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MAIS INdlDENTE�. ,I

Mortos e presos v�áfióS' 'rebeldes -

na Argêll&���'
'

ARGEL, 11 (U. P.)
Vinte e dois rebeldes foram
mortos e outros 44 presos,
em três conflitos com a Le

gião Estrangeira, ao sudes
te da Algeria, nos últimos
dias. A Informação dos fran
ceses diz que o mais san-

grento encontro se verificou
ao nordeste de Tkout, na

área Aures, ontem à noite,
Concitado à rendição o gru

po de rebelde abriu fogo
contra o destacamento da

Legião Estrangeira. Foram
então mortos 10 deles e 42

aprisionados. Não houve
caixas entre os franceses.
As iiutoridades francesas
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IVI� "DIA DO LIVRO"
RIO, 11 (V. A.) :_ O dia informaram que o grupo de

18 do corrente assinala o lnsurretos atacou uma al
nascimento do saudoso es- deia, também na zona de
critor Monteiro Lobato, que, Alues, a 4 do corrente e

Como todos sabem, notabili- raptou 2 franceses. Um de
zou-se por suas obras desti- les, um ancião de 60 anos,
nadas a adultos e, sobretu- fQi encontrado morto na ea

do, pelos s-eus marnvilhosos trada, no �dia seguinte.. O
livros de literatura infantil, "Di ário Oficial", de Paris,
verdadeiras obras-primas no publ icou hoje o decreto pro
género. Por ter sido o ge- çlamando .o estado de sitio
n ia I criador do "Sitio do em diversos distrttos no sul
Pica-Pau Amarelo" e seus da Algéria. Assim, o Exér
personagens, além de con- cito terá a ordem na zona

sagrado escritor, também conturbada com a ajuda da
editor e livreiro, foi esco- Polícia.
lhída a data de seu aniver-

Praticamente pronto o plano de reclassificação de
RIO, 11 (V. A.) - Está dores públicos. O represen- tor o sr, Fernando Nóbre- sim, vencedora essa prcpo- I Concluiu o sr. Gurgel A

práticamente pronto o pare- tante ca rioca, segundo de-I ga. E acrescentou: sição, o projeto irá logo à maral dizendo que, a rígor,
cer do deputadü Gurgel do clarou "O Globo", aprovei- I

"Se aquela comissão era segun�la discussão, ga�hal1-1 deu parecer apenas sôbre as

Amaral ao plano de' reclas- í

ou em sua quase totalidade regimental sou de opinião do três meses de adianta- emendas, que são em núme

sifieaçãü dos novos niveis o trabalho da Comissão Es- I
que suas conclusões são vá- men to, uma vez que os pare-

\
ro de 228, assim mesmo por

de remuneraçãü. dos servi- pecial, que teve como rela- 'lidas de pleno direito. As- c�res :d,as .cümissões .de ser-I que não tivera üpürt�nida,de
.................. , vrco Público e de F'inaucas ele se manifestar sôbre o

ma m!n��I!ml�' ��
.

.

r��I·
'ie�'ãü solicitados sàrr.e�te !trabalhü que fizera, a res-

,
depois do pronuriciamento I peito, o deputado Fernando
do plenár-io. I Nóbrega.

vencimentos

o Centro Academico XI de Fevereiro reàllzará 8
legado do Oe8. Salvlo 800Z8'08

Aü nüssü diretür füi envi- de seu Diretóriü, resülveu, güvernadür dü Estadü por

Deverá chegar hüje a es- ada a seguinte cümunicaçãü: 1'.01' unanimidade de seus duas vezes e .o refürm3dor

ta Capital, .o sr. dr. Nerêu Flül'Íanópülis, 7 de abril membrüs, aceitar .o legadü
I

da instrução pública, refor-
R::\müs, preclarü Presidente de 1955. que lhe füi transmitidü em I ma essa que, cümü disse .o

dü Senadü Federal. O ilus- Ilmü. Sr. Diretür: carta, já publicada nesse; Desembargadür Sálviü Gün-

tre -c:1ta rinense deverá che- Levamos aü cünhecimento c'Onceituadü matutinü, dü! zaga, "trüuxe para seu Es-

gal' ,.o aél'üpürto da Base às de V. S. que .o Centrü Aca- prüfessür Sá�v.iü de Sá.G�n-l tad.� lugar de destaque na

10 hüras, quando será cum- dêmicb XI.de Fevereirü, da zaga, catedratlcü de DlreItü . Ulllaü e preparüu .os alicer

p1'imentuqü -11'01' numerüSüj3 Faculd-ade-' de
.
Direito de Civil de nüssa Faculdade e .ce� para.. .o grande desenvül

ànt-�güg 'e cOl·1�li�iünnriüs. <'I Santa Catarina;-em reunrão Q,ue dará in.íciü, .dentro de vimel1tü intelectual dos Cil.-
. <

•
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�

alglil'lS dias à um,a enérgica t!itrinens.es".
e cív{ca campanha nü sen-

-

Vimos, püis, pür êste_meiü,

00 VI·te ti·do de angariar .os fundüs pedir a cülaboraçãü de V. S.

n '

.

necessáriüs pura a ereçãü, nü sentido de cülücar êsse
em nüssa capital, de um I órgãü da imlwensa catari-

RONIA monumentü aü CeI. \\idal nense aü dispôr dêste Cen-

ROMA,l1 (U. PJ _ Pürta- O Deputadü Braz Joaquim Alves, Presidente da Jüsé de Oliveira Ramüs, fa- trü Acadêmicü, para que es-

vüzes da presidência dü Cün- Assembléia Legislativa dü Estadü de Santa CatarinR, lecidü há um ano na Capi- (;i,\; ,nüssa campanha tenha a

selhü e do Ministériü dü In- tem a hünra de cünvidar as Exmas. autüridades ci- tál da República. l'nf!it)1� "Ifublicidade e seja cü-

teriür, interrügadüs a respei- vis, miIitares, eclesiásticas e, .o püVü, em geral, para

I .Será êsse mÜn�lmeL1to um l'üada de grande êxit? e pa-
I tü da notícia pUblicada pelo assistir a sessão de instalaçãü sülen-e da la. Sessãü tnbutü de respeltü, de ad- ea que Vida I Ramüs recabR.,
"Secülü" e segundü a qual o Legislativa Ordinária da 3a. Legislatura a realizar- miraçãü e de agradecimen- de seus con�rrâneüs, a hü-

Cominfq_rn se reuniria breve- se na próxima sexta-feira, db 15 dü cürrente, às 15 to no nübre eatarinense que menagem que mereceu.

mente em Roma, declararam horas, nü Paláciü da Assembléia Legislativa. Umtü fez' por sua terra na- Certüs de que seremos a-

ignürar a .origem desse bü:t·· Flürianópülis, 11 de abril de 1955. tal, àmando-a e engrande- tendidüs, servimü-nüs dü en-

Se o president.e da nossa Coap rosse chefe-de- to, acrescentandü ter si(V� Braz
_
Joaquim ,Alves ! ('endo-a. sêjü para apresentar a V. S.

trem. abertü inquérito à respeito. Presidente I Foi, o CeI. Vidal Rnmos, nüssas mais sinceras

..............� �••••••••••o_•••••••••••••••••••088GO••�••••••••••••••••••••�.�••••�.I!••••••••••••••••••••••••.•••••a... Saudações Acadêmicas.
O jürnal l{egiao Serra�a, q.ue se

_

edIta em Lages. e
I
:'"............._................_--�-_............-�••.....-.........-.._---..--., nao e � prüpl'la causa que .o ,cünclam� a pe�eJar. Paulo Gonzaga Marting

que, nütóriamente, .obedece a ül'lentaçaü dü sr. CeI Ans- � I San'am-nos estas candentes cünslderaçües aü correr da Silva - Presidente.
tilianü Ramos, prestigiüsü pI'ÓCel' da UDN., em sua edi- ,.: To"""ando pOS la-ça-O � da pena, üuvindü e lendü que se cüncerta, à sünelfa, a

cãü de 9 dü cürrente, süb .o tltulü acima, insere .o seguinte � . &.... '

'. � candidatura dü ilustre Deputa·do Federal Jürge Lace'!:da'

;rtigü: :: :. para o güvêrnü do Estado, num cünlúiü em que se acha

.

Em nüssa l.ünga e pül í'ezes, a:tül'mentada trajetól:i�, ---- •••••·v •

envülv!da a UDN. pür alg�lI�s dos seus e�ementos d� prôa. O sr. dr. Ivo de
de Jürnal que VIveu para o prestIgLO desta terra magl1lfl- pl'eender .os menüs avisJdüs, apegadüs a falsas aprecia- Naü entramüs na analIse das qualIdades dü Ilustre I _

ea, divulgandü e ressAaltando as_. virtudes da sua gente e <.;ões.
. A repL'esen.t�nte .dü PRP.: na Câmara �ederal, nem cügita- Aquino visita a

defendendü com denodo, pür taü lnl'gos anos', o pensa- Porque, qualquer que seja (5. engüdo cüm que lhe müs dü JUS feltü nü selO da UDN. para merecer sua pre- .

mentü e a �üntade dos que a ha?itam e prümüve� a s�,a �Lleil'a�. �n�ste7.iar a sensibilidad� para !a:er cüncessões ferência .ou as'preferências cle�ses que a cünc�rt.am, cüm Assembléia
grandeza, tIvemüs semp:(,e uma lmha de cünduta ll1varIa- 'lI1cünclllavels cüm as suas cünqulstas, SÜ lhe püdem tra- tanta desenvoltura sem auscultar a sua receptIVIdade 11.0 O' d' I d'A' C
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caçües pü ItLcas, süclals e materIaIS, fümüs sempre e. n la aca
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ara0 evanc 0-.0 a lI1anlçaü e a mür e. squecem-se eSf\es es üuva ,.os que se arrügam Cüll- Assembl" L
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�ngle lIlm.a TüdPa e mür:and'ü-se em cürdial pa-
.os ranses mafs a�.Jdos e mais graves da vida düs e malür VÜ ume e sangue, azen .o a rans usaü (.o prü- bOIS, ol11ens lvres, e cüncel .o 11.0 selü (.o e eItüra .o, e o le''s*"n .
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par I .os qu: SAe s.ucederam nesse largü e�paço.de t�mpü pnü para ü�'gal1lsmüs_ a elOs..

,

propnü e eItora .o, cümü cüus.� prüpruL , . _ JüaqúÍm: Alves.
de nossa f\XlstenCIa, em que pür vezes regLstramüs hlatüs I ° partldü que r.-ao püde engajar luta cüntandü Cüm O que queremüs desde .la deIxar clarü e a püSlçaü Aü "-'t' - e '1 t,
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e .ma IV.L�de, fümüs para cüm êles sempre sincerü� e

I
a r:rüpna Ih'.0_ us ez, eb.um par I o cün ena o, maf:s Q.lde, q�e fass�mlremüs nesta bata.lha que se aVIzll1ha e da qual hümem pUblicü externüu sua

ealS, merce da nossa fürmaçãü, nunca abdicandü, pürem, maIs aman a. sucum Ir nas pugnas a que, por orça a nao uglremüs, pür nüs sentlrmüs a vüntade dentrü de um 3atisfaçãü I t ._
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a nüssa I erdade de crítica, quandü incünfürmadüs cüm pl'opna razaü e ser a sua eXI! enCla, em que ne as se am len e. müra e pü lÍICü prüplCIO para o respirar düs pressãü pelü que lhe füi da-
.os seus rumüs erradüs. empenhar. nüssüs pulmões de Jürnal que se aparelhou para as lutas dü .observar nü LeO" 'I t"
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antü assim que, por mais de uma. vez, divergindü s cüncessües esarrazüa as el as, 'sü qua quer e üpll1Jaü nü vür Ice llÜS acon eCImen'tüR, desde .os pri- Estadual.
orientaçãü dos partidüs, para os quais se inclinavam nüs- pl'etestü, aüs pequenüs partid6s, que, natural é que as meiros anüs após .o adventü da Repúl;llica.
sas preferências, e de govêl'nüs, para cuja eleiçãü cüntri- i pleiteiem, mas nãü que as reclamem a preço inaceitável, Sempre achamos que as alianças partidárias, dada a

buimos, saimos a campü para censurá-lüs, critícá-lüs e' representam sangrias custüsas de serem recuperadas, pluralidade de agremiações existentes em nüssü país, são
cümbatê-los mesmü. quanclü nãü levam à anemia malígna. nahlL'ais e inevitáveis, sübretudü quandü seus prügramas

Aüs que conhecem a história pülítica da nüssa terra, Essa tão errada e funesta pülítica cümeça pür matar nãü cülidem.
aviãü da Braniff, de quar-

desde .o mümentü em que viemüs à luz, lügü após a revü- .o estímulü dü eleitür partidáriü, que se afez à luta para O ideal seria cada qual cüncürrer iSüladamente à

I
ta-feira última, chegaram

lU?ãü de 93, nãü caus�rá extranheza a definiçãü da nüssa elevar aüs �a:gü: ?e represe�taçãü : de administraç.ãü .os cünquista dos püstüs de representaçãü e de administra-
aü Riü, devidamente muni-

atItude, tomandü püslçãü nesta hüra, pür afirmar cüe- seus cürrehglOnanüs e depüls mante-lüs nessas püslções, çãü, pürque menüs tolhidüs estariam seus müvimentos e düs de Salvo-cündutüs, cün-
rência com .o nüsso passadü. ' 1 crente da pujança dü seu partidü e dü direito que aü mes- mais desassombradas e eficientes seriam as suas atuações cedidüs pelü güvernü de

Entendemüs semp\l'e, nü decursü das lutas em que mü assiste, pür ser .o m::lÍür ,dentre .os que se -aliaram para nas assembléias e nü parlamentü aproveitandü melhüra- Cuba, düis exilados pülíticos
empenhamüs .o melhür das nossas energias em defesa de 1.0 übjetivü comum. mente .o pOVü e .os negóciüs públicüs. cubanüs, .os quais 'estiveram
princípiüs espüsadüs, que abdicar de direitüs inelutáveis I Q�!andü porém, sentir CJue se ll1� relega à situaçãü Mas nãü sen,dü istü ainda possível pür carecermÇlS de L'efugiadüs na sede da Em-
e de püstüs cünquistados a custa de sacrifíciüs de tüda a 'secundária, pür extranhas e capciosas razões, se desin- educaçãü pülítica adequada, forçüso é aceitar arreglos, baixada Brasileira em Ha
natureza, seria capitular antes da batalha ellgajada, .ou teressa, quandü não deriva seu vütü para qualquer can- não espúriüs .ou eivadüs de interêsses subalternüs, püUCü vana, d'urante algumas se-

cüncürrer para a vitória dü campü adversü. didatü ele üutrüs partidüs que, hábeis, nhneirüsüs sa:ibam ! cündizentes cüm .o altruismo cüm que sãü apresentadüs.
Um partidü que abre mãü de legítimüs direitos, cü- COlHjuist'lu' Slfa simpatiM

• Amparadüs ,nesses princípiüs que nos acompanham
mü .o de prücurar permanecer nas püsições cünquistada�, Antes era .o deve!' que .o impelia na defesa {ia han- desde .o nüssü nascimentü, nãü abdicaremüs de defendê
embüra tenha merecido i.judas, é um parfidü que -se sui- ,deha a cuja sümbra se fez partidáriü, para cujü susten- los nü interêsse da agremiaçãü para a qual tpl1dem nüs

cida. '"

I t�menfü s:"fl�il'oU às mais cálidas refréga�, 'agüra é a al- sas simpatias e para que nãü se suicide ela sem uma ad-
E êste suicidio pr{lce5Sa-se de forma a iludir e sur- gldez da llldlfel'ença que tülhe seu entUSiasmo, porque vertência amiga.

Dr Nere"u o TEMPO ���i: d:a�'�rü�,�n�e���';:er� VIOLENCIAS

A palavra da' I __ B. I. por ocasl·a-o.
Prevísâo do tempo, até às festejado, por iniciativa dos ATLANTA, Georgia, 11 (U.

