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Transcorre, hoje, o aníversárío natalício do nosso dís

tinto patrícío rr. G�··üer:11 Joâo BapiiEt8. Rangel, Coman

dante da !!1Íar.L:1r'3 J),h:im1Úr,R/5 e um d03 rnu.s brrlhnn
tes Ofictaís de .nosso Exérci�o.

Verificando praça em 2" de Maio de 1918, atingiu o

Oficialato em 18 de Janeiro de 1921, galgando todos os

postos da hierarquia militar, sendo que os mais elevados

por merecimento, conquís
tando o generalato em iu de

Setembro de 1952, possuindo
todos os Cursos e tendo feito

estágio técnico de Ensino Es

pecializado na Escola de In

fantaria do Forte Benníng,
ná Georgía, nos Estados Uni

Como dos.

Florianópolis, Sábado, 16 de Abril de 1955 Cr$.loo
, _.----------�....,....;------�--=----

o sr. ftelvino lins faz �eclaração �e �ens
l\1INISTRO DA

VIAÇAO

meado ministro da Viaç�o t'

RIO, 15 (V. AJ O De" Nunca adquiri na.Ia er..

[
Vossa senhoria fica autorí- . cidade das minhas declarn- Obras Públicas, em ato do

putado Adauto Lúcio Cardo- nome de minha é.pCLlÜ. r;�o_ zada, seja p�la mi.nha for-I ções, como tambem a exís .. presidente da República, o

so leu na Câmara, a saguln- dos os bens que o meu casal mal declaração, seja .por que

'1
tencía de qualquer bens, de- engenheiro Otavio Marcan

te carta do sr. Etelvina Lins, po�sui, l�O regime de comu- necessit�, a pesquisar,' nas posítados '!l11 meu nome des Ferraz. O novo titular,
candidato à presidência da nhao umversai, fcrmn adquí- Delegacias do Imposte ct� Estou pronto, a

-

qualouer cuia posse deverá ocorrer ,a

República: "Rio 12 de abril ridos em meu nome Teve Renda e em quaisquer repar- momento, a ofe!'ec",,� outrcs manhã à tarde, esteve hoje
de 1955 _ Ilustre neputado ela, em' seu nome, uru titule. tições públicas, berro como esclarecimentos que entenda em visita ao brigadeiro E

Adauto Lúcio Cardoso: de capltallzaçâo de. . . . . . nos estabelecímentos bancá - necessáríoa. - Corcna lnu.nte
I
dual'do Gomes ministro da

Apresso-me em fazer chegar Cr$ 50.000,00 da Sul Amért- rios do país, não só a vera- as.) Etelvíno Uns. Aeronáutica.
'

às suas mãos a resposta ao ca, beneficiado com o sorteio ••••••••�••••••ilit••••••••••�•••••.,•••••••�••••e•••••••••••�•••••Citt

questionário que hoje me em 1952. E"xplosõo'· de um Petrcleíroentregou pessoal!l1ente. Ao No que toca aos feCV':S03 1.&,. --
.

ingressar na -administração com que -adquírt os bens re-

pública, a 3 de dezembro de lacionados, devo apontar, [1-

U""·d S1937, no cargo de secretário lém dêsse dinheiro, em pr í- t..aor.os e. erl· os.
�

ocorros
de Estado dos NegóciOS da melro lugar, as pCé.jUenas BELEM, 15 (V. A.) - A- piloto do aparelho

�

observar

Seguran(}a pública ele 'Per- economias acumuladas desde proxírnadarnente a 400 mi- as condíções exatas' 'em que

nambuco, possuía únícamen- 193R, nas seguintes caderne- lhas de Belem verificou-se se encontra o navio; acredí

te um prédio de moradia, da tas de depósitos -que Sê' ft- violenta explosão a bordo do tando-se que o mesmo tenha

minha família então peque- cham à sua inteira disposí- navio petroleiro "São Cirilo".

na, constituida de minha ea- cão: 1 - do Banco do Bra- pertencente á empresa Shell.

oosa e dois filhos. Esse pré- síl, agência metropolitana da Seguiram para o local do

dia, à rua José de Alencar n. Glória; 2 - do Banco Co- sinistro dois cataunas da

333, no Recife, foi adquirido mércio e Indústria de Per- 'FAB. Sabe-se que há sete

em maio de 1936, pela quan- nambuco, agência central do mortos e nove feridos no lo ..

tia de Cr$ 35.000,00, elo sr Rf:'cife; 3 - do Banco Auxí- cal do desastre. A reporta

Horácio Franca, e pago em liar elo Comérc!o, agencí« gem seguiu para o local, e1'::1

prestações mensais de central do Recif� - 'Lêida[; '1S busca de maiores detalhes. C

Cr$ 445,00. Em' 1944, quand, três em meu r-1),11'� 4 - Li:1 Catalina da FAB sobrevoou,
cresceu a minha tamílía; já Caixa Econômica Fedéral, a- durante uma hora, o local

era então insuficiente essa gência matriz do Recife, sot em que se verificou a explo
minha pequena casa. Vendi ns 2.505 a 2.507, 23.977, são, a 400 milhas desta capí
êsse imóvel por o-s 125.000,00 14.258 e 32.484 (do abono fa-· tal. Devido a pessíma vísíbí

liquidas, por íntermédío do miliar que recebi", como Iidade, não foi posslvel ao

corretor Pedro Otaviano f clr.cionár.\o do J-.:;hr!c I

B",l'bosa. Apliquei o proeluto tódas �bert8.s Pl1! 1;0(',,·) de OS RUSSOS FOGEM
dessa transação, em gralfclc meus seis pr'meiros fjíhos.

pal'te� nos reparos indispen- Indico ail1lLl o lucú1 que ti·

sáveis para que se tornasse ve com a cessão ela p:·on.H'sS�

habitável a outra casa, bem de venda elo apart!Jl11ento
maior, que adquiri na mesma que possuia na Praia do F.!a

rua, pelo preço de Cr$ :..... P..lengo, :)00, onde morei ele

100.000,00 por intermédio c!fJ, 1946 a 1952. Tive de v'-nct(,·

Caixa Econômica Federal. lo. porque, já enteio com I,

Recebi a escritura definitiva filhos, era Ij:.� pel!Ueno pa: D

desse imóvel um mês antes minha fa.mília. NellI1U.'11'1.

de assumir o Govêrno de de&sas transações sôbl'e imó

Pernambuco, em 12 ele de· vej� visou lucro, ma,; apena .

zembro de. 1{)52. .tl'áduzin a luta de um pai di'
.. Atua.ll�n,re,. possuo essa l'ru)líll.à peh C!1.8}� fiJ'ó_orm. ��.

casa e mais os seguinte3' 'Exolus�lo, fe,!.à, 'd:'-sGl' 1 u·�!;.O,

bens, todos êles os meSl1WS bem como do P,·C.llILC d.)

que possuia ao assumir o Go· sorteio da c,.pólice de t;:1pita
verno de Pernambuco na da- lização em nome ;le minha

tá. já mencionada. A relação esposa, os recursos cam que

integral desses bens já foi tenho contado, desde (; dia

por mim apresentada a A",- em que ingressei na vida pú
sembléia Legislativa do mel, blica', assumindo o cargo de -------------

Estado, quando me investJ promotor da COI1'arc,::. de AIVIIZADE
no cargo de governador. São GOianfa, em meu Estaria,
êles os seguintes: têm-se constituido ·q,penas de

a) - Apartamento n. 301, vencimentos e SUbsldtos. Dei

onde l'esido, à rua lVlarquês xo de mencionar prevet!to',
ele Abrantes, 115, nesta Ca- de advocacia, por ter t:ic1o

pital, adquirido em 24 de jll.- curta, pobre e, depo13, w;lli
nho de 1952, pelo prec,) de da por impedimentos funciü

Cr$ 750.000,00, além d9-:> des- nais, a minha atividade 11'33-

pesas de es�ritur� e imp:,.,,� 'I'
sa profissão.

tos, em conslgnaçoes de ••••

.

---------�--------�------

Cr$ 6.482,00, prazo de Ui I
anos, e que se acha hipote-
-cada à Caixa Econômica Fe-I
deral por Cr$ 603.000,00, qUI; E b .-' 'B "Ié a divida atual qtÍase, a·· �m arcaçoes Japonezas para o rasl
mortizadas que foram 3:.; TOQUIO, 15 (U. PJ

-,
tal. Espera-se que a missão

me�1Salid.ades apenas, :�scr!.. Uma. missão de construt?res permaneça no Brasil cêrcCl
tUl.l lavrada no cartono dE- navaIS, composta de Cll1CO

i
de um mês, a fim de nego

Caio Julio Tavares, livro :�51, membros e chefiada pelo sr. ciar com o goyerno do Rio
fls. 324); Chimal�i Oda, diretor dos Es-I de Janeiro a exportaçã.o d,�
b) Apartamento n. 40:' taleiros Uraga partirá de embarcações. A missão nipo

em constrJcão, à lDl'11ia cl,) avião para o Brasil, no fim
I

nica visitará também o Chi

Flamengo n. 98, pelo prazo do corrente mês, segundo f0i le e a Argentina para estu

de 18 anos tambem sob o anunciado hoje nesta capi-! dar os referidos mercados.

regime de· financiamento, -�

adquirida em 27 de- junho de NOVO CH·EFE DA CASA MILITAR1951, por Cr$ 670.000,00, pa-

gamento inicial de Cr$ .. '.

67.000,00, e o restante P.nl

mensalidades, t�ndà si(lo

amortizados, até aqui, ....

Cr$ 199.000,00 nos termos de

instrumento particular la·

brado com o Lar Brasileiro.
c) Um automóvel Chev,')

let, ano de 1952, adquirid0 :10

tempo em que era senad'1:,
b) Pequena herança havi

da por minha: esposa com a

morte do seu genital', em

marco de 1952 constituida
de 8- pequenas' casas_ e de

uma parte de terra e de ga

elo, tudo no mumclpw de

Monteiro no Estado da Pa ..

raíba, a�aUados, pelo totai.
em cerca de Cr$ 80.000,00
(Cartório do escrivão Jaimc

Meneses); e e) Depósito no

Banco HipotecáriO Lae Bra-

sileiro (matriz), de .

Cr$ 168.377,00, e, no mesmo

Banco, agencia do Hrdfe,
Cr$ 81.016,00,

Durante varios auos se1:- Como chefe do gabinete
viu o general Bina Machado do então ministro da Guerra,
no Estado do Rio Geanele do acompanhou o marechal D{I
Sul; comandou b Forte da tl'a à Itália, onde foi inspe- SANTIAGO, 15 (U. f·) - dos e Inglaterra perante a

Lagoa e o Forte de Obidos. cionar a Força Expediciona- O Chile, Perú e Equador 1ea-1 declaração tri-partida, esta
no Pará; serviu em 1923 co- ria Brasileira; foi sub-chefe firmaram, ontem, sua Fiobe- belecenrlo tal limite. A de-

1110 chefe do Estado Maior ::hl do Estado Maior das Forcas rania sobre as águas ten'i�o- claração conjunta dos 3 pai

�eneral AJmerico Móura; foi Armadas e, posteriormen'te, riais até 200 milhas do i;e:\ ses foi enti'egue, ontem
.

si·

tambem chefe do EstadD delegado do Brasil na Junta
,�"..'" ,..,.,��. multaneamente aos embai

Maior da 6a. Região Militar, Inter-Américana de Defe;sa' ,litoral e rechaçará�11. ás ob" xadores dos Estados Unidos (

�unção que deixou a 10 de I com sede nos Estados Uni� servações e reservas apre- Inglaterra, em Santiago, Li-

novembro de 1927,
.

dos. sent.adas pelas Estados Un;- ma e Quito.

R.EGENSBURG, Alemanha

Ocidental, 15 (U. PJ - Dois
estudantes tchecos, utilizan
do-se de um avião de espor-.
tes, desceram num Cflmp,)
das proximidades desta ci
dade e pediram asilo políti
co. Regensburg se encontra
ao norte da Baviera, a 65

quilômetros da fronteil·,1.
tcheca. A políCia alemã os

identificou C0íl10 Kal'el Kuce-

l'a, com 20 ano,�, e Zdanek
Ma.cMilner, çle .19 .?,l1BS .. O pe
qUé!110 avii\u' !>-ofrt:u .; '.<,:i�; � .

.c.
d:inos. Um iI1}ormúlw L1::, .... '

que as autoridades proced.'·
rão com cautela, face ao i·e·

cente caso do jovem l'US;;,)

que olitrve m;ilo f', \.18poid,
resolveu volt!?l'

ROMA, 15 CU PJ - O sr

Camille Chan-wlltl, djscnr
::;,mci,l em Beirute, ressaltou
que suas ent�'evistas com os

dirigentes italianos e turco&
tinham contribuido para es

treitar as relações de amiza·
de do Libano com êsses dois
países.

E O PERIGO?

RIO, 15 (V. A.) - Por atol 1 Foi o primeiro oficial bra
desta tarde, o presidente da sileiro a ocupar o cargo ds

República nomeou chefe do adido militar e aeronáutico
seu gabinete militar o ga!. em Washington, tendo sic.l,)
Bina Machado, em substitui··
ção ao general Juarez Távo- intermediário nos entendi·
ra. O gen. Bina Machado,
que vinha exercendo o co

mando ela 7a. Região Militar,
é natural do Rio Grande do

Sul, onde nasceu a 14 de de
zembro de 1890. Em sua ter
ra fez os estudos hasicos, in
gressando, em seguicla, na
Escola Militar

mentos das negociações en

tre os governos dos Estados
Unidos e do Brasil; como ad

junto do gabinete do n-iinis
tro da Guerra, acompanhOl.:
o marechal Eurico Gaspar
Dutra aos Estados Unidos em

1943.

Sub-comandante do �3'" Re

gimento de Infantaria, quan
do da Segunda Guerra :,lJ.un

díal, foi S. Excia. um valo
roso Infante, sobressaindo .. sr::

nas mais variadas ações de

guerra da nossa valorosa

Fôrça Expedicionária. com

feitos excepcionais de orav.i

ra, conquistando, com galar
dão, a Cruz ele Combate cl\'
2a. classe, a Medalha de'
Campanha e a de Guerra.

Contando mais de 40 anos de efetivos e excepcionais
serviços à Pátria e ao Exército, possue a Medalha de Servi
ços, de Ouro, com Passador de Platina, a Medalha de Hon
ra da Associação Latina-Americana, tendo sido Membro

se desgovernado. Hoje cedo, ele Honra da Primeira Jornada do Servico de Saú(le da
outro Catalina da Força Aé- Aeronáutica. E' Comendador da Ordem Nacional do Mé
rea Brasileira sobrevoará o rito, Cavaleiro da Ordem do Mérito Militar e Comendador
local do sinistro. da Ordem Nacional do Mérito da República do Paraguai.

Muito estimado no seio elo Exército, onde goza de me

recido e justo conceitos S. Excía. ver-se-á cercado de, Signi
ficativas homenagens pelo transcurso de .sua data natalí
cia, entre as quais as que lhe serão 'tributadas pela GU:-E'
níção Militar e Sociedade desta Capital.

Os que mourejam em o "O ESTADO", prazerosamente
levam ao Exmo. Sr. General João Baptista Rangél as ex

pressões de seu respeito, formulando os melhores votos de
muitas felicidades, junto à Exma. Família.

RIO, 15 (V. AJ -

era. esperado, foi hoje

"
- A Gazeta, jornal que, pública -e notóríameute

nunca teve ligações p:utidál'ias,.. com a oposição, voltou
ontem a atacar desabrtdamen te o eminente catarmense
sr, Nerêu Ramos. Pondo de parte as agressões estultas,
porque essas encontram, nas próprias páginas daquele jor
nal, os mais enérgicos e formais desmentidos, cumpre- ape
nas retificar uma assertiva ontem divulgada: a de que o

preclaro Presidente do Senado na recente reunião pesse
cUsta não se declarara nem 1)1'0 nem contra os candidatos
Juscelino e Eetelvino. Na edição antel'iol', de 14 do COl'ren·

{:e, a mesma, folha,' li respeito ela atitude elo mesmo sr. NE·
rêu Ramos escrevia textualmente: "O sr. Nerêll Ramos.
presidente do p, S. D. em S:mta Catarina, abrindo a sessã�
e reportando-se ao objetivo dã reunião, começa por uma

explica.ção pessoal em face à sucessão lu'esidencial. Reme··
mora fatos ocorridos em campanha l)residel�cial de 195(1.
em que, cogitado o seu nome, recebeu (las rc}ltcsentacóe':>
gaúcha e pernambucana o mais franco decidido apóio,·As
sim, nas atuais circunstfll1cias, não p(}(lel'ia deixar de es

(;ar ao lado dêsses companheiros, ainda,mais/{) sentido cle
união nacional emlH'esfacla às conversacões. Daí a sua de
cisão e a sua discordância em tôrno do "candidato indicad •.'

pelo �al'ti{10 Social. 'Democrático; o 1'1'. Juscelino KubltS·
ch�lc;, dai a série .de 'qell1al:{:he� lloliticas que eulminal'aJll
l'ÓfÓ- a _jlút.i,.ç\lt�tO Ü,,-,. 1:-+ ITiN�liÍJ L1rts, l'im'he- Ifüc i'i;ê�h'
ll.lva aos SeUS c .l'l'l�l1g·lol1ários".

Com o espaço de apenas 24 horas, A Gazeta apresenta
duas vel:siíes diversas das palavras do Sl\ NCl'éu Ramos. J;,
é abusa l' da boa fé dos leitfll'es.

