mais escolas, sempre, pe
la citada Cruzada que tinha
em Gustavo Arbrust um

entusiasta, o número foi de
crescendo.
Noticia-se que no momen

to a porcentagem deve ser

de 50% tendo-se em vista
os mesmos cálculos feitos

anteriormente, o crescimen

to da população e o incre
mento do número de esco

las.
Não resta dúvida que em

bora seja uma porcentagem
bem grande, pois só metade
dos brasileiros tem diante
dos olhos o mundo de mara

vilhas que é o saber ler e

escrever, desceu bastante de

75% para 50%.
Devemos prosseguir com

tôdas as fôrças de nosso en

tusiasmo, a educar melhor
os que já sabem ler e levar
a luz do alfabeto à outra
metade dos nossos patrícios.
Só com a luz das letras ílu
minando a estrada da vida,
só com cultura, poderemos
ser uma pátria ciosa dos
seus deveres, poderemos ser

uma real democracia em

que a vontade consciente do

povo possa influir-lhe nos

destinos; à bôca das ur

nas.

Alfabetizemos nossos pa
trícios e facilitemos cultura
aos semi letrados. Só com

.isso consolidaremos nossa
democracia!

Competicão des*
portiva entre
deputados
- (Oslo ---'- Março -

-

(SDN) - Trinta e oito de-jputados norueguêses, de.am
bos os sexos, tomaram par
te, há dias, n uma carreira I
de esquis de sete milhas. Na I

Finiândia, outro tanto ocor

reu. A ideia consistia em

saber qual dos dois paria
mentes podia reunir maior
número de esquiadores, A
participação norueguêsa foi
calculada em 25.3% do to
tal da câmara. A participa
ção finlandesa foi mais al
ta. Porém, muitos dos depu
tados noruguêses desculpa-

-

l'am-se por não participa
rem, sendo uma das ra

zões o fato de algumas co

missões parlamentares te

rem ase untos urgentes a re

solver quand.,o da realiza
cão da carreira. O presiden
te do Parlamento Norue

guês, Oscar 'I'orp, de 62

anos de idade, que até há

pouco tempo foi primeiro
ministro, partilhou com o

deputado Olav Versto a hon-"
ra de serem os mais velhos

competidores.

preceito do 'Dia
DIANTE DA CURIOSI

DADE
Deixar de satisfazer a

curiosidade da criança tem

efeito maléfico sôbre a saú

de de seu espírito. Enganan
do-a, reprimindo perguntas
ou deixando-as sem respos

ta, prejudica-se a formação
de sua personalidade e seu

ajustamento à sociedade.

Satisfaça a curiosidade
de seu filho sem enga
ná-lo e assim contribui
rá para a 'saúd� e fir
meza de sua personali
dade. - SNES.

,." .

r.seu carro merece O' lIIel·

:::::::::::::::.

:::::i:j:ji::j·:
................

. .

;:::::::-.:;:::::

* DETERGEN:EE
fIliA

*ESTAVEL

*PROTETOR

.,

J

a- ��__=_._=�=___�___=__==___===��--=-�-=----==�==-==-=====-==-__�_=� �__�=_ �

N O· '.p A' S S· A' D O Antônio Enéas Gustavo GaIvão," Barão do Rio
Apa, faleceu no Rio de Janeiro a 25 de março de'
1895. Era filho do brigadeiro José Antônio da
Fonseca Galvão e de d. Marina Clementina. de
Vasconcelos Galvão, e irmão do Visconde de Ma
racajú, do' Desembargador Manuel do Nascimen
to da Fonseca Galvão e do Ministro do Supremo
Tribunal, dr. Enéas GaIvão, todos falecidos.
Muito moço, matriculou-se na Escola Militar
iniciando, uma carreira que foi sempre culmina
da dos mais notáveis serviços, na paz e ria guer

ra. Foi Ministro da. Guerra do govêrno de Flo
riano Peixoto, durante a revolução de 93, Minis
tro do Supremo Tribunal Militar a fi de setem-:
bro de 1893, Marechal efetivo do Exército, e era

Cavaleiro da Ordem de São Bento de Aviz, Ofi
cial da Imperial. Ordem da Rosa, Cavaleiro da
Ordem do Cruzeiro e possuía as medalhas de
mérito, bravura militar e a da campanha do Pa

raguai.
- em 1.933, noticias do Nordeste informavam que,

'em consequencia da grande sêca que assolava a

região, levas de flagelados haviam assaltado a ci
dade de Prínceza, no Estado da Paraíba.

HOJE DELEGACIA FJSCAl
TABELA DE PAGAMENi'O DO l\-U:§ DE

MARÇO DE 1955

Março 25 Ministério da Fazenda, Poder Judiciário e

Tribunal de Contas'
"26 Os que não receberam nos dias próprios.
"28 Demais Ministérios.
" 29 - Aposentados e Salário-Famíiia.

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

D.F. - Flortánópolls, 19 de-março d� 195{),
Mário Salema 'Teixeira Coelho,

Delegado Fiscal. .

25 DE MARÇO
A data de hoje recorda-nos que:

em 1.821, foi proclamada ja independencia Poli

tica da Grécia;
_ em 1824 E' jurada no Rio de Janeiro a constitui

ção politica do Imperio do Brasil, ten dõ lugar a

cerimonia na capela imperial. Foi reproduzida
em grande tela pelo pintor francês Debret, que
deixou abundante documentação .ilustrada sobre

a vida brasileira na quadra da Independencia.
•

em 1852 Inauguração do teatro Itrlco, denomina

do Teatro Provisorio, cantando-se a opera "Mac

beth", que Verdi tirou do celebre drama de Sha

kespeare. Verdi foi até ultimamente um dos au

teres de operas mais festejados no Brasil.

em 1855 O governo do Paraguai, então na forma
de sombria ditadura e c 1 e s i as t i c a, com a

chegada de uma d ív i são da esq u a d r a

brasileira a Assunção, declarou-se pronto a

rece-,Ibel' o encarregado de negocies Philipe José Pe
reira Leal, ao qual havia entregue passaportes.

VENDE�SE· --
Um terreno no'Bairro Bom Abrigo e

a casa da Avenida Herc-ílio luz, 183.
Tratar na mesma.

f:·�r J

'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolls, Sexta-feira, 25 de Março de 1955 o ESTADO

'o Plano �e O�ras An8iila�o
/

As 3 - 5 - 8 horas.
John Wayne - D011l1a' Vende-se uma de madeira

Reed - em I com água, luz, esgoto, toda

ATALHOS DO DESTINO pintada a óleo. Para vêr e

No Pl'ograma: I tratar na mesma.

Atualidades Atlan. N0. 55 Travessa Santos - 3D-A.
x 9. Nac. (Malária)

l '

). O Centro de Irradiação
I Mentaf "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéi:icas, todas as se·

As 8 horas.
.

. 'gundas feiras, às 20,30 à rua
Jean Peters RIchard Conselheiro Mafra 33 _ 20

Widmark em: . 'Ilodar. '.,
O ANJO DO MAL , ENTRADA FRANCA

'

N_o Programa:
Paisagens do Brasil
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 18 anos,

-0-

ATENÇÃO
Afim de que se processe

com maior rapidez a insta
lação do equipamento CI
NEMASCOPE, ficam cance

ladas temporariamente as
As 8 horas, ; I sessões de 5 horas do Cine
1°) Noticiario GUalba'l' Ritz, passando· o Cine São

Nac, José a atender o referido
2°) MAIS FORTE DO I horário.