R- 14 horas do dia 12. livreiros, ec]!tJres e intele- P.) - Adquiriu víolencía a

d 47- 01 á ,- Ramo" Tempo - Büm sujeitü actuais, cüm .u realiaçãü de greve dos empregados e ope-

8 seu a vers r o
. �

ligeira instabilidade. várias cerimünias civicas e ráriüs da "Southern Bel! Te··

RIO, 11 (V. A.) - A A. clüra, ainda que revide tüda traçü fürte da justiça. A Temperatura - Estável. ütividades culturais, parti-Ilephüne Cümpany". Em Cha-

B. I. dirjgiu aüs seus assü- vez que a liberdade da ex-I história da A. B. I. acha-se Ventüs ele Sueste a Nür.. cipandü das mesmas a Se- i tanüüga uma explosão des-

ciadüs e às entidades cün- pl:essãü 'da palavra falada intimamente entrelaçada deste, müderados. ereta ria Geral de Educaçãü I truiu, durante a noite ele 8

generes à seguinte mensa- ou escrita nãü seja respei- cüm a dü Brasil desde aque- Temperaturas - Extremas e Cultura da Prefeitura, pür 'para 9 uma serie de cabos

gem cümemürativa do seu· tac'J ,iámais negou a sua cü- Ile dia 7 de abril de 1908 em de hoje: determinação dü seu titular, 'telefônicos que asseguravam

aniversáriü. ,laboraçãü a tüdas as inicia-j que Gustavü Lacerda, capi- Máxima - 23,2 prüf. Harüldü Lisbüa da
I
� ligaçãü com aldeias das

"Quandü a Assüciaçãü tivas ditadas pelü interesse. taneandü .os seguintes, nü- Mínima - 17,4. Cunha. I müntanhas.

Brasileira de Imprensa, cületivü ou marcadas pelü I mes Franciscü Süutü, Alfre- ••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••�O•••• ·•••••••••, ".H••

�gn::�::;I�::�:;�!i::-f:: VOLUNTA'RIOS i�::��:���:�ü:�ú�:T�Ei: Monumento" 8 'YI·�a' Ramosdefesa da classe nü Cünh- NICOSIA, 11 (D. PJ - O 1'10 Galvaü e BehsarlO de

nente, olhandü para trás,' güvernü britânicü de Chipre 'I Süuza, fundaram a Casa qUf.'

sem a müdestia que é mais difundiu pelü rádiü, um apê- se türnüu cünhecida em tü

dü individuü dü que das ins- lo aüs vüluntáriüs civis, para dü .o mundü pelas três letras'

tituições, proclamü que atra- a fürmação ele uma poiki" A-B-I. A Casa dü J.ürnalista

vé",. deste meiü séculü cum- especializada, que funcionará vale-se dü momentü para

priu alti\neiramente .o seu, çlurante .o atual período de a" S[\udar as süciedades cünge

dever. Instituiçãü conserva- i leL'ta.
.

neres, seus assüciadüs e .os

jürnalistas em geral. Faça
müs Vütüs para que a adü
.e3(:f:l1cia cüntinui a se de
�envülver dentro dü mesmo

o Riso da Cidade

COMINFORM

,rigor e pujança que cara c

el'iz:ll'am a infância da nos·

,a que,rida entidade cüngre
plclül'a. Herb�rt IVIoses,yre-
�iden-te". ,'..-
---__...__._-----

EM

REFUGIADOS
RIO, 11 (V. A.) - Pelü

manas.

/0' f' d
_

s Te ugw .os saü .os 81'S.

AlejandL'Ü Pereda e Irá diü
Rüdriguez, este ex-tenente
dü Departamentü de Inves

tigações daquele país.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I Ploríanépolts, Terça-feira 12 de Abril de 1955 o ESTADO

Esta Beparttção, pela, rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flurestaÍs e de ornamentação, para ror

necímento aos agrteultores -ern geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da - oh-

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% ,e prazo de 15 anos. -,

UTEIS
OS interessados em assuntos florestais, para a-obten- -0- I C A S Acão de majores sclarecímentos e requererem aatorteação O leitor encontrará, nesta co-

I '. ,

luna, informações que nec aita,
de Ilcençapara queimada e derrubadas' de mato, devem diàriamente e de imediato: \ PROCURA-SE, COM URGÊNCIA, CASA PARA
:liI'ig'ir�se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS Telefone

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6, � ��;��� ::::: ::::::::::: t��� �iD����AiREFERENCIALMENTE
-

EM, BAIRRO RE-

em Florianópolis. IDiário da 'I'arde 3.579 '

T t
.

L H tIA tO 503
'I'elefône : 2.470 Caixa Postal, 395. IA Verdade .. :: .'..........

2.010 I ra ar no ux
.

O e - p
. Imprensa OfICIal •.....•• 2.688

l';ndereço telegráfico: Agrisilva - 'Florianópolis, S. C.IHOSPITAISCaridade:
(Provedor) 2.814

I (Po;:taria)
2.036

Nereu Ramos 8.831
Mí li tar .................• 3.167

I SãQ
.

Sebostião (Casa de
Saúde) II.Hi3

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1.121

CHAMADO'B UR

I GENTES

I Corpo de Bombetros .... 8.311
Serv-iço Luz (Reclama-

I ções ) ••..••...... .'.... 2.404
Polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 2.694

,COMPANHIAS DE

" TRANSPORTES
I A:E:REO
• TAC 8.700

I Cruzei rn do Sul 2.600

-::::===:::::====-:=========:::===::� ! Panair ...•..••.•.•....•. 8JillS
•

I'varig 2.1126
Lótde Aéreo •........... 2.402

!Real � 2.358
Scandinavas 2.500

HOTÉIS '

Lux ....................•
Magest.ic .

Metropol .

La Porta .

Cacique > •••••••••

Central .

Estre la ....•..........••

t kd;�kEii'o
.

I Disque .

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

MiNISTÉRIO De\. AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAl" ' I

DELEGACIA l»LORESTAL
R&<'iÍONAL

"ACORDO" .
COM O ES'fADO DE

SANTA ,CATARINA
A V I S O

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe
pedir os desastrosos etcítos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna públíco e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e_lavradores em gera],
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

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

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'rO
Nenhum proprietário de terras ou Iavrador poderá

proceder queimada ou derrubada. de mato sem soHcltai;
com antecedência, ã necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando 9s infratúre�
sujeitos a penalídz..des,

REFLORESTAMEN',fO

Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com lima sala de estar de 3x{1, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
�

Uma casa com .terreno em Santo Antonio de Lisboa,
com 'õtíma pr-aia.
.

'Duas;'Casas - .Sen do urra de alvenaria com 3 quar

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

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

'Jantar, casinha e instalação saaítarta completa..

'\' Ambas localizadaa num 'terreno de' 9x53, sito a

, .,� .Bua Santos Saraiva.
..

Base: 300.0000,00
Quatro lotes d� ,telTa na cidade de Londrina-Para-

.s na cada lote Cr$ 45.000,00 .

Comjira-se casá no Estreito afê Cr$ 100,000,00
duas casas, sendo uma de mater iel de 5 x 10,. com seis

compm-tímentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada ,e pintadas a oleo, ambas localíza-'
das em terreno de 10- x {15 cms., com árvõres frutíferas
s ita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

Pode 'ser visitada a qualquer hora

Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua.
Preço cada Cr$ 10.000.00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons

truir uma, casa no centro da cidade - valor Cr$ ..•...
330.000,00

uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pin ta ela a oleo. preço Cr$ 9li.000,00
negocio urgente

.Informações a, 'Rua Coronel Pedro Demoro 1541
l0 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Viagem com segurança
e rapidez, .

so NQS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO ,(SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis � Itala! :_ .Joinville - Curitiba

M óve is
..-

Rua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira

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.

: .,.

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

ESTADO
..:...o

ADMINIS'I'RAÇAO
Redacão e Oficinao, à rua Con

, selheiro Mafra. n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal' nll.
Diretor: RUBEW! A. RAMOS.

Gerenie: DOMINGOS F. D:iiI
AQUINO

Representantes:
Representações A. S. L",ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
,

Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.

AS�INATURAS
.N li Clipltal ,

Ano &r$ 170,00
Eemeatre Cr$ 90,00

- .No Interior
Ano .... ,;... . Cr$ 2')0.00
Semestre C1'$110,00
Anúncio mediante -ontráto,
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de olvidos.
A direção não se responsabiliza

p e los conceitos emitidos noa ar

tigos assinados.

Navio-Motor «Carl Hoepcke)l
RAPl.DEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entra FLORIANÚPOLIS iii RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos� São S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últ.i�
mos apenas para movimento de passageíros,

As escalas em S. Sébastião, Ilha Bela, Ubatuba nao
pTejudicarão o horá�io de chegllda no RIO (ld4) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

2.021

2.27618.147
3.321
8.449·
2.694
3.371
'.6511

Raios .X
ltpal'elbagem moderna e completa para .!lualquer e:t:ame

radíológtce,
Radiograrta& e radíoscopras.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - íntesttnos e, figat.3 (celecístegrafâa),
Rins e bexiga. (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hístero-salplngografía com Inserta

ção das trompas para diagn6stico da est�rDída"e.
ltadiografias de ossos em geraL
Medidas exatas dos diametros da bacia para oríenta

çáó do parto (Bádio-pelvímetrta),
Diàrlamente na Maternídade Dr. Carlos Corrêa.

•

-----=-------------------------------.

FARMACIA DE PLANTA0
2 Sábado <tarde) - Farmácia sto. Antônio � Rua Fe

lipe Schmidt 43.
3 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felíoe

Schmidt 43.
8 S,exta-feira ( dia ..santo) - E'armada oatarmense _.

Rua Tí'ajarlO.
9 Sábado (tl1rde) - Farmácia Noturna .. - Rua Trajano:
10 Domingo - Farmácla Nóturna � Ru\:l. Trajano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança -- Rua Con

selheiro Mafra.
17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro

Mafra .

21 Quinta-feira (feriado) - F'armácía Nelson -- Rua Fe

lipe Schmidt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
24 Domingo - Farmácia Moderna - Ru'a João Pinto.
30 SábadO (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - Fellpe'

Schmidt 43.

lVIA'RIO DE'· LARMO
CANTIÇAO

,

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias 8to.
Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 4.3 e

'I'rajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorização dêste Departamento.06 ;

;:;/-
- Dr.1 Vidal Dulra filho
r ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

I PEDIATRIA. NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-
NASCIDO - �SSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

! PREMATUROS - TRA'l'AMENTO DA INAPETIllNCIA INFANTIL

I (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE! NO
I TURNA l�M CmA NÇAS E ADOLESCENTES - DIS'1'üRBIOS

.

PS1C:OLoc:rCOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFÃN-
CIA DE MANEIRA GERAL

- ,

,

CONSULTÓRIO - FELIPE, SCHMIDT, 38.
CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS.
CONSULTAS CI HORA MARCA-I'<\.: .I<'ONE .1M
ftESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 180 (FONE 1165)
ATEt-<DE' CHAMADOS A DOMICíLIO

'

DR. ALVARO DE
CAUVALIlO

f-��""""""- ��'1 / .

• L� _.,
� "" "

l

,�pICADqR PROF·ISSIONA.L\ DRRO���;ÂSTOS'
�_IU-

I
Com prática no Hnapltal São

DRA. WLADYSLAVA �I' DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assla e na ":llnta M É D I C O
W. MUSSI FILHO ,GARCIA Casa do Rio de Janeiro

OLINICA MÉDI �A CLíNICA DE CRIANÇAS
• . Doenças do aparelho re@plntárlo Diplomado peJa Faculdade N.. G

. 'I TUBERCULOSE cional de Medicina da Un(vljr. CARDIOLOGIA ADULTOS
DR. ANTONIO DIB IRADIOGHAFIA E RADIOSCOPIA sidade do ,Brasil ContuItório: Rua Vitor Mei- Doenl'as Internas

MUSSI
' I DOS PULMOES . Ex.lnterno por conauno da Ma- reles,.22 Tel. 2675. �.

I C· I d 'f ternidade-Eacola· Horários: Segundas, Qu...rtaá e CORAÇÃO - FIGÁDO-
_ MÉDICOS - IruJ'g a o max D Sexta feiras:

CIRURGIA-CLíNICA I Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. Octávio Ro- Das 16 às 18 horas.
RINS - INTESTINOS

GERAL-PARTOS . nal de -M.edlcina. '}'islologlsu e drigues Lima) Tratamento morlerno da
Serviço completo e especiali- Ti8ioclrurgl�o do Hospital Ne. Ex-interno do Serviço de Ciror- Resid_ência: Rua Felipe Seh-

zado das DOENÇAS Dl!! SENHO- I reu Ramos &tia do-Hospital I. A. P. E. T C. �1��\.��2.- 2ü andar, apto 1 - SIFILIS

RAS, com moderno. método. de 'Curso de eSPl!'clalluçia pOlia do Rio de Janeiro'
. . , ., _

Consultúrif> - Rua Victor
diagnósticos é tratamento. S. N. T. Ex-Interao. e Ex••••il. Médico do Hospltlitl de

SULPOSCOPIA _ HIS'r.Ji!RO _ tente de Cirurgia do Pr6f Ugo Caridade DR. HENRIQUE PRISCO l\'Ieirelles, 22. DR. NEY PERRONE
1SALPINGOGRAFIA - MilTAI;O- Guimarães (Rio).' DOENÇAS DEl SENHORAS PARAISO HORÁRIO: MUND

LISMO BASAL Cona: Felipe Schll'lidt. 18 --
PAR'rOS - OPERAÇõES MÉDICO D 1 ... '

16 1 '

.. Radl'oterapla por onda. �arta•• !Fone 88.01
. Cona: Rua João Pinto n. 16 O

•

as ,') as loras. I Formado pela Faculdade NacI 'I
�

d 6 O
'

. .
,

I peraçoes - Doenças de Se- T I C 3 415 D

Eletrocoagulação _ Ra'loi Ultra ,.
Atend� em hora marcada. as 1 , O as 18,00 horai. ,nhoras _ CH' d Ad It ,c .: ons. -. - ....es. na"l de Medicina UniversIdade Puericultura - Pediatria

VI I t I f V lh TI R E J. Pela manhã atende dià-!
nica e. .

u ?1I. .

2 276 FI" l' do Brasil . ,

o e !l e n ra erme o. ,es.: - ua ateves umor, .

t
.

II 't I'. d
Curso d.e .Especlahzaçao no

-
.-

- onanopo IS.
RIO Dlil JANEIRO Puericultor do Departamento

Consultório: Rua Trajano, n. 1, ,80 - Fone: 2395 namen e no OSpl a e II
.,

1 d S
.

d d IIi
• N' I d C' E

.

l0 andar _ Edifício do Montepio. .. , .. _.. Caridade. osplta os· ern orei. o 1-;
.

Aperfeiçoamente na "Casa d. oaclOna a nança._ X-Ass.ls-
'Horário: Das 9 às 12 hora� _ DR 'YLMAR CORR!lA Residência:

tado.
. '. I

DR. MARIO WEN· Saude São Miguel"
Lente d.o Pr?f. Mal'tagao G�stelfa

D MUSSl '., Rua: General Bittencourt (SerViço do Prot. MarIano d_ DHAUSEN Pro!. Fernando Pall!ino na_ Ul1lvel'sldad� do BraSil. Ex-
r.

.

. CI�1l\ fCA MÉDICA '101
n. Andrade) _

.

lnterno or 8 anos do S rvi o LMedlco do InstItuto Fernandes

M8;SI15 às 18 .boras - Dra. CONSULTAS das 10 - la ho-, '1; 1 f • 2692 COTlsu.ltas
- Pela manlll DO �CLINICA 'MÉDICA DE ADULTOS

I
p

d C·
.

e ç
I'Pig-ueira-Servir,os dos Profs Ce-

Residência: Avenida. Trom-
raso

e e one. . . Hospital de CIlTÍdade, '

'I' � .

CRTANÇAS
_, Prof. P:dr:r�:gIMour.

I
Z<11'.•• Pernetta e Mário Olinto. -

powsky, 8'.
_Ru!! T-irade!1t� 9 - Fone MIl> DR· NEWTON A tarde das 11180 hs em dian- ConsultoflO - Rua Joao Pm-; Estagio por 1 ano na "Mater- no. Rio de Janeiro. Ex-médico el-

• te no consultório á Rua Nunea ,to, 10 - Tel. M. 769.

I nidade _ Escola" tagiário do Serviço de Pediatria
DR. ',JOS:S: 'l.'AVARES D'AVlLA ,Machado 17 :i':squinr, d_ Tira-I Consu}ta�: Das 4 às II horrs. Prof. Otavio Roudgues L;ma Ido Hospital do Ipase (prot. Luiz

DR JúLIO DOIN IRACEMA CIRURGIA GERAI. dentes. TeI.27C
. . Re.'SHlenCla:

Rua 1ilBtev.el Já-I' Interno por '! "no do P�'�nt() I Torres Jlarboza) no Rio de Ja-
.

VIEIRA ,MOJ:.E'S1'IAS NERVOSAS 11 Doenças de Senhorall -- PJ'octo- Residencia - rua Preiidenté, mor. 45. TeL 2.812.. Socorro i neiro. .

