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Transtormado em lei o prelete do Dep.' Joaquim Ramos.
PaU,ará a União fornecimentos de carvão nacional para as ferroviasldo·seu patrimonio.
RIO, lti CV. A.) _.,- Pela s_e- pre�ldente d� Republlca. ao

I Sobre o projeto e ato pra- teve em mira: a) - Evitar mesmo desenvolver tarefa vão nacional liquida suas Paragrafo 2.0 - Excluam·,

gunela vez no :orren;e .

mes, I proJe�o ele le� qu: autor,lza � i tícado .pe�o ch:fe elo governo, o entorpecimento. e, quiçá, ii, I tão digna de amparo; !J) - contas com tal retardamento se dá autorização eleste artí

esteve o Congresso Nacional, Poder Executivo a pagar, P01 I a Comissão mista de deputa- ameaça de paralísação das Estabelecer uma medida e- sistematico -que vem impe- go os fornecimentos de com

r�uni�o, no dia 13, no Pal�- cont� do T�s�uro Nacional e I dos e -senadores elaborou' o atividades das Empresas Mi- quítatíva em relação ao tra- dindo o des'envolvimento des- bustível para serviços publl
CIO �lradentes, sob a presi - por �ntermed�o do Banco do seguinte relataria: "O proje- neradoras de Carvão Nacio- tamento dado pelo governo sa fonte de economia nacío- cos de transportes presente e

de?Cl.a do senador Gomes de B!'asll, f?rneCl,mentos de car- to teve início na Câmara' dos nal que, embora credoras do aos fornecedores de carvão nal, levando-a quase à para- futuramente executados por

Ohv�lra. 1� _:nova _reun_ião vao nacíonal as estradas de Deputados ele autoria elo governo de vultosas quantias, estrangeiro, aos quais paga lisação; c) - �esguardar' e terceiros mediante contrato

destinou-se a díscussao e vo- ferro pértencentes ao patrí- ilustre deputado Joaquim I se vêm na realidade sem adíantadamento, ao passo provocar o desenvolvimento com a União, .se não for esta

tação do veto oposto pelo, mania 'nacional. Ramos que 'com o mesmo recursos para continuar e que aos fornecedores de car- ao maximo de uma Industría a responsavel legal ou con-

...••.......•.tp.......
de base, necessarta à segu- tratualmente, por metade no

•. •.
J••••••••••••••••••••••, rança nacional, qúe· atenda .mínímo do "deficit" da res-

I DIRETOR
•

: I às necessidades do país nos ;p.ectiva e:iqploração. "Art.

i Rubens de : -10m,;••nti.oDi'- períodos de perturbação in- 2.0 - A debito do "Tesouro

A d R •

IriO
d. S. Cata.rina I. ternacional (guerra) mas so- -Niacional e por' conta do

"
rru a amos: fre sob todas as formas a credito que se abrir nos tel�-

. GERENTE ; Ano XLI
• concorrencíà dos combustí- mos do artigo precedente, o

Dom."nsos F. I· I
veis estrangeiros; d) - Pre- Banco do Brasil pagará díre-
servar as nossas florestas tamente às empresas de mi-

.
de Aquino t I

Mi 11 ..156 que, dia a dia, desaparecem neração o valor de seus cre-

I ... por criminosa derrubada, ditos mediante apresentação'
..................... . .

::.::.::.::::.:::..:�:..:...:....:...:..;:..:...�..:...__�__-:-_�. __� ..;_ .:..:..::...;;:.;.:...:;.•.=;:.:.:..:.;:.:.:;..::..::.:.:.:.:.:.:.:..::.::.:.:.:..::. sem o obrigatorio replantio de promíssorías ou outros 'fÍ-

Edição de hoje 12 paginas Florianépolis" DomÍllllgo, 17 de Abril de 1955 Cri> 100 imposto pelo Código Flores- tulos oriundos do forneci-
tal, devastação essa respon- menta de carvão nacional a

savel pelos enormes desertos estradas de ferro, nos quais

c/
fIItII Oulra ex perl"'eAnCI·a a- toAml·ca em Nevada que se vão disseminando pe- conste -expressarnente a in-

O r·OaçaO·
las regiões de transporte rer- dicação do fornecedor, do ti-
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cuase extinção dos regime' do, sua quantidade e a 'l'm-

Sermao o xmo r. rc - que se ornaram; pe a a esao sao a omica, es .ínada a ex - mos objetivos. poeira amarelada portadora
'-i -

�

bispo Metropolitano, por oca- ao Evangelho, o seu. povo perimentar a capacidade das TAMllEM NA RUSSIA ele radioatividade, na zona
d'agua que se vem observan- portancía a ser paga.

_

d
.

I f'ti" tê
. do; e) - Dezenas de milha- Art. 3,0 - Em cada ano

sião de coroaçao a Imagem a vum acre popu um suum armas a 0l11lCaS e as possíbí- 'SAPPRO, Japão, 16 (U, P.) central de Hokkido, a ilha
d D

. .

CM t I 21) líd d
res de famílias, pelo desel11-- será consígnada no Orca-

de Na._ Sa. as ores, a noi- a" . 1 a es _de resistencia à SU1. - A descoberta de poeira ra- mais setentrional do Japão,
•

d doml E dí
. prego de seus chefes - deze- menta Geral da Repu'blíca a

te, na Cate ral, no omingo ,porque ivina, a sua 0- enorme força. dioativa, no Japão setentrio- Os cientistas manifestaram
,..

�

b I'
.

NtI'
nas de milhares de mineiro" dotação suficiente para a Ií-

de Páscoa: ra, a sua greja, o seu reI- es a ocalidade, a 120 qui- nal aumenta a especulaçã-o a crença de que a poeira te-
'1'

.

t n
--

f t· 1 t d 1
- sem consignar favores, a- quídação pelo Tesouro Nacío-

Fecit mimmagna qUI po ens o, nao 30 rem as con in- ame ros o ugar em que se de que a Russia talvez tenha nha- sido carregada da Rús-
-

est: fez em mim grandes coí- gêncías do tempo, que, na realizam as experíencías, sob efetuado nova explosão ato-l sía pelos fortes ventos ocí-
penas assegurando o paga- nal com o Banco do Brasil

sas Aquele que é poderoso expressão do grande poeta controle da Comissão de E- mica. A agencia de noticias dentais.
menta do minério logo após do saldo da operação de que

(luc. I, 49). _ Senhor Repre- romano, tudo elesgasta e tu- nergía Atômica, pôde ser ob-
' seu fornecimento e necessa- trata o arr· 1.0, com juros e

sentante do exmo. sr. Pre- do destrói: tempus odax re- servado acentuado esplendor. POR'TARIA... BEM CARI'O'CAI
rias conferencias de peso e despesas correntes. Art. 4,0

feito Municipal; carissnnos rum. Pelo contrario, sobre- A nuvem atomíca, em forma
qualidade, número calorias ---

- No inicio de cada exerci-

·.t . -, .

t· t d f
quilo, preço etc. de acordo cio financeiro, devem seI' "-

Fiéis. -, De mm as COlsa.s, pOl-se aos acon eClmen o,) e ungo de cor rosado es·· RIO, 16 (V. A.) - ° dire- de diretor geral da Rádio
'"

t h t Ih
com usos e costumes normais P_urados os debitas das estra-

isto é, de mui as graças e umanos, raça- es, e, na curo, subiu rápidamente pa- tor da Rádio Mauá, jornalis- Mauá ao bravo, inclíto, des-

DA,
.
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-

e comerciais do país. das de ferro com o Tesouro
privilegiaS exornou eus o emel'genCla, governa- es os ra o ceu. Uma testemunha, ta Hélio Fernandes, baixou, temido e ,respeitado sr. Hei-

_

1
., d t· "C t'd fIdO projeto vetado foi devi- Nacional oriundos dos paga-

coraçao e a a ma pUrlssnnos es mos. amo um ves I o. a an o aos jornalistas,- eli3- hoje a seguinte ordem de tal' Muniz. Ca) Hélio Fernan-
..... d 'h- d 11 t d

damente estudado na Câma- mentos dos forne'cl'n'entos de,
de Maria S.s. To os, porem, ao e enve lecer o as as se que parecia um guàrd'l- serviço, em que dá instru- des, diretor geral".
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d I
ra dos Deputados tendo ob - carv.ão nacional efetuados 110

se podem resumir no ogma OIsas
.

a m. ,<I, SO o c uva o qua caiam gotas ções sôbre a transmissão de

t 1 M t'd
.. - .

h 'd'
tido pareceres favoraveis de exercício anterior.

· fundamen a da ia erm a- seu temo nao con eCel'il e agua. cargo ao novo diretor, on-

de divina, visto como sendo fim:" et }'cgni ejus non Ol'i_t A explosão foi prof�uzida tem nomeado pelo presiden- DESCOB'ERTO
todas as Comissões Técnicas. A regulamentação de tais

Maria, como-é, Mãi'de Dem�, fillis CLuc. I, 33). de uma torre de quatrocen-- te da República.
Na de Economia, seu relatot', debitas será feita por deter'-

porque Mãi de Jesus Cristo, E eis porque IVíaria 88., que tos pés e foi considerada Compreendendo os patrió- PODEROSO deputado Dias Lins, só opi- minação do ministro da Fa-
nou depois de ouvidas as

-que era DeUS, - a sua dig- o eterno Pai escolheu· para uma prova de importância. tlcos propósitos do exce1en· ANTIBIO''rICO
,

f' ·t
-

t d
sugestões e esclarecimentos

nidade e 'guasi in mi a. mai, .

no' .errj,po, e seu U,ni- Os obsel'vadOTeS
_
ém An-' tisí;ip).o s,r. ,P, l'esiden�e da Re- .

.

t M .. I 1
" i.

•

� ". NaVA IOÍHl-l.iE, 1(1 (11. r)l'e�ad(}s pelos s1's. Osvaldo
Mãi de Jcsus,:Cl'lS-:'OY. a- ge11i,'Lo: ..

':V aria', tLC. i}U::l ll1ttu-S'1 gélTs Peal{, ,'!i9 1;8 tluildtll5tl'lYJ. i)úbUca adnomear o sr. J:Iei- / -'

ria, de flua natlls est Je,.us "st !esus., "humIlde e alt:ol
I do local

..
da '4":Xp!é.sã:o, pUde-I tor Muniz para .cliretol' geral

P.) - Dois médÍGos vene- Pinto da Veiga, Oton Tavares

(Mat. I, 16). Quem é 'Jesus- mais que todi;f cri-antra", é, e J ram'ver um� bola ge fcrg.o de' dá RádIQ Mauá; cõmpteen.:. zue]al1O-s en.co11tra.ram um de Araujo Lima e Ad.emar d8

.Oristo? ° anjo que foi envia- sempre f?i objeto ele deVoGã0! proporgõe.'l pelo', menos nu .. dentlo. que .-i: ei:;épJ;l� 1,1< .àhi antibiótico que� .ÇIll'á, c_om rari.a:,. l'espe:fivamente,_ exc-
do a Maria se incumbiu de e' de enlevo por parte dos 1 mnte cinco 'segundo!? 3ôbre um homem de cpndu�-a !á"'Qid'ez Re111 pl'e-ce"clentes,fos cutor d9 pla.ho de carvão lla;�

C'ISOS de bJ
. cional, 'diretor dó DJ.'IiEF e-

esclarece-ia, Cristo é, ante,s ve:'d�deiros critãos - -os

li
Informou-se qüe novas ex- ilíbada,

exemPlar,.
honestis..

•. . enorragla, se- •

de tudo, o Santo, o Santo Cl'lstaos das catacumbas, co' ft. 3ima e de competencia pro� gl1ndo se 'infohnou, ,hoje. Os DADEM, em mesa redondfl

por excelência, o tres vezes mo os cri�ãos dos tempos
.