;!:

No Gl'lipo Escolar Gustavo Capanema, no municípiO
de Presidente Getúlio, faltam apenas 4 professoras. O!i
alunos do 4° ano estão sendo, assim, sa\!rificados, porque
recebem sómeI}te parte d�s aulas e isso mesmo graçaS ae

espírito de sacrifício da diretora daquele educandário, qlP
se sacrific'a e se exaure e.111 elar essas aulas. As vagas ain
da níío foram preenchidas porque o Departamento de

Educação está em dificuldades de arranjar pl'ofessonoc'
ud.mistas. Essa qualidade, hoje, no Estado, é 'condição 8ill.

qua non para ser professora. E depois ele-abandonar, PI)'
esse jeito criminoso, Unl grupo escolar, o govêrno do Esta·
do vem a público, com 'o mais simplório dos desplantes, ir,
ventar causas esdruxulas para justificai: a baixíssima pe;_

� centagem de aprovações no fim. dos anos escolares.
Achar desculpas esfarrapadas é facil. O difícil sera

mais tarde, o Estado arcar com as consequências de.%'J

inépcia revoltante.

PRESO, SEM CULPA, HÁ. 26 ANOS
BELO HORIZONTE, 15 I fessou a um padre a autori-1

(V. AJ - O Tribunal d� do crime, e este exigiu-lhe.
Justiça de Minas reconheceCl para perdoar o pecádo, qUf
um erro judiciário de Campo revelasse o fato à Justica.
Belo, revelado à opini�o ]:in· Em vista da confissão, Ap'a
bUca pelo "Diário de Minas", ricio requereu revisão do p1'o
através ele uma rcpottagcP:, cesso ao Tribunal, que acei-

d� Maur::J Santayaná. tou.

O jovem Aparicio Vilela, Aparício foi solto, logo em

condenado em 1929, como seguida.
responsavel pela morte de
'Seu tio Saturnino Vilela, fa-
zendeiro do oeste de' Minas,
por meio de provas 'que o

inocentaram, obteve revisão

ANTIPOLIOIVII
ELITICA

do processo, sendo cOi1slde
l'ado isenLo de culpa do crI
me ocorrido em o1.:tnbro de
1927, por questões clé faml
lia.

CAPENHAGUE, 15 CU. P.)
- Dizem que a Comissão de

Finanças da Câmara vot01l,
por unanimidade, o crédito
de 1,7 milhões de. coroas,
destinado à vacinação anti
poliomielítica de 400.000 es

colares dinamarqueses.

Agonizante na Santa Casa
de Campo Belo, o velho José
Marques do Nascimento COI1-

. __._------�-----------_.

INSISTEM EM SEUS DIREITOS

no-

GEN. JOÃO BAPTISTA RANGÉl

VOANDO EM' PLANADORES
Aíravesserem os Alpes

GR�NOBLE, '15 CU. P.)
.
--: I Umas. einco horas dep0ís

O AeIo-Clube Du Dauphme da partida chegaram os dois
anunciou que dois pilotos pilotos à Itália, ;:tterrando
france,,-;es de planadores rea- com uma diferença de 15 ml
lizaram, pela primeira vez, nutos.
um vôo até a Itália, superan-
do os Alpes, alguns de cujos
picos alcançavam quase 4.000 IRÁ A BIRIVIÂNA
metros. NANQUIM, 15 (U. P.)
Jean Pcncet, de 23 �nos, e Porta-voz do govêtno bil'

Jean-Louis PeJ'rier, da me,;- manês confirmou que fora.
ma idade, foram lanç.ados adi�da a visita do sr. Choll
de.sta cidade francesa, nã 8e - En Lai, primeiro ministro e

gunda-fei.r-a, pela manhã. Os ministro elo Exterior da 011i

�e�Jo� os .le:va1'7nI �"un:.a al,-j nal à Birl��íiia, e que nüo
ti'$.I:j . cC' Y:Qít(l' ,:t;l ,«)., re -lera conhEJ.;Hln no loomei1to a
carde p'aí'� úS- pLlJladúl·e., jJa:ta c!8;��UÃ ('l1�Sh,-b a R�n-
nesta reglao.· gUni,

PRISAO DE 521 AGENTES
BERLIM, 15 CU. P) - O

,governo ela Alemanhà ori
ental anunciou R prisão de
521 "agentes ocidentais" e H

liquidação de "considerável
número de grupos ele espio
nagem e terrorismo", neste�
últimos dias. A comunica.çflQ

foi feita da forma habitual
de declaração à P<lPulação da
Alemanha oriental. Acusa
os Estados Unidos, Inglater
ra e França de terem trans.
formado il. zona ociclental ne
Berlim, "no seu principal
centro de espionagem e d'�
atividades subversivas contra
a República democrática a
lemã (Alemanha oriental) "�o3RA. CELSO RAMOS

Ocorre hoje o aniversário -----'--'-----.

natalício da exma. sra. Da.

Edite Gama Ramos, espos!).
do sr. Celso Ramos, indus·
trialista- e presidente do Di

retório Regional do P.G.]) BUENOS AIRES, 15 m.
A ilustre dama, pela, suas PJ - A União Clvica RfI

virtudes cristãs e dotes mo- dical comunicou, que seu ato,
rais, usufrui de largo circu_\i) em homenagem ao Dia das
de relações em noso3O n:wiu América, não poderá efetu
social, atenta com.) sempre ar-se, porque a policia noti-
e aos movimentos filallLrópi- ficou o partido ele que a Se
cos e às manifestaçõe, de ção de Seguranca Pública o
solidariedade humana. Res- proibiu. Os radí'cais haviam
peitosam :.n. t e �

levamos-lhe I Organiza.do a reunião para
nossas fellcltaçoes. hoje, na praça de Itália.

HOMENAGEM
FRUSTRADA

AGENCI'A ATÔMICA
Resposta à Russia

WASHINGTON, 15 (U. P.) 'zarubin; uma declaração a
- (.) Departamento de Esta- respeito da proposta agen
do entregou ontem, ao em- cia internacional para estu ..

baixador soviético, Georgi do ele elementos sobre enel'-

..................... gia atômica, a qual fô!'a fei-

O TEUPO
I ta pelo president", Ei�enho.·-� wer. Zarubin visitou o De .

Previsào do tempo até às partamento a convite do ga-
14 horas do dia 16. binete de Livingston Mar-

Tempo - Instável, melho- chant, assistente do secreta
rando no decorrer do pel'ío.. rio de Estado para negócius
do.

,

.

europeus. De)pois, Zarubin

Temperatura - Em decli- declarou aos jornalistas que
nio.

f
havia recebido de MarchfLl1t

Ventos - Do quadrante uma resposta escrita de urna

Sul, com rajadas frescas. nota soviética sobre o plano
Temperaturas - Extremas de Eisenhower. Acrescentou

de ontem: Máxima. 22,5. Mi-! que a nota russa fôra envía-
nima 16,3. da em novembro último.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- Flol'janópolls, Sexta-feira, 15 ele AlIrll de Ul55 o ESTADO

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada com uma sala de estar de 3x6, dois amplos

quartos �osinha', e rnstalações sanitaria�s, lugar �ara
construir garage, s ito a rua Juca do Loyd, em Ooquelros.
Preço 180.000,00 - parte �ínanciada.,
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

'com otima praia.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

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

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

Jantar, cosínha e instalação saaltaría completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x5�, sito a

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa li9 Estreito até Cr$ 100,000,00

duas casas, sendo uma de materiel de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutfferas

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

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

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço C1'.$ 50.000,00
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de São José, em frente a Caixa D'Aiua.
.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

construida, toda pintada a cleo. preço Cr$ 90.000,00 -

negocio urgente
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

M'
·

ovei S
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.

MINISTÉiUO D:\ AGRICULTURA

SERViÇO FLORESTAL.
DELEGACIA 1,'I.,ORESTAL

REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegaeía Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim ele trupe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e eeolôglcos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exígêncía do cumprimento di) Código Flore:,tal

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

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprictário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária. licença ela autoridade fio

restai competente, conforme dispõe!) Código Florestal em

seus àrtigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penaltdades.
REI,'LORESTAMEN'l'O

Ano , 170�,OO
8emestl'e Cr$ 110,00

No Interior
Ano . Cr$ 290,00
Semestre Cr$1l0,00
Anúncio mediante -ontráto.
Os originais, mesmo não pu

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

p e los conceitos emitidos nOI ar

tigoB assinado •.

o ESTADO
--o-

� ADMINISTRAÇAO
Redação e Oficinas, i rua Con
selheiro Mafra, n. 1&0 'fel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBEN'� A. RA?t:[OS.

Gerente: DOMINGOS li'. DJi
AQUINO

itepresentantel:
Representações A. S. L".u.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro,
Rua 15 de Novembro 228 ÕU

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na C..pital

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Ourltíba

Agência:
.-

Kua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira /

2.021
2.276

J3.147
3.321
S.449

,2.694
8.871 I

1.6511 I
011

18ANCOdeCRfl\ITO POPULAR

Ie AGRiCOlA .', I

�.0'� 16 ,.,

FLORIANÓPOLIS - 51cl..eÓ'o.r'n6,

Lux ..................•.•
Magesbic ••...•••••..••.•

Metropo l •••..••••••.•.••
La Porta .

Cacique , .

Central .

Estrela , .

Ikd;�kÉiTO"""""""
.

Disque , ..

,---------------------_------------------------------------- --------=------

R.APIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últt.
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubat'Uba fia0
'[J'rejudicarão o borârio de chegnda no RIO (Ida.) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

INavio-Motor «Carl Hoepc·k

aparelhagem moderna e completa para qualquer
� radíolôgtce,

Radiograrta$ e radioscoplas.
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figalo (c(;lecistogralla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

ção das trompas para diagni).<;tico da esterilidade.
Radíografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros (la bacia para orienta

ção (lo parto (Rádio - pelvímetrta) •

D1àriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa,

Raios X·

8 Sexta-feira ( dia santo) - Farmada Catarínense _

Rua Trajano. i

9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna .- Rua Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - RU8. Trajano.
16 � Sábado (tarde) - Farmácia Esperança.-- Rua Con

selheiro Mafra,
17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro

Mafra.

. S�?J.��IRCt�
.. .

Esp ECIAlIOAOE

21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson '- Rua Fe

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

Pinto.
24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - Felipe

Schmidt 43.
.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias sto.·
Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 43 e

Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autortzação dêste Departamento.

\

INDICADOR PROFISSIONA'IL\ DR.�O���:ASTOS IMARIODEI:ARMO Dr. Vida) Dutra Filho
-

?', .
MÉDICO

' CANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
��
DRA. WLAD-YSLAVA 1 DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOM�R 1f.�:ICr:c�i�� A��Í8Ho�PI!:I"l!�� "

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO N<? RIO DE JANEIRO

I Casa do Rio de Janelr ( M É D I C O PEDIATRIA NEO�NATAL - DISTURBIOS DO RlilCEM-
W. MUSSI FILHO. GARCIA CLINICA MÉDICA

o
CLmWA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÉNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

• i Doenças
do aparelho respiratório I)jplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA ADULTOS

PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETtNCIA INFANTIL

DR. ANTONIO DIB "RADIOG���flR�U;2JfoscOPIA donal d:id�::id�naBra��1 UniVto,-

re���t�IJt���.: 2��� Vitllr )rIei- Doel�ças Internas ����: g� ���Ik��s -lR�TDAol����NT�� �_N��:��RB�gS
MUSSI pOS .PULMOES Ex-Interno por concurso da Ma- Horários: Segundas Qu t C- FIGADO PSICOLoGICOS DA INFÂNCIA -- ENFERMIDADES DA INFÃN.

_ MÉDICOS _
Cí rurgf a do Tora:!: terntdade-Eseola Sexta feiras'

, ...r aa II CORA
-
AO -

.

-

CrA DE MANEIRA. GERAL

CIRURGIA-CLíNICA Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. Octávio Ro- Das 16 às' 18 ho
RINS - INTESTINOS CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38.

GERAL-PARTOS nal de Medicina, TI.lololllita e drigues Lima) Residência' Ru r';;-r Sch- Tratamento moderno da CONSULTAS - DAS 2 ÀS fi HORAS:
Serviço completo e especiali- 1'isiociruriião do Hospitll Ne· Ex-Interno do Serviço de CIJ'Dt· midt, 23 _ '20 a�d e Ipet CONSULTAS C/ 'HORA MARCAL'A.: FON1iI 116&

sado das DOENÇAS DR SlINHO- rêu Ramol lIill do Hospital I. A. P. E. '}. C. Tel 3002'
ar, ap. 1 - SIFILIS RESTDÉNCIA - TENENTE SILVEIRA ao (FONlI

RAS, com modernos método. de Curao de especlallzaçle pela do Rio de Janeiro' ". Oonsultôrío _ Rua Victor ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO
' 11615)

diagnósticos e tratamento. S. N. T. Ex-Interno e EXolIlll· Médico do HospitAl d. DR�H:ENRIQ'UE p-:R:--I�CO ""1' II 22
SULPOSCOPIA _ HISTIiRO _ tente de ClruriPa do Prof Uaro Caridade '" "eue es, .

SALPINGOGRAFIA _ 1lllTAr:O- Guimarie. (Rlo)_' DOENÇAS DB SENHORAS PARAISO HORÁRIO:

LISMO BASAL Cona: Felipe Schmidt,'8 -
PARTOS - OPERAÇOJiS Mlí:DICO Das 13 às 16 horas .

. . Radioterapia por onda. evrtu- Fone 8801 Cons: Rua João Pinto D. 16, Oper,ações _ Doenças de Se-
Fo r ll1 lido pela Faculdad, Nacl'

Eletrocoaiulaçio _ Raio. Ultra Atende em hora marcada. das 16,00 às 18,00 horas nhoras _ Clínica de Adultoll.
l.'el.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Universidade Puericultura _ Pediatria

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, Pela manhã atende dià:
.

Curso de Especializa��o no
_ 2.276 _ Fl_oria�lópolis. do Brasil P .

rl'alnent H't 1d'� RIO DH J ·N..I ....O �T �erlcultôr do. Depart"llmento
Co.nsultório: Rua TraJ'ano, n. 1, �o - Fone: 2395 e no oapl a e Hospital dos Servl·dore. dh ".._ " ."1. .lO lO -

I d C
Caridade. t d

v...

I DR. MARIO WEN-
Aperfeiçoamente na "Ca.a d.

!'.aclona a nança. Ex-Asais-
l° andar - Edifício do Montepio. Residênc.ia:

a o. Saude São Miiuel" tel)te do P!'(�t. Martagão Gesteira
Horário: Das 9 às 12 horas - DR. YLMAR CORRM Rua: General Bittencourt n. An(dSreardveiç)o do Prot. Mariano d. DHAUSEN Prof. Fernando PauJino·.

na Universidade do Brasil. i1x,
Dr. MUSSI. CLí:KICA MÉDICA 101 ( t 3 d S Médico do Instituto .Fernandn
Das 15 às 18 hora. - Dra. CONSULTAS das 10 - 11 ho- Telefone: 2.692.

Consultas - Pela manhA no CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

I
n arno pord C�lnos. o UVlCO Figueira�Servj,ços dos Profs Ce,

MUSSI raso Hospital de Caridade, I E CRIANÇAS P .. ped ,Irudrgl:,! za!'. Pernetta e Mário OHnto. _

Residência: Annida '1'rom- Rua TI'ro'dente 9 _ Fon. 1416 À t d d 1·"0
�

di Clt'
.

R J ã P'
rOL. e ro a JUonra R d

Q DR NEWTON t
·ar e la.,. uo ,baR.m

.

an-
t 100nsu Tonlo M- 769ua o o ID- Estagio por 1 ano na ".ater- no io e Janeiro. Ex-médico 8'-

powsky, 84,. '.
e no consu torJO ua Nuna.

I
o, - e. . . o'd d :I I" tagiário do Serviço de Pediatria

DR. JOst TAVARES D'AVILA Machado 17 ;J!squiulI d. '1'11'ã- Consultas-: Das 4 à. I hOT&!. Prof Oltáa .e -R d
�co a

r' do Hospital do IpO"e (prot. L'ilI'j

JúLIO DOli... I IRACEMA CIRURGIA GERAL dente�, Te!. 2766
.

Residência: Rua ilstevel Jú- Illter�o pov;o! �n�lgd:s P�'���o Torres Barboza) ;� Rio de Ja-
DR.

M.OLE'STIAS NERVOSAS li Doenças de Senhoraa - Procto. Resldencia - rua

prUidilDt'l
mor. 46. Tel. 2.812. Socorro neiro.

VIEIRA logia - Eletricidade Médica Coutir.ljo44.· OPERA"õES Pediatra do Hospital de Cari-

M�DICO
MENTAIS - CLINICA· GERAL Consultório: Rua Vitor Mei- CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE'"ADULT' dade. Médico escolár d'o Centro

ESPECIALIS'TA EM OLHOS , Dr Serv!co Nacional d. Do.u� "eles n. 28 - Telefone: 1307. de •. JUNIOR . DOENÇAS DE SENEOR.'.S de Saúde de Florianópolii. Pedia-

�UVIDOS, NARIZ. GARGANTA ;çaêh�t:��lsÂmbulatGl: o de Hirie-
Consultas: Das 15 hora. em OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

ICLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital de it�'a da AssisLencill Médico - 80.)
lRATAMENTO :I OPlI.RAQõES ne Mental

diante. E GARGANTA CRIANÇAS Caridade, diariamente du 8 às clal da A:lIlada. .

Infra-Verm�ho - NebllUaaçlo -, Psiquiatra do Ho.pital _

Residência: Fone, 3.422 DO Consultas daa 9 '8 11 horae, 10.. , Consultorlo: Rua Tldarente.

trltra-So�. Colônia Sant'Ana
Rua: Blumenau n. '11. DR. GUERREIRO DA FONSECA Res e Con. Padre I(i uelinÍlo No consultórIO, à Rua João 9.