'

M",DICO MENTAIS. - CLI.NIC.A G,1iIRAL
logia - Eletricidade Médica Coutil'.,",o 44,

'-Df' "NT'ONIO llA'rI"'TA
'

OPERAçõES I Pediatra do Hospital de Cari-
J!' I Consultório: Rua Vitor Mei-1 .

CLINICA � • .lI. ., CLINICA DE ADULT �

.

Idade. Módico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM OLHOS, ,

Dr Se,tv�ço Naclonal do Doon· �eles n
..

28 _ Telefone: 3307. ,de
..

"
,.

JUNIOR {DOENQA,S DEl SENEOR, \.. 8 i, de. Saúde d.e Flor.ianópol.is. Pedia-
OUVIDOS. NARIZ li GARGANTA jças MentaIS.

.. . . C lt D Ui h OLHOS OUVIDOS NARIZ CONSULTA. N tT t d A t Méd S
TRATAMENTO Ii OPllIRAI"10ES I Chefe do Ambulat..l o dt Hli'le.

onsu as: as ora. em, -
- • CLINICA ESPECIALIZADA DE! 1 .. S: o nospltal d� ,la a SSIS enela ICO - O·

1 f V Ih N b I "', I ne Mental diante:, .

El GARGAN1'A I" CRIANÇAS' I Caridade,
díariamente das 8- às cia] da A:n�ada. • . •

n ra� erm'tl�r;:-So� 111 nç o -I P:li�uiatra do Hospital _ Resl.dencla: Fone, 3.422
.

DO Consultas das 9 '9 11 horas. ,10.. _

! t.;onsultol'Jo: Rua Tldarentea
, ColoUla Sant'Ana Rua. Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA Res e Cons Padre Miguel.inho .No consultórIO, à Rua Joso 9.

(Trl!tamento de alnullt.. .em I Convulsoterapia pelo _letro. DOENÇAS DO APARELHO DI· Chefe do Serviço de OTOR!- 1"" '1 Pinto nr. 16 (l° andar)
,

Consultas, diáriamente dlll
operaçio) .

choque e cardiazoJ Inaulin el'a"'
GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florianópolil

._.

. _ ..
DíB riamenfe das .10 b 12 e das 115 horas em diante.

Anglo-retlno8copla - Receita clê pia. Malarioterapla: Piicoterapin.: TOM.\GO E DUODENO, ALJilR- I Possue a CLINICA OS APARJiJ- ADVOGADOS' '114 às 16' h��"llS. 1 Residência: R. Tte. Silveira

�cu::. - Modernol equipamelltc CONSULTAS: "'erças e Quin- GIA-DERMATOLOGIA II CU-, LHOS MAIS ;'10DERNOS PARA
'DR JOS-éI MEDEIUr..S

RESIDENC!J�: - Rea Duarte S/No Esq. Padre Roma.
e to-ltlnolathl&,o ogla (ánlc" tas dss 15 às 16 horu. Sabado: NICA GERAL ITRATAMENTO das DOlilNNÇ1AS . L'J

"

v· Sbutel. 129 � Florianópolil_ Tel. 2530

H
. DdO ':__taio) L (manha) . 'I DR JULIO PAUPII"t<Z i da ESPECIALIDADil VIEIRA ------�'----------.....,._-----

ortrlo a•• à. 12 ..ora. .. ,.... -.. ,..L I C lt 1 manh'"
das 16 à. 18 ho·rlls. . I !tua Amta <?arlbaldl. Itlqmna I FILHO' , ons,u as - pe a li DO

- ADVOGADO -

.
. de General Blttencourt. ,HOSPI fAL. C

.

P I 150 I jConsultórIO: - Rua- Vitor

}l_i.' RESIDENCIA' R' B lú ' Ex interno da 20. enfermaria' À TARDE _ das I "li I _

Hlxa osta - ta aI

reles 22 Fone 26711· • • ua oca va" � .

d
•

1 O UL R
JS" ota Catarina.

'R
-

R S· j
.

110 139 Te1.2901· 'Ie uerVlço e gastro-entero ogia no C NS TO 10' .
. _

F eS'24n ua ao Of&_ ,- - .

,

. .

, da Santa Casa do Rio de Janeiro

I
CONSULTORIO - Rua dOI

J DR CLARNO Gone •

I
DR.,ARMANDO V� ,(Prof. W. Berardinelli). ILHEOS nO 2 . �..

:t.

DR SAMUEL FONSECA. RIO .DE ASSIS I
Curso

.

de neurologil.l' (Pr",!. R_ESfDENCJA -- ;FeliplI Seh- GALLETTI
• '" . ;Austregesllo). , ·midt nl> li3 Tel. 2365

\
- ADVOGADO -

CIRURGIÃO-DENTISTA' DOI Serviços de Clínica infantil I Ex interno do Hospital 'mater-

I
Rua Vitor Meireles, 60.

Clinica - Cirurgill - Protese da Assistência' Municipal" HOII- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ FONE: !.468
Dentária,

"

pí1aI d,e Caridade I DOENÇAS INTERNAS DE ARAGÃO - Florianópoli. -
Raios X e Infra-Vervélho CLiNICA MÉDICA DliI CRlAN- Coração. Estômago, inteatlno,

,

Consultório e Residência: Rua OAS El ADULTOS tflgado e vias billarel. RiUll,�on- CIRURGIA TREUMA'l'OI.OGIA DR. ANTONIO GOMES DE
Fernando Machado I. - Aleri'ia - Il'iOS e útero. 'Ortopedia

. Telefone: 2226 Consultório: Rua Nanei! III· Consultório' Vitor K_ir_Ie. 80nsultório: João Pinto, 18. ALMEIDA
Consultas: das 8,00 á. l1,IO chado, 7 - Couultaa da. 16

'1122.
Das 15 às 17 diàriamente. ADVOGADO

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas' Das 16 às 18 hOTaa. MeTlos aos Sábados Escritório e Residência:

Exclusivamente com hora mar- Retiidência: Rua Marechal Gul- Residência: Rua Boc_!liuva)19\ Res: Bocaiuva, 136. Av. Hercílio Luz, 16

cada. , lhljrme, li - Fóne: 1781 Fone: 3468. F.:oil'e:�:'" 2.714. 'l'elelone: 11346.

Dr. Lauro' Daura
Clínica Geral

.

Especialista em moléstias· de Senhoras e vias ür1ná-
rias.

Cura radical das 'infécções agudas e cronicas, do
aparelho genito-urin ário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 10V2 ás 12 e 2% ás 5 .

Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°. Andar - Fone:
3246 --; ,

Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
({o Espanha) - Fone: 3248.

Lavando ·,com' Sabão

\?ira�m Est>ecialidade
da ela. TI'!lt" INDUSTBI.IL�J8In,11I8.· (marca registrada)

,

'e'éoDomiza-seCJempo e dinbeiro

\

�����!RCt,i,
EspECIAllDAOE
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A Noitê HpANICO - DISCO VOADOR"

Urna excelente e sugestiva tela de
consagrado Pintor {atarinenseHORACIO NUNES

Desce a tarde serena. O sol vai, lentamente,
a descambar no monte, O mar, trarrquillo, dorme.
A púrpura do oceaso inunda, -:- oceano enorme, _
o puro azul do céo. Nas ramas, brandamente,Cidade de Tubarão

ANIVERS4'RIOS:
chora o postremo adeus o sabiá plangente,
Ouve-se, - ao longe, - a voz triste; uniforme,
- na solidão do bosque ennergrecido, informe,
- repassada de dôr, - da jurity gemente.

Nu noite de domingo, dia 3, no luxuoso i{ confortá
SRA. DR. TOLENTIND Dl:

vel palacete do simpático casal sr, e sra. Aggeu. Medei- CARVALHO
ros reuniu-se a elite. 'I'ubar'onense, para aplaudir a bo-

Na data de hoje transcorrenita e eleqante moça que representará a cidad-e de Tu-
- o aniversário nataliclo r'á €X-

barão, no grandioso concurso "Míss Santa .Catarin.a", a
1 (ma. sra, u. Tereza Ramos (a

ser realizado em maio próximo. A-senhora Medeiros, Com
Silva Tolentino, esposa do sr.

multa elegância, recebeu os convidados do cronista. Ra- dr. Adalberto Tolentino de
pazes· da sociedade local também tornaram parte na ele- Carvalho, mui digno Díre
gante reunião. Outro canto de lindo colorido, era o jar- tor da Colônia "Santa Tei'P
dim de inverno, onde a iluminação do aquário, refletia za" e ex-Prefeito Munícipar
no mármore e fazia. lembrar uma pista de cristal, O Se1'- desta Capital.
viço de bar e copa nada deixou a desejar. Às 11 horas, Dama 'de méritos Ir..{ ..or.

desfilava pelos salões do palacete, a encantadora Eliza-' fundiveis a distinta dama
beth Cavinatti, que vestia um lindo matllot, de cor de natalícíante é pessôa de

senora, de linhas modernas. Elizabeth desfilou com mui- grande projeção nos metes
to charme, e distinção. Não podia deixar de ter nesta sociais do Estado, �,elo uue

elegante reunião a hora de arte, e a linda bailarina se- muitas serão as hcrnenngens
nhorita Zélia Balsini, uma verdadeira revelação dançou que receberá, testemunus.n
belissimos números, que se fez acompanhar pela gracio- do-lhe geral sírnpatta e mui

sa acordion ista a menina Rosa Amélia Althoff. A senho- to apreço.
ríta Waldete Búrigo cantou uma linda canção italiana. O ESTADO,
Muita música, danças e gente bonita estavam lá. O sr. � mente, formula

ara, dr. Zeno Rizzo, sr. e sra, Luiz Sampaio; o sr. e a sra. felicitações.
Clodon.ldo Althoff; sr, e sra .. Elmonide Balsini; o sr. e a

sra, dr. Ata liba Cabral Neves; o sr. e a sra, Hélcio de
Menezes; o sr. e a sra, Osní Schauff'ertt, a senhora Yo- Transcorre, nesta data, o

aníversárío natalícío elo nos-landa Zappel ine : o ar. Wilson Bianehini; o sr. e a sra, A ••

Nelson Francalaai ; a senhora Ivoní Habkost : sr. e sra, so conterra�eo d�. Agrlj}:t ne

A ilt B I
. .

d Alf "N
.

b Castro' Fana psíquíatra I E'.
I'l on a S1l11; r. reuo 1 eurrm erg e senhora. Num'

d 1',· t �., •

t d I t
.

bonit h'
noma o e va 010S0 ln egrar.can o a sa a no ava-se a graciosa e om a sen anta t d b d ta

..

M
.

C 'I' Alth ff· h' d M" I
e a anca a ca rmense

arra CCI la o, em compan la o sr. nSSlO Me- CA FdI' ...
.

., na amara e era, el")�Odeiros : dr. Ruy Faraco e senhora; senhoritas Zelia e Ca- f' 1 1 di}'.
.

-

que 01 pe a egen a ') .

cII.da Me�ezes; o sr. e.a sra: Arl:o Hlbb�; ?r. Célio Me- S.D ..

deiros, Yara Francalasí, Mal'ly Hibbe e Mansa Bertoluse. O distinto aniversariante,O sr. Paulo Medeiros, em companhia da g-raciosa Stella cujo nome ainda se pr,1,i('t.:-\Althoff sua noiva. Dr. Arno Hibbe Júnior e dr. Nilton F. no cenáro cultural do Ei;�a
Bittencourt, também compareceram à reunião. A senho- do desfrut.a destacado c:on

rit� Maria Tereza .Balsini, o sr. Renato Genoves. Foi lIm!:! ceita nos meios políticos e
nOlte de luxo, arte e elegância, a festa que foi até altas I sociais, motivos pelos quai:l
horas da madrugada. 'I muitas serão as hom�mlgf;l:'.,

COMENTARIOS - O clube do Penhasco, tem uma' de apreço e simpatia qu') ihe
séria candidata ao titulo "Iviiss Santa Catarina" na peso tributarão, nesta oportunida
soá da senhorita Tereza Fialho, lima das dez mais ele- de os seus inúmeros amilb"
gantes da cidade. O clube do Penhasco está Certo de sua e admiradores.

�escolha e confia na vitória de sua representante.- O ESTADO abraça-o, fe-

I \.
.a' d. I·.o--o-- licitando-o prazerosamcnte _

Na. cidude de Criciuma, fui recebido Pelo sr. Zenoe
P'ernancles, e falando sôbl'e o Concurso "Miss Santa Ca- SRA. DR. ARNO liOE:.;nU.

tarina,", disse-me:' -'C r i c i uma' � s t á bem l'epre- Transcorre, hoje,.· ) anlVff- '- "" �

sentada, 1)01' uma moça bonita e elega11te que irá apare·
,ária natalício ela eX':tl!!. ;;ra. El\'I1LINHA NA GUARUJÁ! desejou vê!', ouvir e aplan-

c·er em Florianópólifl. A candidatu; da cidade de Criciuma d. Hilda da Silva .gJ!�;w'.11, air.
será a senh!lrita Maria Felix'Catarinense. esposa do sr. dr. Ann !?';!drc

Hoeschl, integro Juiz de Di-
,'eito da la. Vara da C'WU'\c'"

;)a desta C9,pital.
A ilustre dama, cuja bon

dade de coração é traço
)l"oeminente do seu cal'ater,
ver-se-á, na data de hoje,
cercada de carinhosas bo-

Aos poucos, denso, o véo da noite húmida e fria
a natureza envolve. A escuridão avança
do purissimo céo na vastidão sombria.

E,_ no meio d'aquella intérmina bonança,
eu sinto na minha alma a garra d'agonía
querendo estrangular - e a última esperança! Dificilmente encontrar-se- da em uso em nossa zona. De

.í uma têla de WiIly Zum, rosto virado, olhos esbuga
olick, tão representativa co- lhados, atende o grito las
:no "Pânico - Disco Voa- cinante de sua mulehr am

:101''' que o consagrado artis- parando um rebento, saída
.a patricia, pintou para seu apavorada nesse instante de

unigo José V. Santos. deliciosa sombra de verde-
Tive ocasião de a ver na jante bananeira.

l'esidência do agraciado. - Manoel, veja!!!
Senti-me impressionado pela 1

Em plano secundário, em

i'orça criadora inconpara- meio a terra recém �a�ra
lei do artista. da, outro casal em pamco.
A téla fala, tem senti- Ele de joelhos, apela alu

nento suzére exclamacões cinado.de braços erguidos, à
3 apêl�s ao� poderes divinos, proteção divina. Ela, em

-ecalca-nos e ressalta crua- plena carreira, busca algu
mente nossa lgnoranc ia e pa- res algum, ser instintiva-
lar ao desconhecido. mente para protege-lo com

O pincel de Willy impri- seu frágil corpo.

mio como fundo, ráios pode- - lVIeu Deus, o meu fi-

rosos, emanados de um lho ...
rastro luminoso que se aras- Nesta téla de 1,50 x 1,20
';a vertiginosamente por um ,nts., atualissima, uma ver-'
\zul do céu bem sul brasi- ladeira joia de arte, Willy
leiro, e incendeia instanta- .:onseguio humanizar seus

1eamente florestas dispos- [Jersonagens e f.ormar enre

;,1S em morros de formação do.

.ll1tiga, tão comuns nêste "Panic.o" demonstra a vi-
nosso litoral. la simples, o trabillho tluro,
No segúndo plano, um so- lassa religiosidade, e sobre-

1Olento rio, cercado de ve- �udo e evidência de neste ex

J"etação ribeirinha, sem fal- Ilendoroso século XX, en

tal' o classico coqueiro, com ;uanto objetos desconheci
folhas descansadas em gos- .los cl'uzlfin os céus, quiça
cosa calmaria de um dia ex- ,ilotados por·' sêres de ou

plendol'os.o de sol de ve· TOS plane'tas, nós, os su

dia. 1.er-ci\'ilizados da éra ato-
Nestes planos, Willy co- '1ica, embrutecidos pelo

:ocõú ·loda· a'-sua 'técnica â"e 'ansa-ço do trabalho fisico;
)uisagista emérito) _sopre- .inda..�usan").os a fOl'çâ. 'bruta
saindo 110 iucendio da f-Io- :IlÍrnal "e o suor de nosso

NOVA DROGA 'CONTRA O CANCER
._'

MADISON, 'YVisconsin, 111
Só se curou metade elos

(U. P') -;- O dr. Charles Hel- animais tratados uma serna

delberg, Bioquimico da Uni- na depois do transplante, erespeitosa. -

versidade de Wisconsin, des- nos casos em que o cancer se
as melhores

cobriu uma nova droga, que havia estendido muito não se

destroi tumores cancerosos conseguiu nenhuma cura.

transplantados de um aní- A droga foi ineficaz para
mal a outro. diversos tipos de cancer. ín-
A droga, misto de doís po- clusive o do sistema llnf'ati

derosos agentes atomicos que co, porém deu resultados
tambem deram resultados contra algumas leucemias.
contra o cancer, chama-re Todavia, a Sociedacte Ncr-

"oxapentametflenodíetíleno- te-Americana conta � Cano
tíotcstoramlda", põrém pela' cer, que deu a ínrormaçâo,
complexidade do nome, que advertiu que no estado atua;
tem 39 letras (44 em inglês) dos experimentos não se po
denomina-se "Opspa" de considerar a "opspa" um::.