.. vada; compreendendo que o
,drs. Rafael l\1:edina, chefe para a qual foram convida-

I P·ERACCHI I
le I t'

-

d I t't dos espedalmenté. Na de
Santo: quod nasce�ur ex te pres·entes; reconhecida ben- � sr. Heito:_' Muniz' tem -um

( nves Igaçoes o ns 1 u-

l N
.

1VI' d Finanças também seu relator
sanctum (Luc. I, 35). Santo, avent�rada, s�m int�rrupção, HOIVIENAGEADO passado e.norme de serviços o 1 IolClOna eneZl1e ano e

fonte e consumação de toda atraves de tOClas as Idades, e
. 'o' _ ", ,prestados a democracia e ao Venereologia, e Porfirio Ira- deputadQ Clovis�Pestana, fiÓ

a santidade. Por ela, CO'll cult.o, guardadas, embora, as AP)OR'IOOs ALEGRE, 16 \V.
�rasil. zabal, 'especialista em mo-

se manifestou depois de ou-

_

't
- . amigos e correli- l' t' d CI"

vida o sr. ministro da Fazen-
ela, é que a Igreja e san.a, deVIdas proporçoes, e e sem-

. Compreendendo que Q sr. es 'Ias venereas a 11llCa

como professamos no Credo: pre será inseparavel d'Aque.. gionários do sr,. Peraccfü
Heitor Muniz é um aclmi- do Instituto, descobriram a

da, ofereéendo, em canse',

C d t P 1 Ih f·
. Barcelos prestal'-lhe-ã.o uma d b'

� d' quencia substitutivo que vem
re o u-nam, sanc um. .. ar I e que

_

e eonlOU o
�

pl'l- nistrador elos maiores e de roga, com maçao e auro-
__ homenagem de sentido poli .

1
de ser fulminado com o veto

ela, essa multidao de santos, meiro vagido e o mais terno
'

-

predicadOS reais e auten.ti- rmcina, su fadiasina, .sulfa-

no passada e no presente, qlle pensamento, pendente dos tico, a ter lugar amanhã, n!'\
cos; compreendendo que, é'meracina -e sillfametacina.

em apreço.

estão para a Igreja espiritual braços da Cruz. Inseparavel se�e da �s,sociaçã� dos Cal-
portador .de tantos título5, For administrada em table- ,No Senado Fed.eral, tam,

como a.s colunas, que o Sl18- no Clllto, COIUO o e' na poesI'a',
xelros Vl�Jantes, a. _Rua .

D� l' 'a el'''l'c H' tes a 70 doe t'es 1
.

I
bem _sobre o projeto vetado

.
.. _ g 01'1. ses '.os, o sr. el- c.' '. 11 ,( os quais foram ouvidas as C - 'N -o::

· tentam, estão para o templo na arte e como é natural .Laura. Ate ontem, Ja haVIam
tal' Munj'z teria que ter uma 69 fICaram curados em 24 .

oml:;SO_"
". ,

se inscrito para a homena h I f
"

de JustIça, Economia e Fl'·
material, como o gênio elo nas proprias paginas do S:i- '.' .

-

recepçã0 condigna; compre- oras .. 11 ormaram os dOIS .

artista eXIJreSsOu na mon-Ll- gra.do Evangelho, Q1Iel"1 n<\(1.) gemo maIS de 2
..00.O pessoas� d d

'
, .

1 me' l' 4 t bl t
nanças, que depOIS de meti-

, -- en en o �ue� e prec1so e evar / �cos �ue a e es, o culoso estudo lhe del'uln "�.
mental basílica de S. Pedro: conhece, entre cristãos, quem

Sera orador oflcla'l da festa
a translmssao do cargo de maXII110 utIlizado no trata- rece' f

" ....,..;. p .•

flor'es a embalsama.rem o.' na-o l'ecl·ta, entI'e e�pel'anc.os'"
o deputado Hélio Carlomag- ct' t 1 dR' d' M ,'I t t.'

. les avoravels, sem emet:c-
, w 'j Ire 01' g'era a "a 10 aua ,men o, plveram um custo de da ' d- f' I'

.

J'ardl'ns n1.isticos da esposa de e comovido', a bell'sSl'111a 01'''- no, líder,da bancada estadual 'lt d d
'

d
. .s, sen u a ma apl'ovado e

n a a ura os eseJos o sr. apenas 52 centavos venezue- mand l'
.

_

d
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Cristo, COIUO aCl'llelas Cl1J'0 c
.. a-o, e 'tl'adI'cI'onal Sub tlll'lIll pessedista. 'd t d R 'b" I'

,< aeo a sançao o pre'u··
_ presl e11 e a. :epu ,!Ca: Re- a.nos, ou sejam, 17 cents. de d' t d TI -' 11'

'

f lt t" .

'd' d
/'

I d'
"

en e a F..epu)!Ca
per ume exa ou em ex ams pi'oesI mm, e Nossa Senho- so vo: eSlgnar o contmuo dolar. Os tratamentos ante-

.

.0 'velho patriarca Isac, ao ra? E' um grito ele amor, e 'NOVOS MEMBROS Renato Gomes Monteiro para Ti01'es custavam de 5 a 11
lançar a 'benção sobre o seu confiança de patroCinio e receber e transmitir (I cargo vezes mais.

O TEXTO DO PR�JETO
filho Jacó.. valimento da grande Mãi DO CONSELHO Estava ele, então, assim

Além do altíssimo' NACIONAL ,DE ' C.UDATA�O' INAUGURAD'A' redigido: - "0. Congresso

de os seus tesouros de infi- valor historico-teologipo, é

l
u. Nacional decreta: Art. 1.0 -

nita misericol'dia. Enquanto um comovente éco da era PESQUISAS RIO, 16 (V. AJ - ° pre- on� horas e trinta, sendo E' o Podel' Executivo auto,

viveu, não foi a justiça, foi dos maTtires, que a Maria RIO, 16 (V. A,) - ° pre- sidente da República segui- aguardado pelo governador rizado a pagar, por c,onta do

o perdão. Que o digam Pe _ SS. recorriam na expetativa sidente da República assinou rá hoje para São Paulo, on- Jânio. Quadros, e por altas Tesouro Nacional e por in

dro, Tomé, Mateus, Zaqueu, dos horriveis tormentos qll� decI'eto nomeando n o vos cle vai inaugurar ófícialmen- autoridades' civis e militares termedio do Banco do Brasil

O' Bom Ladrão, o Centurião, os aguardavam. Da época elos membros para o
- Conselho te a refinaria de Cubatão. O que o acompanharão até flS os fornecimentos de' CÇl,l'vi'i.o

a Samaritana, a Madalena" martires, pois se ha quem 'Nacional de Pesquisas e 'qUf) sr. Café Filho chegará às· instalações da refinaria. nacional feitos pelas empre-

_ Pedro, que nega; Paulo,' prefira data-lo do seculo 40 sãp os srs. Arnaldo Kru, g-e- sas industriais às estradas de

que persegue; Tomé, que du- outros, com reconhecida au� netista chefe do Instituto E- A VIAGEM DO PRESIDENTE' .ferro pertencentes f_l0 patri-
vida;, Mateus, agarrado 10 toridade, 'atribuem-no, ü conomicG de Campinas; pro- mania da União.

telônio; Zaqueu, ainda maIs mais tardar, ao seçulo IIi, fessor Marcelo Dams de Son-- RIO, 16 CV. A.) - ° presi- xada Mário Gibson Alvi;S Paragrafo 1.0 - Para esse

ao dinheiro e ao modo ilícito Com que devoção e confian- za Santo, da Faculdade de dente Café Filho emb:uca,rá Barbosa, secretário narticu- fim fará, pai' melo de con

de obte-lo; a Samaritana, "�, ça não se dirigiam a Nossa Filosofia da Universidade d� no próximo -dia 19, terça-fei- lar do ministro das Relações trato com o Banco do Hru-
·

mulher dos cinco maridos; Senhora os nossos pais na fe, São Paulo; prof. Olímpia du ra, às 16 horas, no aeroportJ Exteriores; sr. Raimundo' de sil, operação de credi.to. anu

vivendo com um sexto que .naquele,s tempos tormento- Fonseca, diretor do Instituto do Galeão para Portugal. Brito, médico elo presidente almente, renovada, destinada

não era seu marido"; ou "es- sos, em que, para não :pega- de Pesquisas do Amazônia; ° chefe do 'poder executi- da República; majoT ArnobiG ao pagamento do forneci

sa multidão imensa, a gran- rem a fé e _renegarem a Je- professor Francisco de AssIs v-o descerá do aviào em Ca- Pin.to Mendonça, ajudante menta do carvão e assim <üs

de pecadora das cidades, to- sus Cristo, expostos estavam Magalhães Gomes, catedráti- sablanca a fim de embarcar de' ordens do presidente da criminada para o proxíll1o e

da essa carne humana que as à contingencia de derrama- co de física da Escola de En, no cl'11zador "Tamandaré", República; capitão tenente xercício:

paixões cegam: arrastam, [.l,- rem a fé o renegarem a J2- genharia da Universidade ele no qual chegará a Lisboa no Már-io Guarita; ajudante de Estrada de Ferro Central

viltam, chamada, no Evan- pr'Opria vida! A� catacumbas Minas Gerais; professor Pau- dia 22 do corrente. ordens do ministro da Mari-
. do Brasil, 100 milhões de cru-

gelho, sob o nome mais ceIr- são, hoje, os lares, os orato- lo Eneac GaIvão, da Escola E' a seguinte a cümitivd nha. zeiros; Viação Ferrea do Rio

ore entre os nomes pecado- rios, as Catedrais, E' reviver de Medicina e de Filosofia do que acompanhará o prasi·- Grande do Sul, 170 milhões

res, e o mais resplandecente seculos e seculos de intensa Instituto Biológico de São ciente cla República: sr. An- de cruzeiros; E. }". Leopoldi-

entre os nomes convertidos: piedade cristã, e, ao mesmo Paulo;_...p-ró(essor Paulo ·de Sá, tônio de Faria, .embaixadm' nà, 60 milhões de cruzeiros;

Madalena". Não há duvida: tempo, de conforto e vali- tecnologista-chefe do Insti· de Portugal; emb)üxadol' A VACINA SALK Rede Mineira da Viação, 50

Cristo, nesta sua primeir:� menta de Maria 8S,,'· como tuto Nacional de Tecnologia, Raul Fernandes, ministro das NA ITA-LIA milhões de cruzeiros; E. F.

vinàa, não baixou ao munelo eles repetirmos: aSoQ vossa e dr. Sebastião Sant�na Sil- Relações Exteriores; vicE-al- Noroeste do Brasil, 50 mi-

para julgar e condenalJ (Sc). proteção nos refugiamos, va, técnico de adl'ninistração mirante Amorim do Vale, ROMA, 16' CU, P.) - A lhões de cruzeiros; Rede da

12, 17), senão para en�inaí" santa Mãi de Deus, não des- do DASP. F01'am..-aincla pror- ministro da Marinha; sr. Jo-- vacinação cómpu!sórfa po- Viação do Paraná e SantA,

converter e perdoar, A' sal- prezeis as nossas suplicas rogados de acorào com o ar- sé Monteiro de Castro, chefe ,derá ser ordenada na Itália Catarina, 40 milhões de cru

vação, antes de tudo, aos em nossas neces!?idades: mas tigo 7,0 da lei n. 1310, para do gabinete civil da prasi- quando a vacina Salk for zeiros; E. F. Tereza Cristin<l"

Judeus, que, alias, o aega- rem o sangue e perderem a exercerem em novo período, dência da República; sr. 0- disponivel no paíS. Ei� o 10 milhões de cruzeiros; E,

ram, recusanel.:> reconheee- perigos, ó Virgem gloriosa e os mandatos dos senhores seaS Martins, secretário par- -que o Comissário da Saúàe F. de Santa Catarina, 10 mi-

lo; mas tambem a Gregas e bendita". ,conselheiros Carlos Chagas ticlllar do presidente Caf� Pública Benjamillo de Ma- lhões de cruzeiros. Total

Romanos; a todos os pOV03 (continua na 8a. página) i Filho e Bemardo Geisel. lho, conselheiro, da I?mbai- ria di5fie, ontem � noite. 1500 milhões de cruzeiros.