(Tratamento de .Inllllte lem COllvulsoterapia pelo .letro- . DyENÇAS 110 APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- '10'
. r .

Pinto nr. 16 (1° andar) '. Consultas, diáriamente da.
operaçio) choque e cardiazol. Insulin era-, ��E",TIVO - ULCERAS DO ES� NO do Hospital de Florianópolil I

�'. Diariamente ti81 10 à. 12 e da"

115
ho'\.·as em diante.

An&,lo-retlnoscopla - Receita de pia. Malarioterapill. Psicoterapia.l rO.1\oL\GO E DUODENO, ALlIR- Possue a CLfNICK oa At'ARliI- ADVOGADOS 114 às 16 horas._ Residência: R. Tte. Silveira
Oculo. - 'Moderno equlpamellto CONSULTAS: "'erça. e Quin-' GIA-DERMATOLOGIA :I CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA

DR JOS .... MEDEIROS
RESIDENCIA: - R'..a Dua_rte S/No Esq. Padre ROllla.

de Oto-Rlnolarluloloarla' <llIlco tas das 15 àa 16 horal. Sabado I NICA ·GERAL TRATAMENTO daa DO�NOAS ..c.
. Shutel, 129 - Florianópolia. Te!. 2530

110 E.taio)
! manhi) I DR. JULIO PAUPI'l"Z da ESPECIALIDADJiI VIEIRA

Hodrio da. II .. 111 Ilor.. 'I Rua Anita Garihaldi, e.quina FILHO
Consultas - pela man.' no

du 16 à. 1.8 hora.. ,de General Bittencourt.
. HqSPITAL. c· -P

ADVOGADO
-I .

ConsultórIo: - Rua Vitor

jl.t-I RESIDENCIA' Rua Bocaii1va Ex interno da 20· enfermaria A TARDE - dai , ai I -

I S:��= Cat��!��. 150
- taJai

reles 22 - Fone �6'16. � l.llJ Tel.2901
• ,

e Serviço de gastro-enterologia no CONSULTORIO .

Re». - Rua Sao Jorlll )10 - da Santa Casa do Rio de Janeiro

I
CONSULTORIO - Rua do.

J DR. CLARNO à-:-Fone 24%1.

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

.'

DR SA""IUEL FONSE�CA RIO DE ASSIS I
Curso

.

de neuroloila (Prot. .RESIDENCIA - FellpII Sch· GALLETTI
• 1T. '" Austregesllo). rllldt nO 113 Tel. 2865, _ ADVOGADO _

CIRURGIÃO-DENTISTA· DOI Serviços de CUnlca Infantil Ex Intemo do HOipital

matu_j--
� < � Rua Vitor Meireles, 60.

Clillica - Ciruraria - Protue da Assistência Municipal, lIoa- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ FONE: !,468
Dentária pital de Caridade DOENÇAS IN'l'ERNAS DE ARAGAO - Florianópolf. -

Raios X e lnrra-V.rve�o CLiNICA MÉDICA D:I CRIAN· Coração. Estômago, lnte.tino, "'

Consultório e Residência: Rua ÇAS B AQULTOS fígado e vias biJiarel. Rina, ova- CIRURGIA TREU�ATOL()GlA DR. ANTONIO GOMES DE
Fernando M'achado I. - Alerllia - rios e útero. \ OrtopedUl
Telefone: 2226 Consultório: Rua Nunll .a· Consultório.' Vltol' Ritinl•• I fJonsultório: J�ãQ. Pinto, 18. ALMEIDA

Consultas: dai 8,00 foi 11,10 chado, '1 - Conaultu dlll 16 la 22.

I
DII8 15 às 17 dlàw'IDlentll. ADVOGADO

e das 14,00 ás 18 horaa 18 horas Das 16 às 18 horaa, Mellos_ aos. Sábados Escritório e Residência:

Exclusivamente com hora mar- Ru;dência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Bllcaiuva 20. Res: BOCllluva 186. Av. Hercilio Luz, li

cad.. ' Jbnme, I - Fõnt: 1781 Fone: 34�8. Fone: -. 2:114, Telefone; &346.

Esta Repartição, pela rêde ele viveiros ríorestaís, em

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

mentes de espécies flurestais e de ornamentação, para 101'
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra,<ainda, a possibilidade da ob-

.enção de empréstimos para reflorestamento 110 Ball� do INFORMAÇOES

.Irasíl, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS
OS interessados em assuntos florestais, para a obten-

.

-0- I C Sção de maiores sclarecimentos e requererem aatorízação O leitor encontrará, ncata co- A . Aluna, informaçôea que nec alta•.
ele lícençapara queimada e derrubadas de mato, devem .��f��;;te e de imediai�lefone I PROCURA-SE, COM URGÊNCIA, CASA PARA
.ürígfr-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen-

O Estado................ 3.022 ALUGAR, PREFERENCIALl\IENTE EM BAIRRO RE.
e a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6 2656A Gazeta . SIDENCIAL
em Florianépolis. Diário da Tarde ........•. 3.579 I T t

.

L }:1' tI' o 03
Telefône: 2.470 Caixa Postal, 395. IA Verdade .. ,';

2.010 I
ra ar no ux :1.0 e - Apt 5 �

, .,.'. . . "
Imprensa Oficial •..••••• 2.688

Endereço telegráf'íeo : �nsdva .- Flofianop�hs, fil":·;·IHO���Td���;· ·-�--F·--A--R-M--A-C-,-A-D-�·E---P---l-·A-·�-N-T-·-�O··-��-�---(Provedor) 2.n4 A
Viagem com 'segurança Iff���a:�����::::::::::::: H:� 11'pe2sScáhbllald1'dot(4t3a.rde)

- FarmácíaBto. Antônio - Rua Fe-

SãQ Sebostião (Casa de

e rapI"dez
Saúde) �......... 1.168

Ma tern ida de Doutor' Car-
los Corrêa ,..... '.121

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO i c�����S UR-

R4PIDO ,<SUL-BRASILEIRO)) ; �Z;�i�O de r!�mb(i���la'��: 1.811

I ções) 2.404
Polícia (Sala Comíaaãrto 2.038
Polícia (Gab, Delegado).. 2.694,

ICOMPANHIA.S DE
TRANSPORTES

f AÉREO

"TAC :
1.700

Cr uze iro do Sul 2.600

__�.....- ...........----------------_....._..;" Panair ......•........... 8.551

Varig 2.126
Lóide Aéreo 2.402
Real 2.368
Scandinavas 2.600
HOTÉIS

3 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua
Schmidt 43.

DR. NEY PERRONE
MUND

DR. ALVARO DE
CARVALHO

•

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
1'\0 Espanha) - Fone: 3248.

13 - (Chácara

Dr. Lauro Doura'
Clinica. Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-
rias.

Cura radical das infecções agudas e cronicas, do
aparelho genito-urinário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 10112 ás 12 e 2112 ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Andar - Fone�

3246 -

Lavando' com- Sabão

\?ir'Qem ES]Jecialidade
da Ola. TIIZIL INDOSTB-IIL-JoIDvllle. (marca reulstrada)

e(;oDomiz8.se�tempo e dIDbéir()
_---""_ ......._ ... � __ .-.n,,' .•. ._� , __ • ._._.._._., • .,� ..... _;,... �....."__ ..,.__�� �__'''''''<? .. _._..,,..��====� ��__

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



HORACIO NUNE!,

Oh! quantas horas passo, - mudo e

bebendo o fogo dos teus olhos beIlos,
receiosos e febril, beijando, a medo,
os teus opulen tíssimos cabelos;

quedo",

Buscando em teu olhar ler o segredo
que ocult as n'alma, em languidos desvelos;
adorando o teu riso meigo e ledo,
fremente de paixão, de ardôr, de anhelos ...

Que mais queres de mim? ...
- Por ti perdi-me

nos mures da paixão que não têm porto,
a ti me curvo- como á br lza o vime ...

Soffri por ti, sem ter de ti conforto,
minh'alrna de adorar-te não se exime ...

por ti-para o prazer sinto-me morto..
�---�--�-_......._----��---�'

PARTICIPAÇÃO
Sr. e Sra. Mário Couto

Anna Maria Neíson

Florianópolis, 10 de Abril de 1955

Hercilio Luz, 110

Florianópolis
Santa Catarina

Buarque de Macêdo,23/402
Rio de Janeiro
Distrito Federal

----------��----�'---�--------------------�

ClUB. R. 6 DE JANEIRO
e

GREMIO CRUZEIRO DO SUL

em conjunto, faria realiza'r sábado,
dia 16, grande ;soirée com início

-às 21 :boras.
Orquestra do Imaestro Hercílio

Reserva de me�s, com o Sr. Udio

.j.'_..,;...

A FROTA AÉREJ\ COMERCIAL DO
- BRASil

,que.

Embora contando com quadrimotores Consteliation
e Douglas DC-4, a frota aéTea comercial brasileira é

constituida, na sua grandé maioria, de aviões bimotores.

Êstes aparelhos - alguns moderníssimos e os demais

largamente empregados em todo o mundo - apresentam
ótimas carateristicas de confôrto, segu:cançà e velocida

de, tal como convém a um pais como o nosso, cuja rêde
aeroviál'Ía doméstica é a segunda do mundo em extensão
de linhas e intensidade de trafego.

'

Para que see tenha uma idéia da "performance" dos
bimotores utilizados pelas nossas maiores companhias
de navegação aérea, claboramos o seguinte quadro, onde
�lparecem os diversos tipo:s ,de aeronaveis e a respectiva
velocidade qu� desenvolvem, em vôo dB cruzeiro:

1°) - CONVAIR (08 da VARIG) 483 km/h
20) - CONVAIR (os demais) 450 km/h
30) - SCAND IA ,.......... 350 km/h
,40)_ - CURTISS COMlVIANDO (os da

VARIG, cam motores' auxiliares de
I propulsão a jato) ........ . ..... 340 km/h
5°) - CURTISS CO lVIIvIANDO (osde-

mais) ......•.................. 320 km/h
60) ,- DOUGLAS DC - 3 ó • •• 280 �m/h

O Serviço de Luz e Fôrça de Florianópolis, apela à po

pulação,' para que reduza Q consumo de luz e força ao mí

nimo passiveI afim de dim10ulr o ractonamento de energía
,

eléttica; 'moti�ada por um: s.cidente na sub-estação do Es

treitô.'
A economia de en�rgia poderá pOE;sibUitar a' suspensão

do raclontímento de luz.
'

Cierite da cDmpreenção da população, a Empreza d�

Luz e Fôrça, antecipa agradecimentos.

o AMAPÁ
Uma fôrça da Marinha de tenham inviolável todo o ter

ritório que nós pertence de

direito, contra os inimigos
de nossa nacionalidade, in
ternos e externos, venham de
.ende �lerem !.

,_ -,

_:__�O�J:�S�1'�A�D�O�_ _j[I�a�II�I.�I�j�Jiij�"'�=--�i�i�_ir�!I�".�:-�5�j�._'''�:_'�'��_:.�_;_� I"_lol'janópolis, Sába�o, _��(_le_A_b�ril_!_e_19_5_5 .,__�,__ " =.' ,_,� ,,_� ,�_ � ,........_--__
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l Realizações Municipais
..

ACONTfCIMENTOS SOCIAIS I pa,"� a:;;;;:,o�;;;��:��:;;;aE;:�;:�i.:�::o�
......""üli Qi) H" •••••t " � ""i vo para melhor no aspéto urbano .. :

ADORAÇÃO ANIVERSÁRIOS O febricitante andamento do plano traçado, é muito

DES. FLÁVIO TAVARES animador para o que paga o seu imposto e vê onde êle é

O sr. Des. Flávio Tava- aplicado.
.res da Cunha Mello Presl- Dantes a gente não via nada e dava pena olhar para
t dente do Tribunal Regional lo abandono que circulava na urbs, as vias públicas mais

1];leitoral e Membro do Tri-! pareciam estrada. de serra. " E. em falando em realiza

bunalde Justiça do Estado, ! ções mun��ip�_is, vem l�go p�ra nossa �rente o nO�le de

vê transcorrer, nesta data, ,I OSMAR. CUN liA e assrm foJgamos muito em registrar

o seu �nivt!rsário natalício. ,'s,eu aparecimento e retorno a vida administrativa da Edi-

Magistrado dos mais cul- 1Idade...
,

tos, ocupando destacado Acidentado, grandes foram as demostrações de ami

lugar nos meios jurídicos zade que recebeu e pelas visitas que teve, pode-se ava

de Santa Catarina o ilustre liar o grâo de prestigio que o nosso dinâmico Prefeito

e benquisto an'iv�rsariante tem nesta Capital .. :

se ha destacado pelas suas Antig�mente q�ando um prefeito municipal fazia

qualidades de espirito e de alguma COIsa pela CIdade, por mais pequenina que fosse,

coração, grangeando um ele- toda gente falava naquilo, observava, visitava as obras e

vado número de amigos ad- os comentários eram grandes ... Hoje as obras que estão

miradores. sendo realizadas são tantas que os citadinos se sentem

Às muitas e significativas satisfeitos e empolgados com o que nunca viram antes ..

homenagens de que será O calçamento da TRAVESSA URUSSANGA atinge
alvo, nesta oportunidade, I agora seu ponto alto e grande é o movimento que ali se

quantos mourejam no O nota ...

ESTADO Si! associam, pra- Há dias encontrámos visitando aquelas obras, o dr:

zerosamente, formulando as Osmar Cunha, acompanhado de amigos e auxiliares,
melhores felicitações. conversando com todos e ouvindo a opinião dos que a si TOQUIO, 13 CU. P.) - O abandonado seu lápis e no-

FAZEM ANOS HOJE' chegaram. Assim procedendo o nosso ilustre Prefeito a: Exército norte-amerí c a n o tas para ajudar os feridos de

_ dr. Alcione José Dsta, I grada os seua.conterraneos que vem em si o homem real- .dentífíeou ontem o cadáver u:na companhia norte-ame-

Sr. e Sra. Felippe O. La P-orta. competente Eng e n heiro I mente fadado para o cargo. . . '

I
do c?rresl�0foldente desta <),- ricana de tanque:,>, num com-

tem a satisfação de participar a V. Excia. e Exma. ra- <\,2'ronomo, atualmente em

.

Em nome deste

diari.o,
devemos ter uma palestra com �encla, Wllllam, M.om-e, q�a-I·

bate �ontra as fO�Ç�S verm.le-, .

'M'
.

t" d o dr OSlVIAR CUNHA para b . - . .e 5 anos depois de ter' SIdo lhas perto de ontnju, a 50
mílía o contrato de casamento de seus filhos sxercicro no lUIS erro a. ;'

. c sa er com precisao quars ·t " ,. I 'I st d P O
,
r'
.'

\ ", lt d ' seus planos presentes e fut ' �
.1101 o numa. desesperar a ba - mI has a.o oe::. e e Jusan,

s.grrcu ura, on e se vem UIO". I, 11 "d 'b tórí d E
o

It
I t d Aguardem nosso I it -, t' t

.
ta la as forças americanas

lIa
'ora orio

:

o xerci o C(lW
es acan o; . " ei ores nossa en reVIS a com o dI- ,', ter dos c � d dí .eaístr d tú

A
.

L t lt f namíco Prefeit d t C it 1
oara con er o avanço os co- se e ica ao, 1e",1:> 10 e u-

- sr rI en z a o un- ,1 1 o es a api a
'

. ,.'
d P f

'.
.

,

M
" '" munístas norte-americanos mulos em Okukura, no Ja-

�1.o�arlJOd � g e.It�ra .

u- PETER contra Pusan. Moore morreu: pão, efetuou a tdentíücação

,i;clpa .

es ,a. a;pIta e 'pes- .:1 31 de julho de 1950, com 1 confirmada oficialmente em

.oa muito relacionada nos a idade de 40 anos. Havia Washington, /

neios ,sociais;
- sra, Maura Régis Horn,

isposa do sr. João Horn,
.aíxa do Banco INCO
- sr. João Nicolau Spyrí-

des Guerra Francesa ínvadíra,
_ jovem Aires da Fon-

em Maio de 1895, o Territó-

oura Costa. rio Brasileiro do Amapá..
_ sta, Dey Alvares Ca-

Como .er� natur�l as tro-

.ral, filha do dr. Abel AI- pas, brasíleíras reagll:a:n e na

'ar C b I" A' Iít p.' .luta morreu o Capitão' Lu-
• es a ra, lH 1 01' n- .

ati d P lí Milit mel', dos franceses.
yo a o leIa 1 1 ar; Os Governos do Brasil e REAL AEROVIAS. . Se-

-0-
da França, afim ,de eyitarem I g'lUldas, Quartas e Sab1idos,

Experimente, ho'.J·e: a repetição ele fatos identi- de Florianópolis, para Por-
, cos, submeteram' esta ques- to' Alegre, as 16 :00 horas.

,OMBO DE PORCO AO tão de limites à arbitragem Telefone para 2358 e· faça
CREME do 'Presidente

' Walter Han- sua reserva.
Aos comedores fervorosos ser, da Suiça.

Lésta c�rn-e, dedj�àm�s_ 1108- S.urge o grande es��-d.�t�, '. .

'

,
.