Nos experimentos reali'!:u· J cura real ou potencial.
dos se logrou destrui,:, tt,rtpE Conseguiu-se produzi L' a

tipos de cancer em ratos, droga sinteticamente, e des
porém para eliminá-los por de há algum tempo "e lhe
completo foi necessario uti- adiciona carvão radioatJ.vc
lizar a "opspa", dentre d�tf: para poder acompanhar H"U
24 horas do transplante curso durant� o tratamento.

DR. AGRIPA DE FARH

/

Conforme é do conheci- E vocês sabem quem é?
menta público, a Rádio Gua- Emilinha Borba, a famo-
cUJa vem realizando uma. sa e ·discutida estrela da
,érie de melhoramentos em Rádio Nacional, considera·
mas instala.ções técnicas e da pela.' crítica como a

mitaveis noturnos "ao pé do,
fogo".. 10 seu Palco-Auditól'_io, os' "maiQr bilheteria do Bl'a-

quais sei'ão festivamente sil". No primeiro plano, te

inaugurados no próximo dia I Emilinha estará em Flo. nr6� então a surprez�, o pri-
14 de Maio, data que assi-! rianópolis, no dia 14 de mell'O estudo de. Wllly em

de nala o transcurso do 120 maio, cantando no novo pal- ,arte moderna. lflgul'a mas

miversário da '.'Mais Popu- co auditório da "Mais Popn- I cuIa, com tr.aços marcantes

lar". lar" e. seg-undo conseguimo::; I
do embruteCImento pel.o tra

Para o "Shaw" de gala' aplll'ar, A MODELAR será, balho pes!lC�o, maneJa p.a-
., :laquela noite, a direção ar- I a. casa patrocinadora desse chorrenta Junta de bOlS,

A

DR. VITOR LlM.",
istica da Rádio Guarujá

I
espetáculo que marcará rosa e azul, numa aração ex-

Ve transcorrer, na data de .
, .

. I, .

d
"

l' tranh'l com illstrumentos
h

.

d aniverdá'!o pensou em varlOS nomes do enoca nos aliaIS' o rac 10 < <

. oJe,. � o seu
., elidia brasileiro, entre êles i c;tarinense. É que A MO- ag:ricolas antiguissimos ain-

natallclo, o nosso dlstlUf,Q
". I, _, t

A

d V·t L' ..
'Jauby Peixoto, Carlos Ga- DELAR tambem VIU ll1au-

"on ·erraneo sr. r. 1 01' I
C'

. I d'
ma, alto funcionário do Mi- thardo, armeha Alves, Trio I gurar

no mesmo la, a sua

.�a.gô e Emilinha Borba. Pa- "nova loja da rua Trajano 7,nistério Púbiico desta Capi- I
1 "a isso, foram endereçadas I com instalações modernas e(;a.
Desfrutando de. elevado "árias consultas às Rádios luxuosas:

;"racional, do Rio e Record, I Ao notic.iar a vinda de
'le São Paulo. Emili,nha Borba à nossa. ca-

Agora, finalmente, as ne- pital, só podemos nos con

;;ociações foram concluídas gratulal' com a direção da

para a vinda de um cartaz iRádio Guarujá por tão feliz
lue o nosso púbiico sempre· iniciativa.

"osto, para extrair do solo
l alimentaç.ão necessária à
IOSRa sobrevivencia..

,'esta, todo o fulgor e bri
lho de sua criação de fôgo,
:ão conhecida. nos seus ini-

--o--

Na noite de segunda-feira, o simpático ca'sal, sr. e

sra. dr. Fúivio Vieira; recebeu em sua residência pessoas
·amigas para uma reunião elegante.

.
,

DOCES
Acettam-se encomendas de

iocinhos em �"'l'ande varie
jade; Tortas e Bolo de Noi
va, Salgadinhós para Batlza
los - Aniversários e Casa
nentos.
Rua SeI. Melo e Alvin 17.

Te!. '3.416

--0--

Encontra-se em Florianópolis, o simpático' casal, sr.

e sra. Dário Tavares. A srnhora Tavares, muito elegan
te e de fino gôsto; por certo aparecerá em. nossas reu'

niões sociais.
mena'gens pelas pe�sô,,:;
guas relações.
O ESTADO, cumprl\11enta-

1· respeitm;amente.
--o--

Em breve irei às cidades de Itajsí, Biumenu u'e Brl1s

que, para fazer a escolha' da moça que deverá represen
taI' estas ci'dades no concuno "Mias Sanb Catarina;'.

Para o "P,anteão"
MOSCOU, 9 (U. P.) -

A Rádio revelou que foram
1presentados 875 projetos
')Ul"a o "Panteão" a ser {:on8-

;,ru.. i.do nas colinas de Leni
'le, ao sul da nova Univer
:;içlade de Moscou, em home
nagem à memória de Lenine,
Stalin, e dirigentes do Par
tido Comunista e do Estado
Soviético.

INGlETTODR.
DiagnôsticG�Tra.to .. Clínico e Cirúrgico das Duenças e

Afecções de Ad 1l1tos e Crianças.
PetUatria - Ortopedia - 'i'rauma.tologia - '.fiSiologia
Ginecologia - Obstetricia - Urologia - EndOl'rinolog-ia.

Curas de' t:magTedrnento e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA :CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar
Telefone 22-27

Horário: DaR 14 às 13 'horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhi e aos Sábados atenderá somente com hor&

marcada.

conceito nos m�ios sociais da

Capital, o distinto aniversa ..

dante será alvo, hoje, dé

significativas homenagens,
às quais nos associamos, COr.l

prazer, apresentando lnúm�'
ras felicitações.

FAZEl\1 ANOS, HOlE:
- menina Véra-Lúcia, pn·

eant.o do lar do dr. LauIo
TR·ADICÃO RESTABELECIDA

,

NOVO GOVERNA
DOR PARANAENSE

Dama;
_ sra. Maria José Salgado LONDRES, 9 (U. P.) - I na, que tem 28 anos d"> id3- '

A rainha Isabel II restabele- de, entregou esmola'l a 28
de Oliveira Andriani" esp0.':-i
ia sr. Jonas Andrini, alt'). ceu ·um velho costume, cuja pobres. As esmolas eram

funcionário do SESP e' SE.. prática fôra suspensa na moedas e s p e c i aI m e 11 t e

e'poca de Isabel I cunhadas para esta ocasiãc.
�AC, nesta Capital; '.

A distrtbulção das esmolas
se efetuou, como era o costu

me antigamente, na Catedral
de Southwark. A última vez

que Isabel I havia observado
essa tradição foi no ano de

1572.

TAC.•Transportes Aéreos
Calarinense S.A.

.

CURITIBA, 9 (V. A.) - A

Assembléia Legislativa. (10

Estado, r,eunida a· 8 do !Cor

rente, escolheu,' por q'..w.ren··
ta votos contra cinco em

branco, o novo governa.dor
do Paraná, sr. Adolfo de Oli

veira Franco, atualmente
diretor do Banco do Bra:,;U ..

- sr. Leovegildo Luz, vfi·
eial reformado da. M:v:inl>a A jov�m soberana cruzou,

juntamente com seu espo>c>'
o Tâmisa e dividiu ·esl!!cla�
da quinta-feira Santa aos

pobres, nUIn9. cerim,mm de

grande esplendor.. A soberJ,-

'1. ..•.�_ ... je Guerra;
- sr, José Vitor Garcia,

�ompetente contador;
- sta. l}iaria de Lourdes

Ferreri, estatistica-auxiEu,>'
do.DEE;

, Aviso ans Sr-s. Acionist.as
/

.. Ac.ham-se à dis]?osição do.� senhores aeÍonistas, no

escritório desta Sociedt;tde" à rua Felipe Schmiqt 14 nesta

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De·

creta-lei na 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 9 de abril de 1955.

Luiz Fiuza Lima

Diretor'Superintendente

i

ZE ..MUTRETA- sta. Ivone Brasil da
Silva;
- sr. Nilton Ferrari Ula

fra;
- sr. Zenon Bonassis, fun

!!ionário da PenitencHria:
- sr. Herculano Carneiro

Farias, alt.o funcionárh do
SESI;

•••

-'i

Restaurante Na,oli
RUA MareCbal peodót:o ao.

Em Lages, no fluI do Brasil, o meibOl'l. .

Desconto especiâl pa_ra Oi aeuhOl'eli viaJantei.
.>

•

CASA
Alugate para pequena.

família.
Ver e tratar à rua Duarte

Schutel. nO 82. ,

--_.�",
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lVíTORIOSO-O c. N. RIACHUEL-O

Com uma organização impecável, apesar do vento não tros, quando a guarnição do Aldo Luz, um pouco atraz da a renhida prova e consequentemente a competição.
um tanto favorável, a competição atingiu o tão: esperado do Riachuelo, sofreu unta avária, parando e voltando ao O oito riachuelino pela primeira vez vitorioso neste

,

zaJpão, enquanto o alví-anil atingia a méta, vencedor. O tipo de barco, foi, o seguinte: Patrão - João Leonel de

Martinelli nãd tomou parte. O Riachuelo apresentou .a se .. Paula; voga - Luiz Pedro Jacques; sota voga - Nery ITodos os sete páreos, exceção do. quatro, foram dispu- guinte guarnição: Patrão _ João Leonel de Paula; voga- Pirath ; contra voga - Hairton Maciel; Lo Centro - Helio

tados com muito brilho, tendo os remadores se empenha-, 'Altino Regis; sotavoga _ Kurt Kupka; sota proa - Nelson José Santana; 2.0 Centro - Nelson Pirath; contra prôa -

do com denodo pela vitória dos seus pavilhões.
' .' ?irath e prôa David Fritz Jerlich. Valmor Oliveira; sota prôa - Jorge Tzelikiõ e prôa

xímo certame nacional, possamos formar melhores guar- Bem 'disputado foi o páreo de Canoé, classe príncípi-
nições e estejamos em condições de ser campeões do Brasil mtes, na 'extensão de 1.000 metros, pela taça "Oswaldo 31- "n·lversa' rl·o da F C F!C· I"

·

Assim, o Martinelli deixou de formar com a ínsuperá- sílveíra''. Sairam muito bem os tres e aos poucos Laélio N •
• .' _

le i811CO
d t· 't

. A data de hoje é suma- da Silva, Comandante Alva-vel dupla Vilela-Silveira e o AI o sen lU mm o a ausen- .uz, do Aldo Luz já se via na díanteíra, vindo em 2.0 Flá- ,

R N Icia de Cordeiro, Chicão, Edson e �adi que são os sustentá- lia Veloso da Silva, do Riachuelo e em 3.0 Dagoberto Vi- :��;�n:�::t p��;'aaS�i�:lt:b0� ��n�:�e���v�� ;��'�ri �V���I; osa.L e o
culos de seu prestígio. ela. No final travou-se uma disputa renhida entre Laé- transcurso do 31.0 aniversá- Mello, a F'ederação Catari

ia e Flávio, tendo o primeiro, sempre no. mesmo ritmo de rio da Federação Catarinen- nense de Futebol pela sua

.emadas, 'conservado a dianteira para vencer bonito, com se de Futebol, pois foi funda- organização e trabalho tem
da no dia 12 de abril ele .. grangeado a simpatia dos

.ima diferença de dois barcos.
- 1924 com o nome de LIga esportistas, de nossa terra.

Por 52 pontos, contra 50 do Clube Náutico Franciscc
Santa Catarina de Desportos A' frente da entidade da

Martinelli e 47 do .Clube de Regatas Aldo Luz, os méritos, 6.0 PAREO ._ ALDO L'UZ Terrestres. rua João Pinto encontra-se
da sensacional competição náutica da última sabatine Presidida por homens qUI) há quasi três anos o sr. Os-

couberam ao glorioso Clube Náutico Riachuelo, que assim No sexto páreo, para principiantes, em 101es a 4 re- sempre visaram e ainda vi- .ní Mello que muito tem rea-

tez recordar aos aficionados os seus bons tempos, quando, mos, em disputa da taça "Moka", verificou .. se 'nova vu';ó- s�m,,9 pr��r.e�so �o "associa- lizado pelo seu progresso. A

, .

Otá
.

Chí h'
. l

- . .tíon barriga-verde, desta- eles e seus auxiliares os n03-
um Cunha, um DeCIO, um avio, um ierrg 1111, um :ia aldista. Competindo com a mesma guarníção vencedo-' cando-se entre outros os no- sos cumprimentos.
Muller, um Morítz, um Joaquim Oliveira e tantos outro: r-a do primeiro páreo, o C. R. Aldo Luz cumpriu uma "pe" - ! 'nies do dr. Aderbal Ramos
acumulavam vitórias que o I enobreciam sobremaneira, des- rormance" estupenda, _cõnservando, a ponta do princípío I

'

tacando-se o título do Campeonato Brasileiro de Remo 10 final, embora ameaçado Pelos martinelinos que foram I
.,..-------------------------.

em São Salvador da Bahia. os segundos colocados O Riachuelo, em terceiro lugar, con-

p
..

R· S
-

P IA regata decidiu-se no páreo principal, o último da �egUi;U 5 �ontos, d� vez que n�� compareceu o Cruzeiro dO. rossegulu O 10- ao. au o
tarde, em out-ríggers a oito remos com patrão. O vítortosr ::>ul, de Sao FranCISCO. Guarmcao vencedora: A'lvaro Elpn,

I_ _

"

, O Torneio "Roberto Gomes x O, tombou diante do FIa·
seria proclamado vencedor, sendo que o Aldo Luz contava ,Jatrao e os remadores Garbelotto, Fadel, Daufenback e

Pedrosa" (Rio _ São Paulo)
,

mengo, campeão carioca, pe-
cam maiores possibilidades', pois vitorioso o Riachuelo 3chmidt.. l' prosseguiu com quatro en-lIa elástica contagem de 5 x 1
lhe cabendo 0,2.0 lugar, o triunfo iria para o alví-rubro. :1I!Ii\,.....'."'l contras: I Domingo, no Maracanã, G

A torcída comemorou o feito riachuelino carregando ELETRIZANTE O PAREO FINAL I Sábado, no Pacaembú, o São Paulo rehabílítou-se, as-
em triunfo os trípulantes do "eíght" alvi-celeste, enquan- Botafogo colheu estupenda sim como vingou a derrota

ton o espaço se o�ia, d'<es'tl'(jll1"d_O. de foguetes. ,,' J EÍu; out-ríggers a 8 remos, classe novíssimos, 2.000 me-
.vítórta -sôbre a Portuguesa ele da seleção paulista, ao sobre-

'. (', 'f. ' Desportos. pelo escore de 3 pujar o Vasco _da Gama pai'
t . �

_

- tros, :pela taça "Eduardo Victor Cabral", foi disputado' o
x 1 e no Maracanã o Santos 2 x 1. No Pacaembú, Corin-

O ALDO LU� TRIUNFA '-NO P�EO INtéIAL oáreo final, que foi o mais renhido e eletrizante ela tarde que inaugurara o torneio tíans e América dividiram as
/ 1 _

�
.

\ -iáutíca. Toelas as tres guarnições reuniam possíbílídades vencendo o São Paulo por 2[ honras da partida ernpatan-
Ó primeiro páreo para estreantes, em ioles á 4 remo; de vitória e assim, sem favoritismo, lançaram-se á luta elo por 1 x 1.

e na distância de 1.000 metros (todos os páreos foram rea- iom grande empenho· e ardo�'osidade, travando uma dís-

,f

Transferida do dia 3,. realizou-se, na tarde de sába

do, na baía sul, com a presença de avultado número de

simpatizantes do esporte remístico, a primeira regata ofi

cial do ano, promovida pela Federação Aquática de' San-

ta Catarina.

êxito.

Quasi todos os 'rowers" são novos na arte do popular
esporte, tendo ficado de lado os campeões sul-americanos,
afim de dar oportunidade aos .novos, afim de que, no pró-

RIACHUELO, O. VITORIOSO

lizados na nova raia a qual já demos notícia detalhada)

em disputa da taça "José de Carvalho Ramos" e medalhlo'\

ele prata e bronze, foi eletrizar:;te cio princípio ao'fim. Aldo

DOCES
Acertam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; TOl'tas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
elos - Aniversários e Casa
mentos.