/'

zenda, sem prejuizo porém do

financiamento normal e con�

tUiu:li.do do cOlnbustivel na

cional para serviços de tr,uns,·
porte ferl'oviario na forma

prevista 'nesta l�i. Act. 5.0 -

Ó Orçamento da'União con

signará as necessarias dota

ções para o cumprimento da

presente lei até o limite de
500 milhões de c,ruzeiros. Pa-

Mas .Cristo alia à santida- de Deus.

ra o ano imediato ao da pu
blicação da presente lei, o

orçamento da União consig··
nará a verba necessaria para
a observancia do Artig� 1.0.

Paragráfo único - Será
feita anualmente a apuração
do saldo das contas entre c

Tesouro Nacional e as estra
das de ferro pertencentes ao

patrimonio federal e referi
das nesta le(para a devida
liquidação, mediante encon

tro e balanceamento dos res

pectivos debitas e credito,>.
Para esse fim, todavia, 50%

. do valor das faturas de ca.r

vão nacional pagas, por in
termedio cio Banco do Bra
sil. (Art .1.0) serão apurados
e computados a debito da
União Federal. Art. 6.0
Esta lei entrará em vigor üa
data de sua publicação revo

gadas as disposições em con":
traria".
Iniciados os trabalhos, foi

lida e aprovada a ata da..
sessão anterior, procedenelo
se logo pós ao debate relati
vo à materia constante da
ordem do dia. Anunciada em

seguida sua discussão, dela
,se ocuparam, combatendo ()

veto, os deputados Ultim:J
Carvalho, Saulo Ramos e

Clovis Pestana e, defendencl.o
o ato prático pelo presidente
da República, o sr. Adauto
Lucia Cardoso. Encerrada a

discussão, verificou-se a vo

tação por escrutinio secreto.
A' chamada nominal res

ponderam 256 congressistas.
·Recolhidas, contadas e a

puradas as cedulas, o sr. Ne
reu Ramos, então presidindO
os trabalhos o senador Car

los Gomes de Oliveira pro
clamou a rejeição do veto

por 185 votos contra 69 e 2

em branco. E como. nad3.

mais havia a lràtar, a sessâo
foi logo após encerrada. Em

consequencia da decisão do

Congresso, tornou-se lei ()

projeto que acima já trans-

crevemos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flúdanópolis, Domingo, 17 de Abril de 1955 o ESTADO

() ESTADO

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim' de .impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam
�

tais prátieas, torna público e chama a atenção
de todos os proprtetáríos. de terras e Iavradores em geral,
para a exíg ênr-ia do cumprimento do Código Flor stat

(Decr. 23.793 de 23-1-1931) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem soíícltar,
com antecedência, 'a necessária licença da autoridade í'lo- Ano .•.. , ........•.. k$ 170,00
restal competente, conforme dispõe 1) Código Florestal em Semestre , Cr$ 00,00

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os Infratores No Interior

t
Ano .. Cr$ 2�O,OO

sujei os a penalldz.des, Semestre , Cr$1l0,00
REFLORESTAMENTO Anúncio mediante -ontráto.

E
. - , .. • Os originais, mesmo não pu-

sta Repartíção, pela rêde de VIVeIrOS Ilorestals, em blicados, não serão de olvidas,

cooperação, que mantem no Estado, díspôe de mudas e se- A direção não se responsabilizá

mentes de espécies \lúrestais e de orna mentação para Ior- 'lI.elos cOIl,ceitos emitidos nos ar-
� , t1,g'os aasinadoa,

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo-

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

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco nu INFORMAÇoES

I UTEISBrasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. �

Os interessados em assuntos florestãis, para a obten-
'

-0- 1ção de maiores sclarecimentos e requererem aatortzação O le,itor enco_ntl'ará, nesta ,co- C A S�' A
. . _

lu na, 'lnformaçoes que, nec aíta,

d� .h.c.ença�ara ,qUe.lma�a e d�rrubad.a� �� mato.' devem diàüamente e de imedia;_o: n
PROCURA-SE, COM URG1l:NCIA, CASA PARA

dtrígír-se as AgencIas Florestais Munieípnís ou díretamen- JORNAIS xeleto, � ALUG '\.R PREFERENCIALMENTE E"i'l- BA'-lRRO R"L'_
t t R tí

-

lt d' S t D t)
O Estado 3.02::1 ..,", I . I 1V� • .1:<

e � es � �epa�' içao, SI na a a rua an os umon nv. 6 A Gazeta .. ,............. 2,656 SIDENCIAL.
em Florlancpohs. Diário da Tarde 3.5791 T t L H t I A

Telefône: 2.470 Caixa Postal, 395. IA Verdade,.;:........... 2.�10 ra ar no ux o e - ......pt? 503

Imprensa Offcial .......• 2,688

Endereço telegráfico: Agrisilva - 'Ffortanópuffs, S. C.jHOSPI'!'AIS"

� Caridade: �

(Provedor) 2.314

I
(Portaria) 2,036
Nerêu Ramos 8.881
Militar ..167
São Sebastião (Casa de
Saúde) ...... , ...... :.. 1,1158

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .,.......... 1.121

: CHAMADOS UR
I GENTES
.

Corpo de Bombeiros .... 8.811
! Serviço Luz (Reclama-
I ções ) •••••• , ••• ,...... 2,404
Polícia (Sala Comissário 2,038
Polícia (Gab, Delegado).. 2.1í9 •

,COMPANHIAS DE

I TRANSPOR'IES
i AÉREO

1
TAC :

.. ,................ 1,700
[ Cruze

í

r-o do Sul 2,600
-----------------------""_ [Panair .. , ...•...........

8,Ma

IVarig l!.321í
Lóide Aéreo •........... ,2,402
Real..................... 2,358
Scandinavas 2,1500
HOTÉIS
Lux ....................•
Magestic .. , .

Metropol .

Lã Porta , .

Cacique , .

Central .. , ..•......... , .

Estrela ....•. , , , .

Ideal .. " ...•...•.....•..

I�f����I�� .

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL

DEI,EGACTA ]"I,ORESTAI.

REGI0:SAL
"ACôRDO" COM O ES'I'ADO

SAN'I'A CA'fAl1INA
A V I S O

A ItvlOBIUARIA "MIGUEL DAUX" ilNICIÀNDO AScSUAS VENDAS OFERECE
�

A.DM.i�ISTRA Ç.iO
Redação e Ol'iduao. à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 T'el, a022
- ex. Postal' 1311.
Diretor: RUBEN"! .A. RAMOS.

Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habítada, com uma sala de' estar de' 3x6; dois amplos

quartos cosinha e Instalações sanitarras,' lugâr para

construir garage, s�to a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preco 180.000,00 -' parte financiada.

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, co�inha e insta

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

J an tar, cosinha e instalação saaitarta completa,
Ambas localizadas num terreno de 9x53, alto 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 no Estreito até Cr$ 100,000,00

duas casas, sendo uma de materia-l 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 frutíferas

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreitá.
Pode ser visitada a qualquer hora
Preço Cr.$ 220,000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em frente a Caixa D'Azua.
Preço cada Cr$ 10.000,00.
4 lotes no' centro da cidade. Otimo ponto para cons

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

/ uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pintada a oleo, preço Cr$ 90.000,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

IO,andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Gerente: DOMINGOS F. II.
AQUINO

Representantes:
Representações A. a, t- ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
,

'I'e l.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5"

andar sala 512 - São Paulo.

AssmA t'URAS
Na Capltlll

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Viagem
e

com ,segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)

Móveis Agência:
..-

Rua Deodoro � eBquina�da
Rua Tenente ,Silveir.a

Por motivo de

16ANCOdeGRf�ITO,POYULARII
_

,

� AGRíCOLA ". •
�

I

lW.o,:r� 16' '"

f'LOl1lANÓPOLIS L 51Õ.,e�'o.�,no. � .

2,021

2'276J8.147
3.321
8.449 I2,694
8,8711
1.669 r

06

6.625

1Navio ..Motor «Carl Iloepcken
i.:'

Rr..PIDE'Z - CONFORTO �'SEGURANÇA
Viagens entra FLORIA.NÚPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, Sio S.u

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

_4.8 escalas em S. Sebastião, Ilha B,La, Ubatuba fuiíl

prejudicarão o horário de chegada no RIO 04a) _

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKEiI

Raios X
•

xparelhagem moderna e completa para qualquer ezame

radiológico.
Radiogrnrtaa e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e figa;!o (cetecístograría).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insutla

ção das trompas para díagnéstíeo da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exavas dos diametros da bacia para orienta

ção ,do parto (Rádío-pelvhnetría) ,

Díàríamente na Maternid3,de Dr. Carlos corres.

----------------.._----,�_ .._,,�---

FARMACIA DE PLANTA0
2 Sábado (tarde) _ Farmácia Sto. Antônio _' Rua Fe

lipe Schmidt 43.
3 Domingo - Farmácia Sto, Antônio - 'Rua

Schmidt 43.
Peltoe

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

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna .- Rua 'J.'rajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano,
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra.
.

17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselhelro
Mafra.

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

Jipe schmtüt. \

23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

24 Domingo _ Farmácia Moderna - Rua João Pinto,
30 Sábado (tarde) -1i'armácia Bto. Antônio _ Felipe

Schmidt 43.
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias sto.

Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Bchmídt n. 43 e

Trajano.
.

� A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento,

INDICADOR P�OFISSIONAL.\ DR�ot�rsTPS
I·
Com I1rática no HOllpltal São

DR. 'WALMOR ZOMER l'�rancisco de Assis e na ":anta

GARCIA CRIa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

10ençaa do aparelho respiratório �Iplomadu pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA
TUBERCULOSE cíonal de Medlci,a da UnivlOr- Contult"'. R

.

V"t
�

�ADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA aldade do Brasil
0110. ua 1 or lIei-

DOS PULMõES Ex-Interno por conaurso da 1\la- teles, ,2� Tel. 2676.

Cirurgia c_lo Torilll:. ternidade-Escola HOrarl?s: Segundas, Qu...rtall e

"o-emado pela Facu Idade Naelo- (Serviço do Prof. Octblu Ko- $e�ta felr�s:
'ai de Medicina, Tlfiiololl'lata e driguea Lima) as. 1,6 as 18 horas.

l'isloclrurgião do Hospital Ne. ,Ex-Interno do Serviço de Cirur- ,Resldencla: Rua Felipe Sch-

rêu Ramal gla do Hospital I. A. P. E. T C. !l,lIdt, 23'.> - 2° andar, apt:, 1 -

'urso de especializa,io pela do Rio de Janeiro
• I e!. 3,00�. �

l, N. T. Ex-Interno e Ex-aul,- Médico do Hospital de DR. HENRIQUE p-RISCO-
�nte de Cirurgia do Prol Vgo Caridade Meil'elles, 22. DR. NEY PERRONE

Gulmarie. (Rio).' I DOENÇA,S DE SENHORAS PARAISO HORÁRIO:

,

Cons: Felipe Schmldt, 18 - �
P�RT OS -::- OP�RAÇO.iS . MÉDICO Das 13 às 16 horas.

MUND

,lone 8801 Cona. Rua Joao PInto n. 16, Operações _ Doenças de Se-
For'mado pela Faculdad. Nac!

Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 hora,s. I, nhoras _ Clínica de Adulto'a. Tel.: Cons. - 3.415 ....:.. Res. naol de Medicina Universidade

R P 1 h t d d à
' d B '1 Puericultura - Pediatria

es.: - Rua Esteves Junior, .e a man a a en.e 1 -

I Curso de Especialização no
_ 2.276 _ Florianópolis. o raSI p ,

1
30 - FOlle: 2396 rlan:ente no Hoapltal de Hospital dos Servidores do.i· t �IO DB JANEIRO T �el"lcu tôr do Departamento

, CAarI?ade., tado. ·-1'
Aperfeiçoamente na "Casa de NaCIOnal da Criança. Ex-Adsis-

DR YLMAR CORR.A ReSldenCla' DR. MARIO WEN- S d s- M' 1"
tente do Prof, Martagão Gesteira

. �

I R 'G
.

1 D'
(Serviço do Prof. Mariano de DHAUSEN P tauFe ao 19ue

na U.niversidade do BrasI·I. EY-
CLíNICA MÉDICA

ua. enera lttencourt n, Andrade)
1'0, ernando Paulino .

�

. 101 interno por 3 d S
. M.edlc.o do Instituto Fernandes

CONSULTAS das 10 - 11 ho- 'T' 1 f . 2692
Consultas - Pela man.... no CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS anos o erVlço

e e one
.... d C" Flguell'a-Servi..pos d,os Prots Ce-

I . , . Hospital de Caridade, I E CRIANÇAS
e ,1l'Urgla ,� -

d T
raso Pro! PedI' de M zar. Pel'lletta e Ma'rl'o OII·nt·o. -

Anni a rom· Rua Tiradente 9 - Fone 3415 A tarde das 1630 ha em dian- Consultório - Rua João Pin- . o oura

____________
DR NEWTON EstagI'o por 1 ano n t

no .Rio. de Janeiro. ,Ey-médl'co e.-
te no consultório á Rua Nunea to, 10 - Tel. M. 769.

' a a er-. -

R O É TAV'ARES 'D'AVlLA ' I
nidade - 1llscola" taglanO do Serviço de Pediatria

D . J S Machado 17 2squinll d. Tira- Consultas: Das 4 à. II horas. Pro!. Otávio Rodrigues Lima �,o Hospital do Ipase (prot. Lail

DR JúLIO DOm � IRACEMA CIRURGIA GERAL dentes. Tel. 2766 Residência: Rua ilstevea Jú- Interno por! ..no do Pr"nto ] o.rres Barboza) no Rio de Ja-
.

VIE-IRA VlOLE'STIAS NERVOSAS • Doenças de Senhoras - Procto-
C
Residencia - rua

pre.identll,'
nior. 46. Tel. 2.812. ( Socorro nelro.

, MENT IS R logia - Eletricidade Médica o\lti�l-to44.' OPERA""õES Pediatra do Hospital de C i

MÉDICO Dr terviç; N�����Ad.G�o:n� Consultório: Rua Vitor Mei- CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE
v
ADULT � dade, Médi�o escolar d'o Ce::r�

ESPECIALISTA EM OLHOS, ças Mentais.
"eles n. 28 - Telefone: 1307. de •. JUNIOR

1
DOENÇAS DEl SENROR.'-S ,de Saúde de Florianópolis. Pedia-

OUVIDOS, NARIZ )I GARGANTA Chefe do Ambulat�r o d. Hiiie-
Consultas: Das 11í horaa em OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

I
CLINICA ESPECIALIZADA DI: C�NSULT�S:. No Hospital dI>' : tra da Assistencia Médico - So-

TRATAMENTO 11 OPl!RAOõES ne Mental
diante. E GARGANTA CRIANÇAS Cal'ldade, dIarIamente das 8 às elal da Armada. (

lnfra-Vermr�_lio - Nebr.tllaaçAo - Psiquiatra do li
Residência: Fone, 3,422 DO Consultas das 9 ás 11 hora! 10. I Consultório; Rua Tidarentea

Ultra-So:'>1 Colônia Sant'Ana
olpital -;- Rua: Blumenau n. 71., DR. GUERREIR� DA FONSECA Res, e Cons, Padre lIiiuelinho, N? consultório, à Rllll João-; 9. �

,

." (Tratamento de alna.Ue um Convulsoterapia pelo .letro- DOENÇAS :110 APARELHO DI- Chefe do SerVIço de

OTORI-II0
PInto nr. 16 (1° 'andar) Consultas diáriamente da.

.

operaçio) choque e cardiazol. In.ulin era-
GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florianópolis

-,

Diariamente úas 10 às I? e das

IJ5
horas e�l diante,

Ani'10-retln08copia - Receita de pia. Malarioterapia. Psicoterapia.
TOM.\.GO E DUODENO, ALIIR- Possue a CLINICA oS APARE- ADVOGADOS 114

às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira
Oculo. - Moderno equipamento I CONSULTAS: merça• e Qain- GIA-DERMATOLOGIA II CLI- i�HOS MAIS MODERNOS PARA I DR JOSÉ MEDEIROS

RESIDENCIAf - R'..a Daarte S/N, Esq, Padre Roma.

de Oto-Klnolarlncolocla f"4nlco tas das 15 às 11) hora•. Sabado NICA GERAL I TRATAMENTO das DOllNNOAS

I
' Shutel, 129 -:- Florianópolis. Te!. 2530

.

no E.tador "

(manhli) ! DR. JULIO PAUPI'l'Z Ida
ESPECIALIDADlI VIEIRA-

HorárIO da. II à. 13 �or.. -I Rua Anita Garibaldi, ..quina' FILHO
Consultas - pela man.ldi no

_ ADVOGADO _

du 18 àa 1,8 horas.. . de General Bittencourt �I HOSPITAL. C'x Postal 11í0 - Itajaf D L DConsultórIO: - Rua, Vitor ,iilll- RESIDENCIA' Rua Bocaidva Ex interno d/\ 20· enfermaria A TARDE - das 'i a. i - S,aL a

,r� a U. la au ra"�,reles 22 - Fone �676. '
'

139 '.reI.2901
• ,

le Serviço de gastro-enterologia ,no CONSULTOR10
I anta Catarina.

.,,_
Res. - Rua Sao Jor". 2(1 da Santa Casa do Rio de Janeiro I

CONSULTORIO - Rua do.

J
-----�

Fone 24!1. DR. ARMANDO VALE- ; (Prof. W. Berardinell�). ILHEOS nO 2
, .

DR. CLARNO G.

DR. SAMUEL' FO'NSECA�' RIO DE ASSIS I
Curso de neUrOIOlrla (Prol. RESIDENCIA - Felipe Bch- GALLETTI

'" Austregesilo). midt nO 113 Tel. 2361í - ADVOGADO _

CIRURGIÃO-DENTISTA JJos Serviços de Clínica Infantil Ex interno do Hospital mattr- ------ 'I
Rua V.itor Meireles, 60.

Clinica - Cirurgia -_ Protele dll AlIsistência Municipal e Roa- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ' FONE: 2.468

Dentária pital de Caridade �

I DOENÇAS INTEKNAS DE ARAGÃO - Florianópolill -

Raios X e Infra-Vervelho CLiNICA MÉDICA DII CRlAN- Coração. Estôma&,o, inte.tino,
Consultório e Residência: Rua ÇAS Ii ADULTOS ' figado e vias biliares. Riu, ova- CIRURGIA TREUMATOLOGIA I DR. ANTONIO GOMES DE

Fernando Machado I. - Alerlria - rios e útero. \ Ortopedia'
�

ALMEIDA
�

Telefone: 2221í Consultório: Rua Nan.. .a- Consultório' Vitor ltair.l81 I 8onsultól'io: João Pinto, 18.

Consultas: das 8,00 áa 11,10 chado, '1 - Conllult.. dlll li li 22.' I Dlls 15 às 17 diàriamente.

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas Das 16 às 18 hora.. Menos aos Sábados

Exclusivamente com hora mar- Re!lldência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Bocaiuva 20'j Res: B�ocaiuva 135.

cada. ' lh'lrme, , - Fóne: &781 Fone: 3458. Fofte: - 2,714.

l

MÁRIO DE L_ARMO Dr.
-

Vida)' Outra filho
CANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
"" É D I C O

CUHSOS �E ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JAN.ElRO
lU PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-

CLÍNICA DE CRIANÇAS � NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

LTOS
PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFÁL"l'TILADU (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-

Doenças Internas TURNA
�

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTYRBIOS

CORAÇÃO _ FIGADO -

PSICOLoGICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INFAN
- CIA DE MANEIRA GERAL

-

RINS - INTESTINOS CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 88.

Tratamento moderno da CONSULTAS - DAS 2 AS 6 HORAS.

S
CONSULTAS Cf HORA MARCAI'A.: FONl!i 1166'SIFILI RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA no (FONii 11611)

Consultórin - Rua Victor ATE]\jDE CHAMADOS A DOMICILIO
'

DR. I. LOBATO
FILHO

DRA. WLAÍ)YSLAVA'
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

- MJ.tDICOS
CIRURGIA-CLíNIcA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali-I
zado das DOENÇAS DB S1iINHO
RAS, com moderno. método. d.
rliagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HlST.RO -

SALPINGOGRAFIA -,- :Iá:lTAI:O
LISMO BASAL

.. Radioterapia por onda. ClITtal'
Eletrocoa&nlaçio. - Ralol Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua 'l'rajano. n, 1

1° àndar - Edificio do Montepio
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Da.s 15 às 18 horal - Dra

MUSSI
Residência:

powsky, 84.

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 3346.

DR. ALVARO DE
CARVALHO

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! 10% ás 12 e 2% ás 5.
.

Consultório: R. Tiradentes, 12 - la. Andar - Fone:
3246 -

Reside.ncia: R. Lacerda Co�tinho: 13 - (Chácara
'\0 Espanha) - Fone: 3248.

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

Lavando com. Sabão

\iirgem ESlJecialidade
da Cla. WBIZEL' IIDUSTBIAL-Jolullllee (marca feulstrada)

ecoD.omiz8-5e�.empo e di.beiro
._--��--,�--�---��.- .. _.�'--'._'

\\
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Zury

Terra Catarinense
'. HORACIO NUNES

Terra Catarinense! - estrela luminosa

do céu da minha Pátria! - a tí, hoje, levanto,
do imo de minh'alma ardente e fervorosa,
humilde e pobre, sim, mas bem sincero, um canto.

É justa, é santa; é nobre, é beÍa,. é grandiosa
a festa que alastrou no sólo teu - qual manto
triunfal, desdobrado á luz maravilhosa

da glória cintilante, espleridida de encanto!

É justa a tua festa ... é santa essa alegr-ia
que o coração te inunda, e o seio teu expende
em canticos de luz, no fim da grande liça ...

Pódes dizer, altiva, ao mundo, em, pleno dia:
- Vencí! O meu triunfo é bélo, é nobre, é grande,
porque venceu 'comigo a causa da Justiça!

(*) Escrito a propósito da solução da questão de li
mites entre Santa Catarina e o Paraná.

--o--

Aniversário; - Num bonito apartamento do La Porta

Hotel, o simpatico casal, sr. e sra, Dr., Celso Ramos

Branco, recebeu, em a noite de quinta-feira, pessoas que

cumprimentaram o ilustre Secretário do Interior e Jus

tiça do Estado, no dia de seu aniversário.
--0--

Jantar dançante': No Luxuoso Salão de festa do Lux

Hotel, Sábado, reuniu-se a sociedade de Eiortanõpolis
para, um jantar. Luxo, elegância e muita gente.
Um bom conjunto animou os presentes. Consegui anotar as
seguintes mesas; Dr. Fulvio Vieira e Senhora, sr. e sra.