Dentre as cláusulas do a umca suposiçao que; portância para a nossa re-

citado Decreto 34, 981, cons- não existe dentro daquele I gião?
tava no artigo 30 item 2°, o Plano é o acréscimo de 20% I Finalmente, sobre o pro
seguinte: "Submeter á a- sobre Q. imposto .de vendas � blema da educação,
provação do Ministério da consignações, 'pois Ele eleva-

Agricultura, em três vias, do, quem pagará é o Povo e V - EDUCAÇAO E SAUDE
dentro do prazo de um ano, os meios coercitivos abri-
a contar da publicação dês- ga-le-ão a pagar de uma ma- Este último tópico do pla-
te Decréto, o projéto do a- neira ou de outra, no de S, Excia, o sr. Gover-

proveitamento, observadas Assim senhor Presidente nadar, não achamos porque
as precrições técnicas esta- e senhores Vereadores, pre- I não seja tratado com o devi
belecidas pela Divisão de cisamos da obra do Estreito I do acatamento,
Águas". e Concórdia mais do que É um plano de grande en-

Decorridos quatro meses ninguém, vergadura, dependendo. de
e vinte dias da outorga do Mas, acima de tudo, pre- estudos que os senhores De
Governo Federal ao Estado I cisamos de um plano mais putados com mais facilida
de Santa Catarina, por in- objetivo e de menos dualida- de poderão fazer,
sistência dêste e com a a- de de poderes nesse assunto, Apenas, criticamos com

quiescência do Rio Grande O objetívísmo de que falo espír-ito elevado, o fáto de
do Sul, que possuindo o seu neste instante é o do inicio não constar na mensagem
sistema de energia elétrica, da obra e não o velho jogo em téla, a construção e rea

não necessitava do aprovei-I de empurra que até agora p�recime'l1to das Escolas
tamento do Estreito, resol- tem acontecido, Estaduais que montam ás
veu o sr, Governador firmar centenas,
um Convenio com o Minis- III - A AGRICULTURA

-

Essas Escolas, como exem-

14r10 da Aig(ricultura, Ide- pio nossa região, se encon-

volvendo a êste a execução Quanto ao plano de Agri- tram em péssimas condições,
do projéto de utilização do cultura, também não esta- com risco de vida para os

potencial hidro-elétrico do mos em condições de apre- alunos que nela· procuram
Estreito prorrogando o pra- ciá-lo em sua generalidade. fontes de ensinamentos,
zo estatuído no artigo 3°, No entretanto, já se pode
para cinco anos, ver que certos itens mere-

Para conhecimento, infor- cem reparos.
mo que essa devolução de Por exemplo, a direção Para que depois .no ama

obrigações,· tornou-se Lei, das Casas dos Colonos se- nhã, não nos apontem como

de número 161, com a data rem entregues na falta de contrário a quaisquer inicia
de 16 de Junho de 1954, técnicos diplomados em Es- tivas dos homens e dos 01'-

Senhor Presidente e se- colas .Superiores, a pratí- gãos públicos de nosso Esta-
hores Vereadores, cos rurais e a vacinadores, do, visando o progresso ma-

Estamos num verdadeiro O trabalho que deverão teria I de nosso Povo, o for-
labirinto de uma história de desenvolver essas 'Casas se- ta.lecimento de nossa eco

quadrinhos, onde o jogo de rá uma atividade de verda- nomia, a educação dos jo-
empurra é o enredo princí- deira catequese e educação vens que serão os homens de

C·ampanha p.' 8r-·8·'. a n�"...·�V"_a Se"de do IpaI. de base, quanto à racionali- I amanhã e fi saúde que é a

O Governo Federal con-,. zação dos trabalhos agrico- base de toda a atividade hu-

signa verba como aquela- las, mana, a prudência nos en- CLUBI= DOll=' DI;' AGOSTOdos dez milhões para o exer- E, os técnicos rurais e sina que esta Camara de- L·
.:

L ,t· -
.

cicio findo de 1954 e que vacinadores, embora torma- verta, em substituição à _. ,
O caro leitor é associado do CLUBE DOZE DE jnão sabemos para onde foi. dos por Escolas práticas, indicação feita pelo Nobre

O Governo Estadual pede jamais estão aptos a deso- Vereador representante da AGOSTO?
.

I. Deseja ve-Io numa séde própria, confortável, nova,uma concessão, assumindo brigar-se de tarefas de tal UDN, sejam enviados tele-
majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU-

o compromisso de efetuar o envergadura, gramas individuais a cada -

BES, como o GUARANY, em Itajai ou o-CURITIBANO,projétó 'dentro do prazo de Temos o exemplo do Cin- Deputado em nossa Assem-

I em Curitiba, para não citar tantos outros?
um ano, decorrido

-

exata- turão Verde da Capital Pau- bléia Legislativa, nos se-

mente no dia 27 de Janeiro lista, cujo trabalho está a. guintes termos: Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi-

último, e, em vez da execu- cargo de técnicos verdadei-I "A Carnara Municipal de ��:er:�:!I:��r�l�:le�s mais imponentes de nossa Estado

ção do projeto, devolve essa rarnente capacitados, os· Concórdia vg em face plano
obrigação para o Governo quais recebem aulas espe- � de obras e equipamentos Deseja ter o orgulho' de dizer que é associado do

DOZE e qu�JJ'equentará seus salões na .nova séde?
F'edara.l, aumentando o pra- cializadas e ministradas por apresentado pelo Poder Exe-

. . .

, .

r t t
,I ti Est dual

ã

id Deseja que sua família tambem frequente e compar-.
zo para emco anos,

_especlad�s tas ntor e-amteIt'l- i e� IVO' a u� aAconsl'bel:�- tillie das recreações da nova séde, em s-eus salões de jo-O Governo Federal com a canos ue amen e con ra a- cao e aprovaeao ssem eJa _ , , ,

I t d f I f'
.

t Iib -'d d d di gos, de léltura, de palestras, cinema, quando sera insta-
obrigação di a a a para e e- (OS parb'� esse 11m.. .

A

-

��, �ma 1

be� a, e
,

e set I-Ilado aparelhagem para 34 mm." '

tuar o projéto, isso no pra- Tam em, o pano preve a IllglI ao no re represen an-
D'

,

d I t
.'

d
' "

zo de cinco anos, tomou construção e instalação de· te do povo para -que os se- ,eseJat prdIVar o sa_ u ar ��nvdlvlO o qtue se?ra o

" • , . A" maIOr cen 1'0 e recreacoes SOCIaIS e nossa -erra,
praticamente a SI o encargo urna Oficina Mecânica em nhores representantes do D·· A

I
•

t I da Aveni d H '1' L
dessa magnifica obra, es- Florianópolis, orçada em 12 povo catar iriense vg efetuem

f t eseJta �ler I:aqdue
e tre: ldO

a

tven: ad etrcd'110 utz,, ',_ • • ·31' amen e I umma o a rain o a a encao e o a O'en e
peranca do Oeste, 'IMllhoes de _CruzeIros, com um meticuloso vg conscen-

dif i
.

di t·· .

'"

t .;•

, ,

id d de r dicí bi ti t d d .
um e I -IClO gran lOS0, com qua 1'0 enormes pavrmen os.