Rua Sel. Melo ê
. Alvin 17.

Tel. 3.416

VENCE O I-tIACHUELO O 4.0 PAREO CAS.AI mo discussões entre aficionados. e paredros dos dois clubes

e da F.AS.C. Consultados os árbitros de chegada, consta ..

O páreo seguinte, em out-riggers a 4 remos com

trão, classe Juniors, 2.000 metros, pela taça "Câmara

nicipal", decepcionou. Isto porque houve até os 500

pêl· tau-se a vitória do Clube da Rita Maria, por 2 x 1, sendo Aluga-se para pequena
Mu- assim, içada a bandeira alví-rubra acima da rubro-negra. família.

Ver e tratar à rua Duarte
me- Vencera o grêmio presidido pelo sr. Charles Edgard Moritz

Schutel. na 82.

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó

rio, com prática.
Informações na"A'

MODELAR"
Osmar Jesuino Ferreira.

LAE'LIO VENCE O PAREO DE CANOE'

Rua 24 de Maio 906 (Es
treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos e'lpecializados-'
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor-

.

ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco-
-

tícos, carrinhos berços en

de ciclismo.

serviços.
Estamos equipados com

grande
.

variedade de fer-

Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
s bicicletas de corridas es-

pecíaís.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

---...--,�,-- � _.

rarnentas especializadas
bem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno-

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

• 111 terior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
A. Ciclistica Rosa Neto à

Gficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo tel.efone

6230.

puta como poucas e deixando em "suspense"· a grande

�1assa de torcedores. Riachuelo e Martrnelll, deixando um

pouco atras-o barco aldista que decepcionou logo nas prí
e Martinelli travaram "um bom duelo" tendo a guarnição meíras remadas, travaram um duelo emocionante;"

Participação
OSMAN HENRIQUE SILVA E SE:>H-IORA

aldista obtido meritória' vitória com um barco de vanta

gem sobre o rubro-negro. O Riacruelo não convenceu e o

Cruzeiro do Sul, inscrito, deixou çle tomar parte. Foi a se

guinte a guarnição vitoriosa do Aldo Luz: Patrão - M08

cir Iguatemy da Silveira; voga - Adir Garbelotto; s/vogft
- Naure Fernando FadeI; si prôa - Nivaldo Daufeubacl<

e prôa - Walbertd Schmidt.

UM NOVO SCUI.UR REVELAÇAO

No páreo de single":scull, realizado a s.eguir, pela taça
"Vadéco" e medalhas de prata e bronze, classe de novíssl"

� .'.

mos, 2.000 metros, muitos acreditavam na vitória de �uiz
Rovaris, mais ambientado com o barco. Todavia, o que su

cedeu foi uma surpreza, pois' o remador martineli�o Alfre

do dos Santos Filho, revelando classe, ritmo e segurança
nas remadas, assumiu logo de saida a liderança para, con

servá-la até a meta de chegada com uma vantagem de

mais de dez barcos sôbre Rovaris. Antônio Farias, do Ría

chuelo chegou um pouco atraz do remador alvi-rubl'o, ten
do na metadé do percúrso ameaçado um pouco a coloca

ção do Aldo Luz. E' Alfredo dos Santos Filho U111' elemento

futuroso, devendo em breve espaço de tempo estar em

condições de.' dar ao Martin!,lli vitórias consagradoras.
NOVA VITORIA MARTINELINA

Precisa-se!
No Estaleiro 'Arajaca ",.,'MJi:CANICOS .

,
SERRALHEIROS

�.--- .

Participam aos parentes e pessoas amigas o nascímen-
. . . .

to de seu filho OSMAN' CESAR, ocorrido dia :{ do corren"
':jUaSl Juntos completarem o per,çurso. Quem tel'la vencldo te na Casa de Saúde e Maternidade São Sebastiúo.
3. disputa? As opiniões foram divididas, tendo surgido mes-· c,�" Floríanópolis,11 de abril de 1955.

Um
produto digno
do mundo
I:, �,

�pre.entando o Novo Modêlo' "120"

A qualidade do IlÚPLICADOR GESTETNER - mod�lo
120. se J faz. l)otar em todo,s os serViç?S que êle

.

realiza. Desenhado c-om o objetivo de reunir. numa 50
iii
máquina, eficiên'da' ê presteza - à altura cias cres

centes exigências dos trabalhos de escritório - e a

famosa tradição GESTETNER, �"Dup1icador 120.
.

produz cópiás perfeitas, oferece grande simplicidade
no $eu manejo, apre�senta uma aparência sóbria

• elegante e é protegidO por �rria garantia que inclue

visita mecânica "trúmsal por 12 meses. Peça uma

demonstraçªo, sem q,ualquer compromisso de sua par

te. no momento q ..ie· lhe seja mais conveniente

�.-

.__
J

...
{' _.

* .. • • • ., � :.,.... • 61.. ' � i ......�.. w • ii Q 5 ti .. t. liJ •

s. D. casa PRI'TI'
RuA &;lA QUITAN9A. 4H' ANP.·T&(. u·ins
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

Os dois grupos em litígio zia.
- os adversários da ratif'i-

,

Flür ia.nópol is, 'I'crça-Teira 12 de Abril de 1955
----.�---- �4_�--------------------�--.----�

A Sífilis

O microfone, dizem eles,
seduz os deputados a fala
rem "pela janela fora", a

cederem às ten dências para
impressionarem mais pro
fundamente o "homem vul-

------------------ .--- ,

CASAMENTO REAL
JESUSALEM, 9 (U. P') _-

rman,
na presença de ilustres

Cinquenta convidados assís- personalidades apenas mas

tirão aos esponsais do [ovem I
culinas..

rei Hussein, ela Jordarun,

I
Entre os convidados figu,

com a princesa Dina Abdu) ram o rei Faisal do Iraque, o

Amid, a 19 do corrente. En- príncípe Abdul Hamíd, pai
tretanto, a noiva não estará da noiva, membro da dínas

presente. Pela tradição mu- tia Hashemita, o gabinete e

çulmana, a ,noiva não POCir.' ex-primeiros ministros da

comparecer à cerrmoma. Jordania, o presidente do AI

Hussein que tem 19 anos, e � : to Conselho muçulmano, 81-

princesa, que conta 26 e' é tos magistrados, chefes de

professora de inglês da Uúi-
I

missões diplomáticas e re

versídade do Cairo, vão ca-
I

presentantes da Legião Ara ..

sal' no Palácio Real, em Arn- be.

gar de Lineu'.' sem procura
rem convencer os seus cole
gas com uma argumentação
objectiva. Os partidos não
mandariam à tribuna os

seus melhores elementos,
mas escolhem oradores "fo
to e rádiogénicos". A objec
tiva implacável da câma
ra de televisão transmi
tiria, além disso, ao gran
de público uma visão do

parlamento que levaria a

juizos prematuros. Muitos
ouvintes e videntes não po
dem imaginar nem compre
der porque razão a sala es-

às vezes,tava, quase va-

A t.aca todo o oflCllnfsmo
EM SlFILIS OU R:h;liMA
TISMO DA MESMA ORI

GEMT
O PUPULAR PREPA

RADO

Aprovado pelo D. N.\.S, P.,
tratamento da Sífilis e 'Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, aa'J'adável corno Ií

cor.

OS MINISTROS MILITARES
• Não pediram exoneração

RIO, 9 (v. A.) -- o "0:,,> reuniu os chefes da Aeronáu-

bo" afirma que "não ' têm

'undamento as notícias rela ..

tivas aos pedido de exonera

ção dos ministi'os militares".
Juvido por aquele vespertino,
) titular da Guerra, general
feixeira Lott, fez um eles

.nentído categórico.

tíca para um exame da si

tuação. No gabinete do mi

nistro da Marinha, alem LIli

desmentielo da exoneraçào a

diantaram á. imprensa que "

reunião do "Almírautado on

tem, rõra de rotina. Não h..

igualmente, como se notreíou,
prontidão geral elas cbsse:..

Tambem o titular ela Aero- armadas no Rio. Apenas ','

náutica, brigadeiro Eduardo Batalhão de Guardas e a Po·

1 Gomes,
contestou os rumo- licia Especial do Exército es

res. Entretanto, o Ministro tão de sobreaviso.

_.�

Aí .está o motivo das car-

'IS que acabamos de rece

';er :�.
- o povo de Beja Ho

-ízon .� solicita á adminis

.ração ,,::'1 Ce�tral do Bl:a
;iI que orO'� n ize outra VIa-

0:-,.,.-, "'1
rem do "Vera l'UZ, a uz .

_� .olar, para que se pú�:a sen-

p�� '-$ OJ
til' melhor o trajeto. As --:�-

.

'

.' �'t
,. rações em 'que pare o Ex-

S presso, de dia, receberão os

A' passageiros e poderão tirar

*l/,
' ,.:���(-;�* proveito no seu comércio,

". vlém de tornar muito mais
- OOI1A11TE TODO• Jeliciosa a viagem já agra-

/ "
'

nos l/llnI='JOíí:.. iável, pela segurança, pejo

I " - �-, "I-tI<L J confôrto e pela higiene de

�,

ti tt
que são dotados os carros.

D' �,
Aí fica transmitida a su-

'. :;;, '",
'

gestão: - EI'a é razoável e

� "'.fI:
'

�
-

� � � � prátiea e os trens que já
',;JIP trafegam ·quase sempre Jo-

-�_.......- ...._'"""---,,, '- R.... tados, poderão Com o acrés-
�

cimo transportar ainda
-----------------------------------------

mais passageiros entre Rio
� Belo Horizonte e Belo Ho
l'Ízonte e Rio. Será mais
um bom serviço prestado ao

_laís, peja sua maior fer-

Srs.lndustriais e Comerciantes

DEPUTADOS COMO ATORES DA
TELEVISÃO

A rádio e a televisão na política -

.

'Grandes dias para os deputados
,

Bonn - Na Dieta Pede- lamento. Estes argumentos
ra] da Alemanha Ocidental não deixam de ter certo' jie
realizou-se nas últimas se- so.
manas a última leitura dos
Tratados de Paris que, uma
vez ratificados por todos os

estados signatários, signi
ficam para a Alemanha
Ocidental a admissão à
O. T. A. N., a rem ilitariza
ção e a recuperação da so

berania perdida em 1945.
No debate que durou 45 ho
ras e terminou com a vo

tação a favor dos Tratados,
mais uma confirmação da
forte posição do Chanceler
Adenauer, tratava-se, por
tanto, de uma. decisão de
grande projecção para todo
o povo alemão, pois, segun
do a opinião da oposição, a

aliança militar da Repúbli
ca Federal com o Ocidente
envolve o perigo de se "eter
nizar" a cisão da Alema
nha.

cação, ou sejam os social- Excede a sua capacidade
democratas e os partidos da le compreensão que muitos

coalizão governamental es- leputados não manifestam o

tavam, por isso, altamente nínimo interesse e folheiam
interessados em expor mais ornais, enquanto que um

·i�,.r...-I-1',f-l.td.nl· � -i:h:Jrr--��...'..!

menores.. as suas opiniões is meios por atrair a aten

divergentes. Esta exposição ção do auditório. A maioria
dos pontos de vista anta gó- dos ouvintes não reflecte a

nicos foi tanto mais anima- oonto de compren der que,
da quanto as emissoras de depois de debates em dias
rádio e de. televisão se ti- seguidos, os deputados não
nham decidido a transmitir .e possam concentrar para
toda a sessão. Já por várias +e ouvir todos os díscur
vezes se haviam difundido .os.

partes das discussões. O Por enquanto ainda não

que se realizou «iesta vez 3e disse a última palavra
não tinha precedentes: Du- sobre o sistema a adoptar
ran te quatro dias, da manhã Je futuro. Reina, porém,
até à noite, milhões de ou- .cordo num ponto: que não

vintes e videntes assisti- 3e devia renunciar sem mais
ram à maior "peça radiof'ó- iern menos à possibilidade
nica" que jamais se emitiu. le deixar a .população parti-

Os actores desta peça, .ipar acústica - e õptíca
que oferecia aos proprtetá- nente no trabalho do Par
rios de um aparelho de te- amento. É provável que se

levisão uma espécie de cí- escolha uma solução inter

nema parlamentar no pró- 'nédia, determinando o pe

prio domícilio, eram os de- dodo dê emissão segundo a

puta dos. Uns cinquenta - importância do assunto.

efectivamente a elite
.
dos

diferentes partidos - des- Erik Hohenthal
filaram perante os micro
fones da rádio e as câma

ps de televisão neste deba
te que se assemelhava a

uma maratona parlamentar.
Assistiu-se os mais anima
dos combates retóricos em

que se manifestavam o tem

r;el'amento e a táctica de
cada qual. Uns entraram na

contenda com floretes, en

quanto que outros se arma

ram de sabres pesados. Em
todo o caso, foi uma peça
radiofónica da vida parla
mentar como nenhum au

tor poderia jamais escre

ver. No fim de quatro dias,
de sessões animadas desli
garam-se os microfones e os

projectores. Os inventores
da grande experiência liga
ram outra emissora, a "voz
do povo". Quai era a opi'nião
geral sobre esta "peça ra

diofónica gigantesca"?
Os comentários não se fi

zeram esperar. Acumula
ram-se telegramas, ,cartas e

artigos publicados: no jor
nais em que se manife&ta
va tanto aplauso como rejei
ção enérgica destes .métodos.
Por enquanto ainda não se

poderá decidir se os ouvin
tes e videntes desejam que
se repita a experiência. Em
todo o easo, já sé distin
guem claramente duas opi
niões: a daqueles que vêem
na transmissão directa das
sessões do parlamento uma

possibilidade de combiüel'
na sociedade determinada
pela indústria e pelas mas

sas a "estranheza" cada vez

maior entre o cidadão 6 o
Estado, entre os' eleitores e

os eleitos, entre o povo e o

Governo e as "negOCiatas "

parlamentares". Os críti
cos apontam nessas emis
sões mais perigos do que

- vantagens para a democra

cia, temendo que se afecte o

trabalho objectivo do ·Par

.solv-x
Tintas, de qualidade in

ferior podem estragar
uma boa caneta. É acon

selhável usar sempre
Parker Quink. Somente

Quink contém sotu-z, que
elimina os sedimentos

prejudiciais, previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
o fluxo da tinta. Seis

lindas côres.

P,eços,
ii ooyas: Cr$ 18,00

32 on�a5: c-s 120,00

R$presentantes exclusivos para todo o Bra..'iU

COSTA, PORTELA &< era.

AV. P'residente Vargas. 435-8.° andar - Rio de Janeiro

�::'i1tQ C�ttlrlMt .. MQc:hetdo'''' (Ia. S A. Comh"JQ i Aiino'".
lí!u .• SUoIJ'::'ht.Q M",} inho, .2 - flot a"õpí,llll

Para: MECANIZAÇõES CONTABEIS, Sistema FRONT

FEED E RUFF --

Revisões, Planificações e Auditorias Contábeis.

Organizações ele Sociedades Anônimas e Gutras Es

�!;S Jmíclicas de Sociedades Comercínls:
. DIRIJAM-SE

À ORGANIZAÇAO -�TABIL LTDA.

Cx. Postal 150, Rua 15 ele Nov�}t;� -- Lajes

End. Te!.: CONDE San'Ec 0atal'ina

Resp. Técnico
_

Resp. Jurídico
,L. Lisboa - Contador Dr, Evilásio Oaon, Advogadc

Aceitamos serviços e consultas para. todo o Estado de
Santa Catarina

Atacadista de Casemiras
Atacadi.Jta de cai:lemiras, exc�usival11ente nacionais

ie grnnde acei t::-.çào, prOCUl'a véndedol' nesta Capital e

•epres"Cutantes para Cidades do Interior.
Cartas para' Caixa Postal, 2.802 - São Paulo

CASA
CASAL OOM UM F'ILHO PEQUENO PREeIS.1 DF

CASA. FAVOR AVISAR NA LOJA RENER À RUA FE
LIPPE SCHl\'IIDT 7.

dnà,d!1JJ6;
\�Jt"�.�",,�,,�

.

efiCienCia
f n o I • I

tradlcãà
?

Desde i (ln, õe empenhá �

V.rig om ofeiecer-ao público
o mr-Ihoi' 5�rviçõl adotando ai
ii'i5jis modein&s inovãcôe3 na
ticn1ca do transporte' aêre�

ESTUDE POR CORRESPONDÊNCIA
GINÁSIO EM 1 OU 2 ANOS

"José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonio

da Sé, 28 _,.,. Tel. 33-9070 .� C

a.OlG.p

II)iôrio da

!�efropole
lo "VERA CRUZ" DIURNO

De Belo Horizonte rece

bemos várias cartas através
o "Diár-io da Metrópole"
em que nos pedem sejamos

. porta vozes de inovação no

transporte Rio-Belo Hori

zonte, pela Central do Bra-

3il.