Dario Tavares, uma mesa elegante com senhoras de bom
gôsto. Sr. Rudi Schnoor e Senhora, Senhorita Kareu
Schnoor, a moça que em breve viajará para Europa; Sen
horita Consita Leite. A mesa do Dr. Celso Ramos Branco
e Senhora Secretário do Interior e Justiça, estavam
senhorita Maria Elza Guimarães, e o casal Dr. Julio Coe
lho de Souza, Convidados pelo Sr. Edmar Medeiros, 'ocu
param sua mesa o sr. José Lemos e sua noiva Vera Fia
lho, a. elegante Nice Faria, sra, Otilia Fialho, o sr. Capi-

.

tão Watder Medeiros, a elegante Tereza. Fialho, Dr. Dib
Cherem e Zury Machado. Não resta a menor duvida, foi
uma grande noite.

--o--

Aniversário: - No dia 10, domingo, festejava seu

aniversário a linda filhinha do casal sr� e sra. Wilmar
Elias.

.

Na confortavel residência de seus 'avós sr, e sra. ,José
Elias, houve uma lauta mesa de dôces oferecida às amí
guinhas de Maria Celeste Mafra Elias.

ANIVERSÁRIOS

� .

Paulo Guimarães, do Exér:'
cito Nacional,
- sta. Ilma Pichinatti
- sr. Edgard Schneider

I- sr. Brâulio Silveira
.

- sra. Ruth Pereira de

Campos Lobo, esposa do sr.

Alvaro de Campos Lobo, do
alto comércio desta praça;
� sra, Alcinoé de Olivei- I

ra Dias, esposa do sr. dr.
IWilmar Orlando 'Dias, advo-

gado;. I
- sra dra. Euridice Car

neiro da Cunha Luz d'Eça, Iesposa do sr. Capitão Fe-
i

lippe da Gama Lobo d'Eça,
do Exército Nacional;· I
- sra. Ondina Climaco

Macuco, esposa do sr. Wal-I
dir da Luz Macuco. funcio
nário do 'Tesouro do Esta-;'
do;
- sra, Braulia C. Ribeiro,

esposa do sr. Ciro Costa. Ri

beiro;
- sra, Maria Isabel da

Costa Souza, esposa do sr.

Lúcio Valeriano de Souza
- sta. Zilá Nicolích da I

Silva "
..

- sta. Zita Flores
- sta, Ivone Marinho

Ferreira

SRA. NADIR POSSAS

SANTANA

'I'ranseorre, amanhã, o ani
versário da natividade da ex ..

ma. snra. d. Nadir Possas

Santana, espôsa do sr. Er ..

naní Santana, linotipista
dêste Jornal.

FLORIANóPOLISAgora também, 'em

a "deliciosa"

Curso rápido

.-#���
AULAS

10 Çlu e Doze
de- ostt

lua Joao Plolo, 6� -
.

Dne . GCJO\IAR SAl\'T'ANNA,
famosa nutricionista que
dará as aulas da Esco linha

\Ç" alite em nossa cid:.�e.

A partir do próximo dia ! estará
em nossa cidade a famosa Escolinha Walita!

Inscreva-se hoje mesmo! O curso é rápido,
inteiramente grátis e está a cargo da famosa
nutricionista Dna. GUIOMAR SANT'ANNA
de São Paulo, Você aprenderá inúmeras
receitas deliciosas e ainda receberá
um sugestivo diploma!
• CentitmiS d. novas receitas
• S�9r*-�9� d� cozinha moderna
• Mani!jo dos apar"ihos Walita

Tudo isso você aprenderá nas aulas agradáveis,
sem formalidades, da Escolinha Walita, que
estão entusiasmando milhares de Donas de Casa
de todo o BrasiÍ! Durante o curso, serão
�xibidos interessantes filmes sôbre alimentação
moderna, inteiramente falados em português.

Ali:llfáp / O número de vagas é limitailo. -Não perca tempo!
C .crt-ule nl(U: (./1TI iea \ e U1 dr'j1lf.,)UI fazer ,�Iitl inscrição num dêstes endereços:

Pereira Oliveira. e Cia. - Rua. Cons. Mafra, 6

Carlos Hoepéke S. A. - Rua Felipe Schmiclt,

Eletro Técnica Instaladora S. A. - Rua, Tenente

Casa Eletronica - Rua FeliT)ê Schmidt, 38

OUÇA PELA PRF-8 RÁDIO NApIONAL DO RIO DE JANEIRO, TõDAS AS fias, FEI.RAS DAS

22,30 O MUSICAL "QUANDO OS MAESTROS SE ENCONTRAM"

A ESCOLlNHA WALlTA � UMA INICIATIV4 00$ REVENOEDORE�S�W_A_L_IT=A�O=E"""'ST=A=C=IDA,,-O-..E=�·L�=======�_=====�==__=__=�===e=�:._ .

-�.........,._.,. �

- Machado e Cía. S, A, - Rua Saldanha Marinho
- Oscar Ammon - Rua Tiradentes, 12

Si! veíra, 24 - Instaladora de Fpolts - Rua Trajano, 11

��{.��Ff.:g���:I,Ontem, �oie -e 8man�8 no passa�orOIVADO
. 16 DE,ABRIL 1'0), pelo Caça-torpedeiro lal que foi tomada a 29 da- j destacamento

.

holandês de
Com a graciosa e prenda-l

.

"Gus-tavo Sampaio", o En- quele mesmo mês e ano
....",' d�sembarque� Junto das Ca-

.a sta, Maria da Glória su-
.. A data de hoje recorda-

couraçado "Aqu idaban" qne A Revolução que s� h�Vla �lmba:, na llha: d,e S��toa, diléta filha do sr, José '110S que: éra comandado pelo então alastrado e estava vítortosa Al:tOi�lO, que hOJe. e o ballr.ovcelino da �ilva e s�la es-I - em 1.6�1, na �a-hía, foi Capitão de Fragata Alexan- 110S três Estados do Sul, es- principal do Recife. O epi
osa d. Mana .Ferreira da deposto o Vice-Rei do Bra-

1" d Al "'-''''''1' e prestava cabelececa UQ dia 14 de ou- sedio pertence áIuta dos bá-. .

t
. .

h I - c l'ILl o e e ...... ",. "c
-� , ,

t 'J.ilva, residen e na vism a, sil, Marquês de.Montalvão.. . ;>,- a' sa da 'nevo ""br'o' de 1893 no Désêerro, tavos' péla conquista do sr-
- " . , St'l'VJCOS ..i C U" r. - >u

idade ele. -Sao Jose, acaba
I por suspeita de lião haver, I ,," hefiada pelo Almi- um Governo Provisório, sen- tio onde hoje está a capital' , t t

'

t' id uçao c

b
-'-0-- :e COIl ra ar casamen .o o' com lealdade, aderi o a res-

rante Custódio José de do aclamado Presidente da de Pernam uco;Apareceu um novo cronista. Parabens pela sua cro- .osso jovem conterrâneo sr. I
tauração da Independencia Mello contra o Governo do República o Capit,ão de Mal' _ em 1648, O exercitonica gostei muito só que D'ACl'e, não tem nada doce doce Valter Vieira de Souza, fun- de Portugal; Marechal Floriano Peixoto. e Guerra Frederico Guilher. holandês, reforçado comdoce, que ao ler me (Mello). ionário do Tesouro do Es- - em 1.827, Bagé, no Rio André Nilo Tadasco me de Lorena. Breve no en- unidades chegadas recente-

--o-- ::tdo, e filho do sr. Leandro Grande do Sul, foi ocupada t.anto, começou a enfraque- mente da Europa, saiu doqervindo 110 14° B. C., onde lieira de Souza e sua exma. i pela vanguarda do -Exército 17 DE ABRIL
cer, surgindo divergen.cias Recife em ol'dem de batalha,�:oza de real conceito 'sposa ri: Maria Santos Sou- ,Argentino-uruguaio de AI- A data de hoje- recorda- entre os chefes' e a indisci- afim de romper o sitio pos-Snra. Gustav: :mmel' .a, residentes nesta Capital. vear; nos que: I)lina começou a desbaratar to á capital bátava na Ame-

Transcorreu, li ... data de Dr. Wilmar Dias Aos noivos e exmas, famí- - em 1.866, o General Ma- - em 1832, houve a re-
as tropas. rica do Sul, pelos n,prdesti-ontem o aniversário natali- Tnomscorre hoje o aniver- ias as felicitações de O ES- noel Luiz Osório, à frente volta do partido "caramu- O Governo Legal, apl'O- 110S sublevados contra o ju-cio d; exma. snra. d. NaIr ,;ário natalício do 110SS0 dis- L'\DO. do 10. Corpo de Exército, de ['(I" (reacionário. ou resta�: I \'eitando-se desta situação, ?·o da ditadura

.

mercantil,Ribas Zimmer, esposa do sr. cinto conterrâneo dr. Wil- -0- seu Comando, quando da rador): c�m. o fH\1 �le depoI
I passou a envidar

.

todos �s Imposta �elos dlre�ores d�,Gustavo Zimmer, Chefe de mal' Dias, brilhante causidi- Viajando a bordo de um Guerra com o Paraguai, a RegellCla,
i esforços para dommar a 131- Companhla das Indlas OC1-

Secção da Firma Carlos �o e Consultor Juddico da 1andeirante da Panair do

I
transpoz o Passo da Pátria; - em 1839, atacando Ga- tuação, o que foi conseg'ui- dentais;Hoepcke. Caixa Economica Federal 3rasil, chegou, ontem, ao - em 1.867, Luiz Alves ribaldi, que se encontrava do, finalmente, no dia 16 de _ em 1736, O alferes João

A ilustre dama aniversa- de Santa Catarina,
. �io, a sra. Naruna D'Amo-lde' Lima e'Silva, o já �ão em uma casa, na barra do abl:il de 1894, quando o for- ·.Batista Ferreira, saindo da

riante, elemento destacado Jovem de cultura apnmo- l'lm Sutherland, renomada I glorioso Duque de Caxlas, Camaquã, na Lagôa dos midavel encouraçado "Aqui- I (continua na Ioa página)
do Magistério catal'Ínense, úLda, inteligente e estudio-l coreografa e professora de substituiu o General Mitre Patos, o então Major Fran-, dahan", um dos �ais possan-Ié pessoa largamente relacio- so, coração sempre aberto ballet, esposa do sr. Frede-Illo Comando em Chefe das cisco Pedl:o de .Abreu (maJs res vasos de guel'l'a brasi- �nrJda na sociedad,.e

.

local, às manifestações dos senti- rico Neil Sutherland, dire- Forças Aliadas em opera- tarde ,Bngadeu'o e Barao leiro. na_quele tempo, e que!�.pelas elevadas virtudes cris- ;nelÜOS humanos,' o distinto tor-gerente da Marconi Wi- 'ções de guerra contra o di� d.e Jacuí), é ferido e ·repe- ile encont.rava sob o coman'ltãs que ornam .Ileu bonís- .1rlÍversariante, pelas suas Il'eless Telegraph Co. Ltd., ti tado!' do Paraguai; Ilda; do do então Capitão de Fra-Isimo coraçãQ e pelas demais qualidades, g'oza de um ela Inglaterra. A sra.. Naru- _ em 1.870, no Rio ,de - em 1866, no Passo de gata Alexandre de Alencar, ;qualidades. grande número de amigos e Ina Sutherland vem ao Bra- ; Janeil'o� faleceu o dr. João Pátria, as tropas do General
que prestava seus serviços:Por tão grata efeméride Jdmil'adores que, nesta ,�il, em busca de dados e' José Coutinho, fluminense Osório acamparam em La- à causa da Revolução, foi

muitas
..

serão, por certo, as ()portuni-dad�, prestar-lhe- 'j elementos para um livro que I de nascimento e que gover- gana - Sirena, onde foram posto a pique, na barra Nor'lhomenagens de apreço e ão significativas homena-I pretende escrever sobre dan- ,nara este nosso Estado de atacados pelo General Ba- te, junto aos "Ratones", pe. I

simpatia que tributarão., às gens de apreço.' Ras folclóricas brasileiras, Santa Catarina durante qua- silio Bemitz com 4.000 para- lo Contra-torpedeiro "Gus- I

quais, respeitosamente, os ,.:0.. muitas homenagens que, I devendo ser lambrado que si dez anos; guaios, que sofreram com: tavo 'Sampaio". I l!r:.;;;:!iI.,l!de O ESTA'DO se associam. Jlesta data, serão prestadas foi sob sua orientação que - em 1.875, foi lançada pleta derrota; No dia imediato o Almi-
FrZF�RAM ANOS ONTEM: ,lO ilustre causidico, as de ,lo nosso país se fez repre� a pedra fundamental d.o 1110� - em 1.894, o Almirante I.·ante Gonçalves· retomou �- Ten. Alfredo Vii.or de () ESTADO, que formula as ,3entar nos três últimos fes- l111mento em memória dos .Jerollimo Gonçalves l'eto- Desterro e como homena- �Araújo, da Marinha de melhores felicitações. tivais de dansas internacio- catarinenses m o r tos na mOll para o Governo leg'al a genI ao Marechal Floriano"
Guerra; nais, l:ealizados na capital Guerra do Paraguai, no el�tão cidade do Desterro. Peixoto, Presidente da Re- !