E, ate o momento os es- a final! a e e reacon ICIO- CIOSO e o je IVO es u o . o

I D
. ,.

d CLUBE DOZE ttudos .m ão se tornaram pro-
I
namente de tratores e veí- referido plano vg aprovan- .

eseja meretiz c?onsoclO o , que es e

.

't"
,

1 d d f t lt anseIO se concre Ize, -

Je os,

lCU
os, o-o se e a o consu aram'j ,

't f' '1'
,

t" d t 'f'N t t
'

'd a
.

It
.

t d E t
E mUI o aCl :seJa propl'le ano es a magl1l ICa

o en an ·0, aqUI reSI e os a os m eresses 'o s a-
, ' _

'

,"

d' 'd 'N- d 'd O d d S ta C t' tH

I'
realIzaçao, desta obra suntuosa que f.lcara por seculos,nossa UVI a e a nossa 111- ao po emas nos o es- o e an a a.rma p , -. _ _

t It d C
atraves de gel'acoes e geraçoes, fazendo Com que os quecer eza., -e, eoncor ar om essa pre-
,·t

•

I ,-'d ' .

t Ih dS b d G F' '- "

'f' d vIerem mm os anos (epOIS e nos, sm am orgu o e
U roga o o ,ov:rno e-

I
vlsao .la eS'p�cI, lea a, ?or- -0-

nosso legado, " E como se tornar proprietário deste em-deral nessa obrlgaçao, como que o maqu1l1arlO que ha de Senhor Presidente e se-
d' t' t' f Lh'G '-d' '

'b Ih ' Ch 'h V, d ' Ipreen ImeIlO que es a em ranca campall a para a sua
pode o sr. overna ar apre- tIa a aI em a p e c o, n ores elea OIes,

t' -? Ad "d UMA AÇ- O 1I . , , , concre Izaçao.' qUlnn o A, '1agave em

�enta.r um plano de obras,
i
Campos Novo�, ,C,ul'ltlbanos Como termmo deste meu

DEZ PRESTACÕES DE CEM CRUZEIROS ou si formclumdo uma, que se acha' e outros mUl1lClplOS de la- trabalho, quero dec:larar I '

d
-

•

t
-

d d t t t
em estudos no Ministério, IvoUl:a mecanizavel, não po- que a exiguidade de tempo m�ls et umta, em Ptre� açoes te uzfel1 os, reze_n os, cru-

I 1
-

-I d
'-

't' t d ,zelros, an as pres açoes quan as orem as açoes que o
sem qua quer cone usao ou derao va er-se os serVIços nao me perml lU um es u o

'd d
"

.

"t
.,

f' d b 1..:1 f'
, . -

'

,

f d d t- lassocla
o a qUll'll':.. IprO.le o.la Irma o, o ra Nessa o :lell1a, s111ao em con- maIs pro un o a ques ao,

A
- -

d' 1000
" '

'10-

'b d' d
.

. -

t' 'N t t
'

l'
s açoes sao e, cruzellOs, pagavels em me-

qu� e.sta . S�I. �r, ma a ao
i dlçoes a_n 1-, eco�omleas, .0 en an ?, a po�slve cn-_, ses, .

propno MIl1lsterlO, apenas! porque nao e posslvel su- tIca que fiz, o fOI com alto

I -O "

d
"

UMA OU MAIS,o E d d ' . 1 .. '

t "tO d f
s SOCIOS novos que a qUll'lremcumpllndo ao sta. o e por-se por exemp o, que. um espulto pa no ICO, e en-

AÇõES d
-

d t," (C'� 300000)·· dS c,
.

'I'
I "

d
"

d d
.

d t d ti' po erao escon aI a JOla 1'11" , em ezanta atar1l1a, o auxI 10 ·trator aVal'la o no munlcl- en o aCIma e u o es a
t

_

.

na forma prevista pela Cláu-I pio de 'Dionisio Cerqueira, terra que vivo e que é à � presNa�oes. .

h- d' d' d 'f'-, .

d FI "!
mguem, aman a po era Izer, ven o a magnl lcasula segunda da LeI 161,. seja transporta o para 0- terra de meus filhos.

'd I f' t I t' 'd d
.

.

"O G I, ,. ,

d S S
- ,se e, em peno unClOnamen o, em p ena a IVI a e so-

que dIZ claramente: 0- Irlanopol1s e seja repara. o ala das essoes, 15 de o

I "P
-

't
' -

t' d
"

.

' ,
,

'

'.: ; Cla ,- arque eu nao aproveI el e nao en rei e SOCIO,ve1'l1o do Estado de Santa I1IlS suas Ohcmas. 1t1arço de 1955 .

d t d f
.

'l'd d f f "?"
C t· b' f A' d d

.

() OI R' quan o ô as as aCI I a es me oram avoravelS, '"

a arma o nga-se a avore- ll1 a, cumpre-nos pon e- ass avo Igon D' t 1 t 'd JOIA SER' ELE. .

b M' epOIS, na ura men e, na nova se e, a A-
ceI' e faCIlItar, por todos os ra,!' que a ver a de 12 1-

VADA f 'l'd d
- -

.

d 1
.

lh- d "I E' as aCI I a es nao serao como· agora.mo os ao seu a cance, a a- oes e cruzeIros e a go ex- __
_

d
'

1'" "f' As açoes que neste momento sao de 1.000 cada, futu-çao os serVIços . ecmcos cesslva para uma Ul1lca o 1- REAL
--

AEROVIA8. Ter- t
-

d 't
.

l' d
-

d' M'
o

t',' -d A ,'lt
"

d ,t d' ramen e serao e mUI o mms, va onza as .como serao na
o IlHS eIlO a gIlCU u- Cll1a e conser os, quan o

ças, Quintas e Domingos, de· 'd
.

1 I d 'tO d"d d
.

".
_.

-··d- d" - h ' d t, d nova se e !,QClU , (an o o Imos IVI en os '"

Ia, pala a execuçao :as 0- evella, ,avel" ,eu Ia o Florianópolis, para Curiti- PORQUE NÃO APRÓVEITAR ENTÃO - AGORA,braB a q�e se refere? pl:e- plano, va�'las oilell1as. meu0- ta, São Paulo ,e Rio, deco- COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA
sen!e _

acordo, pondo a dls- ,res, locahza�as em dlv:rsos lando as 9 :50. Reservas pe- MESMA SÉ'DE?
poslçao do �esl11? t?dos os pontos: para uma de�ç�o. e� lo. telefone, 2358. A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE FUN-
recursos dlSP.o�lvels" que C�nQ�l1C� dos maqumarlOs ClONARÁ O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JÁ FOI IN1-lhes forem solicItados. dIstrIbUI dos em todo o Es-

CIADA". INSCREVA,· HOJE MESMO SEU NOME NAPortanto, essa ',.obra es- tado"
SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTEtando adstrita ao Ministério Outro pOl1�O que nos do Terreno em DAS 8 ÁS ll..HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ'da Agricultura e não tendo Oeste C�tanl1ellse devemos
SEJA TARDE DEMAIS E O ARREPENDIMENTO SEM-

o Convenio sido derrogado tratar a1l1.da dentr� do pla- Barrel'ros PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS É POSSIVEL
por outra Lei, como pode no d: agncultu:'�, e sobre o

'FAZER, . .