Existe um trem de luxo,
o "Vera Cruz", confortável
e rápido; sái do Rio às 20,10
i) chega a Belo Horizonte às
11 horas do dia seguinte;
:ia indo da capital mineira
às 19,50 chega á gare Pedro

H, no Distrite Federal às

10,15. Muita gente que tem
receio de viajar de avião,
prefere ° trem de aço da
Central e o preço da pas
sa.gem é bem barato,.369
cruzeiros ida e volta, o que
facilita a muita gente a ida

às Alterosas. A Central que
)ossui um trem de luxo °

'Santa Cruz" para São Pau
.0 nos mesmos moldes está
Je parabens por êsse ser

"iço, tornando mais fácil,
.na is rápido e mais confor
cável a viagem à capital
formosa das montanhas.
Mas sucede que o "Vera

Cruz" corre apenas á noite,
)assando-se 'as melhores ho
cas viajando no escuto sem

nada ver, sem nada apreciar.
'

-\.S cidades intermediártas
lo trajeto não são vistas,
'omo poderiam e os que pré
.isam ir de Belo Horizonte

)arB Juiz de Fóra, não têm
) aproveitamento do tempo
.omo seria ideal, especial
nente os negociantes para
)s quais o "tempo é diuhei-

l'O".,

l'ovia .

II ruiiRôfiofiü���II AUX. TRAT. SIFIUS

CASA
Casal de tratamento pro

�ura casa para aluaar, no

;entro ou imediações, que
,eja nova ou bem 'conserva

la. Qualquer infol'mação na

'A Modelar".

CASA MISCELANIA dutn.
b.,Wora doa lUdlol Il.C.A.

Vitor, Valvulu • Diac..

Restrlou-se 1
o "Satosin" é excelente

para combatet· as conse.

t.lu�ncias dos, resfriados:

irritações dô's bronquios,
'tosses, aatarroi!. Peça ao seu

farmacêutico "SatQsin', in

d icado, na.s traqueobron
quiteI! e suas manifesta

ções. Sedativo da: tosse e
, .'.

eXi,Pectoran te.

CASA OU SILI�
Rapazes: Req_em chegados

,

do Rio necessita alugar uma
casa ou sala,

.

preferencia
R, centro comercial.

procurar
Hotel ,E

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Excçlenle Oportunidade
o Departamento, de 'Vendas da Toddy do Brasil S. A.

oferece ótima oportunidade a dois rapazes, solteiros, de
28 a 35 anos de idade, que estejam dispostos a viajar por

to�o o Brasil. Cãrtas enviando fotografias, dando refe

rências e capacitação bem como salário desejado, para a'

.Toddy do Brasil S. A .
.:_ Rua gos Inválidos, 143.

-

.

RIO DE JANEIRO -

...l_...... "_

Floríanópolls, Terça-feira 12 de Abrli de 1955

Com a Biblia na Mão

CENTRO

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL .

EXCURSIONISTA "ARNOLDO
,

-W...E.DJ!4<lliAHtO-
FUNDADO EM 16-9--54

J;;;o;Oi;;;ãV�EM��CATARINEN_SE !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOfl TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA ..cATARINENSE. NÃO PERCA iéMPO. EN

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME. E 'ENDERf �

CO A CAIXA POSTAL 499- FLOR!!:"'NÓPOLlS-S.C.

O�GANISADO
E._

EDITADO
, PO�

, �
[)(JllALfe/(J/?(J4J1[g
gElXA g'N'[TTO
FLORIANÓPOLlS_SAfnA aTAR:NA

Ilj'IIrA

lde apressadamente, e dizei aos seus discípulos que ítle ·0 cóDIGO DE ÉTICA DA que se pensasse na situação

ressuscitou dos mortos (Mat. 28:7). Ler Marcos 16:1-7.
IMPRENSA E A LIBERDADE 60 rádio? Seria prático a

Há muitos séculos, os piratas que infestavam o Main
DO RÁDIO existência de um Código éle

espanhol, escondiam suas botas cheias de ouro, prata e pe- A própria imprensa' está Ética radiofônica, mas sob o

dras preciosas em lugares desertos, fora do alcance dos pe- 19itando a idéia da criação mesmo clima da imprensa,

regrmos, Depois, com o correr dos anos e por morte dos Ie um Código de Ética pro- de plena liberdade. O rádio

que haviam escondido tais tesouros, o local onde foi enter- ríssíonal. Jornalistas emi- está escravizado a regula ..

raela a maior parte destas botas tornou-se desconhecido. .ientes têm desfilado pelo menta do govêrno que só dá

Jesus foi crucificado e depois tirado da cruz e deposí "Diário da Noite" írnpres- concessão a emissoras em

tado no último selado, de um amigo seu. Para muitos, ÉIE Iões sôbre o momentoso as- caracter precário, podendo a

era simplesmente um dos três condenados à morte naque- sunto, qualquer momento cassar-

le dia de primavera. Nunca para êstes :í!!le se apresentou Trata-se de estabelecerem lhe o canal. Pelo rádio que o
l

como o ressuscitado e acolhedor amigo, realidade espírítu- 10lTMlS que regulem a pro- Brasil possui, dos melhores fi)�

al vivente. " :ti :I���J_ Cissão jornalística, falando- do mundo, com ínstalacões (!tiJP

H O J E N O P A S S A D O
O trágíco da questão é que ainda hoje, muít6�"p'énsam 1e da Orelem do Jornalismo primorosas e caríssimas, não f·

.

de Cristo como selado num túmulo. Certamente, para ês- il tendo-se como objetivo se justifica que permaneça
;

O Centro de Irradiação

12 DE ABRIL de Agôsto de 1796. Era um
tes �le está mesmo assim, pois o têm alijado M seus cora- principal, definir e salva- sob aquelas condições, que; Mental "Amor e Luz" realiza

.
I dos veteranos da guerra elos I ções.

.'
_ ,

.

.
. ""''1:'1 5uardar as obrigações e os I não estão compatíveis com sessões Esotéricas, todas as se-

A data de hOJe recorda-nos "farrapos" e do Paraguai: Cristo nao esta. morto. Êle rompeu a pedra do túmulo tíreítos da classe. .o clima democrático. Ao fa- gundas feiras, às 20,30 à rua

que: .

_ em 1'869, 0.110 Batalhão e saiu para conquistar o mundo! Éle vive! Vive para nós e Entre os que falaram sôbre lar-se no Código de Ética dos ,Conselheiro Mafra, 33 - 20

_ em 1585, frades francis- de Infantaria, sob o coman- e� nós quando consentimos que ressurja e viva em nossas I � inici�tiv.a, Genolino An�ado, homens do jornal, também andar. ,

canos desembarcaram em do do Tenente-coronel Ma- vidas como nosso Salvador pessoal, por seu poder nos ergue-
o principe dos cronistas se deveria pensar no rádio II ENTRADA FRANCA \

Recife com o propósito de noel José de Menezes, .au- rá triunfalmente sôbre o pecado e a morte.
. brasileiros" asseverou: "O que não é livre ainda, infeliz-l .

fundarem conventos em Per- xiliado por 160 homens de �...,. .ornal ista, sendo um indívi- mente... ------.

nambuco;

I
cavalaria, derrotou uma for- O R A ç Ã O

»e : duo, é também uma €xpres -

EDITAL

_ 1812, quando se lutava ca paraguaia que manobra- Nosso Pai, rogamos que o Senhor redivivo apareça em
são da consciência social. A

De ordem do sr, Presi-

pela H.xação de nossas rron- va no vale do Rio Inhandu- nossas vidas, Desejamos no dia de hoje receber dêl� vida sua atividade é privada, mas

I C I T E
dente, na forma do art. 15

teíras do extremo sul, o Coro- cá;
.

para que o poder de sua ressurreição 110S fãça servos obe- tem um sentido eminente-
dos Estatutos, convoco os

nel Tl1Qmaz da Costa repe- _ em 1870, foi ínauaurada dientes. Usa-nos hoje no teu serviço; por Jesus Cristo,
mente público. Só tem valor

.

sócios do Centro Acadêmi-

liu no Tapi'bi Grande, ter- a línha telearáfíca
<>

entre nosso Senhor, Amém.
. 1Uando é plenamente + üvre. co VIII de Setembro da Fa-

ritório uruguaio' um ataque Itajaí e Joínvíle, numa' ex-
3ó é útil quando plenamente AgeAnc.·a culdade Catarinense de Pí-

de tropas de Buenos Aires, ensão de 120 quilómetros: PENSAMENTO PARA O DIA ·esponsável. Sou portanto
.

I' losofia para. a Assembléia

sob o comando do Coronel _ em 1879, realizou-se, pe- "Vivo; contudó não eu, mas Cristo vive em mim."
'avorável à instituição de de G_eral Ordinária de instala-

Soter; .0 interior, a ligação telegrá- PAUL li. MCAFEE (Coréia)
.un organismo que acentue e çao solene do Diretório e

_ em 1825, assumíu o Co- .ica entre Joínvíle; neste Es-
tísclpline essas responsabi- P.n'bll"cl·dade

entrega do Diploma de só- I
.

mando das Armas desta en- tado, e Santos, Estado de São
idades, desde que dai não cio GRANDE-BENEMÉRI- )

tão Provinda o Coronel Joa- Paulo;
'esulte nenhum sacrifício ou '1'0 ao Prof'. Des. Henrique

quim Soares Coimbra; _ em 1908, foi inaugurado

I
embarace áquela líber �aI. .. da Silva Fontes, a se realí-

_ em 1827, o Coronel de nesta capital o trecho com-
-P-':'��"-�

�� ��H ..iedaa,jiBi� ",

+d'r'<lir �deãbi;ií, terça-
milicias João Ramos, à fren- preendido entre "Rita Ma-

Não resta dúvida, para fa- �....ta� feira próxima vindoura, às

te da guarnição da Colônia ria:' e o "Largo 13 de Maio", _

.er-se jornalismo honesto e 17,00 horas, no salão nobre

do Sacramento, surpreendeu s e r v ido pela Companhia .....-a(ç';:- :le alto nível moral, precí-

'0 d' I
do Colégio Catarinense.

e. d�rrotou os sitiantes, cons- "Carris Urbanos e S}!J;m\lt""
..r -am-se normas e diretrizes narto e casa I",. eFl190.5r�a.nópolis, 9 de abril

títuídos de tropas de Bue- nos" com o . <� r=-40a-. .ouras. Mas fora do clima de II D

nos Aires. Foi ferido em acão do
"R�cpres e sau-

.

I
pelas 5 horas, falecn�rl':"-'�'" .�., "'úondinhos . puchados !

liberdade- nada se . poderá Vende-se por ótimo preço la. secretária

ç.>_ _

3 I
:ealizar, porque a liberdade é um belíssimo conjunto nara Dilza Délia Dutra

tarde; �
..e.-'Y"-.4LlO a por muares;

-
.

, 1Q45 f 1
a razão de ser da imprensa. quarto de casal ele Imbuia

_ em 1840, i'l'}a M 'd- temd v

E' ta eceu o Pre- : Costuma-se ligar o rádio á composto de cama, duas me-

rechal Carlos, <tl sceu o a- 31 en e os s adas Unidos' I

tencourt __::r, Machado Bit- da América do Norte. Fran- i
mprensa, chamando-se de sas de cabeceira, um guarda

recha' .}:'V�ugnOmil1adO "Ma- klin Delano Roosevelt; _ I
imprensa falada, de prelo roupa grande e um 'camíseí-

5- rfp-':1- de Ouro", morto em _ em 1946, foi díssolvída i
do ar: Nãó seria oportuno 1'0 sapateiro.

v úe Novembro de 1897, quan- a tradicional Liga das Na-
agora, neste momento justo Telefonar - 6225

do defendeu a vida do Presi- ções:
dente da República, Pruden- - em 1948, no Rio ele Ja

te de Morais. É o patrono de neíro, faleceu o General Gus
Intendência do Exército; tavo Cordeiro de Faria, de

- em .18'67, no Rio Grande quem era Ajudante
.

de 01'

do Sul, faleceu o Brigadeiro dens o nosso conterrâneo
David Martins Camabarro, então Major Newton Macha

nascido em rtacorobí, Tril1- do Vieira.

dade, nesta Capital, em '22 André Nilo Tadasco

.

ECONOMIA absoluta
_.

Grande CONFORTO

AQUECEDOR'

ELÉTRICO

��4
,IMERSÃO (J,

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aqueçimento ultra ráJ::ido.

• Játo .bundanfe n. tempe·
ralur. de?éjada.

o MISTURADOR DAKO, de reg'"

logem instantonea, permite Q

lI'loior escola d. grodl.loções de

TEMPERATURA.

CONFORT04absoluto
Grande ECONOMIA

. )\;t< ,.i! ..

",.".._

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade: oi'"

100 a 1.000 litros

Fobríc�dos nos ti�
hQrizQÍ'ltQI • y.rti,ol.

• Construc;ão sólida; sendo a caixa interna' de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo .tubular, inteiramente blindada.
• Controle automatico de temperatura por. TF,RMOSTATO.

que propOr'ion, Qrinde ECONOM.IA.

'PeJlkO' �GAlV.NTt O QUE fA8RIc..:·"'-
'_-

--:-- ,,_......... ,.� . -_ ..
__--- __

.

o ESTA111>

./

... , tIOUlI1D'

IlIBO nUSOTIII
(IILVIII.Â)

.!'IÂNDt: TONIOO .

CINE SAO' JOSE'
A3 3 - Bhs.:
A PEDIDO

Emma GRAMATlCA'
?aolo sTOPA em:

MILAGR.E EM M1LAO
No programa:
Cine Noticiário. Nac.

. Preços: 10,00 - 5,00

As 5 - 8hs.

CINEMASCOPE
Richard Burton : - Jena

Simn;:lOns - Victor Mature
- Michael Rennie em:

O MANTO SAGRADO

Techn icolor
No progTama: ,

I
Preços: 18,00 - 10,00
Imp. até 10 anos.

i[tt1 n�»!!J
As 8hs. ISessão das Moças

Gary COOPER em:

VOLTA AO PARAISO

Technicolor -

No programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos

As 5 - 8hs.
Sessão das Mocas

Gary COOPER em:"
VOLTA AO PARAISO

'l'echnicolor
No programa:
Fatos em Revista. Nac

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Censura Livre

As 8hs .

Abott e Costello - Charle:i

Laughton em:'
PIRATAS DA PERNA DE

PAU
Technicolor

•

No programa:
Paisagens do Brasil.

Preços: 9,00.-- 4,50
Imp. até 14 anos

As 7 - 911s.

Sessão das Moças
John WAYNE etn:

ATALHOS DO DESTINO;
No pro;?;rama:
Noticiário Guaiba. N'aC'.

Preços: 1,00 - 2,00 - 3.50l
Imp. até 14 anos

- ,_o. •

.
_'".

.

O MELHOR JURO .

. .

5'%'. ','.
,.

"

..

,

'.'
.

• ... () ,-

:<_:

.",.'
,

.

DEf8SITOS ,O'ULABO

BANCO:' AGRíCOlA�
:,;;>

- -..'., _.

":�·: ••RUA. "TRAJAI(O;- ·•·..16 ••....:·:
;':' >. n.oa'�"6P�'s�::,t

Pardicipação
Antônio Kowalski e se-

nhora participam a seus pa
rentes e pessoa� de suas re

lações o nascimeúto de sua

filha Clissia Terezinha ocor

rido na Casa de Saúde e Ma
ternidade São Sebastião 110

dia 4 do corrente..

Florianópolis, 5 de abril
de 1955

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Campanha para a nova Sédeda flaSH '"�E-urok'H"
j

CLUBE DOZE D� 'AGOSTO'-'U "

• ',':
<'

, (l'
do CLUBE DOZE

ses.

Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS

AÇõES, poderão descontar R joia (Cr$ 3.000,00) em dez

prestações.
Ninguém, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica

séde, em pleno funcionamento, em plena atividade so

cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio
-

quando todas as facilidades me foram favoráveis 1'; .. : r

Depois, naturalmente, na·nova séde, a JOIA SERÁ ELE
VADA e as facflidades não. serão como agora.

As ações que neste momento são de 1.000 cada, futu
ramente serão de muito mais, valor-izadas COmo serão na

nova séde social. dando ótimos dividendos ...