_ �_ '� ., �'
a receIta' de hOJe. Nao se orgulho da diplomacia bra- DOAÇ1\() DE'
1�rependerão de experimen- i sileira, o inolvidável Barão ROCI\:FELER
a-la! do Rio Branco, com conh-eci- CSNA) _ John:D, Rockfe-

INGREDIENTES: mentos prOfundos da geogl'a;. ler Jl'. deu 20 milhões de dó-
Lombo de porco fia e da história da Pátria lares em títulos para forta-
Sal, pimenta, alho e ou- ,Brasileira, e, como advGgado leceI' e desenvolver a educa.

ros temperos
'

ela questão, conquistou mais -

te' . çao ológica protestante
1. colherzinha de suco de uma brilhante e inquestioná- nos Estados Unidos. Acredi-

:ebôla vel vitória. 'ta-se 'que essa é a maior do
400 gr. de creme de leite, O Presidente Dr, Walter ação particular até hoje fei-

mais endurecido' Hanser, reconhecendo a .jUd- ta para fins de treinamer:Í.to�
MANEIRA DE FAZER tiça de nossa� prete��ões em reilgioso, sBgu,ndo informa,
I - Coloque o lombo nu- sua de�la�aça.o consláerúu. () ção do "Religious NeWil Ser-

ma panela que possa, ir ao nosso dIreito a posse ele ,toCla vice". '

fôrno. Junte ao mesmo os a região em letigio ,que ViU Itemperos todos, inclusive o do Araguarí até, o ?iap�ek" .

- -----

suco de cebôIa, assim como
Como conseqUellCla fOI <t:'-jDOCEStambém o creme de leite, de' sinado o Tratado ratificadcl'

.

maneira a ficar tudo bem em 14 de Abril de 189B, com Acf'ftam�se encomendas dI-

misturado. o nome de Tratado do Am'l- cloeirülOs em gl'ande varie

2 -'- 'rape a panela, le- pá, (lacte; Tortas e Bolo de Noi-

vando ao fôrno afim de co-
Saibam os bràsiieiros cous- va, 'Salgadinhos para Batíza

zinhar. 'De vez em quando cientes, estudando a História dos - Aniversários e Casa,

'espete um palito ou garfo
da Pátria, prezar o rico pa- mentos.
trimônio que nos 'foi tegadJ Rua Cel. Melo e Alvin 17,

para vêr em que ponto es-
pelos aniepassados e maI;- Tel. 3.416

tá.
Quando pronto, sirva com,

petits-pois passado na man

!:eiga e batatas sallté.
(APLA)

Segundo vem divl\lga:ndo amplamente a imprensa na-
'cional e norte-americana, a frota aérea comercial brasi- Pr'ecel·lo do 01"8'sileira será aumentada, ainda êste ano, com a chegada
dos três Super-Constellation da VARIG considerados os· ALIMENTOS -PROTE-
maiores e mais modernos a�iões de pass�geiros do mundo TORES
e as únicas aeronavés comerciais que ostentam oficial- O organismo trabalha
mente em seu -nome a palavra "Super". constantemente, gasta-se e

consome energia sem ces

Bar. As proteínas, os sais

U
minerais e as vitamin�s,

m O'pelo' do exercendo função protetora,
.

. ,

: -' "

'

reparam êsse desgaste e evi-

S
·

de Luz tam que o indiv.íduo enfra-

erVlço queça.
Inclua sempre nas re

feições peix�§/, gordps,
fígado, leite e deriva
dos, ovos, legumes e

frutas, para que seU or

ganismo
o

disponha das
substâncias neeessárias
a sua proteção, -
SNES.

ABOliNDO OS "VISJOS" EM
PASSAPORTfS

CORRESPONDENTE DA ASSOCIATED
PRESS

...., 1111.'

11111 tlUIITIII
(II L 'filiÁ)

.ftANDI TO.lJoe

RIO, 13 (V. AJ - O go- poderem regressar ao seu

verúo da República Federal. próprio país. Por conseguin�
Alemã decretou a abolição, a: te, segundo informações ofi

partir de primeiro de' inarço-' ciais, 'não mais necessitarão,
de 1955, do visto no passa- desde já de visto alemão nos

porte de pessoas nacionaíi seus passaportes os brasilei
de todos os países com os ros ,que se destiriarem ao ter
quais mantem relações diplo - r1tório da· República Federal
máticas, excluindo apenas os Alemã desde que sua perma
Estados cujos cidadãos ne- nência não ultrapasse três
cessitam visto' r�torno para meses.

Ceníirmada a morte de Willian Moore,
quesi 5 enesdepels

Participação
.1OitO CHRISTAKIS

I
VIúVA LIDVINA HEIL

E SENHORA
'

Participam aos seus pa- Participa aos seus parentes
��er�es e pessoas de suas re- ,e pessoas de suas relações, o

.açoes o contrato de casa- contrato de casamento de seu
mento de sua filha CATA- filho JAYR com a senhorita
RINA, com o senhor JAYR

'
,

I-IEIL. CATAíUNÁ CHIÜSTAKIS,

JAYR e CATARINA
1)oivos

Florianópolis, '9-4-55.

A VARIG AMl'tIA· SEUS SERVfCOS
• t

*' ;

A população do N-orte Pratt & Whitney CB 17
to B.rasil pode, agora, con-I (iguais aos do, qu,àdrimotor
tal' também com o mais ve- 'DC-6B), cuja potência to
oz d todos os CONVAIR

I
tal é de 5.000 HP.

isto é, com os mesmos apa- Independente desa. sensí
relhos 'que; há algum tem- vel melhoria nos transpor
iO' 11 VARIG Vem ufilizando tes aéreos para a região, a

la linha Rio de Janciro- n�ais antiga Emprêsa nacio
Buenos Aires e escalas. É nal de aviação pase. também
Iue essa. Emprêsa, amplian- a; executar serviços diários
(o os seus serviços para o' para o nordeste brasileiro,
<Forte, introàuziu, na rota. já que suas aeronaves Cur-.
São Paulo-Rio-Salvador-Re- tissC-46,classe "Misto", con-
ife-Natal, com a freqUen- tinuam"nos demais dias, a
ia de três viagens sema- fazer o mesmo percurso,
lais de ida e volta, aqueles partindo, porém, da capital
seus famosos aparelhos, que, da Republiea" enquanto que
orno ,se sabe, são os mais os seus Douglas DC-3, tam
·elúzes de todos os CON- bêm mistos, prosseguem es

ílAIR, e os únicos bimoto- tabelecendo conexões en-

es éornerciajs que ,desen- tre Vitória" Aracajú, Pene
:olvem 483 quilômetros ho- do, Maceió, João Pessoa e

"ários, em vôo de cruzeiro,,' flS' 'cidades escala.das pelos. I·
gTaças aos seus motores, CONVAIR.

A 27.000 METROS DE ALTURA
Dentro de alguns anos, a Por outro lado, um relató-

Grã Bretanl1a poderá pos- I rio do Centro de Pesquisa.'l
suir aviões atômicos, segun- I de! ,Harwell, prevê- a, cOXlstru
do relatório que acabam de' ção de um avião atômico que
redigir cientistas ingleSes, I decolará em vertical e que
trabalhando em liga.ção com será utilizado comõ trans
técnicos da Aerol1áutica, porte de passageiros ou de
O documentá prevê a pos- tropas.

sibilidade de ser construído
um avião impulsionado pela,
energia atômica, e que pode
ria, dar a volta ao mundo,
sem escalas, e sem necessi�
dade de se abastecer em vôo.

A velocida.de de cruzeiro
dêsse aparelho seria, aproxi
madamente, de 2.500 quilo-
metros horários, voando a

27.000 met.ros de altitude!

•••

,
.

ZE�MUTRETA

.._-_...��-

AVEN-TURAS . DO
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.1 A Florianópolis, Sábado, 16 de Abrjl de In55

e a branca, esta mais tarde"] por Osvaldo Gomes e James
imitada por outros clubes. Calvert, Por fim, ficara pa
Em 1911 a camisa tricolor ra a história do futebol ca-
voltou a ser adotada. rioca que o F'luminen se fô-

CAMPEÃO EM 1911, ra o vencedor no primeiro
INVICTO F'la-F'lu, por 3-2! Os gols

._,.�---

Outro campeonato -ínvíc- foram obtidos nesta ordem:
(·0 foi o de 1911, quando o' Fluminense, -1-0, (J. Cal
Fluminense possuia esta vert) ; empate 1-1 (Arnal-

(Continuação) .tropolitana de Esportes equipe: Baena;
.

Pindaro e do, do Flamengo); Flumi-
PRIMEIROS CAMPEÕES de nome, em fevereiro de Neri; Lawrence, .Amarante nense,2-1 (E ..Calvert); em-

DA CiDADE 11908, adotando a denomina- e -Galo : Orlando, Osvaldo pate, 2-2 (Píndaro, do Fla-
Coube ao Fluminense ser Atléticos, mudou novamente Gomes, Alberto Borgerth, mengo j j . Fluminense, 3-2

o primeiro campeão oficial: cão c nterior. Gustavo e Galvert. Êsse (Bartolomeu).
do Rio, com estas vitórias: I CAMPEÃO INVICTO quadro, quase inteiro, se Os quadros. foràm os se-

Paysandu, 7-1; Botafogo, i Em 1908, o Fluminense se passou para o Flamengo, por' guintes:
8-0; Bangu, 4-0; ·Rio Ci'i- ;fêz campeeão invicto. Ven- haver surgido uma crise. Os FLUMINENSE La

cket, 2-1; Football Atletic, ceu: no turno Paisandu,
I
dissidentes não tinham ra- port; Belo

.

e Maia; Leal,
7-0, no turno, e Botafogo, 10-1; Rio Cricket, 3-0; Ria- zão, mas não cederam e o Mutze.mbecker e Pernam-

6-0; Bangu, 2-0; Rio Cri- chuelo, 11-0; América, 2-1; . Fluminense, fiel ao seu buco; Bartólómeu. Osvaldo
cket, 2-1; e Football Athle- I empatou com o Botafogo de � principio de

. hierarquia e Gomes, Berman, E. Calvert
tic, 11-0. Todavia, perdeu i 4-4. Returno: Rio Cricket, I PIUMEIROS CAMPEõES e J. Calvert.
surpreendentemente para o . B-O; América, 3-2; Paisan- imposições feitas. Então, FLAMENGO - Baena;
Paysandu, por 3-1, quando du, 6-1, e novo empate com eles preferiram deixar o Flu- Pindaro e Neri; Cintra, Gil
era franco/favorito. O qua- o Botafogo, 2-2. Ú Riachue- minense, com exceção de bel�to e Galo; Orlando, Ar
dro campeão foi êste: Wa- lo foi vencido "walk-over", Osvaldo Gomes e Calvert, naldo, Borgerth, Gustavo e
terman; V. Etchegaray e pois não comparce:eu ao j,ô- pois Afonso de Gastro, uma Amarante. PartI-Cl·pa"'a-oSalmond; Clito Portela, Bu: go. das .glórias vivas do trico- REFORçeS PARA O

V
chan e Gulden; Osvaldo Go- ,Eis os primeil'os campe- 101', vo'to vencido na questão, FLUMINENSE OSMAN HENRIQUE SILVJ\ .� SE:-lHOHA.
mes, Costa Santos, E. Cox, ões invictos do Rio: Vater- fizera ver que aten.der aos Em· 1914 passou o Améri- PartIcipam aos parentes e pessoas amigas o nascimen-
E. Etchegaray e F. FrLas. man; V. Etchegaray e Sàl- dissidentes ia constituir pe- ca por uma cTise semelhan- ,to de seu filho OSMA� CESAR, ocorrido dia a elo correu.
Foi também campeão, por mond; J. Leal; Buchan e rigoso precedente no clube. te e diversos elementos de te na Casa de Saúde e Maternidaele São Sebasti:Í.o.
haver participado de seis jo- N. Macedo; Osvaldo Gomes, O bom senso venceu e com valm' preferiram ingressar Florianópolis, 11 ele abril de 1055.
gos, o presidente do clube, Costa Sàntos, E. Cox, E:· êle o principio de ordem e

1110
Fluminense, deixando o

Francis Walter. Etchegaray e F. Frias. IdisciPlina. A retirada se deu clube da camisa rubra. .... 51]· n_,·.._��:OUTRO UNIFORME RETQRNOU A CAMISA a 0 de outubro.' Pe,rdera o 1 Eram cêrca de 70 "america- �

Em 1907 foi adotado novo TRICOLOR I Flumine11se.!) dos 11 togado- 1 nos" que se tornaram b'ico-

Runiforme: camisa branca e Em 1909, a camisa b'ico- 11·es efetivos, mas não per-: 10res, entre êles: Marcos, "st� u r�o-te Nap: o I ifaixa a tiracolo, com as Cô- 101', usada no primeiro cam-
I
deu o respeito a si mesmo, I Henrique e Fábio Carneiro li U U

...

2res grenat, branGo e verde peonato, voltou a ser usada. ,I não renunciou ao principio de Mendonça; Alelui.a e
.

.

. :

gürrafa. o campeonato ter- RI-CAMPEÃO INVICTO ele ordem, hierarquia e dis- Carlos Alberto. .

_
RUA Marechal Deodoro 50.

minou empatado entre o E o Fluminense voltou a ciplina, que. até hoje man- "O PRESENÇA" I
Em Lages, no sul do Bra.sil, o melhor! Aluga-.se para' pequena

.

Fluminense e o Botafogo. se sagrar campeão invicto, I tém. Naqueles,tempos, chama- Desconto ellpeCltÚ para. OI! senhores vlaJantes. família.
_./

Os hicolores deveriam ser ganhando todos os jogoS, VITóRIA NO PRIMEIRO va-se "pl;esen:ca" ao indivi- Ver e tratar à rua Duarte
proclamados campeões, pois télJdo ,apenas um empate I. .FLA-FLU· I duo !)l'osa, pre�unço�o, "con-l Schutel. nO 82.
o regulamento conferia a co:rJ o Botafogo e outro com No campeonato de 1912, venCIdo". Era o termo da .

,

vitória ao clube que tivesse o América. I no c�mpo ela rua Guanabara, moda. O Fluminense, que se Represe t
-

S P -I C A 5 Amaior média de gôls. tEse DE NOVO Á.CAMISA jCl1c.o:1tntl'<lm-Se _?ela pri-I-i,;'.biú:ata a se.r sempre o
.

n �çoes para· . au (l ..

direito foi contestado, pre- BRANCA Ill1eJr�! ve� o Flumll1ense e o pnme11'O / a crlar� lançou AceIto repTesentaçoes de firma que queiram espandir
ferindo os tricolore� l'enu.n- .

Em 1910, a camisa branca. F1.ame!1j';o. E,,�é POSSUi:l lt:- I,··mcém, pela pl:imeil'a vez S/V(';'lll:,.,. de negócios e111 São Paulo. Disponho de loja, de,
ciar �ao mli!��o e .evItar �ls-I

tomou a ser adot�da, o qu� cios os· nove
.

.Jogadores sal-.i el:�r�. cl:lbes de futebol,. u� pósito e selecionada freguezia.
.

sençoes serIa�. ·â. antIg'a [Jl:ov�. q�le o Flummense fOI I do.s do Flummense, mas o i bo,eum,ll1terno, q1;,e se·ll1Ü- Dou r::,e:·,�"cias comerciais e bancarias.
que. em fevere�i'o P�s'-19� PJ:'.!meIr()".FJy?e, a t�r. quas 'Itnc��o"l: apresento:l ,s.eu . Se-llU!OLl ·'0 Presença . Entre- Cartfls p/ Luclano L. M. Co!an!eo - Rua Camomil, 13,
a chamar-se Llg� lVle- iJeinW3HS 011C1aIS: a tncolor gUl1cto qnã'dro, l'efol'cadlf hm.tD, o ·"iwesenca-" aí: não ,�_ SAQ.PAULO __:',

... _" ... .,
.

..

c- ,_o r_."",_.,,'-'"

Sensacional Noitada de Bola ao Cesto
. .

CRESCE O ENTUSIASMO NOS MEIOS CESTOBOLlSTICOS LOCAIS, PELOS SENSACIONAIS ESPETACULOS NOTURNOS DE
AMANHA E DOMINGO, NA QUADRA "SANTA CATARINA", QUANDO CONHECEREMOS O PODEROSO "FIVE" DO
rCARO, CAMPEÃO DE CURITIBA{ QUE ENFRENTARA OS FORTES QUINTETOS DO CARAVANA DO AR E CLUBE DOZE.

ENTRADA FRANCA.
••••••'••••••••••••••••••••••••••ii•••••••••••••••••••••••••• (I.�............• .....• ........._·_.L••••••.,•••••••$••• iI••••••••�••••••••••••••••••O••••••ft••••••

"O Estado" Esportivo
...•.•...........•.........•..••..•••••..•.•..•••. '.....••.................••••...•..........•.•......•.........•......•.......•....•....

Nas Cogitações .da F.C.F. um Gigantesco Certame
Intermunicipal Para 1956

SERIAM ADVERSÁRIOS OS QUATRO PRIMEIROS COLOCADOS QOS CAMPEONATOS DESTA CAPITAL E DAS LIGAS
JOINVILENSE( E BLUMENAUENSE

Soube a nossa reportagem locados dos certames das Lt-j
.

o esporte da pelota em San-
estar a Federação Catarinen- gas Joinvilense, Bfumenan- teból, enfrentando os call1-, Blumenau, Brusque e Join-! ta Catarina, relegado como

se de Futeból interessada na ense e desta CapitaL peões das outras Ligas. ville e talvez São Francisco, I está em plano inferior.

realização, no próximo ano, O vencedor dísputaría te A idéia, se aceita, muito pois o interesse da entidade I
.

.

de um gigantesco. �ertame,' dificilmente perderia) o

I
beneficiará financ�.iral:nente p:esi�ida pelo sr.�Osní Mello

,. ��v�m?s dar todo o �P01�
entre os quatro grrmetros co- i Campeonato Estadual de Fu- os clubes de : Florianópclís, I

nac e outro senao soerguer I a Iniciativa da FCF., POIS so
.

;" ;:;�ii?.J,

teremos a ganhar com os es

petáculos de envergadura
que o certame apresentaria
abrindo novos horizontes pa
ra o nosso tão depauperadc
"assoclatíon",

Hill Octogonal com a Presença dos Rivais de 0- ma1lor OS· p.ota'cu·lo'Florianópolis,
.