.

o sr, Governador prever p servIço de genebca e expe- Vende-se em exelente 10_-::lj)l'oveitamento de 15.000 rinientação que prevê a 01'-

KW com o custo de 120 Mi- ganização de 4 campos. .

cd, medindo 42x80. Otimo

Na-o sabemos oIlde seI'a-o I'n's- para veraneio. Tratar a rualhões de cruzeiros, se os es-
Felipe Schmidt n. 36 com otu dos ainda· se acham no talados esses campos, pois
sr, Abelardo Andrade.Ministério da Agricultura e que a mensagem do sr. Go- De ordem do Sr, Presidente, convoco os 81'S, mem-

nenhum projéto foi até el1- vel'l1ador silencía nesta par- bras da Diretoria desta Sociedade, para uma. reunião da
tão reahzadó?' te, e nós oestinos que pre- Dirptol'ia nô proximo dia IOde a-bril, as -'20 horas, nos

De duas uma: oU S, Excia cisamos, tambem desses sel'-:

V d
altos do Café Ponto Chic, (escritório do Sr, Eurico Hos-

admite.quelo seu,Plano é
I viços, porque tambem que- e·n --se terno) afim de tratar de assuntos de urgencia e maximo

uma SUPOSIÇÃO', ou 8. ·remos progredir, necessita- .... interesse.
Excia, ao apresentá-lo deve- I

mos saber onde ficarão si- Um terreno com 10 me-' Outrossim, CONvido os associados que foram e_leitos
ria fazer provando -a veraci- tua.dos esses campos, Assim, tros de frente e 30' de fuu- ;1:;n cargo de Diretoria e ainda não tomaram posse, a

dade de suas afirmações, como poderemos, então pe- dos a rua Pedro l�o, junto! comparecerem no dia acima aprag::ldo, afim de tomarem
No entanto senhor Presi- dir a aprovação a pdori de ao 17. -Iposse dos respectivos cal'gos.

dente e senhores Vereado- um plano· sôbre o qual não Tratar na Tenente Sil- Menotti D. Di,iacomo
res, conhc.cemos detalhes de im- ,veira, 72 �l __ ,"

P. Secretário Geral

FINALMENTE

i

CINE SAO JOSE'

No Programa:
Vida Carioca, Nac,
Preços: 9,00 - 4,50,
Censu.ra até 14 anos,

Preços: 10,00 - 5,00,
Censura Livre,

••••,
As 8 horas.
John- Hall - Lisa Fer-

raday - em: !
EXPRESSO DE BOMBAIM
No Programa: I
Noticias da Semana, N0,

I
,

I
�5 x 10. Nac,

Preços: 9,00 - 4,50,
Censura - até 18 anos,

);11 m i�'ll'!l
I

Patricia!
Field

I

As 8 horas.
Van Hefli.n

�eal - Virginia
em:

FEITIÇO DE AMOR
No Programa:·
Fatos em Revista, Nac,
Preços � 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos,

As 8 horas.
FERNANDEL

Camilo) em

S. c. (,Tenentes do Diabo») o PE��:�A:Vr�tO DE

/

Vende-se
,_ Vende-se, uma ótima casa

'construção nova, com dois
pavimentos, situada a rua

�\1ajor Costa n, 5, 'I'ratar a

R-ua Felipe Schmidt n. 36.

C A S A

REAL AEROVIAS. Via
ge melhor pela "frota da
boa viagem", Real Aerovias,
fone 2358, Conselheiro Ma

fra, 6,

(Don

QUE A MORTE Com: Kirk
Douglas,
3°) FACINORA DE NE

VADA Com: Wip Wilson,
4°) mCI{ TRACY, O DE

TETIVE 7/8 Eps.
Precos: 7,00 - 3,50.

. Cen�ura até 14 anos,

CASA MISc:t:LANIA dl.t�j·

b�idor. dOI RádIo. R.C.A.

Vitor. ValvuJ••• Dlacoa.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTAI){) Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Março de

Campanha para a nlVI Site da I
CLUBt DOZE DtlAGOSTO

I �O caro leitor é associado do CLUBE DOZE DE
AGOSTO?

I

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

Expresso Florianópolis lida.
Transporte de cargas em geral entre

FlORíANOPOllS1 CURITIBA E SÃO PAULO.

I
EXCURSIONISTA "ARNOLOLft..AY1JNQ"

'

,
�

- �a;,QJ�LQ,_fiàBtO�
FUNDADO EM 16-9-54

.�EM CATARJNE.:�S� !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEOADE, TERÁS
MAiORES OPORTUNiDADES DE CONHECER A

T�RRA CATARiNENSE. NÃO PERCA 11:MPO, EN

VíA- NOS HOJE MESMO; TEU NOME t ENOERE·

CO A CAIXA POSTAL, 499- FLORIANÓPOLlS·S.C.

fomento A�ricola
EDITAL

CONVOCAÇÃO fiE LAVRADORES INTERESSADOS
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRíCOLAS

NA

��
--------------------------

São José
OFICINA MECANICA E SERRElHERIA
CONCERTOS DE MOTORES A OlEO CRO

. E MAQUINAS A VAPORES
Rua: São José (nas proximidades do
Balneário) Pont-a do leal, no Estreito.

s, c. «Tenentes do Diabo))
De ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. mem

bros da Diretoria desta Sociedade,-para uma reunião da

Diretoria no proximo dia 10 de abril, as 20 horas, nos

altos do Café Ponto Chie, (escritório do Sr. Eurico Hos

terno) afim de tratar de assuntos de urgencia e máximo
interesse.

Outrossim, convido os associados que foram eleitos

para cargo de Diretoria e ainda não tomaram .posse, a

comparecerem rio dia acima aprasado, afim de tomarem

posse dos respectivos cargos.
.

Menotti D. Dígíacomo
P. Secretário Geral

Deseja ve-Io numa séde própria, confortável, nova,

majestosa, a semelhança do-que ocorre com outros CLU

BES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,
em Curitiba, para não citar tantos outros?

Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi
.

que nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado
ou mesmo fóra dele '?

Deseja ter o orgulho de dizer que é associado do
DOZE e que frequentará seus salões na nova séde?

Deseja que sua familia também frequente e compar
tilhe das recreações da nova séde, em seus salões de jo
gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta-:
lado aparelhagem para 34 mm.?

'Deseja privar do salutar convívio do que será "o
maior centro de recreações sociais de nossa terra?

Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilío Luz,
fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente,
um edificio grandioso, com quatro enormes pavimentos?

Deseja mesmo, consócio do CLUBE pOZE, que este
anseio se concretize?

É, muito fácil :seja proprietário desta magnifica
realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos
através de gerações e g-erações, fazendo com que os qU�
vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de

.

nosso legado. .. E como se tornar proprietário deste em

preendimento que está em franca campanha para a sua

concretização? Adquirindo UMA AÇÃO, pagável em

DEZ PRESTAÇõES DE CEM CRUZEIROS ou si for
mais de uma, em prestações de duzentos, trezentos cru

zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o

associado adquirir ...
As ações são de 1.000 cruzeiros, pagáveis em 10 me,

COM VIAGENS DiRÊ'fl\§ E PERMA NEN'fES EM CARROS PRÓPRIOS

MA'I'lUZ: Fl.ORIANÓPOUS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terri'o
Deposito:

ftua ConselheIro Matra.n. 13-5
Fones: 2534 - 2.õ:l5
Caixa Postal, 435
End. 'I'elegráflco:

Sandrade e Transpolis
-.-0-

(Agênciâ no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

____ o

São Paulo com a Emp.rêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular. inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura PQ" U.R/tIOSTATO.

ql.le proporcionil gr.tnde ECONOMJA.
.