- sr. Moacyr Burig.o, ofi- FAZEM ANOS, HOJE: inglesa. mesmo local em que hoje .. Quando a 6 de setembro pública, ml�dou-Ihe o nome �cial o Registro .ciYiL _em -�>t;r. Gercino dos Santos -

AEROVIAS. Se- está, no Jardim "Oliveira de 1893, uma grande parté para Florianópolis, ou seja
'.

Urussanga " Botelho, êlên1êntô'-muito re-
� RF.AL

Bélo", na Praça "15 de No- da Marinha de Guerra �o Igundas, QuaTtas �-&..�!?d.�il.,
'1 b C ld d CIDADE DE FLORIANO

.

- n'enino Taltíbio, filho larionado nesta Capital e veml.ho, h�a .C�.J.l.!ta' (FIo- BraS!, 130 o o�an o o ' .. �

de Florianópolis, para Por-
C t 'd' J

'

d 18 DE ABRIL Ido dr. José Rosário de Araú- co-proprietário do B a r rianópolis) ;
_ i Almirante 1,S o 10_ ose. e .,

.

to Alegre, as 16 :00 horas.
894 f

.

t d

�'\
lt t A data de hOJ'e recorda-jo, Major Médico da Policia !·'Danúbio";. f

- em 1. '. 01 orpe ea- �. o se l'e-vo ou con ,ra O

I B
..

h' 1 Telefone para 2358 e aça
f d d' b G

"_

F d aI dOl'S dos no'" 'que.' I!Militar; - sta. Romilda rlslg le - do e a un a, o, na arra overno-" e er , '"

- ata. Denizart �arva1ho Ij, filh� .do ��u.doso sr. Uoal'-
sua reserva.

Norte deste porte de FIo- navios da Esq�adra ruma- -

�m '1630, O capitão
Régis, filho do saudoso

pro-,
do Bl'lSlghlelh;'

. P "1 d 0"'1 danópolis, nas imediações ram para o S111- _do Bl'asil, FranCISCO Gomes de Mello
fessor Trajano Régis - sta. Esther Mana reCel O B. a 'dos "Ratones" (ancoradou-I vindo. atacar a nos�a Ea�i- _.:.�:!'}l.I:.�.�_n.i.��,�cl_grr9��__:__ sra. Anésia Wa�ner,Maia;

AMr..'DALAS E SAÚDE,-Silva, esposa do sr. Eucli- sr. Alzizo S. d'Agosti-
A t 1'I"s ou amídalasdes Silva; ni s on8' '"

Machado sr. Ari Osvaldo Ma- não são órgãos de impor-- sra. i\delina IGruner; c ha do tància secundária.
.

O fa to

__ sr. Mãurilio Fernan- - sra. Licaste Machado, de se inflamarem no decur-

d e3posa d� sr. Oswaldo dos 'o de vanas moléstia� mos-es,;
I t le

___ sra. Mafalda L. P. Pe- Psssos Machado, do alto co- tra, c al'am�n e, que sao e.
-

rico, esposa do sr. Rolando mércio desta Praça; mentos de defesa do or?ams
Perico - sra. Mimi Basco Gal- mo, verdadeiras 'sentmelas
_ menino ,Bertoldo Leo- liani, esposa. do sr. José Ga-. avançadas contra as infec-

ld' d f'lh d liani ções.po mo e Souza, 1 o O'
P"o"ure o médico espe-d S - Prof, Jollé Gonçalves L '"

. sr. João Leopoldino e élU-
Ã cl'sll'sta, quando sentir,

za; FAZEM ANOS, AMANH :

I - st,a,. Solange Schmidt,' na garganta, secura, ar-- dr. Dalmo Bastos Si - .

� dGuimarães, diléta filha d� j dência, irl'itaçao, 01'
va;

prezo do e distinto
"

ou qualquer sinal de
- sr. Osni Ramos Garcia, nosso ...

SN""STeJlente João· inflamaçã1). -. _tj.
l{) Sargento do Exército, ::l1J1igo sr.

21,33 AB

:�..;,i\

AVENTURAS, DO
____._-

ZE_-MUTRETA •••
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a farde, 110
.

estédio da F".F. e.

(Brusque)
'SEGUNDA-FEIRA

FIGUEIRENSE X CAXIAS
Dando sequência ao TORNEIOTRI-'

.

ANGULAR, em disputa da belissima
"COPA PRESIDENTE, BRAZ ALVES",
enconfrar�se8ao hOJe a farde, no es-ta- "•••••••••• 1'1•••••••., .

di� da Federa�ãoCa.'arin�nse de Fule .. ,_bol,.�s homogeneas equipes do CA
XIAS J.�t., Campeão dOI Istado e C. A':
'CARlOS RENAUX, de Bnisque.
í Issa partlda quede h� muiío vem

�nonopôlizando, à atepção dos des
. pO.r1ista's loces. esf� fadada ti um sen

sacional desenrolar. dada a rlvalida
de existente entre os degladiantes.

, ,
'. _'.

Com destino a. Curitiba,' 'se contundiu fortemente. Tn- Jorge Barbato, presidente

'0 esquad rãn ioi n' llense
.

'

S. PAULO, 15 (V. A.) -,- forme promessa feita pelo sr. levando em sua companhia gressando no futeból para-I do Conselho Deliberativo da

J VI - �, que vem Tendo. a frente, o técnico i
Mário Gruginelle. Os atuais sua genítora, sua esposa e 'náense como defensor 'do Co .. Veleiros da Ilha de Santa

d b 'Ih
.

ibi f
,,' Aymoré Moreira estiveram I dirigentes da-FPF estudam Q três filhinhos, seguiu, ontem. ritiba, brilhou como nunca I Catarina, e um dos grandes

,e uma ri ante eXI. icãe rente -

ao �a séde' da- Federaçâo pan', !-a�sÍlr:�o que'
é de difiCil.-solu-· o. expel'inlent�do crack Sal,l- e_ chegou. � integrar a sel(O-1 velejadores �o clube, '�ofren

FI
'

d C
lista ele Futebol, os Jogadores [cão, ja que 'O pagamento aos ford, que aqui esteve por va- i çao do vizinho Estado, dan--,

h3; poucos dias um acidente

uminerse, a ,ap,ital Federal, ali- Iullnho, Tite, 'Helvio, Djal'-Icraques, em ímportãncín rios dias em goso de mere-Tdo-nos a oportunidade de re- na sede do clube, mas, para,
o

.m,a �,antos,.e. o.uÍl·os jOg::t._do- .co,ns, iderfi.re,1,
é .ma�or. do e,Jue,: cid. a.s féria.s, junto de s. us ra- I' vê�lo, mais técníca e luta,dor I sati,S4L,ç.ão

da grande f,amíli.·�
nhará para o coíeio de (-logo h'lá\jJ;à -es qu{; estiveram servindo 1l-3;' despe:t-1-.)PT!?Vlsta';-c\lho·ce, OI, mlha�s. i ,". \, 'que .nunca. Passando para 1.S do veleíros, Jorge Barcato Já

. ..'.\ 10 seleciona�o' ?a�!lista, que' I d.inh'eit� itrr.eCac1ad� pela enJ O ótimo n��dio, �ue hil se- l'fileiras d� �tlético paraná-,
encontra-se restabelecid�; es-

ta rde a segu inte ao 'pe
evantou ': �lltlIno Cam?:o 'ltIclacle P�U1Ist::;t, fDl, pequeno te anos esta radlCad? 1:0 II

ense, contmua sendo o Joga- perando a turma ela Prainha

, , ",: -

iUI': : nato Brastleíro de. Futeból. e�n -relaç�o ao p�·e.�lst(), sur- f�?t-ball da �erra ?OS pínheí- dor. ardoroso e leal, devel1C:D I
poder co.ntar com Barbatn

P "A I I J I H I
A presença desses elernen- gmdo dai o "derícít" agora. rais, como e sabldo+nasceu muito breve receber o "Pre· para a disputa das regatas a

UCClnI, ya a e IVO; oe f é io e tos, na sede da entidade má- nesta Capital e aqui deu os Imio Belfort Duarte", que é . serem realizadas dentro d8

címa bandeirante, se prende Falta dinheiro seus. primeiros chutes, tendo uma das maiores honras con- I poucos dias na cidade de

líoppe. Iuzéhio. Didi,. Juarez, Profes- I ao fato de até o momento, Estão os jogadores amea- oportunidade ele brilhar no cedidas pela C. B. D. a um Pôrto Alegre.
não terem sido pagos os prê - Gados de não rceeber o pre- Caravana do Ar, ao lado ele atleta.

sor e VI'. míos aos craques e técnicos, mio a que fizeram jús, já que Leônidas, Manara, Waldir, Nesta Capital, Sanford pe

pela conquista para São'Pau· ci dinheiro depositado nos co- Morací e Adão e outros. Che- los abraços que recebeu pou-

CARLOS RENIAUX _ Mo·,ss. imann ; T'e-
1,0 do Bi-Campeonato Brásl- fres da Federação Paulista, é gou mesmo a substituir Tei- de aquilatar o quanto é estí-

U íelro de Futeból, pela FPF. pequeno, não dando para xeirinha na seleção catai-i- maclo pelos seus numerosos

Sem solução pagar aos jogadores. Preme- -nense por ocasião da disputa amigos e admiradores.

soura e Ivo; Isnél, Bolonini e Branco: Esse assunto não teve so- teu o sr. Alfredo Inácio Trin- da taça "Amizade" com os Ao Sanf91'd os nossos voto)

iução na semana passada, dade estudar a'" situação cri·· pal'anáenses, quando o atual "f) prosperidade no futebOl

Julinho, Teixeirinh�/ Ot'a'Vl�O, f P�trocfl,5. (uarido o sr. Al.,fredo Trind�- ada, da melhor maneira po,- defensor do Carlos Renaux araucariano.
<. U ,le discutiu o problema com sivel, e tudo fará, de acôrcln

·

P f k'
)S demais companheiros da com o regulamento, par::\'

nlo e e rus I. ..�ederaçã'l e tampouco, náQ pa,gar aos craques, uma gra-

P d
:oi pa,go o premio aos joga- tifica-çãci de acôrdo com ,los

ara irigir o sensacional embate dores após o triunfo sôbre os, financas da Federação Pau-

de hoje, foi designado o conhecido e _'ar_ioca_,n:':_"'anã, 'Ou-!,,;,•.
'

competente árbitro Lázaro Bartolo�
A rodada de hoje

FeIo certame serão dispu-
Comemorando .Q seu jubi- formou que até o presente O jovem guardião LeIo e o

I
clleicias do llúhlico frequen- tados hoje os seguintes pré-

leu de prata, o Iate Clube momento ainda não tinha veterano centro-médio Bráu- tador da nossa única }waça lios:
Guaíba, da cidade de Pôrto seu clube determinado quais lio festejarão na data de

a-I
futebolística. Anibos leais e \ América x Portuguesa, no/

Alegre, fez constar de seu os velejadores que participa- manhã seus aniversários na- decididos,' possuem uma boa
f t tRio.programa de es as, rega as riam das regatas, mas adian.. talÍcios. lel!'l'a-o d'e a-1nll'ra"'ol'es qlll'. C· t·

.