Olumenau, Joinville e Orusque . .. .

Irá, � F.C.F. �onsultar os clubes Avaí, Figu?irense, Olimpic.o,. �almeiras, A· esnortlvo Jo ano 1
menca. CaXiaS, Carlos Renaux e PaySandu, sobre a nossibilidede da sua 1'. U. I

realização - 4 jogos aos domingos
Ontem tivemos ensejo de

palestrar com. o sr, Júlio Ce- r c. F. e dos clubes Avaí, Fl- ..Adiantou-nos prever a re

sarino da Rosa, elemento gueirense, locais; América e alízação de quatro encontros
destacado nos meios futebó-I Caxias, de Joinville; C. A. aos domingos, nas quatro cl
listicos da Capital, pois díri- . Carlos Renaux e Paysanelú, dades, num .total de sete 1'0- apoio.
ge o Departamento de Futc-· ; de Brusque e Olímpíco e Pal- )\eladas, senelo que na rodada
ból da Federacào Catarinen- meíras, de Blumenau, a rsa-

.

final cotejarão Avaí x Fi- Que seja realizado o TOl<

le de Futeból.- lízacào de um gigantesco -� e
I

gueírense, Carlos Renaux x neto Octogonal ele F'uteból

Sempre amável e atencío-
.

])en; sugestivo torneio octo- Paysandú, América x Caxias! com. muita brevidade são os

so para a imprensa, o sr. Jú- gonal ele rutebói, com a 'par-
!
e Olímpico x Palmeiras. I nossos votos.

lia Cesarino da Rosa reve- ticipação dos clubes príncí- Nós, que sempre nos bate - i Avante, pois, senhores da
lou-nos que vai submeter à pais (e rivais) das quatro cí- mos pelas -iniciativas de vul- 'Federação Catarinense de

apreciação da diretoria da i". dades.· -to, não podemos deixar de a-Futebóll

plaudír a do digno prócer
erecedeano, por considerá-lu
das mais brilhantes e suges
tivas e merecedora de todo 0

HOJE ATARDE, NESTA CAPITAl!:
. AVAl X FIGUEIRENSE

i: 'CAXIAS X CARLOS RfNAUX
,.�_..(Joj�vHie)

.

(Brusq�,e)

,
-

CARLOS RENAUX X AVAl
CAXIAS X FIGUEIRENSE

HISTO',RIA DE UM GRANDE CLUBE
Duas vezes o Flúminense se íanccu
em. diticuldades para que nada pu

. desse sofrer o conceito do Brasil'
.Ivera essa origem, nas era' o "jornal", circulando inter
oriundo do fato de um trí- 'I n amente, de greça. Era fei
color ter o vício de expl i- I

to à máquina e tinha car i
:!tr que estivera "presente" caturas -a-Jápis. F'êz suceso

1 êste ou àquele ato. Afir-: êsse boletinm, mais. tarde
mava que era de seu dever: substituído pelo "Tricolor".
ito de presença em tôdas as Êste cedeu lugar ao "F. ·P.
festas. Passaram, então, a, C.", sucedido pelo- "Boletim
chamá-lo de "Presença" e � do Fluminense F. C." Hoje,
}.lcunha pegou,. por qúe o e a magnifica "Revista do
Luiz de Almeida, do infantil Fluminense", primorosa
(naquele tempo, é claro) se namente, de graça. Era fei
�ncarregou de apelidar 0·1'<1 de tão gloriosa tradição
homem. E não lhe perdoou, I jornalísticas dos tricolores.
fazendo a popularidade do .

·'Presença". Em 1917 surg'iu (Continua)

----------------,----_._-------_.__ . __ .�-, .. "

TORNEIO DE ClU=
SES VARZEANOS
Da diretoria elo Ipírangu,

da 'localidade ele Saco dos

'.,imões, recebemos o seguín
�e ofício que muito agrade
cemos:

Ilmo. sr. Pedro Paulo Mà
chado.
DD. Diretor Esportivo· .d'O

.ESTADO.
Nesta.
De ordem do Senhor Pre

sidente, tenho o grato pra
zer ele convidar V. S. para fa
zer a cobertura completa do
rorneio Esportivo de Clubes.
Varzeanos, que este CIube
fará realizar no dia 17 do

corrente, com� início às 13,00
horas, em nosso gramado.'
Outrossim, pedimos que 0

·epresen.tante desse concet
suado jornal, se apresente
nuniclo de uma credencial,
am virtude de naquele dia
.er cobrado ingresso.
Certo de merecer este a a

tenção com que sempre tem
listinguido este Clube, sirvo-
11e do ensejo para apresen
.ar-vos os' protestos de ele
vada estima e cpnsíderação.
Alcino Vieira, 10 Secretária

GILMAR, O CRACK
PAULlSTA---DE 1954
SÃO PAULO - A Federa

cão Paulista de Futeból pre
-níou o , goleiro Gílmar, tltu
ar do Corinthians Paulista e
herói do Campeonato Brasi
leiro de Futeból de 1954, co
:110 o mais perfeito profissio
-ial do ano. No setor amado-
-ísta .roí sagrado como o mais
perfeito o jogador Roberto de

Oliveira,
.

da Associação Atlé
tica União Tuatuapé.

ARGENTINA 9 X
CHILE O .

Chile e Argentina até hoje
já se defrontaram 14 vezes

em disputa do Campeonato
3í.ll-Americano Clt> Futebol.
::!:is os resul tados:
19i7 - Montevidéu - Ar

<;entina 1 x Chile O.

1919 - Rio de Janeiro -

Argentina 4 x Chile 1.

1, 1920 - Valparaiso - Ar-

I gentína 1 x Chile 1.

1922 - Rio de Janeiro -

Argentina 4 x Chile O.

1924 - Montevidéu - Ar-

gentina 2 x Chile O.

1926 - Sarití ago ,

- Cl:1l1e
1 x Argentina 1.
1935 - Lima - Argenti

na 4 x Chile 1.
1937 - Buenos Aires - Ar

�entina 2 x Chile f.
1941 - Santiago - Argen

tina 1 x Chile O.

1942 - Montevidéu �- Ar-

gentina O x Chile O.

1945 - Ij:lantiago - Argen
tina 1 x Chile 1.

1946 - Buenos Aires - Ar-

gentina 3 x Chile 1.
1947 - Guayaquil - Ar

gentina 1 x Chile 1.-
1955 - Santiago - Argen-

tina 1 x Chile O. 5
Vitórias da Argentina 9;

nenhuma vitória chilena e 5

empates.

CASA

CONGRESSO EUCAJ:1,IS
TICO. A Real já está acei
tando reservas ,de passagens
.:)al'a os que desejam tomar
,arte no Congresso Eucaris
tico. Não deixe para ultima
hora, faça desde já sua re-

serva.

CASA MISCEL..4.NIA dlat"j.
bt'Adora doa ltádjoa- à.C.A.
Vitor, ValvuJu e m.ca..

Casal de tratamento pro
cura caSa para alu&ar. DO

centro ou imediações, que
seja nova ou bem conserva
da. Qualquer informação na

"A ,Modelar".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Diplomados nos Cursas Superiores Campanha para a nova Sédedl
r�m 238 escolas de nível

I
: se particular, com alguns

(LUs�lpei"ior, das 283 �ue fun- de Nível Superior, publico outros poises". Nos Estados BJ.:
ciononaram no Bpaail, foram, no "Boletim Estatistico" na ,Unidos, por exemplo, a pro-

,� L
diplomados 10 684 alunos no 148 - publicação do Canse-

1

porção de alunos matricula-

ano de 1952. As maiores tur- lho Nacional de Estatística I dos eem escolas superiores O caro leitor é associado do CLUBE DOZE DE

mas saíram das Escolas de

-1-'
que acaba de sair. Por' é de 1;1, 34 por 1 000 habi- AGO�TO?

Medicina, com a média de êle se vê que a quota de di- 'tantes. No Canadá e na Ar- Deseja ve-lo numa séde própria, confortável; nova,

101 alunos, segundo-se os ploma dos por 1 000 habitan-
i
gentina, essa proporção cor- majestosa, a. semelhança do que ocorre com outros CLU

cursos de Filosofia, Ciências \ tes, em nosso país, atinge a- responde, respectivamente, BES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,

e Letras, com 88,3 alunos; penas a 0,20, isto é, um alu- a '1,68 e 4,62; na França, a em Curitiba, para não citar tantos outros?

saúde Pública, com 85,5; no diplomado para cada i.29, e na Itália, a 3,18. O Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi

Direito, com 74,1; .Engen- 5 000 habitantes, o que re- drasil, em tais confrontos, que nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado

har!a, com 70,9; Jornalismo, presenta muito pouco. surge no ano de 1950 com ou mesmo tôra dele?

com 65,7; Odontologia, com Citando dados da UNES- 50 000 alunos matriculados Deseja ter o orgulho de dizer que é associado do

49,2; Educação Fisica e CO, referentes aos anos de em eescolas superiores, o POZE e que frequentará seus salões na nova séde?

Desportos, com 36,7; Música 1949 e 1950, o referido tra- que equivale a 0,96 por 1 000 Deseja que sua familia tambem frequente e compar

e Canto, com 35,5 e Arquite- balho da CAPES chega à I habitantes. 'Em 1952, a pro- tilhe das recreações da nova séde, em seus sa.lões de jo.

tura, com 30,0 alunos. conclusão de que, e mf'ace I
porção subia já para 1,28, gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta-

Essas informações nos de nossas necessidades de com a elevação dos matricu- lado aparelhagem para 34 mm.?

são dadas no estudo feito pessoal de nível superior, o lados a 64 351 alunos, haven- Deseja privar do salutar convrvro do que será "o

pela' Campanha Nacional de IBrasil "ocupa posição muito do, portanto, algum progres- maior centro de recreações sociais dê nossa terra '!

Aprfeiçoamento de Pessoal' discreta, se comparado, nes- soo Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilío Luz,
fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente, O CíRCULO VICIOSO DA a horário; sem olhar dias
um edificio grandioso, com quatro enormes pavimentos? VIDA. I de folga. O serviço' empol-

Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este Há um soneto clássico de 'ga, as campanhas embria-
anseio se concretize?

É muito fácil :seja proprietário desta magnifica
Machado de Assis, que con-I gam o espírito combativo.

realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos, t: unl'la i.i�da histuória de 10S.tdias se VãlO passando, a,s
b tâ

. ,. - -

f
. cU'cu o VIClOS0: -

' m va- 1101 es se pro ongam em VI-

Um helicóptero ri amco, através de geraçoes e geraçoes, azendo Com que os que '1 desei 'I' I T
de desenho avançado, acaba vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de ga u!ne �se.lava ser �ura I g� Ias, em busca .de c�nhe-
de sair da lista secreta. O no- nosso legado, .. E como se tornar proprietário deste em- estr�la, �terna vela. A; clm�ntos. E se Vai subEldo�
vo aparelha é o "Fairey-Ro- preendimento que está em franca campanha para a sua lestrel�" porem olh�v.a a lua subindo. O ordenado ��I

todyne" .Combina os prínci- concretizacão ? Adquirindo UMA AÇÃO, nagavel em
com ciume e esta fitando o crescendo e as responsabil i

pios de propulsão dianteira' D-EZ PRESTAÇÕES DE CEM CRUZEIROS ou si for
sol com azedume" invejava- dades também.

,

1 d
lhe a "clar-idade imortal", Os al10S rolaram pela 1'1'

por meio de hélices tga as a mais de uma, em prestações de duzentos, trezentos cru-
.

-

doí "N ." t !
E ao sol, também insatis- banceira ela VI'da. Nada, há

OIS apier', mo ores (e' zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o.
..

2.800 HP; a sustentação ver- associado adquirir...
feito, "pesava a brilhante que faça mais o tempo de-

an-
tical é assegurada por um As a çõesaão de 1.000 cruzeiros, pagaveis em 10 me

auréola de nume". E o as- correr sem sentir-se que o

motor de quatro pés, equipa- ses.

-

tro l':i suspi�'ava: - "�or trabalho contínuo, que a lu-

do com unidades a jato nas I Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS
1 que n ao nasci ,,�u um Sl�- ta com alma e com amor pe-

extremidades. f A(úES. poderão descontar a joia (Cr$ 3.000,00) em dez pies vaga lume . Outro dia lo que se produz. E a rene-

&1:111
Destinado ao transporte prestações. e�tavamos 110 trabalho,.ar- vação se faz sentir ou os ne-

entre cidades, o "Rotodyne" Ninguem, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica
nados sob o P��o de mil e gócios cresceram tanto que

tem uma capacidade de 3.300 séde em pleno funcionamento em plena atividade so-
uma responsahilidade e nos aumentaram os departarnen

pés cúbicos, e p.ode transpor- �ial.' _ "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio, le:nbramos dêste soneto do tos e o moço de recados se

t�r 50 passageiros ou 1�,O�O quando todas as facilidades me foram favoráveis?" ... gIa�de Mach�do; ?om,eç�-s.e vê colocado num "bureau",

Iíbras de carga: SUa.,velocl- De-pois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERA ELE-
a Vida do prmcipro, e log�- comandando uma grande

dade máxima e de �()O nu- V'ADA e as facilidades não serão como agora.
co, _entra-se numa

d
orgam- secção.

lhas horárias, . -
. - d zaçao como moço e reca - Mas com os an03, com o

As açoes que neste momento sao de 1.000 ca a, futu- dE.
. '.

ramente serão de muito mais valorizadas Como serão na
os. se passa a mvejar o pôsto conquistado, com a ho-

nova séde social, dando ótimos dividendos' . . .

"bureau" em que o. chefe se ra de entrada que não exis

PORQUE NÃO APROVEITAR ENTAO AGORA, senta, refestelado, dando 01'- te porque não pode haver a

C:;OOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA �ens, atenden�o a .assuntos de saída, pesam sôbre a ca

MESMA SÉDE?
Importantes, influindo nas beça enormes responsabili-

A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE FUN- resoluções superiores. dades.

ClONARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, J-Á FOI IN!-
O chefe não tem horarlo, E quando se olha do alto

CIADA ... INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA pode chegar a .qualquer mo- da mesa de chefe, ao fim do

3ECRETAR IA DO CLUBE ABERTA DIARIAMENTE
mento e a qualquer mornen- dia, os outros que podem

DAS 8 ÁS 11 HORAS, PORQUE AMANHA TALVEZ
to pode sair... O chefe sair á hora certa, que vão

SEJA TARDE DEIV:A!S E O ARREPENDIMENTO SEM- ganha por dia, mais do que despreocupados para suas

PRE .CHEGA QUANDO NADA MAiS É POSSIVEi.
um garoto de recados ga- casas, sente-se uma inveja

FAZER...
aha por mês. E aí vem o doida do moço de recados

esfcrço.. o estudo, o traba- que se foi um dia ... Círcu
lho consciencioso, sem ligar lo vicioso da vida, .. ,

LIRA TEMIS CLUBE I �ODERNO
PROGRAMA DO MÊS DE ABRIL

HElICOPTERO

RIO, 13 (V, A.) - Duas

missionárias protestantes,
juntamente com outros pat;

sageiros e dois tripulantes,
perderam a vida no desastr�

de avião ocorrido na manhã

de ante-ontem em Goiás. Um

taxi-aéreo - ALH, tipo Ces-

8na, 980 - procedente de

Carolina, Maranhão, ao ten
tar a aterrissagem no aero

porto de Itacajá, em Goiás,

���::�:�::�'�:'�a:a:e:�il:u:: ,Casa "Eu'r'eka"Carnei e Valdicia Queiroz,
vítimas no desastre, perten ..

ciam à Junta das Missões

Nacionais, com sede nesta

capital. Outro passageiro
morto foi o sr. Pedro Dias

Machado, aqui residente. O

avião em pilotado pelo avia'
dor Angelo Bonifácio, que
tinha como co-piloto Osval-

)
do Araujo>

o ESTADO

DIA 10 - DOMINGO - Tradicional Matinée Infantil

da Páscoa - Das 16 às 20 horas. Distribuição de ovínnos e

bombons.
DIA 23 - SÁBADO _ ELEGANTE SOIRÉE com a no

tável orquestra do consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio

nal) e seus 4 cantores. Reserva de mesas na Joalheria Mül

ler, a partir de 11 de Abril. Ingresso avulso exclusivamente

para associado na Secretaria do Clube, diàriamente.
DIA 30 - SÁBADO - Soirée às 22 horas.

AVISO - A soirée programada para o dia 10 foi

tecipada para o dia 9.

. (óm a Biblía na Mão
(,No tenaculo))

SEXTA·FEIRA, 15 DE ABmL

Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Se

nhor Jesus Cristo. (I Cor. 15:57). Ler I Cor. 15:51-58.

Quando parte para um lugar distante, o víajor não

confunde o ponto de seu destino Com o meio de trans

porte que usa. Nem tão pouco devem os critãos con

fundir a Cidade de 'Deus -'0 destino de suas almas-
com a morte que é aímplesmente o meio de transporte
para aquela cidade.

Podemos pensar dos automóveis, de trens e dos ae

roplanos como meios de transportes execelentes, mas

nunca pensamos dêles como coisas vitoriosas. As máqui
nas funcionam 110 ambiente da rotina. A morte é eficien
te na sua função de COItar o fio de nossa existência ter

rena. As almas, no entanto, funcionam JI<) ambient� di1

aventura, no terreno do espírito e vida.

o fracasso que Paulo chama. "o aguilhão da morte"
- é o pecado. A vitória que êle diz que Deus nos dá, por
nosso Senhor Jesus Cl"isto, é portanto, sua graça abun

dante, -suficiente e il1exedível. Nós nos apossamos desta

gTaç�i pflla, fé. Como resultado a Cidade de Deus aparece

ao longe, mais c1a1'[I e mais linda e cada vez majs pró
xima.