,PAr), _GAAANT� o QU��'fASRICA,f("
,,-

"'_' '-:--.. , �:..a� _._ -.----.

ses.

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

ECONOMIA absclute'
Grande CONFO�TO

Ciclislica
Rosa Nelo
Rua 24 de Maio 906 (Es

treito)
À Ciclistlca Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de

Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS 14 mecânicos especializados
AÇÕES, poderão descontar a joia (Cr$ 3.000,00) em dez em: reformas e consêrtos

prestações. '
de bicicletas de passeio, cor-

Ninguém, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica ridas (meia -corrida, cor

séde, em pleno funcionamento, em plena atividade so- rida especial Triciclos, tíco
cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio ticos, carrinhos berços en

quando todas as facilidades me foram favoráveis?" .. . de ciclismo.

Depois, naturalmente, na=nova séde, a JOIA SERÁ ELE- Possue um grande e va-

VADA e as fae llídades não serão como agora. riado estoque de peças des-

1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso da Veiga,
' As ações que neste momento' são de 1.000 cada, iutu- de uma simples borracha

Chefe da secçáo de Fomento Agrícola em Santa Catarina,
rarnente serão de muito mais, valorizadas Como serão na pára rodas de triciclos até

levá ao conhecimento dos 81's. Lavradores, que, fio período nova. séde social, dando ótimos dividendos ... s bicicletas de corridas es-

de 10 de março a 31 de abril do ano corrente, achar-se-ão PO�QUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA, peciaís.

abertas, na Séde da secção de Fomento Agrícola, à rua Vis- COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA Seus mecânicos atendem

conde ele Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as ínscrtções para
MESMA SÉDE?

. -.. .

com presteza e perfeição os

aquisição de máquínas agrícolas, conforme especificação A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE FUN- serviços.

abaixo," adquiridas pelo Banco Nacional elo Desenvolvímen- ClONARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JA FOI INI- Estamos equipados com

to Econômico, através do empréstimo de US$ 18,000.000,00. CIADA ... INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA grande variedade de rer-

ESPECIFICAÇAO DAS MAQUiNAS:. .

SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA' DIARIAMEmE ramentas especializadas
ALLIS CHALMRS: DAS 8 AS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ bem como maquinários.

Colhedeiras "All-Crúp" modo 66 , . . . . .. 10 SEJA T�RDE 'DEMAIS E O ARREPENDIMENTO SEM- Serviço de Solda, Forno-

Colhedeiras de milho de uma linha.................. 3 ,PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS :il: POSSIVEL Vulcanização, Mecânica,
FORD: FAZER. .. 'Pintura Ralações e breve-

Combinada com plataforma para ensacamento
mente Pintura à Fôgo.

INTERNATIONAL;
�

- ---.---' _. -._..,.,.� Atendemos às cidades do

Ceifa-trilhadeira mod. "64" , , . 2 . Interior pelo serviço de

2. Os Interessados, além da apresentação do cartão de Dr LaU"
.

D
.Óe �.

fim tudo referente ao ramo

Registro de Lavradores do Ministério da Agrreutcura; deve- ".' c j.O .�aur·a Reembôlso.,

rão provar possuírem área aproveítavel, que justifique a
À Ciclistica Rosa Neto à

máquina pretendida. Clínlca Geral oficina Oficial da la Volta

3 .. Os pedidos de inscrição serão atendidos sob rigorosa Especialista em moléstias de Sell'horas e vias uriná- do Atlântico.

observância ela ordem cronológica estabelecida. rias. Atendemos pelo telefone

4. A quota acima se destina, exclusivamente, à lavra- Cura. radical das infecções agudas e cronicas, do 6230.

dores de Santa Catarina. aparelho gen lto-urinár'io em ambos os sexos.
-----------

5. Esclareço aos Srs. Lavradores interessados, tratar- Doenças doaparelho Digestivo e do sistema nervoso. Cosl·nhel·rase de material do Banco NaCional do Desenvolvimento Eco- Horário! 10% ás 12 e 2% ás 5.
nõrníco, não vigorando para sua aquísíçâo, inscrições ante-' Consultório: R.. Tiradentes, 12 - 10. Andar - Fone:
ríormente feitas na Inspetoria do Serviço de Expansão do 3246 -

.

'I'rigo ou mesmo nesta Secção de Fomento Agrícola. Residencia; R. Lacerda Coutinho: 13 -
.

(Chácara
Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, SC., 9 do Espanha) - Pone : 3248.

de março de 1955.

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

RETIFICAÇÃO
DE ORDEM. SUPERIOR, levamos ao conhecimento

dos interessados, que o material "AlIlis Chalmrs", cons

tante do edital acima publicado, fica eliminado da reven

da, por esgotamento de seu estóque.
I

Elorinópolis, 11 de março de 1955. ;

Walmyr M. Lemos - Encaregado do Expediente.
VISTO

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

Precisa-se somente para Vende-se um fogão "lVIlPA" em perfeito funciona-
cozinhar. Vila Naval c/2 mento, poucos mêses de uso; preço de ocasião 1\1)1' motivo
Rua Rúi' Barbosa - Pe- de transferencia,
dra Grande. 'Tratar Feiipe Schmidt, �15.

�--_._------------------------------«�'--"--

AQUECEDOR

ELÉTRICO

���
}MERSÃO.e CHUVEIRO

-�..,.�......

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápid9_.
• Játo abu_ndanJe na tempe

rílli�ra de�ja�a._ ..

o MIS'rUI!AO.oR 0"1<0, de reg.. -

logem instontoneo.. permiti Q

moi�!. esc.�I� -.dl�.Q;o�C;;:i;"" de

TEMPERATURA.
_...

r_ §t)''-é/)
,

'

••1,'
.......

'. .;./

�:.--: . .:.�._...-, ..

. ifiLI.'\L: CURITIBA FILIAL: SÃO PAULO

Visconde do ruo Branco
<932/36)

Avenida do Estado 1666/76

rl'elefone: 37·30-91
Telelone 1230

Endereço Telegrátic::l
Santidra e Transpolli

-o-

São Paulo - Capital - Sf'.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichál'i�s de Aço
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

'

. Boinbas. Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca

Dl�CO.S Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétr-ico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PROPRIETARIO: OTÓMAR GEORGES BOEHM
Registro:

\

Inscrição 211
Fone:

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

Catarina - Brasil
VENDA A VÍSTA E A LONGO PRAZO

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

EDITAL DE MATRíCULA
NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA

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

t� mês."
,

CONDIçõES DE MATRíCULA: - Ter o candidato
a' idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo,

L0CAL DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d'Ol iveira - Rua Tiradentes, na 17, sobrado - Das 18

-

às 20 horas.
Florianópolis, 10 de março de 1955

Roberto Lacerda
Diretor Geral Interino

_.._q-----------------------------------�-�--�

Ven e ..se

CONFORTO absoluto
,

.

I

Grande ECONOMIA'

t .

-

.,...

,�...",�
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros.

/
'f
-I".

FobricodQI IlOl tipoa
h.gri�Qt\toj e ",.rti,ol.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ais um Banco em Santa Catarina
- ',,' -'

\

Inaugurado, outem, o Banco .da Lavoura - de Minas �8rals SI4.' ,., loslalaç�-o .