-

PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,
COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA

-

MESMA SÉDE?
A CAMPANHA PARA O. Ij:DIFICIO ONDE FUN

CIONARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JÁ FOI INI
CIADA .. , INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA

- SECRETARIA DO CLUBÉ, ABERTA DIARIAMENTE
DAS 8 ÁS 11 H-ORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ
SEJA TARDE DEM.AIS E O ARREPENDIMENTO SEM
PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS E POSSIVEL
FAZER ....

ir-/·
"

..,Ti:M.
:;i[ Com Me :e.:1" v. S,

, :' ó.bl"i ..&. \:11'ie. conte. que
, ',i.; lhe "'�nder'tÍ. ju.. e; com·

-

pensMiol' e
�S.��S�5����lm1!loog-§-: levo\l"cÍ. pol.l"� s'uc. t"is,diln-

_

I
,ii I u eid um lindo 2 úril presente:

um BELISS/MO eOFR€de ��O aROMADO.

NCO AGoR1CbLA
1lw.a c7�-'W' 16

.

FL.ORIANÓPOLIS _;,g SA�TA CATARINA ,.."Q""A

Serviço Nacional de 'Apren
,.dizagem Industrial

Concurso
o SENAI, por seu Departamento Regional, torna pu

bliéo que se jmoontram abertas, até o dia 25-4-55, as ins

crições ao Concurso que promoverá para o preenchimento
.

de uma vaga de INSTRUTOR DE AJUSTADOR MECANI-
CO ela Escola SENAI ele Joinville.

'

Vencimentos iniciais: - Cr$ 3.600,00 (três mil e seis
centos cruzeiros) mensais, com direito a gratificação anual
correspondente a um mês de vencimentos, aumentos quin
quenais, promcções J;)

_

cursos de aperfpiçoamento.
Condições para a inscrição:

a) � Idade entre 21 a 35 anos;
b) - Quitação com o Serviço Militar;
c) - Apresentar duas fotografias 3 x 4.

As provas versarão sôbre:
•

a) - Conhecimentos gerais;
b) -;- Conhecimentos- técnicos;
c) - Execução de uma peça do ofício.

As provas serão realizadas na cidade de JOinville, du
rante a la. quinzena de maio, em data prévíamente de
terminada.

Outras informações sôbre assuntos relacionados com

o Concurso serão prestadas aos interessados, na séde do
Departamento Regional do SENAI, rua, Tenente Silveira
25, e1n Florianópolis e .nas Escolas SENAI de Blumenau e

Joinville.

Florianópolis, 5 de abril de 1955.

Peças para tratores
Esteiras genuínas, norte-americanas, para Tra-

tores CATERPILLAR e INTERNATIONAL HARVESTER.

_

Outras, peças sobressalentes.
IPANEMA- - ENGENHARIA E COMli:RCIO LTDA.

Tel. 35-8988 - End. Tel. "SAPANEMA"
Caixa Postal, 7621 - São Paulo.

DE

Cirurg. - Dent.

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores
Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventf la dores, Medidores de Luz e Força, Matéria!
Elêtr ico - em Geral, Instalações Luz e Força

Insta.lador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PUOPHlFiTARIO: OrrOlHAR GEORGUS BOEHM
Registro: Inscrição 211

- Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
-

Catarina - Bruil
VENDA A VISTA E A LONGO PRAZO

�_._--------

\ Visconde do Rio Branco
(932/36)

I

---------�=,�=---------

Ciclislica
LIRA- rEMIS CLUBE Rosa Nelo

Rua 24 de Maio 906 (Es-
PROGRAMA DO Mí!;S DE ABRIL

DIA 10 - DOMINGO - TradiCional Matinée Infantil
da Páscoa - Das 16 às 20 horas. Distribuição de ovinhos e

bombons.
DIA 23 - SABADO - ELEGANTE SOIRÉE com a no

tável orquestra do consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio
nal) e seus 4 cantores. Reserva de mesas na Jcalherla Mi\l

ler, a partir de 11 de Abril. Ingresso avulso exctustvamente
para associado na Secretaria do Clube, diàriamente.

DIA 30 - SABADO - Soirée às 22 liCitas.- •

-_, "'A-Vc!S&-'�:A- scírée programada para o d'ift l!r-foi:-'an"
tecípada parao dia 9.

O caro leitor é associado
AGOSTO'?

Deseja ve-lo 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 família tambem 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 Hercilio Luz,
fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente,
um edificio grandioso, cõm quatro enormes pavimentos?

Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este
ans-eio se concretize'?

'

•

_ É muito fácil .seja proprietário desta magnifica
realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,
através de gerações e gerações, fazendo Com que os que

vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de
nosso legado .. , E como se tornar proprietário deste em-

(com vários e recentes cursos de especialização)
'Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí

preendimento que está em franc_a campanha para a sua cels - dentes inclú sos Tratamento "tua} da Píorréía,
concretização? Adquirindo UMA AÇAO, -iagavel em:

1. .. u u

DEZ PRESTAçõES DE CEM CRUZEIROS' ou si for por operação sem dôr

Pesqutzas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
mais de uma, em prestações de duzentos, trezentos Cl'U-

_ zeiros, tantas presta-ções quantas' forem as ações que o
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio

'associado adquirir...
autor Prof; Badan) - tratamento eficiente rápido e com

.

As ações são de 1.000 cruzeiros, pagáveis em 10 me-
teste bateriológico e contrôle radlodóntico

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

Pontes: móveis e fixas
RADIODONTIA - pIATERlVIIA - FISIOTERAPIA

Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

'

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

Ass. dos Jornalistas ProfíS'�
sleaats de Sta, Catarlna

EDITAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
De acôrdo com as determinações lega is e estatutá

rias, convoco à todos os srs, Associados para a reunião
de Assembléia Geral especialmente destinada fi resolver
lôbre a seguinte :

ORDEM DO DIA: 'I'ransforrnacão desta Associa.cão
::m Sin dicato de Classe.'

' , ,

A reunião deverá ser realizada na séde social à rua

Tenente Silveira (Casa Santa Catarina), no dia 15 às 20
horas.

Florianópolis; lO de abril de 1955. \

MARTINHO CALLADO JOR. - Presidente.

.------�----------------------- ,�

Precisa-se
EstaletreNo

MECANICOS
SERRALHEIROS

TORNEIROS
Telefônes: 2.266 e 2.212.

-reito)
Á Ciclístíca Rosa Neto

- Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

oúblico, que conta
" atual

mente com uma equipe de
14 meeâuícos especializados
'!111: reformas e '(l-ensêrtos
-ie bicicletas de passe�corridas (meia corrida, cor

r.lda especial 'I'rtciclos, t o

,icos, carrinhos .berços en.
de ciclismo.
Possue um grande e va

-Iado estoque de peças des�
de uma simples borracha
oara rodas de triciclos até
s bicicletas de corridas es

pecta is,
Seus mecânicos atendem'

Com presteza e perfeição os

serviços.
Estames equipados com

\rrande variedade de fer-
rnmentas eepecializadas
'iem como maquinários.
Serviço de Solda. Forno-

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

Interior pelo servleo dr
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto fi

r f ic ina Oficial da la. Volta
do Atlântico.
Atendemos pejo telefone

6230.

PRECISA-SE
Auxiliar de escritô

rio, com prática.
,Informações na"A

MODELAR"

r
,

........ "
Expresso Florianópolis LIda.

�;%e:�

-!
Trersporte de cargas em geral entre

-

.

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO

FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DillÉTAS E PERMANENTES EM CARROS 'PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Te1'1'eo

DeposIto:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpo]is
-0-

Telefone 1230

Endereço Telegrátic:I
Santidra e Transpolís

Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital - Sf>.
Endereço Telegráfico:
Bandrade e TranspoH:;

·-,0--

(Agênc�a no Rio de Janeíre e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
Sao Paulo com a.Emprê$a. de Transportes l\1inas Gerais S/A.)

Participação
JOSÉ ))E CAETANO VIúVA VIRGlNIA

MARTINS-e-

M/\RIA DE CAETANO

Participam aos seus pa
rentes e pessoas de 811a3

relações, o contrato de ca

samento de seu filho RO·,

BERTO, com a senhorita
Edite Martins.
Rio de Janeiro, 6-2-55:

Participa a seus parentes.
e pessoas ele -suas relações,
o contrato ele casamento

de 'sua filha EDITE, com o

senhor Roberto Paulo de

Caetano.
Florianópolis,

-

6-2-55.
x x x x, x x· x x x

x ROBERTO e EDITE -x

x

x

x x x

Noi.vos
x x x

x

x

X 'K X
� ........ -

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

Dlstribuídcr

c- RAMOS S/A

Comercio - Transport.,
Í(ua João Pinto, 9 FpoJi;,

Participação
ALVÁRO DE LIMA VEIGA

e

ECILA GIL VEIGA
Participam aos seus parentes e pessôas de suas re

lações ° nascimento de seu f'ilho ALVARO, ocorrido no

.dia 24-3-55 na Casa de Saúde "São Sebastião".

PARTICIPACAO
LÁZARO GONÇALVES DE LIMA

E
MARIA DO- CARMO RUSSI D.E LIMA

Participam aos seus parentes e pessôas de suas re

lações, que está em festa o seu lar com o nascimento de
um robusto garoto, que na pia batismal receberá o nome

de Marcos Antônio, ocorrido à 30 de março último.
Rua Bulcão Viana, 87.

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Testemen to I ����,�!�:������,!!l�!.E�'l�!���t
.

J':,,_-,' BJ.utnenau reuniu-se no dia! o/seguinte:

a 'e'o'pl�a m'ais a'nll'g� ,

4 do corrente para oPinar,3Õ" "A fim de atenderem a u

" bre o Plano de Obras apre- pedido de

naíi foi -õbrígada a

aba�ldo-1
reapareceu nos Estados

Uni-j sentado. pel�
governo ao po- formulado pela Federaçã

nar o lugar e o livro esteve dos, Norman M, Yonan o der Legislativo, das Indústrias de Santa Ca.

perdido, até que em 1923 obteve em 1930, A respeito dessa reunião, o tarina, sobre o provável au
.

� mento de 20% na atual tax�
do Imposto sobre Vendas e

Consignações, proposto pelo
Governo do Estado para exs,
cução do Plano de Obras e

Equipamentos, recentemenjg
apresentado à Assembléia
Legislativa, reuniram-se, se.

Expledíram no campo 1I'e provas de Nevada ��n�:;��:��ãoú����r�:lsé�:
.éculos, está escrito em sírio- LAS VEGAS, Nevada, 11· foi para experimentar um

I
uma distpncia de 75 milhas, Blumenau, os representantes

aramaico idioma orígínal � das classes conservadoras lo.'" , , " • i
'(U, P,) _ Um invento atô- invento preparado no seu A Comissão de energia ato-

me de acordo com a hístó- �. I b tó d L'
,- , cais durante cuja reunião

.

'd' f I d
mico explodiu Ue uma tôrre, a �ra O�'10 � lverm,ore, na 1111lCa anU1�clOu qU,e a s�gun- foi o assunto largamente de.ria era o I ioma a a o por
no deserto de Nevada, às 4 Ca liforn ia. Vinte e C1l1CO a- da explosão do dia sena de

::risto e seus discípulos.
e meia da madrugada do dia viões da fOI.'ça a,él'ea'dos Es-

II uma. tôo
1'1'e de 400. pés, na

batido,'

Norman M, Yonan, pro- t d U d F �'9 d Presentes grande número

I príetá1')'0' .do valioso exem-
9. Uma segunda explosão a os 111 os se achavam plan icie do rances, as aI' d

A P d FI ,. , , b de associados, a em os pre,

O OVO e ,. orla-'OOP'O IS e preliminar está marcada pa- so revoando a zona para manhã. Os planos para a

.ilar, declarou que "esta obra .

Ih sidentes dos diversos sindica-
ra mais tarde, a qual pode- co er dados sôbre os e- i primeira explosão for.am'epresenta cinquenta gera- f

'

I
tos patronais, a reunião.

,., , , ,. h rá ser a maior da série de eitos. bastante simples, não preci-
.

mUD1ClplOS VIZIO OS iões da história de minha transcorreu em ambiente
família e da história ela crís- provas. deste ano, Essa pri- ,�brilhante clarão, a prin: san do de tantos preparati-

cordial e ponderado, tendo
As Emprezas de transporte pedido de preços, lembram .andade que ela defendeu". rneira explosão nuclear crpro branco, aos poucos fOI. vos como se deu com os an-

diversos oradores feito uso

coletivo que operam as .li- que, em todos os Estados, Já Durante a primeira guerra
se verificou do alto de se tornando amarelo ín ten-

I
terior�s. da palavra com considera.

nhas" de ónibus entre Flo- I
foram os preços reajustados, nundial, quando a comuni- uma tôrre de 300 pés, na

SO, O clarão da explosão foi -

ções sobre o assunto em dís,

ríanópolís e Bígüaçú, São ó mesmo acontecendo com as I jade foi dividida em dois planície de Yucca. visivel a distâncias grandes, TRAIÇAO cussão, todos defendendo té-

José, Palhoça e Santo Amaro II empresas tran.sportador,as ,de grupos antagonícos pela A Comissão declarou que
como em São Francisco e TAEZ - Yemen, 11 cu,

se contrária ao aumento do
comunicam ao povo em ge-I carga,s, cO,nfol'me. anunc�f),s/ zuerra santa, a famílía Yo. a explosão da madrugada Los Angeles. Parece que .a P.) - ais irmãos do rei Ah-

�
_

- "I d Abd 11 h Abb
tributo .em virtude do sensí.

ral e aos seus clientes em I nos jornais. Por este, n:0,.J- prrmerra exp osão do dia foi n:e :
u a e as, ,s�e- vel aumento que acarretará

particular que, premidas pe- . vo, apelam os proprretáríos

O SANOU'
r:

� I
relativamente pequena, em rao jUlg�dos por alta traícão

ao atual já elevado custo de
las constantes elevações de II das Empresas, abaíxo-assí- eI an a comparação com as de bom- e t:ntatlv� d� derru�acla do

I
vida, além de colocar .as in-

Preço do matoerial rodante, nados, para o,s, doutos mem- :.JI' bas atômicas, De fato, os regune pe a orma as ar-
d' trí d E t d n p

,

.., O doí
, _

1 ,us nas o s a o er 081·

salários de seus empregados, bros do plenário da COAP e observadores declararam mas, s OIS irmaos c o 1;1 cão de desvantagem ao das
custo de novos chassis e car-. para o seu digno Presidente, Caiar-IDa não terem sentido choque a estão incursos na pena Abe._ demais existentes nos prin-

.

- tíd d
'

I morte e Seif El Islam
rosseríe e r,'en,ovaçao ele, lpe- no sen I o e que jU guem, cípaís centros consumidores

Ih
'

b '1 d dullah ainda é acusado de
cas e acessorios, encamm a- com a maior revir a e pos- OerêO"liI do Dan ter assassinado com as pró-

do país,
ram, ha já algum tempo, à. sivel, as novas tarifas solí-

loAugurado um. Posto em .'� ..elouta Comissão Estadual de citadas, afim de evitar que U '" d B I
prías mãos um dos oficiais Inicialmente foi lido o of;,.

Abastecimento e Precos um as Empresas, por esgota- S
-

f
·

-

d � I CO O rasl da. guarda real. cio que, sôbre o assunto, o

pedido de reajustame�1t� dos mento econômico e financei- ao raoclsco o vU Assumiu ontem a Gerên-
.----- Sindicato das Indústr�as de

preços que. ainda vigoram em 1'0, se vejam na inevitável Foi inaugurado no dia 2 o dr. Oldemar Menezes, cia da Agência do Banco do REAL AEROVIAS. Viaje Fiaçtio e Tecelagem de Blu-

suas linhas: contingência 'de paralízar as do corrente mês, na cidade Chefe do Pôsto, todos agra- Brasil nesta Capital, o sr. melhor pela "frota da boa
menau dirigiíl'à F,I,E,S,C"

Antes mesmo que a COAP suas atividades, o que acon- 1e São Francisco do Sul,: deceram a Direção do SAM- Nestor Angelo Arioli, que viage·m'. Real� Aerovias, fo-' cujo
texto public;a-se a se·

Pudesse homologar às tari- teverá a partir de 20 de àbl'il um Pôsto de Soc_orro Ur- I, DU pela' atenção com que vinha exercendo identicas 9358 C Ih' M guir, Todos os demais Sind.i-
"

d t ç
ne �. , onse 6n'o a- Cãtos solidarizaram-se com

ias solicitadas, o Góvêrno proxlm�, a a em que es::tu g'ente do SAMDU, achando- São Francisco do Sul foi funcões na Agência de Ben- fra, 6,
Federal houve por bem de esgotados os estoques de ga- se presente ao ato diversas � dispensada pela instalação

I
to Gonçalves, no vizi�ho Es-

elevar ele Cr$ 3,16 para " .. ,

solina e lubrificantes dis- autoridades, representantes' do Pôsto ,do SAMDU. tado do Rio Grande do Sul. TESTANDO
Cr$ 5,00 o litro da gasolina, poníveis, e que foram adqui- de sindicatos de classes a-

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• AVIADOR.ESalém de majOl'ar em mais de r�dos aos })reç�s anteriores a tém de inúmeI'as -pessoas re· E O I T A L.60% o custo dos óleos com, 1 de ablll conente, presentativas da sociedade

.