ORA CÃO
Ú Deus dos heróis c vitm:josos, aguça nossa visão do

desconhecido. Fol'talece nossas vontades, pára prosseguir
a fim de que avancemos conquistando e para vencer; por
Jesus Cristo, nossa Salvador redivivo. Amém.

PENSAMENTO'PARA O DIA
Não confundirei jamais o meio de transporte com o

porto de destino.
PAUL E. ERTEL (Ohio)

PARTICIPAÇÃO
ELPIDIO BARllOSA E ELADIA MAIA BARBOSA

AUGUS'l'O BEDUSCHI E lIERTA W. BEDUSCIU

partiCipam aos se\ls parentes e amigos o contrato ele
casamento dos seus filhos

Iêda e Valmor
11 de abril de 1955

Fioria-nópoUs Gaspar

, •

Com êsha vAlol" \I. S.
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TAC...Transportes Aéreos
Calarinense S.A.

Aviso aos Srs. Acionistas

.. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta Sociedarle, à rua Felipe Scl:nnidt 14 nesta

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

creto-lei na 2.627, de 26 de setembro de H140.

Florianópolis, 9 de abril de 1955.

Luiz Fiuza. Lima

Diretor, Superintendente
'.
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DfPOSITOS POPULARES·

BANCO.' AGRíCOlA'
.

'.

RUA tRAIÁ"O� l�, ..

... c:? fLÔRIAN6POLl�:"t o:;
, .

.

��-� �.

Quarto de casal
Ven,de-se l}or ótimo P('tWfJ

um belíssimo conjunto 11al'a

quarto de casal (le iml;uia

composto de cama, duas me

sas de caheceira, um guarda
·roupa grande e um camisei

'1'0 sapateiro.
Telefonar - 1)225

u.PUREZAS DO SANGUE?
t:'

. UIXIR Df H�6lltIHA
AUX. TRAT. SIFILlS

Míssionáriãs
Protestantes

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó

do, ·(�om prática.
Informações na"A

MODELAR"

Florianópolis, Sábado, 16 de Abril de 1955 õ
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DOZE. Df AGOSTO
ACLAMARAM O DR. SAlK

400 cientistas em calorosa orecão
•

.

ANN ARBOR, Michigan, 13 cíonal para a Paralisia In-

(U. P.)' - O dr. Jonas Sall� fantil, da Universidade de

recebeu uma calorosa ovaçáo Píttsburgh, onde é profes
ele 400 cientistas e [ornarls- soro A vacina ainda não foi

tas que ontem assistiram :'l patenteada de modo que a

comunicação oficial sobre r1, única recompensa que teve o

eficácia da vacina contra a 'I seu inventor, alem dos ven

paralisia infantil. O dr. S::tlk cimentos normais que perco

inventou a vacina sob os be, é a satisfação pelo êxí

auspícios da F'undação N:1-1 to das experíêncías efetua-

1Ima�. tle -ALVARU!". OLIVE/IIA J

PAS'SADO

Ass, dos Jornalistas Preíís
sionais· de Sla. Catarina·

- "As RepúbHcas Amel'ica.na.s dão mostras de compi'e
ellder que os sucessos que se estão desenwlando no México

atingem algo mais do que a nacionalidade mexicana, e que

gollle qüe contra ela se desfechasse não feYIl'ia a .imu ú.�;, a
nação, -mas a um Continente inteiro".

Benito Juarez - 1eilJ
EDITAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

De acôrdo com as determinações legais e estatutá

rias, convoco a todos os srs. Associados para a reunião
le As;;embléia Geral especialmente destinada a resolver

3ôbre a seguinte _

ORDEM DO 'DIA: Transformação desta Associação
9m �jndicato de Classe.

A reunião deverá Sêr realizada na séde social à rua

Tenente Silveira (Casa Santa Catarina), 110 dia 15 às 20
f-toras.

Florianópolis, l° de abril de 1955.
MARTINHO CALLADO JOR. - Presidente.

H OJ E NO
15 DE ABRIL São FrancisCO- e Laguna fo-

A data de hoje recorda- 1'a111 elevadas a categoria de

nos que: cidade;
- em 1625, Salvador Cor- - em 1851, faleceu no

r.eia de Sá e Benenides le- Rio de Janeiro o general
:Oll a defeza da Bahia, con- Bento Correia da· Câmara
1'a os holandes'es, reforços um dos chefes milital:es qU�
conseguidos no Rio e Espi- mais haviam se distinguido
'ito Santo; nas campanhas de 18ll a

- em 1641, na Bahia, foi 1820. Nasceu em 1786 no

'leposto o Vice.rei do Brasil, Rio Grande do Sul;
!'vlúques de Montalvão, por - 1.866, o General Mano.

iUspeita de não haver, C0111-1 el Luiz Osório, Visconde de

leal_dade, ?derido a re�tau- I Hel'val, �irigiu ao 1° Corpo
mçao da mdenpenodencIa de de ExerCito, que estava sob

Portug,al; seu comando, llor ocasião da
- em 1644, faleceu no transposição do rio Paraná

Rio de Janeiro o Mestre-de no Passo da Pátria, a se.

(;ampo Luiz Barbalho. Bezer- guinte l)l'oclamacáo:
:a, o mais ilustre chefe de - "Soldados!'
guerra do Brasil, na primei- É facil a missão de co.

ca faze da luta contra os mandar homens livres: bas�
:lolandeses; ta mostrar-llíe o caminho
- em 1777, o Capitão Ci- do dever. O nosso caminho

priano Cardoso Paes Leme está alí em frente!"
chegou a Laguna e inconti- Na noite desse mesmo

nente reuniu o povo e solda- dia o destacamento da van

dos desertores, ata.cou e ex- guarda travou o primeiro
pulsou os espallhóis do con- combate em sólo inimigo,
tinente; iniciando assim á gqerra de
- em 1811, em Laguna, invasãll, depois de haverem

neste Estado, faleceu o Ca- expulsado os paraguaios in •

pitão-mór Jeronimo Fran- vaSOi'es, de nosso territól'Ío.
cisco Coelho, tio do notavel No ciia imediato, "o bra'vo
estadista conterrâneo do dos bravos" transpoz o Rio
mesmo nome; Paraná.i
- em 1828, nesta. então ,- em 1867, em Curuzú,

'Desterro nasceu o Marechal 110 Paraguai, morreu glorio
Ml'Il1oel de Almeida da Ga- sarnente o nosso bravo con

ma Lobo d'Eça, Barão de terrâneo Sargento-qua.rtel
Batory, que veiu a ser fuzi- mestre Carlos M. do Nasci
lado na. Fortaleza de Anho- :lH;nto Ramos;
tomirim (barra Norte) em - em 1D22, reassumiu a

·t5 ele Abril de 1894; Pasta da Guerra, o Dr. João
,

�-- ,em 1835, foi creada a Gnndiá Calogeras, o unico
F'l"eguezia de Canasvieira d\'il que ocupou-a na Repú
lesta maravilhosa Ilha d� blic:1, tendo sido notavel a

'1anta Catarina; sua gestão;
em 1847, as vilas' de André Nilo Tadasco

------------------- -�---

-----�,----------------�--------------

PA_�'- cOJ

.b.ftt�
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Rádios, Transformadores, Amplificadores Motorel!
Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fíchári�s de Aço
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

'

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas Toca

Di�co� Ventil�dores, Medidores de Luz e l<'orça, Material
81etrlco em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador lice�ciado pela D.O.!". - 'fécnico forma�
do. na Europa

PROPRIETÁRIO: OTOMAR GEORGES, BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Ca.tarina - Brasil .

VENDA .A \' lSTA E A LON(__W !'RAZO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Plortanôpolis, Sábado, 16 de AbrH de 1955 o J:ST ..\ I't'

o Censo Demográfico de
1950 verificou a existência
.1e nov-e Unidades brasileiras

.orn mais de dois milhões de
iabitantes. É provável que,
)01' ocasião do recenseamen

:0 de 1960, êsse número se

ia elevado a doze. Maranhão,
"nraíba e Santa Catarina
.ão os três Estados em via
le ultrapassar, nos proxi
nos cinco anos, a casa do se

.undo milhão. poderá apro
rimar-se d êsse grupo; mas

em embargo de seu forte
incremento demográfico, di-

f��iJmente logrará "".
Segundo recente estima

civa do IBGE, terá o Mara
ihão, a 10 de julho de 1955,
L 796 280 habitantes; a Pa

.aíba, 1 883 331 habitantes;
"Santa Catarina, 'I 800094
iabitantes. Apesar da con

.idetável dianteira da Pa
'aiba, não será surprêsa se

.s dois outros alcançarem o

segundo milhão antes dela.
) indice de crescimento da

ropulaçâo da paraibana, en
re os, Censos de 1940 e 1950,
'oi de ape.nas 2,5% � ao

·)'-1SS0 que -o do- Maranhão
{oi 28,2%"e o de S, Catarí
la; de 32,4%.
Entre 1940 e 1945, tanto o

Maranhâo Como Santa Cata
c'ina foram amplamente be
ref iciados nos movimentos
rrig ra tór ios. O primeiro fe
chou o decênio com um fa
vorável de 60 928 pessoas
(mais 7 mil do que em 1940)
2 o segundo com 32 903 (me
,lOS, porém, que em 1940).
.á ã Paraíba, no mesmo pe
ríodo, apresentou um "defi
.it" de 146 621 pessoas, qua-
;e o triplo do apurado em Cirurg. _ Dent.
1940, sendo o único Estado (com varres e recentes cursos de especialização)
lo Notteste que, além de ter I

Operações da bõca, gengivas e maxilares e extrações difí
rrandemente aumento o êxo- ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piorréia
:lo dos naturais, perdeu tam- por operação sem dôr

"

bém uma parte dos que pa- Pesquígas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
ra ali tinham acorrido, pro- dente, pelo método ."BADAN" - (curso com o próprio
venientes de outras Unida-' autor Prof. Badan) - tratamento 'eficiente rápido e com

P re·c IIIsa .,se '''4 C .1· T· E Il,ntadt�:�:,:::�;�::�:�:��:a::�:��' i�ii,;::.'i��'auna.
Pontes: móveis e fixas

"', RADIODONTIA - DIATER1\nA _:_ 'FISIOTERAPIA

A .,' .A'-g'êncía Atende só em hora prev'amente marcada
ra.aca Clínica:

d I1ua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
-. e FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

-

Pu filicida.de

Construindo mais estradas

A, Engenharia Militar' a Servi�o do 8118811 •.
Missão IcoDomica e Estratégica.

RIO, 13 (v. A:) - O trans A construção das rcdovíaa regiao norte de Mato Grosso'

porte foi e vem sendo um obedece não só a critério es- e assim por diante.

dos principais problemas da tratégico, como a critério 30- Colabora assim a nossa en

conjuntura brasileira, exí- bretudo econômico. A rodo- genharia militar para dotar

gíndo de todos os setores res- via Ponta Grossa - Foz elo 10 Brasil de boas rodovias, que

ponsáveis os mais vigorosos Iguaçú é imprescindível ao I são as artérias por anele C8.,

esforços para a sua solução. desenvolvimento do sudoeste I minha o progresso, interior i-

A esses esforços em prol do paranáense: a Cuiabá-Pôrto i zando cada vez mais a cívl

desenvolvimento e aperfei- Velho (1.200 kms.) permitirá l lização, transportando-a do

çoamento dos nossos meios o escoamento da produção I litoral, onde se fixou, para o

de transporte nunca eliteve de borracha e minerais da I "hinterland" brasileiro,

alheio o Exército Nacional,
que desde o primeiro quar
tel do século está empenha
do na construção de rodo

vias.
Nesta obra ele construção

de estradas, que envolve a

lém dos aspectos' estratégicos
referentes à defesa nacional,
uma míssão civilizadora e de

alto alcance para o progres

so econômico do Brasil, des

tacou-se o Batalhão de En

genharia vílagran Cabrita,
cujo primeiro centenário a

cabamos de celebrar. Esta

unidade de elite désde a me

morável campanha do Para

guai que presta relevantes

serviços ao país, tornando -se

um espelho para outras uni-

'dades do nosso Exército. :-�""''''''''''''''''''_"Ioi''-�...,.,..".-..r.t"","wi''o��'''''''''_.I''..''V--''f''''l''�-..-..-..",
..............,..._

_
O órgão incumbido da eol1S- .

.

trucão de, l'?dovias no inte-l
rtor é a Diretoria de Obras é

Fortificacões do Exército,
que age �lé COmt1111 'acôrdo e

'por delegação do Departa-
mento de Estradas de Roda

gem do Mínístérío da Viação.
A Diretoria conta com uni

dades altamente especializa
das, que estão realizando, si
lenciosamente, uma de gran
de envergadura e alcance no

"hinterland" brasileiro.
Numa elas regiões que tem

tido progresso mais acelera

do - O Paraná - vem o E

xército construíndo, melhor

dito, vem completando a ro

dovia Ponta Grossa - F'oz de

Iguaçu. Dos 580 quilometras
já infraestruturados, 250 já
receberam os revestimentos

primários, Obras de arte

prontas 994 além ele 34 pon
tes de concreto armado, uma
das quais (sôbre o rio Tiba

gi) tem 129 metros de CUl11-

prímento. Esta estrada já es

tá sendo percorrida anual

mente por 180 mil veículos,
o que demonstra a sua im

portância.

ESTADOS DE MAIS
DE 2 MILHõES DE

,

IIABITANTES

(O IlliGULADOR VIEIR\)
Ã mulher nUari doru

\LIVIA AS CóLICAS UTER.INAS
li:mprega-se com vantagem p�l ii
combater as Flores Bunc.a�; Coll-
!.!loS Uterinas, MenUrllaell e I!� 'I II.

parto, e Dores nos ovüio.,
t poderoso calmante e Re!,.lc

do!' por excelência.•

�'LUXD SEDATINA. peja !lu. eom

rrovada ertcacía é receii4ldA_ p",

médicos ilustreI.
�LUXO SEDATINA eDC(lutr1!��';' &!lI

toda parte.

NUM CAMPO DE CONCENTRACÃO,.
,

CULTOS SECRETOS
(SNA) - Prisioneiros .de

I pôsto
em liberdade só recen

um campo de concentração temente,

na Sibéria soviética, em Vor- "Os cultos, às vezes, são

zuta, tem conseguido organí- realizados no fundo das mi

zar grupos para trabalhos
I
nas de carvão", disse o sr.

:eligiosos, segundo revelou I Noble. "E' rigorosamente
em Washington o sr, John

I
proibido realizar cultos nos

Noble, um civil americano
i campos

de concentração"
Jue esteve, naquela região; Com o passar do tempo, mais

cumprindo uma pena de 10 e mais prisioneiros tomavam

:1,11os de trabalhos forçados, parte nos cultos. Nunca a

Mr. Noble foi feito prisionei- nunciávamos que um culto ia

'0 pelos russos, em Leipzig, I
ser realizado. Dávamos a no

Alemanha, em 1945, sendo tícia individualmente.

No Estaleiro
MECANICOS

SERRALHEIROS

fMMw41�. TORNEIROS
Telefônes: 2.266 e 2.212.

_. .. ,",:fi,.��j��.#.}��'::..t'
..

REAL AEROVIAS. Ter

;as Quintas e Domingos, de

Florianópolis, para Curiti
ra, São Paulo e Rio. decolan
ia as 9,50. Reservas pelo te
.efon e, 2358.

Ciclislica

i �".J; �U?2�:'M!':l9���
ir« ,," '. tr eíto)

"if/ .,:,�:�:�;:f A Ciclístíca Rosa Neto
,�'... ,,"'I·.,:,�;�::':.:l • ., • • •

• ,�'", ;.·:;:,:'...·.,1;/ (Antiga DflCma de BICl-
�t;;;� , ,.iI.�,\r.:f::;J

.,:ff.f.\' \i:�t:':;�r cletas Nely tem a grata sa-

....&,::{I). .-:�.';'':{\:.:' tisfação de comunicar ao

;/ig�'J ,�,�f�: ':" público, que conta atllal·

,!.f/,�1t .�·�,:·��f" mente �0?t uma e�ui�e de

': ,'.�. ��t ..iW .;'�11): 14 mecal1lCOS e"lpeclalIzados
.," t�; W-g;,./(./� �1:;/\:' ern: reformas e consêrtos

)(� �; '�}Y: :i�1�;�: de bicicletas de passeio, cor-
. �\ iN;. �;,,:�, 'I ridas (meia corrida cor

, '.":.��' ":"'-ll�.. ·:Y.j1 ,

T'"
p,. ;� rida especial 'l'riciclos, tico-

I.�:'
ticos, carrinhos' berços en

de ciclismo.
Possue um grande e va

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

peciais.
- Seus mecânicos atendem
Com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas

,
bem como maquinários.
Serviço de Sold_a, Forno-

"ulcanização, Mecânica,
Pintura Raiações e breve�
mente Pintura à Fôgo.

.ti ten demos às cidades do
Tnl erior, pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Cictistica Rosa Neto ii

dicina OHcial da la Volta
do Atlântico.
Atenqemos pe.1o _.telefone

62?0.

�---�-""'_----'-

CASA OU SALA
Rapazes: Recém chegados

do Rio necessita alugar uma
casa ou sala, preferencia
cen tro comercial.
Fineza procurar snrs,

ADAUTO Hotel Estrela.

Dr. E. Moennich

CASA,
Casal de tratamento pro

cura casa para alugar, no

cen tro ou imediações, que

?e-ja nova ou bera conserva- '

Ja, Q ualquer informação na

'A Modelar",

DR. INGlETTO
"

Dtagnéstlco-Trato., Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecçóes de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - '!'raumatologia - Tisiologia
Glnecclogta - Obstetrícia - Urolog-ia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

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

Horário; Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá sàm�nte com hora I

marcada.
.