· Dj�cdr&(Js do Q8r�.Dt6 - Outras Dotas.
ontem, conforme estava i cas, (je�'entes dos ctemal� �s- Ao champagne fez uso da �ar.iO em nossa."�raç�;'-pro- cíe nesses pnm�11�os'çol�ta�to.:; encantadora slmphCldad� �e I Assim, meus prezados �e-

previsto, foi inaugurado nes- tahelecimentos Bancártos, palavra o sr. dr. Nelson Soa- rermdo o magnífico discurso com as rcpartíçêes publicas seus grandes homens públí- nhores, estamo" aceitando :'1,
ta Capital, à Rua Felippe Figuras de relevo no Comér- res de Faria que, em belo que temos a grata satisfação e diversas outras repartições cos, e de seus proeminentes Agência de Florlan:Spoli",
Schmidt n. 33, esquina com cio e na Indústria e Repre- improviso e em nome da Di- de publicar em seguida: por onde transitámos, na Ie- vultos, orgulho de Santa Ca-, neste momento, no conceito
a Alvaro ele Carvalho a lei- sentantes ela Imprensa. reteria do Banco disse nas Não fosse a existência de galização de nossos doeu- tarína e do Brasil, da vastíssima rêd> de cie),ur.
lial do' Banco da Lavoura 'de Cortada a fita simbólica razões de sua instalação nes- fqrtes e ponderáveis razões, mentos oficiais. E a ponte Hercílio Luz, ar- tamentos de nOS5') Banco,
Minas Gerais S. A. pelo sr. Governad!?r do Es- ta Capital. uma das quais a de repre- E', pois, com orgulho e sa- rajada obra de arte, monu- como magnífico e sublírne eto
Ao ato compareceu o sr, tado, foi abençoado um Cru- Usou da palavra, o dr. Dib sentar os funcionários dêste tisfação oue apresentamos às mento que traduz, como sua de ouro que vem de, mais de

Governador do Estado, re- cifixo por Mons. Hobbolt, Cherem, representante do sr. Departamento, às solenída- Exmas. autoridades compe- própria estrutura, a tenaci- perto, estreitar o gl')l';oSO Es
presentante do sr. Prefeito sendo então afixado numa Prefeito Municipal que con- des de hoje, não viríamos tentes, e que aquí se acham, dade do catarinense?! tado de Santa Catarina aos

Municipal, Secretários de Es- elas paredes do !lavo Estabe- gratulou-se com a instalação emprestar tonalidades vazias os nossos aplausos pelo ele- E o vento sul, inclemente, demais em que sorno, estn
tado e demais Autoridades lecimento pelo seu Diretor de mais uma casa de crédito ao soberbo e colorido painel vado índice de cultura e dís- forte, rijo, soberbo, trazendo belecidos.
Civis, Militares e Eclesiásti· dr. Nelson Soares de Faria. para maior desenvolvimento desta magnífica tarele social. tinção em que o funcionalis- em seu peito o instrumental Para finalizar, injustos s e-

o!'V'a ..- �
• ..-�••a...�_..-__oI"- _ _• ..- _... de nossa Capital. Não tivessemos acolhido o mo se encontra. ciclópico que executa a mais ríamos se não prestássemos,

Finalizando o ato usou da desejo de nossos colegas, o' A creacão de nossa Agên- extranha sinfonia e que faz nesta grande ef'emértde, sm-
palavra o sr. José Antônio de brigando-nos a um esforço cia de Florianópolis constí- vibrar, como arpa descomu- cera e merecida homenagem
Pádua Fialho, Gerente do de bem poder representá-los, tuíu, para nós Lavourenses, nal, o velho eucalípto que ba- à memória de nosso grande
novo :Estabelecimento Ban- mesmo as.sim nós nos apre- motivo de justa satisfação e lança e geme bem perto do e' inesquecível fundador -

veitaríamos da ímpar opor- santo orgulho porque esta so- colosso de ferro e aço?! .. '. Dr. Clemente ele F'a�'!,a -

-----..........................,....� tunidade que se nos deparou berba Capital, cheia de en- Não são, então, senhores, ilustre brasíleírc que soube

IND EP END ÊNC IA para, com equilibrado senso cantos prodigalizados pela características maravilhosas se impor pela rírmeza de seu
de justiça, tornar público o sabedoria Divina, integra-se, que consagram Florianópolis caráter, pela grandeza e gr-

D'A GR'E'CIA nosso especial agradecímen- hoje, com tôda a objetividadc v.'la vastidão de nossa terra? nerosídade de seu nobre �o-
.

_ to ap' distinto, culto e hospi- de um sonho realizado; no E é por tudo isso que nós ração, peta símplíctdade de

Transcorre, hoje J 1340 taleiro povo de Florianópolis, campo de nossas sadias ati- já nos sentimos íntimamente seus hábitos e iJela vasta e

aníversárío da proclamação pela acolhedora e simpática vidades. ligados a esta metrópole, it portentosa íntellgêncla, su

da Independêncía Putitlca (la manifestação de apreço com Florianópolis, senhores, é esta gente e a esta terra. blimes qualidades inteira

Grécia, que nos distinguiu, desde o realmente uma cidade mag- Desejamos, ainda, com es- mente dedicadas a servlco de

Por tão auspiciosa. rl�tla, a I
exato momento em. que pisá- nífica; sOl1�am-se suas bele- pecial dedicação, apresentar sua obra, traços mcontur.di

colônia grega radíeada em
I �os terras do glon�so Esta- zas naturais, s�us reca�tos a suas exmas., nossos dignis- veis de sua firme psrsonali

nossa capital eomemornvá li I
co de San�a Catarina, lI�a- magestosos, fe.stlvoS e. pito- simos diretores, doutores Nel- dade, os quais persistem e

transcurso com uma snlení- �estosa Unídade Federat�va I rescos, o rendilhado impo son Soares de Faria, Aloysio persistirão como tom mRJ'

dade na residência {lo sr. co nosso grande e querido nente de suas montanhas de de Andrade Faria, Roberto cante de tôda a potenclaü-
João Estefano Kotztas, Ih'O- Brasil. fundo, os recortes graciosos Eiras Furquim Werneck e dade de nossa organízacâo.
movida pela Sociedade Hele- Cumpre-nos ressaltar o de suas lindas praias, à cul- Estanislau Pedro Boardman, Sua vida esteve sempre, e

nica de Santa Catarina, tratamento cavalheiresco que tura de suas classes sociais, o nosso abraço amigo cl� de- continúa intímarnente liga-
o ESTADO apresenta COl1- íecebemos, nós, os primeiros ao cavalheirismo de sua po- votados e leais servidores, da, em todos os nossos uco

gratulações pelo transcurso membros da família Lavou- pulaçào, ao ativo labor de com sinceros agra.íecmientos metimentos, como fonte ins
da magna nata. i ense aqui chegados,' quando suas classes produtoras, e à pela fidalguia de suas pre- piradora de todos 03 n05>:08

senças às solenidades que se ideais.'
realizam ao ensejo da inau-

guração de nossa nova Casa

Agência de Florianúpc,lis -

promissor Depart.uncnto de

nosso grande e eonceí.tuadlJ
Banco dã Lav.oura cI"} M,ina�

Gerais, S. A. - a maior (;1'

ganização bancária partir;u
lar do país.