�
u u onn laTIS x Vasco, em Suo

20m o VeJe'iros da Ilha de tava que era certo a partici- Um, arrojado e seguro na não cessam de aplaudi-los Paulo.
Santa Catarina, assim dis- pação de Pedro Gomes Soa:.. defesa do arco e o outro téil- sempre que atúam. Santos x Fluminense, em
criminadas: Dia 23 do cor- res,Luiz Farias, Rafael G. Li· nico e infiltrador, fazenl ',LS O ESTAI.DO, ,Ç"l' ·t -

'

..: ���'- ltantos.
..___ �"__ r-_

rente, sábado à tarde, rega- nhares, Jorge �arbato, Os- _�_....-----
ta individual em monotipo valdo Nunes e outros que 11.;. ;.;:;;---�-::::=':;:,;.::.:;,�"':.;."...------------------_._------
"sharpie 12 metros", entre cOl11pa��ç.rnii1�'dcl;g:ÇãO I G dTO E n g:U�hOS. e\ catarinen;e:;�< ':-Ji:g�tado sôbre quais, os ra n eo

-

RN I � 2, tom�ngo -:-: em � �!'''''''''J'',
-

pí:oeiros, este nos informo�l

relgaj a G e

;bqUlpe��r;;.5tre Iate não ser grande o problemaii EQUIPE DO LIRA TENIS
C UJe ual a e .

1
.

1 d
.'.

VI' CLUBE LEVANTOU, BRI
Ilha de Sanj""l�'_" e �Iros (. a os prO€)lros,. pOIS o e elros

d
.

1
' _,,�l Catarma, ten� ela Ilha de Santa Catarina, LHANTEMENTE, O 1° CAM�

• o ..,

o
J g_ç.:P:-�adotado para as rc- possue atualmente um núm('- PEONATO ESTADUAL IN

I gatas de equipe o critério de 1'0 bem grande de proeir'Js FANTO�JUVENIL DE TENIS

,troca de barcos, identico ao que' estão a altura de parti- A novel Federação Catari ..

adotado para a Prova An'1.:- ciparem de ·tuna regata ,ie nense ele Tenis, sob a escla

zacle. O Veleiros da Ilha ve:11 tamanha envergadura. Con- recicla e prOfícua direção do

tomando as necessárias pr,)- seguimos também apurar dr. Ferreirà Lima, vai cum

vidências para l'nandar su::t que a chefia da delegação li- prinelo, rigorosamente; o seu

representação à cidade dê cará ao cargo do próprio co· "Calendário Tenistico para

Pôrto Alegre, e, para tanto, modóro do clube. A partida 1955". Assim é que, nos dias

nossa reportagem esteve em eh representação do Veleiros 9 e 10 dD corrente, fez rea

palestra com o Comodoro ela Ilha de Santa Catarin:l lizar nas quadras do Lira Te

João Gonç::üves Júnior, que: rUI'� Pôrto Alegre, está mar- nis Clube, desta Capital, o

nós informou oue tudo está cada para o dia 22 do cor- 1° Campeonato Estadual In

I pronto par" seguir rUilh) :'c'}' rei1te. Opoáunamentei:-:.for- fantc--Jm',,!�il e que selecio

I sul. PerguD.Ü,l.c1o qual a: r" .

!
muremos. aos nOl»S08 leitores nau os tenistas que repre-

I
presenta.ção do ve�eiros .da I os nomes. elos

,. p,articiPantes ,sentarão S<;nüt
_ c,at�rina, n')

Ilha, e sua senhona nos ln,l'desta regatSt. ! Campeou:lt.o P.lcté:llell·o, -pro ..

��-�-�������==��-�-�

/

,

..._.- �_._- ....... _--... •.. '-"-

CAXIAS
,

�� ."��� ", => "�>,,';:;;

meu.

INGRESSOS:
,

A partir das 8 horas de hoje, estarão
a venda no jardim Oliveira Belo, os in
gressos para o grande cotejo CAXIAS
X CARLOS RENAUX.
Prosseguirá

TRIANGULAR
amanhã,

"...é ua::5 r4;tfU---ac. ;L ...-- ------r..,.." :;!J(T:�
lJ'_ ,,-�-·..--"' ....+...-..flo.m��-- .

CAXIAS e FIGUEIRENSE,
dando prosseguimento ao TORNEIO
TRIANGULAR, que ora se disputa em

nossa Capital,
. preliarão amanhã, à

noite, em partida que está despertan�
do grande interêsse em nossos meios

�sportivºs.

I O N 4 L
X�;;/<,��s\,,· c-A'R"LOS'�' 1':;" '-':'

.

'

_

'.

ali
RENAUX

o

o

'[Ir� X . U R··· �l�in�
CESTOBOllSTAS DO PARANA� E DE SANTA €ATARINA; PERTENCENTES AO ICARO E CLUBE DOZE
ESTARAO EM CONFRONTO NO ESTADiO· "SANTA CATAR!NA", HOJE, ,A' NOITE, DISPUTÀNDO SE
NSACIONAL M A T C H AMISTOSO. E' FRANCA A ENTRADA . I

.

RETORNOU A CURITIBA O
CRACK SANFORD

RESTABELECIDO
JORGE BARBATO

SEM DINHEIRO A FEDERACAO PAULlSm
)' -r

TA PARA PAGAR AOS CAMPEÕES

No Rio
América 3 x Botafogo 1.
Fluminense 3 x Flamenga

1.

,----�,-_._-�

TORNEIO RIO
SÃO PAULO
Em continuação ao Tor�

neio Rio-São Paulo, teve lu

gar quarta e quinta-:feil':1
mais quatro jogos que acu·

saram os seguintes resulta,
dos:.ç\gra.decimento Em São Paulo
Santos 4 x Palmeiras 4.
Corintian 5 - Portugue

sa 5.,

o ESlJOl'te Clube 'Mauro Ramos por iniermédio de sua

Diretoria, agradece sinceramente ao diretor dá Conlpanhia
Antártica Paulista nesta cidade. o troféu ofertado,

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

V E l A
\

Iate ,Clube Guaíba x Veleiros da Ilha
BRÁULlO E lELO DE ANIVERSA'RIO

AMANHÃ

/'
..

vitória do ·Lira
gramado para Julho próxi� com as duplas Paulo Ferrei

mo, na cidade de Santos.

Ira
e Henrique Fleming

O certame foi um explen - (Lira) e Pedro Doria e Pedn
elido espetáculo .que reuniu Silveira (Boa Vista), jogo
avultado número de tenist,as que será realizado dia 17 do

.

mirins e juvenis, desta Capi- corrente, em Join'vile, nas

tal, de Blumenau e Joinvile. I quadras do Boa Vista,. p01'
Foram disputadas partidas 1 ocasião do Torneio que ali

de single e dupla, nas class�s será realizado en-tre os dois·

de- infantil e juvenil. clubes.
O Lira Tenis Clube, apre·- I Sem dúvida alguma, a

sentando uma equipe coesa' maior figura do Campeona
e em excelentes condições (5e II to foi o infantil do Lira T. C.,
preparo técnico e físico, sa- Paulo Ferreira Lima, que sa·

grou-se campeão estadual II' gro,u-se campeão estadual

em todas as provas conclui- infantil e juvenil, vencenclo

�las, restando apenas. a fin'1.l' ainda, em companhia de Ed

ele duplas juvenis, para a I son Goeldner o Campeonl1to
qual estão classificados o Li- Estadual de duplas infantil e

ra e o Boa Vista de JOinvile, I (continua na 8a. página)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Domingo, 17 de Abril de 1955

ESCOLINHA WÀLI'l'A

CO.NVITE
PEREIRA OLIv�iRA & Cia., MAIORES REVEN

DEDORES "WALITA" NESTA PRAÇA, tem a grande
satisfação de convidar as Senhoras
Donas de C��Ja, para tomarem parte
no curso prático da ESCOLINHA
WALITA, a instalar-se nos salões

.

do CLUBE DOZE DE AGOSTO, nos

primeiros dias do proximo mes de

maio.

Cada curso será de três aulas,
de uma hora cada.

As inscrições deverão ser fei

tas com anteçedencia. na firma

PEREIRA OLIVEIRA & Cia.

;.k",,�.�,.�•...,:,..
f Agradecendo a pre�erência qtue'''.. nos ,dispensarem, deseJamos a 0-

.-:
das as 'DONAS DE C.A.SA um bom

aprendizado na ESCOLINHA WALITA.

Florianópolis, 17 de abril de 1955

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.

R. Cons. Mafra, 6 - Fone 2358

USINA DE AÇÚCAR TIJUCA8 S/A

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionis

tas a compa�ecerem à a�sem?l�ia Geral ordinária, a �,ea-I
Iízar-se no

dl,a
30 de ab.�II prox:mo f:lturo, pelas 10 �o�a.s,

Ina sede social, nesta VIla de Sao Joao Batista, Munícipío

_1i�_Tij1Lc_af,l,_El�tado de Santa Catarina, a fim de delibera-
.

remo seguinte:
.cr"' - �""-"'--�'.� "":- _.._.. _

_ •

ORDEM DO DIA

1° - Leitura do parecer do Conselho Fiscal;
20 -- Exame, discussão e deliberação sôbre o balan

ço';
30 - Fixar e determinar a distribuição de dividen

dos;
40 - Eleição do Conselho Fiscal; .

50 -'Prestação de .contas da Diretoria;
.

60 - Deliberar sôbre matéria de ínterêsse social.

A VISO

Acha-se à disposição dos senhores acionistas os do

cumentos a que se refere o art. 99, do decreto-leín. 2.627,
de 26 de setembro de 1940.

São João Batista, H de abril de 1955.

César Bastos Gomes

O··· �.
... !etl

,.

Sementes

germinação garantida!
Renove o seu jardim com Sementes Corradini, condicionodos

co nosso climc e por isso de germinação garantida. É tão

slrnples ... tão prático ... e o seu jardim f;cará um sonho I

Grupos de 10 envelopas -

cada um formando um harmonioso

[ordlm - à sua escolha I

"VERSAILLES" IIJARDIM BOTÂNICO"
Crevo extra, Boninas glgonte5 variadas, C810$lo plumo

se, Goivo verme'ho e ouro, Crcvlno dos POlitas, Toge

t�SI Micsctis TQpate Azul, Zín'o Cclrfórnlc e 2 envalo-
,

POiS d" f. mor Ps rfs ítc . M�r d� fogo � Misturo Méx!ma.

Goivo vermelho, BonInas monstruosos vortcdos, Espo

rtnhc, C
...

olândulo, Cosmos, Girassol misturo e)(ci;i.nte,
Crav na dos Pc e rcs, Zjnlc gigante e 2 êr,Y-slop'is da

Amor Parf.. ,lo, Balão d� Ouro ii Misturo Ellt...

"HYOE PARK" "SHOENBRUN"

e"nlnas verrnelhcs, Crcvl. a de! Po"tcs, Cravo Cerre

dlnl, Cc-mos, Glrcssol rni!.'tura excelen+a, Mloliotis dos

AI��s, Ro;n.h" Ma 'goridwl chlnêsc, Zinlc Grccílimc e 2

• "y�lojO�s d. Amer P.,f.ito, T"jO�til d .. Côr & fé,o·

Ia Azul.