.

I

Excelenle Oporl.unidade!,��� de l�maçã'J
O D�l�artamento d,e Vendas �a T�ddy do Brasil S, A. IMental A�o.r e Luz realIza

�fel'ece otlma op�rtumdade a d?lS -ra�)azes, solteiros, de, IeSsõe� Es?ten�as, todas ,as se.
:l8 a 35 anos de Idade, que estejam dISpostos a viajar por gundas feiras, as 20,30 a rua

todo o, Brasil. Cartas enviando fotografias,
.

dando l'efe- Conselheiro Mafra, 33 _ o

rências' e capacitação bem como salário desejado, para a llndar .

.'

i
TOddy do Brasil S. A. - Rua dos Inválidos, 143. t ENTRADA FRANCA '"

- RIO DE JANEIRO -

Expresso Florianópolis LIda.
�
Transporfe de cargas em 'geral entre

FLORIANÚPOUS, CURITIS'A E SAO PAULO
COM VIAGENS DIRITAS E PERlllANEN'rES EM CARROS PRÓPRIOS

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n. 1�i5
Fones: 2534. -- 2,535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis
,-·-0-- '1

FILIAL: CURITIBA FlUAl,: S!W PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Averuda. do l>�stado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráfic:l
Santidra é TranspoUs

--o-

São P-aulo - Capital - S!").
Endereço Telegráfico'
Sandrade e Transpolls

-0-

(tllêl�da no Rio de Janeiro e em Belo Ifol'Ízonte com tráfego mútu� até

," Sá:� ,Paul.'!. CO� a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)
----'--

\
'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floria.nó}Jolls, Sexta-feira, 15 de Abril de 1955o ESTADO
---------------------------------

Casa "Enreka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Cr�, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bícícletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PROPRIETÁRIO: OTOi\fAR GEORGES BOEHM
Registro: inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Eiltrejt,o - I-'lorianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

Vl!;NDA .À. VISTA E A LONGO PRAZO

Ass .. ,dos Jornalistas Preíts
sionaís de Sta. C--atarinal

TAC.-Transportes Aéreos
Catarinense S.A,

Aviso aos 81'S. Actonístas

, . Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt 14 nesta
Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De
creto-lei na 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 9 de abril de 1955.
Luiz Fiuza Lima

Diretor Superintendente

C-BlRpanha par-a> tnlva Séded-o
CLUB� DOZE Dr AGOSTO
�

o caro leitor é associado
AGOSTO?

Deseja ve-Io numa séde própria, confortável, nova,
majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU
BES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,
em Curitiba, para não citar tantos outros?

Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi
que nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado
ou mesmo fóra dele?

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

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

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

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

Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este
anseio 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- \

preendimento que está em franca campanha para a sua

concretização? Adquirindo UMA AÇÃO, . '1agavel em

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

zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o

associado adquirir ...
As ações são de 1.000 cruzeiros, pagaveis em 10 mt;-

do CLUBE DOZE

ses.

Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS
AÇõES, poderão descontar a joia (Cr$ 3.000,00) em dez
prestações.

Ning-uem, 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?" ...
Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERA ELE
VADA E' as facilidades não serão cómo agOl'a.

As ações que neste !pome�to são de 1.000 cada, futu
ramente serão de muito mais, valorizadas Como serão na

nova séde social, dando ótimos dividendos ...
PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,

COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA
MESMA SÉDE?,

A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE FUN
CIONARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JÁ FOI INI

CIADA ... INSCREVA HOJE lVIESIVIO SEU NOME NA

SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE
DAS 8 ÁS 11 HORAS PÚRQUE AMANHÃ TALVEZ
gEJA TARDE DElV�AIS E O ARREPENDIMENTO SEM
PRE CHEGA QUANDO NADA lVIAIS É POSSIVEL
FAZER ...

-----�----------------�--------------
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.Dr. E. Moe'nnith

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

revestida de material altamente ISOLANTE (Ia de vidro).
• Resistência do· tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle illoItomátic;o de temperatura PQ�' liR/tIOSTATO.

que proporçion4 grande EÇONOMjA. .

tino __�_:ro ó QUE FABRICA';'
..

-:....� ---:::;;:-_........ ts............
·
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'Parficlpaçiol
Antônio Kowalski e se

nhora participam a seus pa-Irentes e pessoas de suas re

lações o nascimento de sua

filha-Clisaia Terezinha ocor

rido na Casa de Saúde e Ma-
ternidade São Sebastião no

dia 4 do corrente.
Florianópolis, 5 de abril

de 1955
.

"Cada povo tem o govêrno
que merece", é uma velha
:rase que tem tanto sign ifí
ia do dentro da democracia:
- O povo escolhe, se não
servir, a_ cu1pa é de quem
.ião soube fazêlo. Por isso
nsistimos em que o voto é

E D I T A L .iara um cidadão 100% o

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL mais sagrado deve�·. Um vo-

A '. - ' •

t' to de exerce conSCIen temen-De acordo .com as determlllaçoes legais e estatu a-
I -

dá
_

,
. A

.

d
._ te, nao se ' a, nao se em-rias convoco a todos os S1'S. ssocia os para a reurnao

t
-

t
'

'" '. . I' pres a nao se roca ou sede Assembléia Geral especialmente destinada a reso ver. d' _

h'A •

I ven e, porque nao a preçosobre a seguinte
__ .:! • _ para êle. Um amigo pode serORDEM DO DIA: 'I'ransforrnacâo desta Associacão

't' U.,

.

•

o o

I mm o amigo nosso. ma
em SmdlCat.� de. CJas�e. , , _ ., simpatia pode valer muito.A reunrao devera ser realizada na sede social a rua I D t.

_ . .. . ., eve-se ser gra. o aos queTenente Silveira (Casa Santa Catarlna), 110 dia 15 as 20
nos fazem favores e benefí-horas. ; .' : 'ii\:;QLJ�.i i cios. Na hora porém, de vo-

Florianópolis, lO de abril de 1955.. I ar tudo isso deverá ficar de ;MARTINHO CALLADO JOR. - PreSIdente.. .ado : _ Aí vale a consciên-j Ci1·urg..
- Dent.

.ia, O voto é segreto, nino, (com vários e recentes cursos de especialização)
.uém sabe em quem se vota, Operações da bôca,: gengivas e maxilares e extrações dif í
'; preferível mentir que se ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Píorréía,
votdou em alguém, do que por operação sem dôr
)01' questões pessoais,. ter Pesquizas e tratamento dos fócos de Jnfecção na raiz do
.le ir contra a própria cons- dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
iência. Porque aí se vai autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com
.ontra a coletividade. teste batericlógico e contrõle radiodóntíco
Uma chapa para a presl- Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

ciência já está, Juarez Távo- quando anatomícamerrte indicadas .

. 'a - Munhoz da Rocha. A Pontes: móveis e fixas

.10 Juscelino ainda não tem RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA

VOTOS E CANDIDATOS... merecer confiança dos pau-
Estamos marchando para listas, terá todo São Paulo

o mes de Outubro. Apróxi- a seu favor e maior parte
mamo-nos do dia "D' da vi- dos brasileiros também. Pa
da do nosso país, em que os ra o próximo pleito Jân,oi
�l.eitores cumprirão com o se fizer govêrno eficiente,
.eu maior dever, arcando virá direto para o Palácio
Com a responsabilidade de das Águias. Agora, seria

CASAescolha do presidente que I uma grande decepção. Ain-I .

presidente que precisará di-.·I' da surgirão outros candida- Aluga-se' para pequena
:igÍl; o barco a um ancora- tos? Bem, existe o Plínio família.
douro seguro, após tempes- Salgado, mas isto é anedo- t Vel� e tratar à rua Duarte
ta de que ainda não amainou ta... Schutel, nO 82.
de todo.

DE

AQUECEDOR

ELÉTRICO

. ice. Se for como se apregoa
Jango Goulart, ainda ficará
om mais força a sua can

.lidatura. Jânio Quadros te
,e juizo não aceitando ar

.Iscar-se ã Presidência da
:epública, tendo certos
[ua.tros anos de Govêrno !...
frente do Estado Iider do
Brasil. Pensou bem, porque
.gora êle teria contra ínclu-
.ive paulistas que de direito • Com i.s�e vale ... VoS.
"odel;i-a.m dizer: - Afinal d1.b .. il"a,. ume cOlltQ qUi!31e não terminou o mandato . lhe ..end0� jurO COOl-

de Vereador, não acabou �,�" pMslúlol" e
com

.

O de Prefeito e enão leVAr';' p�r<l. SU6 res;d�l)-
. chegar-ia nem a governar , ,I ciG um lindo e útil p ..eserrte:
São Paulo, fazendo dêste um BEi..Í!i�/MO eorREde !4ÇO eROMIJ.OO.
cargo apenas trampolim pa-

a A·P�ocm'! hoje o NOVO
ra o Catete. Pensou bem, I NCO GI':"lICOLA"não há dúvida. Se êle fller

.

1""('..
b A'

f t d
I r

•
�""' c/'W:J.w.;w, 16um om governo a ren e· o I FLORiANOPOLIS �i iANTA CATARINA

Estado bandeirante, se êle a

Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2,834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã sõrnente

----------------------------------------------
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ECONOMIA absoluta
Grande CONFO'RTO

��4,
I,\V1ERSÃO fJ CHUVEIRO.
; ��..--�

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

c;obre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo ablolr.ldante ni tempe·
r.tura de?éjada.

O MISTURADOR DÁKO, de relilu-

lolil8m in.tontonec. permite o

moior .eiQolo- d. Iilrcó;;QÇQe$ oà

TEMPERATURÂ.

t
� r
�)'-........._--

\
/

FUNDADO EM 16-9a54

,.jf
;..,

PROGRAMA DO Mtl:S DE ABRIL
DIA 10 - DOMINGO - Tradicional Matinée Infantil

da Páscoa - Das 16 às 20 horas, Distribuição de ovmnos e

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

tável orquestra do consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio
nal) e seus 4 cantores. Reserva de mesas na Joalheria Mül
.er, a partir de 11 de Abril. Ingresso avulso exclusivamente
para associado na Secretaria do Clube, díàríamente.

DIA 30 - SÁBADO - Soírée às 22 horas.
AVISO - A soírée programada para o dia 10 foi an

tecipada para o dia 9.

INGlETTODR.
Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - TíSiologia
Ginecologia - Obstetrtcía - Urologia - Endcezlnolcgfa.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

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

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

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

Representações para S. Paulo
Aceito representações de firma que queísarn espandir

s /volurne de negócios em São Paulo, Dísponho de loja, de
pósito e selecionada freguezia.

Dou rererencías comerciais e bancarias,
Cartas pi Luciano L. M, Colameo - Rua Camomil, 137

-- SAO PAULO --

CONFORTO absoluto
-Orande E,CONOMIA

.�;;oo-,. ,._

/....w; '; "",

AQUECEDOR ELI!TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a I,QOO litros

�

,:s.- j
JF "

.�.

Fobrjc�' nlll tj�
hQriZQrlt", • ..arti",,,,.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o RELÓGIO DA INSPETORIA
Recebemos: ônibus, tendo' ás vezes que
_ "Sr. Diretor do trânsito esperar mais trinta minutos

C;1 Florianópolis. e até mesmo uma hora.

_

Considero ótima sua

in�e�-I: Fr8.l:camente, isso é uma

çao ao colocar um relógio calamídade, a IVTP contri-

:10. local de onde partem os

IbUil1dO
para o prejuízo dos

ombus para o Canto, Bar- outros! Por favor sr. díre

relros, São José, etc. ter, substitua o reloginho.
Sua atitude só viria favo- Não procure mais consertá

recer os passageiros; Toda- 10. Se o sr. não quiser su'bsti
via tal não acontece, pelo tui-lo, tire-o pelo menos do

contrário, está sendo nociva lá. Deixe ficar sem relógio
porque o dito relógio nunca que será muito melhor, poís
se encontra certo e geral- as horas dos motoristas se

mente, o que é pior, sempre assemelham melhor ás nos

se adianta, fazendo com que sas,

os passageíros percam seus

Na Assembléta

- ORDEM DO DIA

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
- Vai anexo. -

ARRENDAMENTO DE PRO
PRIO DO ESTADO - CAI... -

DAS DA IMPERATRIZ

_ SesRão do dia 12 -

I tÔ1'l10 do Plano de Obras, pa- Não entendia, porém, que
Lida e aprovada. a ata e ra futuros exâmes por parte o Dep. Paulo Fontes, embo

lido o expediente foi aberta dos senhores deputados. Pe

a sessão na hora regimental, diu, também, que a Presi

sob a Presidência Dep. Braz dencia mandasse fornecer

Alves. certidão do discurso do de-

DIA PAN-AMERICANO putado Mário Bruza, da

A presidência deu conheci- UON, na sessão anterior, com
menta à Casa que recebeu a referencia à estrada 7 de Se

visita do Professor Daví Fer- tembro - Oapinzal, bem ca

reira Lima, diretor da Fa- mo os apartes soiicitados por

euldade de Direito, para con- êle - dep. Antonio Almei

vidar os senhores deputados da.

Adherba.1 Peíxutn", para assistirem a conferen- RACIONAMENTO DE LUZ

"'�N".\iii'lf,\" -', - -', ._'�
" cia a ser proferida, dia H NO ESTREITO, SÃO JOS';",

\ .

,'�'\.�_,,*_", .�� ;,�\' "�' li· ,', '-. x .

'"

do corrente (hoje) às 20 ho- E PALHOÇA - OUTROS

ras, na Faculdade. de Direi- ASSUNTOS

to, pelo sociologo e conter- Não havendo mais orador

râneo Oswaldo R. Cabral; sô- inscrito, falou da Tribuna, 0

bre o significada do "Dia Dep. Osny Regis do PSD, pa-
Pan-Americano. ra reclamar da Repartição A requerimento do Dep.

_ DESENVOLVIMENTO' EGO- que confeccionou a Tabel:1 Laert Vieira, foi incluído na

NOMICO DE JOAÇABA dos horários de racíonarnen- Ordem oo Dia da presente
Como primeiro orador íns- to de luz. E' que, enquanto sessão, ° Projeto de Lei que

crito, na Hora do Expedien, na Capital, a maioria das se refere ao Arrendamento

te, falou o Dep. José Waldo- ruas compreendidas nas li- das Caldas tia Imperatriz.
miro Silva, ela UDN, .sôbre o nhas 1, 2 e 3, têm suas li- Foi aprovada o requerimento.
desenvolvimento 'economico nhas desligadas uma a duas Estando o referido Proje
do município de Joaçaba. vezes por semana, durante o to sem o parecer da oomts

CONSTRUÇÃO DA PONTE período da noite, o mesmo são de Justiça, foi levantada
�

SOBRE O RIO CANOAS não acontecendo no Estreito a sessão afim de que fosse

Após, ocupou, também, a São José e Palhoça, isto é. convocada a mesma Comis

Tribuna o Dep, Edmundo Ri- ali o racionamento é mais são para se reunir e dar o

beiro eleito pelos municípios severo, tendo luz só tres ve- , parecer solicitado. O dep.
de São Joaquim e Bom Reti- zes por semana. Entre outras Olices Caldas, do PTB, apre

ro, que fazendo sua extreia considerações" arírmou que sentou o' seguinte aditivo o

na tribuna parlamentar en- uma Escola de Comércio que contrato a ser celebrado en

dereçou veemente apêlo :10 funciona à noite, no Estrei- tre as partes:
sr. Governador do Estado, to, está em situação dlrrcíl.
no sentido de que províden- motivada pelo referido ra- CLAUSULA XIII

cie a imediata construção da cionamento, que não foi fel- Compromete-se a Arren-

ponte sôbre o Rio Canôas to com ao-devida equidade. Se datária a colocar a dispost
na estrada Urubici-Bom Re- continuar assim, talvez os ção dos Funcionários contri

tiro. O orador, depois ele alunos não poderão fazer buintes da Previdencia So

demonstrar a ímportâncí.i suas provas finais por falta cial no Estado de Santa Ca

dessa obra que constitue ve- de frequência. tarína, as mesmas vantagens
lha aspiração do povo da Finalizando sua oração, o atribuidas ao Funcionalismo

região que representa, con- dep. Osny Regis, fez veernen _ Público Estadual, qual seja, o

cluiu sua magnifica oração te apelo no sentido dos po- desconto de 30% (TRrt-!'i'A

endereçando apêlo aos Po _ deres públicos providencia- POR CENTO) sobre as diá

deres Públicos Estaduais, a- rem a limpeza das praias C]O I rias.pêlo êste, feito por íntermé- Estreito, o alargamento ele § Lo "A" - Aos operários
dia do Líder do Govêrno, na certa vala alí existente, e sindicalisados ou contríbu

Assembl�ia Legislativa. Mar- bem assim o fornecimento intes da Frevidencia Social,
cou assim o representante de leite. Em aparte, o Dep. no Estado de Santa Catari

daquela regiao sua extreia Paulo Fontes, da UDN, e ex- na, fica assegurado o descon-

DEP. HEITOR A. parlamentar, abordando pro- Prefeito da Capital, arírmou to de 40% (QUARENTA roa

GUIMARÃES blema de máximo interesse que a limpeza das praias ca- CENTO) sobre as diárias.

E' com especial satisfação para a sua gente. bia ao Prefeito da Capital. to de 40% (QUARENTA PO '{,

:J:ue anotamos, nesta data, o LÊGISLAÇji\O SOCIAL Em resposta, o Dep. Osny § 2.0 - As Instituições de

transcurso do aníversarto
A seguir, ocupou a 'I'ribu- Regis, disse que esperava (lue Previdenr.ia Social e os Sin-

natalício tio sr. dr. Heitor- de na, o Dep. Olices Caldas, do o atual mandasse providen- dicatos de classe, para rese1'

Alencar Guimarães, ilustre P!B, para. tecer considera- ciar a limpeza, etc.
'

va de camadas dirigir-se-ão.