--�,------------------------�----
Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Março ele 1955

FACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOFIA

Hoje, abertura das aulas, com

solenidade
CURSOS DE FII,OSOFIA, GEOGRAFrA E HISTóRIA, LE
TRAS CLASSICAS, LETRAS NEQLATINAS E LETRAS

ANGLO-GERMANICAS
Coroando o magnifico tra- as solenidades inaugurais dos

balho do venerando �Ylestre vários cursos.

"e incancável idealizador da O ESTADO muito agradece
Faculdade, Des. Henrique' da o convite com que foi dístín

Silva Fontes, a sociedade cu - guido e formula os melhores

tarinense terá oportunidade votos de felicidades para que

de assistir, hoje, as solem- possam, sob a incansável

daães de instalação ela nossa Direção do dr. Henrique Fon-
. Faculdade de Filosofia. tes, conquistar o Monte Ara-

Convidados especialmente rat de seu ideal.

teremos a grata satisfação di'

assistir a missa votiva, na

Capela do Colégio Catarinen

se, à Rua. Esteves J.únÍor 159,
às 16 horas e 15 minutos, bem
como a aula inaugural, pro
ferida por um dos l.?rofesso

re8, no Salão de Festas do

mesmo Colégio, às 17 horas.

Neste noticiário, não sabe

mos a quem mais felicitar.
Se ao Povo de Santa Catari
na se ao seu idealizador o

Prof. Henrique Fontes.
Desde já nos congl'atul�l·-

1110S com o Povo e com o ilus

tre Mestre, que bem mereceu

o retrato que um dos nossos

mais consagradOS Pintores, o

sr. Willy Zumblick, se inspi
rou, talvez pensando no êxi

to alcançado COI11 a nossa

Faculdade de Filosofia, idéiét

hoje coroada de êxito, com

Or. João B.
,

Bonassis

·Ãs'se
..

mbié18LegfSii"fi,ã
..··

Sessão 110 día 23. O Pia-nó de Obras ana

lisado. Linha aerea para Chapecó. Ainda
3S ocorrencias de Tubarão. Jogo dó bicho.

quereu fosse passadO um te··

legrama à família do extinto.
Em seguida, falou o depu

tado Mário Orestes Brusa,

Tiveram início os traba- dade pt Atendendo nosso a·

lhos da sessãO-. do dia 23 da pêlo estará Vossência pres

Assembléia Legislativa à ho- tando inesth11ável serviço à

ra regimental, sob a presi- quela rica e populosa região.
dência do Dep. Braz Alves. Saudações - Braz Alves - - em nome da bancada da U.

Lida e aprovada a ata da. Presidente Assembléia Le,

sessão anterior e lido o ex- gislativa· Santa Catarina".

pediente, como 1.0 omd0r O dep. Paulo K. Bornhau

inscrito, ocupou a Tribuna, o sen, da Tribuna, fez apêlo ii

Dep. Estívalet Pires, líder Mesa, no sentido de não ser

do PSD, para lêr no plená- atrasada a publicação do

rio um trabalho enviado pe- "Diário da AssPlJ1bléia".
lo Vereador Olavo Higon, cte A Presidência vai provi-

I
Concórdia, de análise ao PlR- denciar e verificar se é a

no de Obras e Eqllipamen, Imprensa Oficial que est.á.

'tos. A seguir, ocupou, tam, atrasando os trabalhos ou

bém a Tribuna, o Dep. Luiz o pessoal da Casa.

de Souza da UDN, para so- Com a palavra, o Dep. Oli

licitar, por telegrama, fosse ces Cald:;;s, do PTB, tratou

mantida a cóta de vagões da de assuntos ligados à políti
Estrada de Ferro Paraná- ca tubaronense e defendeu (J

Santa Catarina, afim de não direito de cidadânia estabe

prejudicar os banànicu"rto- lecido pela nossa Constituí
res da zona de Jaraguá, Co cão. Finalizou sua rápida o-

I � •. f
- l'upa' e f'l.llal'amirl·m. Como ;açâo, dizendo que certa

E' com especia S"",lS 'aça::> �

.

t d t d 3.0 orador inscrito, foi à tri) Imprensa desta Capital, não
que regls ramos, na a a e

. ,.

t r' buna, o Dep. Da Nova do teria sido muito amavel nador de Minas, sr. Jusceli-
hoje, o amversano na a 1ClO

AI 1 f' t d no Kubitschek.
do nosso 'prezado contel'l'â- PSD, para solicitar da Casa para com e e, pe o a o,. e

-

B
. o apôio para o seu requeri- ter atacado, em sessão ank- Aprovado o requerimentoneo, sr. dr. Joao . Bonass1s,

menta no sentido de ser te- rior, as a'rbitrariedades da de suspensão dos trabalhos,provecto advogado 1).OS audi-
tórios do Estado. legrafado ao Exmo. Sr. Br1·· Delegada de. Policia de Ta- o presidente Braz. Joaquim
Além de prOfissional da gadeiro Raimundo Aboin nos barão, e defendido um po, Alves, em nome da Mesa, as

advocacia, anele tem conquis.. seguintes têrmos:. bre coitado, que foi surrad:) �ociou-se às homenagens e

tado vasto e merecido pres,. "Nome esta Assembléia e e enxovalhado pelo atual De- proferiu as seguintes pala

tígio para o seu nome, pela atendendo apêlo represen- lêgado de Tubarão. Como úl, vras:

tantes municípios O'este Ca- timo orador, do expediente, A Mesa associa-se ao pe ..

inteligência, cultura e probi-
t

. . tarinense solicito suas provi- da tribuna, o Dep. Ivo Sil- zar, manifestado pelas pala-dade, o ilus re amversanan-

te é também professor, aten- dências sentido requerimen- veira, do PSD, da Palhoça. vras dos �enhores deputado.;;,
to à velha vocação de servil' to n. 11/55 Transportes Aé- apresentol,l à Mesa, requel'i- nesta sessão, ante o desapa

a mocidade estudiosa. reos Catarinense S/A TAU mento, que publicamos em recimento do ilustre brasilei-

A par do advog'ado de re- pediu concessão linha aérfa outro local.
-

1'0, o deputado federal, dr.

Provisória LaJ·es-Videira .. Joa. Em explicações pessoais, o Arthur da Silva BernardeiS,
nome e do mestre devotado, I

çaba-Chapecó executada C0111 Dep. Paulo Preis, do PSD de ex-presidnete da República"no dr. Bonassis, como todos -

três frequencias semanais Crisciuma atacou o "'jogo do de 1922 a 1926.
o chamam, está o intelec-

seja defel�ido máxima brevi- bicho:' e leu, para do plená- O ilustre brasileiro, Presi-
tual � nele o jOl'l),alista pri-

rio, uma carta que o Dr. Julz dente do Partido Republica
.

soo moroso. São aindá hoje lem-
,

d t b bl'ados os comenta'I'l'oS com
de Direito daquela ,comarca, no, tombou, qual gigante, emSera, en 1'0 em reve, - -

FACULDADE ED teria enviado ao Exmo. Sr. plena ·luta, depois de agitar,mais um profissional da me- que diariamente distinguia
FILOSOFIA E Dr. Ministro da Justiça. Fi· bem alto, a bandeira da de-

dicina que, entre nós dedica.- este jornal, quando, há anos '

nalizando, pediu fosse no- fesa das riquezas básicas, norá a sua ciência e a sua de, atrás,' no seu labor diário, LETRAS-

b t d d tI' t t ' meado para Crisciuma, um Brasil. ;voçao ao com a e ,a ar i) encon rava a guns 1118 an es ._
,