OTTAWA, 11 (U, P.)

bustíveis e lubrificantes FlorianópoUs, 9 de abril de , francisquense.
Para demonstrar que um pi-

Essa majoração, muitíssi- 1955, \ I Dentre os presentes, pode INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS loto, obrigado a' saltar em

mo superior a qualquer pre- Emp, Auto Viação Vidal
,

� a nossa reportagem relacio-
-

COMERCIÁRIOS pára-quedas, pode sobreviveI'

visão ou· cálculo, veio obri- Transportes Coletivos Bl"

j
nar os seguintes: Senador

em condições de baixa tem-

gar as citadas Empresas a guva?-ú _Ltda:d I L'
Saulo Ramos, Suplente Ro- Delegacia de Santa Catarina I' ���:tu��ia��r::treC:�ad:�st:�

encaminhar à C(\AP novo E:���S:��G, �ttada drigo Lobo, dr. Vitor Men-
l foram abandonados, durantepedido de reajustamento de -

I des, Cap. Jayme Corrêa de ELEIÇõES PARA MEMBRO DO CONSELH'O FISCAL
preços, o q\lal .deve ser jul- Empresa Barreiros,

Mattos, Cte. do Forte Ma- 1 dez dias, nôs campos de Al- sociações Comerciais do Eg-

g'ado com a maior ·brevidade. h I L C O' I '

'

I berta, sob um frio abaixo de tado, cujos pl'onunciament03
FOI rec a

.

uz; �p, de Corveta � nstrtuto ,de Aposentadoria e Pensões dos Comer- trinta graus, já são conhecidos",'
possível, para evitar que as Paulo MauríclO Doat, Capi- ciários, pela Comissão Local de Eleições, na fo.rma da.'
E

' BERLIM, 11 CU, P,) - Va- \

Impresas se vejam na con-
lery Usikov, o jovem soviétl-

tão d.OS PO,rtos, dr, Anísio artigo. 12 das Instruções baixadas pelo Departament<?_ F R E C H A N Dtingência de interromper as Dutra, JlllZ de 'Direito; Nacional de Previdência Social, em obediência ao artigo.
suas atividades 'por dificul- co,· de 1 anos de idade, que F

'

M h d
fugira, eln 18 de lnarço f'I'11-

ranclsco ac a o de SOU-ISO da Lei n, 2,155, de 2 de janeiro de 1954, CONVOCA OS Dia'ria: A fila do leite ontem estava fácil.
dades financeiras invenci- .

- T b 1'- J'
veis, elo, de Bel'Um Oriental, onde za, a e lao; an' Guedes, ,Senhores Delegados-eleitores: 1) representantes dos Sin- quatro vezes desfilei. Creio que a encarregada

residia COJn seuo IJal's, fOI'
Membro da, Comissão da'l dicatos de categoria econômica (patronafs) a compare- p�st ',' 'I l"'f'co

Realmente, tendo quasi uM' h 1\1
.

.

,o O.la me H el LI I u.

dobrado o preço da gasolina,' entregue às 12,04 horas, :1 ,arm a
�

ercante; Frede-, cerem às 9 horas do dia vÍ11te e oito (28) de abril do cor-, É que ao lhe apresentar a vazilha parfl. o 40 li·
nco Correa Luz Agente da . ta' d d t Dl' 't

.

F I'
' '".

tendo quasi dobrado o salá- seu pai, coronel Lysikov, ofi- ,. , �,'. I
r e11, e . no, a se e es a e egacla, SI a a rua ; e Ip.e tro, notei que tinha um ar Íl'ônico, quase vingativo,

cial da base aérea de Ber- CaIxa. Econom, lCa Fe,der,al; I
Schmidt n, 37,' 1° andar, sala da Secretaria, nesta Capi- COIII0 a dl'zer",rio mínimo; tendo-se eleva- C F kl OI •

'c1" eu:). 111al's de' 400010 o cu.�- lim, ap. ran 111 de Ivelra, tal, para a eleicáo, em Assembléia de Delegados-eleito- - Fala agora fc'11ac]ol'!
v t(·, Vereador pelo PTB; Walde-, d M b'· Ef t" S I t d C Ih F'

,.

, , , ,Ies, os
.

em lOS e lVOS e up en es o onse o lS- Provérbio: O meu velho amigo prezado colega e
mal' EgldlO da SIlva, Cole- I d I ti1 t d ' t' t·'';

,

tor Estadual; Orlando Sil-I
ca N�

ns I

ud o, _

as r

�spel
c

lvasd
ca egor I�S, " t

renitente adversário político, dr, Carmelo, Mário Fil'
.

' , ,

o caso e nao seI li c�ll1ça o o quorum plevlS o no raco anda sériamente impressionado com o caSll
va, PresIdente do SmdlCato p .: ',f

"

d ,t 21 da ,'t, d I ,t,'
_

't'
da Estiva; Saulo� Ramos <ar�gIa o Udl1lCO 10 ar, 2/3s c(lda, ,ats ,ns r)udçoes'D1sl

o e, Leobel'to. Esse caso, em resumo, não chega a ser c .

h. 'd
"

' a presença e pe o menos, OIS erços os e ega.-, soo Mas o dr, Carmelo Fão o tira da cabeça. O cano
neSI ente do SmdlCato da d ] 't· l' t' 7 t,·· I

. _ ,. .,

Ter'r'estr'e,' O
. os-e el OI es f a I espec 1\ a ca egoIla, a e elçao, assim dl,da to do seu 13 partido está sendo torpedeado porsvaldo Alexan- t -. ," ·'d e':' I', d ,". d' 't'l' d'

,

d d C I
ranSleIl a, s ra rea Iza a, no pllmeuo Ia u lime la- -todos os bordos Isso nào o impressiona Ainda na

re a unha, Agente do t � h '. I 1 I' r. I ., _

'

, "

[APl\" J
- ,,' . ,. o, a mesma Ola e oca, com qua quer numero de De e- preS€k';1t edlcao l;eprodLlzlmos o artIgo Tom'mdo Po.

h; oao EgldlO da Sll- J '1 d t
_' .- . J

- C
•

c

v'eira, representando ri De-
ga( o� pre�.entes, A ll1� �pen en emente de nova convocaçao. siç�o, através do qual a UDN aristilianista lança

I d d IAPETC
FranCISco Camara Neto - Delegado.. mais tlma bomb'l contra o candidato pedecista E o

ega o o ; Manoel J
�

B
.

. B
.

. .

< •

D 1 d C·
oao . 8}lhsta onnassls - Preso Com, Locál de dr Cal'melo não se abal'�

eo: or? e arvalho, far- Eleicões,
,< •

maceutlco; Bulquerio de Je-
' O que o preocupa, o que o faz freguês do Me-

sus, Presidente do Sindica-

t M·' d -:--S-t� O·
lhoral, é o caso do Leoberto.

to dos Confe\'entes; Júlio. ISS!I e e Imo 18 Será que o dr. Carmelo ainda não conhece aque·
Paulino da Silva, Secretário U le ditado: "Quem tem telhado de vidro não atira pe-

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
; da Câmara Municipal de I uonsta '8rr'sl·ra Handel- a

dra no Palácio da Agl'onômica;"
COMUNI�AOD N° 38 Florianópolis; Oscar Vas- li.' . r Queixa: O ilustre deputado Jorge Lacerda. qnei.

A CARTEIRA DO COMERCIO EXTERIOR esclareCe ques, FirmLno ]3oavent'ura Bnlca-o VI-anua xava-se, numa ro'da, de não poder sequer fazer uma
aos interessados que a classificação, na primeira categoria, Feijó, Orlando Seifert além

. campanha à Jânio' Quadros:
item. 6,79,99, da Instrução nO 107, da Superintendência da de regular número Ide e-

Oswaldo Bulcão Vianna e Senhora (ausentes) Regina - Não posso usal' caspa, A careca não deixa!

Mo�da e ?O CI:édito, de cloradores, desad�res, filtros e de- 111horas e senhoritas.
s

Rupp Bulcão Vianna e Antonio Henrique Rupp Vianna, _ Solução: Os drs. Ivo de Aquino e Milton Leite,

�adls te�u,IPamentf�s pI,adra tratan.ren�o de, ag'u� ,

e residuo;,;,' Nó ato foi convidado pelo
convidam seus parentes e pessoas amigas para a missa no Lux, djscútiam a mudança da Capital da Itepú- .

ln us nals com ma 1 ades samtarras e/aphcavel tão so-
I' ., J' I,' D' V". D'

de 7° dia que, pelo descanço eterno de sua bonissima e blica para Goiaz,
'

mente quando se tratar:
SI. dI. UJ,.,10 om lell a, 1- ,

'I
- ,

a)
retor do SAMDU em Santa mesqueclve mae, so,gra e avo Dizia o primeiro:

- de material para uso em serviços públicos, hos- C' S d S
AUGUSTA FERREIRA BANDEIRA BULCÃO V.�ANA - O IJI'o'olema na-o' e' ta-o d'f' 'I

'

É
'

atal'lna, o sr. ena ar au- - - I ICI assnn, so mu,
pitais, indústrias, hotéis, e semelhantes, e que se

I R t f't
mandam celebrar qua.rta-feira, 1::5 do corrente, ás 7 eV: dar para lá o Banco do Brasil.

destine ao preparo de água para consumo hu-
o amos a cor ar a, I a

horas na catedral metropolitana, O SeQ'llll(lo (ll'SCOI'doil.'inaugural e, em seguida con- �

mano ou sua esterilização em piScínas;
,. b) _ de material a ser empregado no tratamento de

vidou a todos os presentes

residuos industriais líquidOS, tais como ele fluer�-
a visitarem as instalações

tes de esgotos, caldas de usinas de acúcar, re..
do referido Pôsto, momento

jeitos de celulose ou se:l1elhantes, com o fim dll em' que o Diretor do SAM

evitar poluição de cursos de�água; ou
DU usando da palavra, de-

c) _ de material destinado ao tratamento de' resíduos clarou que o PÔStü de São

industriais sob a forma de gás, para elíminação Francisco do Sul, nil) só vi-
nha atender os ,constantesou ti'ansformação do gases prejudiCiaiS à saúd(3

de operários QU de mOl'adore� vizinhos de" fábri-· apêlos dos Sindicatos da ci

cas, _'
, dade mas, também, viria be-

Os pedidos de licença para as importações de que se neficiar a população da ter

trata deverão ser acompanhados de catálogos ilustrativos ra de Babitonga com os seus

do funcionamento dos parelhos e que evidenci�íl1, inclusi- serviços de socorro urgente,

ve, a sua aplicação com finalidade sanitárias,
.

mui especialmente, a popu-

À CARTEIRA é reservado, nada obstante, o direito de lação menos protegida a

exigir a apresentação de atestados firmados poi' autorida- sorte, dizendo !Uais que, o.

des sanitárias, da nece.ssidade de emprego, com os fins referido Pôsto receberia o LONDRES, 11 CU. P,) - conselheiro de sir Winston

aqui previstos, do eq�ipamento ou material por importar, I
nome de AJonso Apolinál'io F"lecéu em Wootton (Wilts-I Chul'chill, tendo igualmente

t. Ji'ica, em conseqUência, ressaltado que não se compre .. Doin, como üma homena- hire), aos 79 anos de idade, I sido consultado por vários

endem na citada rubrica da Instrucito 107 equipamentos gem a um velho e antigo fi- l) gel1eral John Hartman' governos estrangeiros.'

para simples operações de filmagem; sem,função bacterio-' lho daquela tel'l'a, Fizeram-' ""'ni'Q'I.1J1. "conselheir,o da De 1947 a 1949, ocupou o

lógica específica, ou para outros condicionamentos com se ainda ouvir, os senhores: rainha". pôstn de conselheiro legal
fins industriais, Francisco Machado, Joell ,("Legal Advisir") junto à

-;..-..,.......-Rio.cieJ'âneir Doin�.Q�sx" Rog,�rio .Zatt�,. O.g-eí1e�·al,Mo�'gan"técl:i-IC��lisSãO Americana dos

P�'�sldente d.� Camara Mu-, co, em ,DireI o ?�11StltuclO-"I: Onmes. de, Guel'Ea, em l'SU,-.
l1lclpal de Sao Francisco, e ,nal, fOI, por vanas (vezes, 'rember g, '.' I

Na Assembléia Novo
Exibida

Rsteve ôntem na

ASSem-j
Prestou compromisso, ôn

bléià Legislativq, em visita tem, e entrou no exercício
ao presidente Braz Joaquim I

do respectivo mandato o de

Alves, em cujo Gabinete' putado Tupy Barreto, da
manteve longa e cordial Ipalestra, o ilustre e prós- União Democratica Nacional
pero industrial LUIZ FER-

I

que ocupará a vaga tempo
LIN, presideente do 'Diretó-I rária do deputado Luiz de

rio Municipal do Partido

I
Souza que se acha nos Es

Social Democrático, em Vi- ta.dos Unidos, onde se demo-
deíra, rará 3 meses.

WASHINGTON, Abril .",
(USIS) - A cópia mais an

tiga do Novo Testamento,
segundo tudo indica: escrtta a

mais de mil e quinhentos
anos, será exibida na Biblio
teca elo Congresso, durante
dois meses, a partir do pró
ximo dia cinco de abril.
O documento, conhecido

iomo o Código Yonan, pelo
.ato de ter estado na posse
Ia família Yonan durante

Florianópolis, Terça-feira 12 de Abril de 1955

�
..

to das peças essenciais à ma-
TOMADA DEnutenção e funcionamento

dos auto-ônibus, não podem POSIÇÃO .-

as Empresas transportadoras WASHINGTON, 11 (U, P,)
suportar, na base dos preços - O Departamento da Defe.
de 1953, o custo do transpor- sa anunciou que ia tornar
te majorado por ação direta público os documentos refe-
elo Govêrno Federal em rentes à posição elo general
1955. Mac Arthur sôbre a questão
Comunicando ao povo o da entrada da URSS na

'encaminhamento do novo
I
guerra do Pacífico,

.'"

Banco du Brasil

Angosta Ferreira Bandeira
Bulcão Vianna

Henrique Rtipp Junior e Senhora convidam seus pa
rentes e pessoas de suas relações para assistirem á missa
de setimo dia que, em sufragio de sua pranteada amiga
senhora \

AUGUSTA FERREIRA BANDEIRA BULCÁO VIANA
viuva do inesquecivel general Antonio Vicente Bulcão
Vianna, mandam celebrar qua�·ta feira, ás 7. e % horas, na
catedral metropolitana,

.

"CONSELHEIRO DA RAINHA"

.�.

a resolução no mesmo conti.

da, ficando desse modo as·

sentado que a resposta da

Associação Comercial e In

dúst.rial de Blumenau, à con

sulta que lhe fôra feita como

entielade congregadora das
classes produtoras do muni·

cípio, seria a ele negar apôio
à recente iniciativa governa·

mental, tomando, assim, �

mesma atitude de outras As-

- Só isso não chega. O certo é mudar o Banco
do Brasil e o Flamengo, O resto 'lai atrás' delesi

Crise: É en01'me, no Brasil. E de fundo moral. A
desonestidade é tamanha e tão alarmante, que já
corítaminou até a mais austera e pura instituiçã.o na·

cional: o jogo do bicho!
Poder mais alto: Na reunião última da UDN. cu'

tarínense, a certa altura, o sr, Gercino Silva pediu
a palavrit para manifestar-se contra o depu'tado Jor·
ge Lacerda. Quando o lider-vereado-r começou a eS'

quentar sua arenga e em�alou o seu entusr-asmo, o

sr. Euclides Pereira, (Quidoca), fuzilou este balde
de água fria:

- Mas, seu Gel'cino, em nome de quem você és'
tá falando? Quem elege você sou eu, lá em Cachoei
ra. Logo quem fala aqui sou eu e não você!

Bíblica: O dr; Waldir Busch, Secretário· da Edu
cação, vendo o Volnei dançar, em solo, ,110 Sabino
Ear, teve este comentá'rio melancólico:

- Essa dança me parece a Dança dos Sete Véus.
Depois de dançá-la, Salomé pediu a Herodes a' ca
beça de João Batista, que lhe foi apresentada numa

bandeja, No dia 15 perderei a Secl'etarÍa para o PSP.
O Herodes é o seu Irineu, E João Batista soy yo!

GUILHERME' . TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