:leputado 8 Assembléia Le,- I çoe� em torno da Legislaç5,o
'

Tinha cert�za mesmo que diretamen.te à Arrendatária.

g�slativa do Estudo, em cuj:), ! sOoFclal, em Santa Catarina. o Prefe_ito Osmar Cunh8, ia § 3.0 - Fica a Arrendatá-

Mesa ocupa o cúgo de 2"
ICIO �IND. DAS IND. atender o seu apêlo, ria na obrigação de colocar a

Secretário.
DE FIAÇAO ,E TEÇELAGEM, disposição dos Funcionários

Em Sauta Catal':na, ,) (:r
DE BRUSQUE contribuintes da Previdci1eia

Heitor A. Guimãraas exE'l'-'
Como último orador ins, DES. FLÁVIO TA- 1 Social. no Estado de Santa

ceu vários altos postos, n('s
crito na Hora do Expediente, I Catarma, 6' (SEIS) )"itos. e

1uais se honra Serfipl'2 com' o'cupou a Tribuna o Dep. An,
.

VARES aos Operários Sindicalí'sacl.os
;rande descortinio e lóuvável tania de Almeida, do PSD, Reg1stou a data de ontem, ou CO,ntribuintes, tambem do

=spírito público. Delegado tio
para lêr o ofício do Sindica o aniversário natalício d,o I Estado de Santa Caia rilM, 4

instituto do Pinho, nos últi,
todas Ind. de Fiação é nosso ilustre conterrâneo, sr, leitos.

,nos anos, quando da no-
Tecelagem, de Brusque, pu- I)es. Flávio Tavares d;1. Em tôrno do presente as

meação do atual presicl'�:.,te
blicado no, jornal "O Esta- Cunha Melo, membro do sunto falaram vários orado

dessa autarquia, teve J seu
do", e manifestando-se cou- egreglO Tribunal de Justiç.a res, entre eles os' Dep. Oliees

nome requerida por to(h� a
trário ao aumento de impos" do Estado. Magistr3,do que Caldas, do PTB" Laert Vi,":

classe madeireira pUJ'a can-
tos, tax�s etc., para atender todos respeitamos pela surl, ra, da UDN, e Estivalflt Pi

tinuar no posto, ebda;o as
as despesas com o Plano de cultura jurídica e pela sua res, Ivo Silveira, do PSD, e

suas qualidades morais e a
Obras. compleição de Juiz, o sr. Dcs. por último o dep. Lerwil'

sua capacidade de trabalho.
,Pediu o Dep: Antonio Al- Flávio Tavares presidiu, até Vargas, tambem do PSD, te

No recente pleito elei!;oral f(li
meida, que o referido ofícil� há pouco, a Justiça Eleitoral, cendo comentários em tôrno

eleito representante elo povo,
constasse dos' Anais da Ca- assinalando a sua presidên- do assunto, analisou em se ..

1301'_ significàtiva votaçào.
sa, como vem sendó de ura- cia com os maiores serv:ços guida, os Estatutos da Socie-'

Associando-nos às provas
xe, na atual legiSlatura: G ao regime pela garant.iu que dade que se organizou para

ele aprêço de que vai hoje stJ'
que fosse elaborado um �'dos- ofereceu à liberdade e à li- àquela finalidade, sem que

alvo, levamos-lhe nO:3.>o cor-
sier" dessas 'publicações em siua dos últimos pleito,� fe· fosse contestado por nenhum

dial abraço.
ridos no Estado. No colendo dos senhores deputados, En-

DEPUTADO PEDRO Tribunal de Justiça presic;e a tre outras consideracõ�s

KUSS Câmara. Civel e se projeta ainda, em torno do m�sm�
pela sua invejável cult.ur? assunto - Arrendamento ge
juridlca, A's provas de estin-'fl neroso de Proprio das Cal,
e aprêço que lhe foram 011- das, o Dep, Lenoir, analiz0u,
tem tributadas, juntamo;; <11: também, várias clausula" elo
nossas respeitosas homemi- Contrato a ser celebrado pelo
gens. Estado de Santa Catarina e

pela Sociedade vencedora da I

O sr. Pedro Kuss, deputa
do à Assembléia Legislativa
e prestigioso prócer político
na zona Norte do Estado,
onde é -progressista indus
trial, viu-se ontem, data
do seu ai:üversário natalício,
envolvido pelas mais signi
ficativas provas de estima e REGRESSANDO··.
apreço,
Em Mafra, onde reside, o

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comer- ilustre deputado se projetoú

ciá:ios, pela Comissão Local de Eleições, na forma do como um alto e sadio valor

arb�o 12 das Instruções baixadas pelo Departamento tanto político como no sei�
NaClOnal. de Previdêncial Social, em, ob�diência ao artigo da classe ervateira. Daí o ca-

30 da LeI nO 2.155, de 2 de janeiro de 1954, CONVOCA ber-Ihe a direção política e

os Senhores Delegados-eleitores: 1) representantes dos administrativa daquele mn'::

Sindicatos d,e categoria profissional (de empregados) a
nic�pio e a representacão

compar�cer as 9 horas do dia vinte e oito (28) de abril
dos seus pares, junto ao I�S

do corrente ano, e 2) representantes de Sindicatos de ca-
tituto do Mate. Nesses car

tegoL'Ía econômica (patronais) a comparecer às 9 hOI'as gos, com a objetividade d.'
,

que considerasse » di<;curso

do dia trinta (30) de abril do corrente ano, a' sede des-
sua experiênCia, prestou re-

I t NO a
do Dep. Lenoir Vargu", (:0'1)1

ta Delegacia, sita a rua Felipe Schmidt 110 37, 10 andaI',
evan es e assinalados servi- TA DA 16 C R

. '
declaração de votos da Ban-

sala da Secretaria, nesta Capital, para a eleição, em As-
ços a terra mafrense e à in- - "Afim de tratar de as- ,cada do PSD. Posto em '/ota-

sembléia de Deleg�os-elei'tores, dos Membros Efetivos
dústria do mate. Na Assem- suntos de seus interesses, são ção o Projeto de Arrenda

e. Suplentes do COl}.selho Fiscal do Instituto, das respec-
bléia ,já �e_m demon�trandl) solicitado., Ia comparecerem, menta, foi aprovado com

tIvas categorias,
' Sell1pl� �lgllante aos mteres- na Junta de Revisão e ,Il_lis- uma sub-emenda ao ,Ad1·tl·VO

_

__ ses pubhcos e aos anseios t t" 16"
�

No caso de nao ser alcancado o quorum previsto no l' ,_

1 a.men o oa a. Clrcunscn- do DeputadQ Olices Caldas.

Parágrafo único do art. 21 da; citadas Instrucões, isto � a" t
popUJaçoes (;Ue repre- ({50 de Recrutamento, acom- (O discurso do Del). Lenoir

é, a presença de" pelo menos, 2/3 (dois tercos)" dos De- senA .a. . "panhados do respectivo Cer- Vargas, será publw3.do na

1.
'

., SSOCla11do-hos as home- tifOc' j A" t t
.

egados-eleltores ela respechva cateO'ol'ia a eleicáo assim' __'

1 auo l e llS a111en o MI.. oportunidade, logo após a

. ,.

." _, nagens que: outern lhe fOF'1' lít�r s ·d· F .

transfenda, se,1'a reahzada, 110 primeiro dia útil imedia- tributad- _ 1" . .." 11 _ ·1."1
a, O .e1 acuas. sua necessária composição).

"t " , 'h
' ,a", �\ .. ,nos- ,. l' Apostolo SpY'os D'

"

o,' a mesma " '3' e' local, eom quaiquer número de Dele- abraco do� d ESTADO'� "

,I 1am8.11... Em Explicações Pess',�:ds.

gados presentes, independentemente de no�a .éol1vocàção a satlsfac'io �le: c .
.'
com ta�'as - Carlos Ronald Sch- falou o Dep. Estivalet Pí�'es,

, F 'ar" C:-, n' N ,'t J
� .

,
,'.'

<

.:� umPlImen-1
mldt ..,.,. Oaniél Pereira elo' 'd '" t

I

'lCI,S"CO ,amar .. 1 .e o
,

. oao Baptista Bonn.assls 1al' um velha,' e" n .t .
'

"

'. ';':' "",. ',',
..

, ," rapl ameü ,e, sobre a �'1:Jro-
" D

-

,d'
/"" - -,:_. -' .

' , J UI o preza- Santos �- Dllson DJOmsio d,,'� '"

"elega o
. PresIdepte C. Local Elelçoes i ao amigo deste jornaL Freitas",

, ," vaçao' u'a"g conllas do .F,í-u�Iei'.

!'
,,,, Executivo etc,

ra permanecesse mais de

quatro anos na Prefeitura
de Florianópolis, não tivesse

provjdeneiado àquela limpe
za. Foi aparteado pelos Dep.
Clodorico Moreira, Paulo

Bornhausen, e Laerte V,le.ira,
da UDN, e pelos Dep. Iivo

Silveira e Estivalet Pires, uo

PSD.

Fleríanópolís, Sábado, 16 de Abril de 1955

INAUGURACÃO DA PONTE NA
,

ESTRADA DO ABRAO
No próximo domingo, no' de sorte tal que será possível

período' da manhã, segundo a entrada pela rua Arací Vaz

comunicado do Gabinete elo oanado e saída pelo outro la
sr. Prefeito Municipal, dar- elo.

se-á a inauguração ela Dante Há anos que a gente da

da Estrada do Abrão, que li- quele bairro reivindica esta

ga Capoeiras a Bom Abrigo medida da administração
Referida ponte é de címen- municipal. Podemos agora

to armado, construida com informar aos nossos leitores,
recursos próprios da Prefei- que o sr. Osmar Cunha, go
tura e é a segunda a ser vernador da cidade, preteri
inaugurada pelo govêrno elo de levar' à efeito dita mau

sr. Osmar Cunha em cinco guração ainda nesta semana,
meses ele administração, o provávelmente sábado, à tar
que vem atestar o seu tra- de.

balho arrojado e operoso a A concretizar-se tal medi
frente dos negócios do nosso da, não podemos deixar de

município. aplaudir a administração
O povo de Capoeiras e de municipal que, realmente,

Coqueiros, tem agora resol- vem trabalhando pelos lnte

vida mais um grande proble- rêsses de nossa terra e de

ma, mercê os esforços do go- nossa gente,
vêrno municipal.

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

ECITAL-
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS

COMERCIARIOS

Delegacia de Santa Catarina

ELEIÇÕES PARA MEMBRO DO CONSELH'ü FISCAL

-0-

Reiniciado o calçamento dá
rua Pedro Demóuro

O sr. Osmar Cunha, Pre

feito Municipal, em seu pla
no de administração, vem

colocando em relevo o popu
loso bairro do Estreito, cujo
desenvolvimento, para felici
dade da Capital cata.rinense.
é público e notório.
O calçamento da rua San

tos �"raiva vem se proces
sando esplendidamente e de

vel�á, brevemente, atingir o

município de São José. Ago
ra, a Prefeitura Municipal de
;Florianópolis, vem de reini
ciar o calçamento da rua Pe

dro Demouro que atingirá
Barreiros" prosseguindO até
o limite com o município de

Biguaçu.
Indiscutivelmente, é um:,

obra 'digna de todos os a

plausos:e irá facilitar ba;,
tante o tráfego dos ônibus

para- aquela zona.

-0-

Rua Antonieta de Banos

Velha aspiração dos mora

dores do Bairro de Fátima, é
a abertura da rua Antonieta
de Barros, ligando-a com a

rua Coronel Pedro Demouro,

--- concofl'encia, não recebendo,
também, d-esta vez; nenhuma
contestação dos deputados

WASHINGTON, 15 (U. P.) que eram a favor, 'do Anen
_ Anunciam os serviços de damento. Após fazer critica:,
imigração norte-americanos, severas a diversas clausul::>,s
que partirão com destino ? do referido contrato, e le1' a

China, no domingo, três es- relação dos acionistas, deí
tudantes Chineses. ,Esses jo .. xou a Tribuna, o Dep. Le
vens fazem parte do grupo. noir, sob estrondosa salva de'
de 76_ estudantes q'.le tiveram palmas dos seus colegas de

autorização recentemente, bancada. Pelo DeD. Estivalet
para regressar à China. Pires, em declaração de vo-

tos, foi solicitado da Mesa,

Comunicação à Praça
Avisamos aos senhores embarcadores e clientes em

geral que ,11 partir do dEI. primeiro deste estamos obedecen
do novas tarifas .de rrétes, acatando as ínstrucões do nosso

Sindicato em São Paulo (SETICESP), oficiaÚza'ndo o an

mente aprovado em agôsto, elo ano passado e que nunca

fôra aplicado, sendo agora ,'forçadà sua aplicação em vir

t�de de aum�ntos cons�antes do material rodante, chassis,
peças, accessóríos e ainda ultimamente a gazolína.

A nova tabela aprovada é a seguinte:
São Paulo á Florianópolis - Cr$ 2,00 (Carga pesada)
Cargas leves e volumosas - Preço a combinar.

Florianópolis, 10 de abril de 1955.
EXPRESSO FLORIANóPOLIS LTDA
TRANSPORTES RISTAR S/A.

H O J E
Jantar danceníe no

,

LUX HOTEL, das
21 às 24 horas

\

=1
Quando, há dias, destas colunas, apresentávamos

um PIaninho para substituir o majestoso Plano de
Obras do govêrno, in finis, do sr. Irineu Bornhausen
não pensávamos que essa nossa iniciativa viesse a
empolgar a opinião pública. Como os leitores estarão
lembrados, sugeríamos' que o govêrno, in extremís,
largasse mão do tal Plano de Obras Mirabolantes e

se concentrasse, com toda energia e decisão, no PIa
ninho, o qual se resume ao seguinte, a ser realizado
nestes 10 ultimas meses de adrninístracão:

a) - solução do problema da luz;
b)' - solução do problema do leite.

Atirado ao público, assim sem maiores pretensões
o PIaninho está recebendo consagradores aplausos �
louvores do povo, através manifestações ele todas as

classes, sem distinções pa rtidárias.
Não era intento nosso, porque contrárlo rà

nossa

réconhceída falsa modéstia, dar puhlicídade às elo
quentes provas de solidariedade recebidas pelo Plani

�ho. FO�110S: entretanto, vencidos pela avalanche qua

,h-quantl�at1va dessas demonstrações de apôio e, já,
ag'ora, so nos resta divulgá-las:

OPINIÃO DE CANDIDATO
Rio 10 - (Catete) - Acabo tomar conheciment.o

apresentação Pianinho, oportuno substitutivo Plano
Obras Equipamento. Visando dar solução casos luz e

leite dentro prazo resta ilustre governador BOl'nhau
sen terminar sua operosa fecunda administp_cão Plro

n�n�o �ondensa vantagem não aumentar impostos ""e
dlmmull' custo de vida povo, desonerando martirio
black-ont e sofrimento filas. Acresce ser realizável
dentro prazo dez meses com o que governo atual li

n�itar� sua ação ao periodo constittucional, sem inva
sao barbara futuro quinquênio que deve ser inteira
responsabilidade seu sucessor. Lembro ainda binômio

�la,ninho. dar� eminente governador Bornhausen glo
llo::;a satlsfaçao entregar novo governador a Capital
como a recebeu seu antecessor, isto é, livre ambos pro

b�e�1as. �co�h.a êsse jornal todo meu entusiasmo mag

mfl.c� o?Jetlvldade PIaninho, cuja execução tanto be- '

neflclara valo:'os� população nossa Florianópolis.
Atenciosas saudaçoes. JOl'ge Lacerda.

FALAM OS LIDERES
"As injunções políticas e o cargo de líder da, U. D.

N. me obrigam a defender o Plano de Obras e Equipa
mento. Particularmente, como cidadão, dou ininhas
prefer�ncias ao PIaninho, porque prático, objetivo;- des
necess1tado de defesas forçadas". DelJutac10 Lael'te
Ramos Vieira .

"Como líder do govêrno admiro o prodigioso Pla,
no de Obras. Como democrata, estou com o povo' c'o
mo cristão, solidarizo-me COll1 o sofrimento' do.4
semelhantes. O Plano aumenta impostos; o PIa
ninho diminui o custo de vida; o Plano deleita' o Pla
pinho dá. leite; o Plano tem filas de obras; o PIaninho
aC�ba com. as fil_as; o Plano é para o comêço do govêr
no, o Plamnho e para o fim". Rubens Nl\zarell0 Neves,
delllltado do P.D.C. e líder do' govêl'no.

"O Planiho é um notável vice-Plano. E é preciso
valorizar os vices". Mario Ol'estes Bruza, vice-líder da
U. D. N,

OPOIO CLASSISTA

"�. Sindicato das Donas de Casa, l't:unido em As
semblela geral, discutiu o formidável PIaninhO', apre
sentado por V. S. Presentes 163 associadas, toclas usa

ram, d� p�lavra para aplaudir a' nobre iniciativa, que
trara a nossa atormentada classe noites com luz e

.

mad:ugadas. sem fila. Por unanimidade d�' votos, ;)

�lanlllho fOl aprovado. Ficou ainda decidido, por pro-'
posta das prezadas consócias Lucíola Guerra Sombra.
e Joana Dias Madruga que o Sindicato irá ao Exmo.
Sr. Governador do Estado para pedir-lhe a oficializacão
d.o Pianinho e a sua consequente reinessa ao Legis'la
tlVo, em substituição ao Plano de Obras".

Maria Leite das DOl'es - Pl'ésidente.
Maria Dolores da Luz - Secretaria".

. �' •. '.- •. ( l�
..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