óntem, estivera, no Gabi- Delegado Regional para aju·· Campeão das boas causa.:;,da morte. para conviver cordialmente
nete do presidente da As- dá-los na repressão ap cita- soube, no Caso da Itabil'aDe modo' especial quere· em nossa redação.

mos traduzir ao seú velho e Muito estimado e relacio- sembléia Legislativa uma co-' do jogo. Iron, na exploração do ferro,

admirável genital', o nosso nado em nossa Capital, em
missão integrada dos profes- A SESSÃO DE ONTEM na questão da Hiléia Amazô-
sares Revmo. 'Padre Francis- - Homenag·ens à memória nica, em que procurou res-

cal'l��j�mo cumpallneiro de todos os circulo� sociais, o
co Salles Bianchini, Anibal do ex-pl'esid.ente - Arthul' guardar as prerrogativas datrabalhos Bento Aguido Vi, dr. Bonassis terá hoje, n03 -

Nunes Pires e Eudoro de da Silva Bernal'des, falecido Soberania Nacional, no moabraços dos amigos, a prova
do geral aprêço que o cerca. Souza, do corpo docente da - dia 23, no Rio de Janeiro, mentoso problema do petró-

Faculdade de Filosofia e Le·, A Sessão de ôntem, na As- leo, de que foi o indormidr)De modo o mais prazeroso,
levamos-lhe as nossas afe- tras, que, em nome do pro- s<m1bléia ·Legislativa, foi paladino, na salvaguarda dos

'

tuosas felicitações: fessor Henrique Fontes, di- suspensa, após falarem al- supremos interêsses pátrios,
retor dêsse estabelecimento guns oradores, em sinal ele Arthur da Silva Bernardes,
de ensino superior, convidou pezar pelo fale,cimento do alçou-se aop lano dos maio
o presidente Braz Joaquim ex-presidente dl'. Arthur da res vultos do Brasil, de todos
Alves e todos os deputados, Silva Bernardes. os tempos, no amor à Pátria,
para assistirem a inaugura- J.."eita a comunicação a Ca-

i honestidane de propósitos e

ção do curso '- hoje às 17 sa, ao abrir a sessão, peto I fidelidade aos ideais desde !l

horas, quando tel'ó, lugar a plc.::ic1ente Braz Joaquim AI-I mocidade.aula inaugural.
. ves, ocupou à tribuna o dep. Ao desaparecer e ingressar

O Chefe do Poder Legi3:;1. - : Olünclo Bertoli, que falou em

I
no P:mtheon da História, o

tivo, agradeccndo o convite, i nome da bancada do PSD, ilustl't� 1i101'1,O, deixa" a par de
assegurou que compareceria! demor:,m[io-se em considel'a- I grànde saudade, exemplos
pes�oalmente, bem como I ç?es sôbr.e os traços biográ- ! que deve�11 e precisam se,'

mUltas outros deputados, . fiCaS do Ilustre morto. E re- ! r-elembrauos,

D. N., que foi sucedido, na

tribuna, pelo dep. Na.zareno
Neves, pelo PDC,. que reque,
niu o envio de um telegra
ma à Câmara Federal, dando
conhecimento da homena

gem e associando-se às ho·

menagens da Câmara.
Logo apos, ocupou a tri

buna o deputado João Colo··
deI que, em brilhante im

proviso, analisou a vida do

extinto, corno homem públi
co, como idealista e como pa,
triota.
O deputado Volney Colaço

de Oliveira, em nome do P.
S. P., usou da palavra e teceu

considerac:ões sôbre a obra
do _ilustre brasileiro, e reque
reu fosse enviado ao Gover-

DR. GILBERTO DOIN
VIEIRA

Em solenidade tradicional,
a realizar-se ho}ê, no Teatro

Municipal-, do Rio ele Janei

ro colarão grau os douto··

ra�dos de 1954, da Faculda
de de Ciências Médicas, da

Universidade do Distrito Fe

derál.
Entre os 80 novos médicos,

um é catarinense: o dr. Gil

berto Doin Vieira, filho do

nosso prezado conterrâneo
sr. Bento Aguido Vieira, que
há dias viajou para a Capi
tal Federal, afim de assistir
às solenidades de hoje.
Registando a formatura do

dr. Gilberto Doin Vieira que
remos felicitá-lo efusiva
mente pelo término dos seus

estudos e pelo brilhantismo
invulgar com que fez o CUl'-

eira, as certezas de que com

ele compartilhamos as .ale

grias do dia de hoje, abra:
çand.,-o, ecmovida· p afehw-
samente.

Loteria do Estado
Resultados de o-ntem
4,859 - Cr$ 200.000,00 - Rio do Sul

2.Í14 - Cl'S 25.000,00 - Lajes
9.214 - Ci$ 15.000,00 - Concórdia
3.085 - Cr$ 10.000,00 - Tubarão
12.135 - Cr$ 5.000,00 _- Rio do Sul

REAL AEROVIAS, Ter-

cas, Quintas e Domingos, de
Florianópolis, para Curiti
ta, São Paulo e Rio, deco
lando as 9 :50. Reservas pe
lo telefone, 2358,

No seu discurso de Lages, h:í. poucos clias, clisse

textualmente o sr. Governador, estas duas coisas:

1.a - "O fomento à criação de gado leiteiro tem

sido uma das constantes ela política agrícola do Govêr
no. Paralelamente ao aspecto econômico, urge melho
rar a alimentação da população urbana pela intensi ..

ficaG�o da produção leiteira".
2a. - "Estou certo cle que a obra do Govêrno Es

tadual, nesse fomento, terá efeitos definitivos no le

vantamento da indústria leiteira do Estado de Santa

Catarina. Ainda que a maior parte da ação se tenha

.verificado nos arredores da capital, numerosos repro
dutores holandeses têm sido distribuidos por todo o

Estado".
Se o fomento à criação do gado leiteiro tem sido

uma das constantes dó atual governo e se essa cons

tante se tenha verificado nos arredores da Capital -
não podemos compreender como é que nas cidades sem

essa constante oficial o leite é constante de fato.

Aqui, sob a constante bornhauseana, vivemos na

constante das filas, que tinham desaparecido em 1950.
Nas regiões onde não surge essa constante, há leite!

O que se sabe é que as constantes do sr. Bornhau
sen dão azar! O leite em Florianópolis e a luz em Jo

inville são coisas notóriamente inconstantes, O govêr
no, entretanto, os arrola como constantes da sua po
lítica. Há, para isso, uma expÍicação: o sr. Bornhausen

pensa que constantes são aquelas toisas que só cons-
.

tam!!!
x x

x

Ensina S. Exa. que o leite melhora a alimentaçao
elo povo.

O conselheiro Acácio que não nos consta houvesse
-sido nutrólogo, já sabia disso

E, com perdão da dúvida, temos conosco as certe
zas de que já lemos mais mil e tantas afirmativas

iguais, nos cartazes de propaganda do SAPS.
x x

x

Em todos os discursos do sr. Governador - perti
nam-nos o registo - há uma constante: o emprego do
verbo urgir. Ul'ge isto, urge aquilo, ul'ge estoutro, urg'e

aqueloutro, tudo urge,
De todos esses urg'es é passiveI fazer-se um só,

numa síntese sintéticamente sintétlCa: urge que' che·
gut o dia 31 de Janeiro de 1956!
o dia 31 ele Janeiro de 1956!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