Zrr.tc Mil Côr e s, Tage:tas omcralcs, �onlnQ!i brancQs,

VQlnha N.Qrgarlda Pilnce sc, Girassol n�gro dourado,

Eq.. crlnhc, Cravo vcrtcdc, Bon�nQs variadas 8 2 ãnvelo ..

p e s dê Arnor r t tfeit c : Mistura E IIt� e Cigano •

"QUlíUNAL"

brancas, Crcvo v�riQdo, Fspcrmhc, Miosotl3

azul ccmpccrc, Celeste plumosa. Tegeti:s v . .i1igQQs,
.....

l(al'FI� _�!_§)QddCi ccm s tc, Zínia Esp.e ndcr fi 2 e.i"Jvelo.
�.s oi" Amer ���jjp , ÇJ� .....��"I .�

À CASA DAS SEMENTES CARLOS C:ORRADIN, LTDA. - Rua São Caetano, 234 • Sãc Pculo

Deselo receber, pelo Reembolso Postal ou centro Vele Postol, o seguinte grupo de

10 envelopes �....................... .
.

Nome , ,:.Ruo .

Cidade
,

:...............................
Este do ,....-

�•. '., : : :: : : ::::; :.E� I:�
Aceitam-se ".vii:ndedor.s Ôltí todo .;:;, pu/s ""m<nt., d e fiO,'" e I?gjma,. St�nJ, de c uto-s a.v.ç

Sementes
�

Procure as íl
c

Z'

�
Corradini nos revende- i!

dores' da cidade
�

sua "
""
..
P-

ou' envie êsre cupão. o

""

g;

gra uit�s par
(.

reve ndedo res.

t

Desvendaram-se os segredos das incrições'Prefeilur·Q Municipal'E C ,I T·A L.
, M

"

11'· '" d' I·' · ·de Florianopolls INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

onumen os cu arars os '0 IDesres, COMERCIÁRIOS

. EDITAL

Migraçõe� alravés d� Pacíííce, . Com o presente>, são convidados os abaixo relaciona-

,

Hamburgo -:- I_te�ente. nas catastrof�s epidemias e
I
cobriu-os

. fI�alme�te num
I dos, para dentro em 15 dias, a contai' desta data virem á

mente um maorr eXIgIU pe- guerras reduziram a papula- convento italiano Junto das Portaria da Prefeitura prestar esclar cimento em as

rante o Tribunal Supremo ção a um décimo da sua ci-' montanhas da Albânia. Bar-Isunt� nos quais são partes int-.essadae.
da Nova Zelândia que se fra primitiva. Observa-se em

I
the comparou estes dese-

s :

restituisse o Pacífico á raça todo o caso este povo foi ca-I nhos com a tábua. Barthel NUMERO NOME' ASSUNTO
polinésia. Nas mil ilhas do paz de esculpir as 260 ef í-] verificou vários' erros e

",

Pacífico não faltará quem gies gigantescas nas céle-

{ChegOU
à conclusão que Me- a"3-55 Raulino Horn Ferro e Outra. Abrir uma Rua.

sorria desta exigência um bres Ilhas da Páscoa. toro só conseguira eornpren- '5802_55 Bertoldo Seraffm. Baixa do imp, Predial.
pouco atrasada de um povo Há cerca de um século,

I
der alguns sinais. O manus-

1:3._1':5 Delfino Ferreira Certidão.
que se orgulha do seu pas- Monsenhor Jaussen, Bispo, crito permitiu que se deli- 44r,_5D"

.... .

I
o o Antonia do Lago Alves Entrega de Ruas

sado, No entanto, os polinê- po de Taiti, recebeu a ofer- mirassem entre as 500 for-
1':81-5�D J Nilo Andrade Pagamento

sios foram os primeiros 'ho- ta de uma tábua proveniel1- mas cerca de 10.000 elemen-Is' 56-51:;,v José Ramos Ferreira Isenção do Imp. Predial
mens de côr' que receberam te ,das Ilh�s da Páscoa, com tos; Barthel estabeleceu a

679-55 José dos Passos Sardá. Isenção do Imp. Predial
os direitos de cidadãos do iní'crições. Foi muito difícil comparação com outras ins

por 15 anos

Império Britânico. No triân- :desvendar a significação crições em tábuas. 30-5r.;,,u André de Melo Gomes Isenção do Imp. Predial
guIo formado pela Indoné- dos caracteres, tanto mais Barthel conseguiu provar 489-55 Sebastião Amaral Acrescimo de Madeira
sia, a Austrália a as Ilhas que na mesma época se le- que, entre as várias ilhas

168-55- Agricola Bruno Registro de Carteira
da Páscoa na costa da Amé- varam para o Peru quase to- polinésicas, os motivos so-

521-55, Artur Silveira Modificaç.ão no Prédio
rica do Sul vivem hoje mais dos os habitantes das Ilhas freram alterações. As ta�

C
No caso' de não ser alcançado o quorum pr,'evisto no

538-55 ampolino Fernandes de Aquino Const. de Casa
de 600.000 polinésios. da Páscoa. Em Taiti desco- buas contém nomes de deu- ,Parágrafo único do art. 21 das citadas Instruções, isto

brÍt;-se um polínésio, de n.o- se. s mitoló.gicos, t�ma. histó.- 751-55 AdeldMaJd., C é, a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos De-
Os senhores da Ocea- - -

. o ose andido Acrescimo

nia percorreram como nave-
me Metoro, .que traduzlU na da cnaç�o: cantJcfos n-

,677-55 Acioli Maria de Jesus Consto casa de Mad. (F) legados-�leitores, da r�spectiva cat�go�ia, a. eleição, assim
celtas canções, sem que se

I
tuais, cerimomas, 1'6 eren- transfenda sera realizada no pnmelro d 't'l' d'

gantes e guerreiros milha- T' d h
676-55 Luiz Gonsaga Valente Pede. Remoção, Baixa d

' , , ' la u lIme la-

res e'milhares de quilóme-
conseguisse relacionar devi- tés ao saCrI,JC.lO e .omen�, e1to, à mesma hora e local, com qualquer número de Dele-

damente a tematíca e encon- formulas magICas para a11l-
I 'D

gados pr.esent.�s, independentemel:_te de nova convocação.
tros através dos desertos de' I Ctt mp. e em. de 3 casas. Desmembramento -

-

trar nas palavras deter�i- mais e pla�tas ..
ons ,a.ou-se 606-55 Manoel Viel'ra ,de Melo "

FrancIsco Camara Neto Joao Baptis.ta Bonnassia
água. Ao que parece tr�- nado sentido ou uma acçao. que a escrita hleroglafJCa do Delegado Presidente C. Local Eleições
ta-se de uma raça europeIa Os investigadores estabele- século XIV, decoberta nas

525-55 Simão' Gonzaga "

com infl�xo de sangu� mon-
ceram uma lista que serviu Ilhas da Páscoa antes da 528-55 Simão Gonzaga "

gol. A_3or da pele vaI de a-
de base aos estudos subse-' grande migração, já fôra' 577-55 ;João Honorio da Silva "

lhado. I' I
A c'a de 709-55 Dante Bonetti Acrescimo em Prédin

O b I' t quentes. ,
a em (e uma sequen I

.

625-55 Ivo S II " "

, ,ca? o ,e pre. o" I?as nas I ' Em Hamburgo, um etnó- símbolos, a ponto de ser
e

Peru ate a Polmesla que, logo de apenas 32 anos, o uma escrita efectiva. Mui- 448-55 Julio Vieira Consto de Prédio .

lendas fala-s.e de deuses de
Dr. Thomas Barthel,. enve- tas figyras são meramente 706 ..55 Odilon B. Vieira (Francisco Jacinto Simas} Cer�

cabelos de ouro. Thor Heyer- J .. b' l'
.

d
. tidão Diversa

redou por outro cammho. sIm o Icas, o que 111 UZIU em

dahl tentou, llrov�r com a
I

Antes de mais nada, procu- erro Metoro, o seu primei- 779-55 Odilon B. Vieira (Mario Peres) Certidão
sua .memoravel vIagem ndu- rou os desenhos primitivos ['o tradutor.

335-54 Odilon B. Vieira (Euclides Machado) Transf. de

ma Jangada da costa o _ , .
Terreno

P ,

t" P I' é
. das cancoes, pratIcamente

eru a e a o III sla a que
'

'd B ,h I d
'

.

t '1'
-

.

t desaparecI os. art e es-
eXls e uma 19açac: en re .o I

.

deus dos índios Kontiki e a ---------�-----

crença Tiki dos polinésios.
Na América do Sul não fal
tam lend�s de deuses bran
cos.

A Nova Zelândia, o Ha

vai, Samoa, Tonga, Taiti e

Fidji são ainda hoje nomes

relaciOIiados com essa raça.
'Trata-se

.

efectivam®te de
um império oceânico extre
mamente vasto e disperso.
Neste país de mares, ilhas e

recifes o número de polinê
sios deve ter sido, h4. uns

150 anos, muito ma,ior do

que hoje ém dia.. Cert.os

CLUBE DOZ� DE AGOSTO

Delegacia de Santa Catarina

ELEIÇõES PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL.

O-Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comer

ciários, pela Comissão Local de Eleições, na forma do

artigo 12 das Instruções baixadas pelo- Departamento
Nacional de Previdêncial Social, em obediência 'ao artigo
3° da Lei nO 2.155, de -2 de janeiro de 1954, CONVOCA
os Senhores Delegados-eleitores: 1) representantes dos
Sindicatos de categoria profissional (de empregados) a

comparecer às 9 horas do dia vinte e oito (28) de' abril
do corrente ano, e 2) representantes de Sindicatos de ,ca

tegOl'ia econômica (patronais) a comparecer às 9 horas

I
do dia trinta (30) d'e abril do éorrente ano, à sede des-

Ita Delegacia, sita a rua Felipe Schmidt nO 37, 10 andar,
sala da Secretaria, nesta Capital, para a eleição, em Âs
sembléia de Delegados-eleitores, dos Membros Efetivos
e Suplentes do Conselho Fiscal do Instituto, das respec-
tivas categorias.

"

LIRA TEMIS CLUBE

PARTICI.PAÇAO
ELPIDIO BARBOSA E ELADlA MAIA BARBOSA

AUGUSTO 'BEDUSCBI E BERTA W. BEDUSCHI

Karl Christiarisen

participam aos seus parentes, e amigos
casamento dos seus filhos

Iêda e Valmor
11 de abril de 1955

.

Florianópolis

o contrato de

382-55 Odilon B. Vieira (João Francisco de So'uza)
Tranferencia De Terreno

Certifico outrossim. que, findo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quaisquer informações por partes
dos acima convocados, serão os respectivos' processos
arquivados, á vista do que dispõe o paragrafo único do
art. nO 44 da Lei nO. 127 de 14 de Janeiro de 1952:

Diretoria de Administração, 13 de Abril de 1955
.

Gaspar'

DOMINGO DIA 24 DO CORRENTE
Grandiosa sóirée em homenagem ao "ROTARY CLU·

BE". Pela passagem do cincoentenádo aniversário de

sua fundação.
Apresentação; da famosa Orquestra Internacional ..

LOS BIG BOYS
Unica no genero, com numeras de grânde comicida-

de. ,".
Reserva de Mesas a partir de 2a• Feira, dia 17, na

secretária do Clube Doze, uo horado das g ás 11 horas,
diariamente.-

"" ;-�j
PROGRAMA DO MtS DE ABRIL

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

bombons.
DIA 23 - SÁBADo - ELEGANTE SOIREE ·com a no

tável orquestra do c6nsagrado CHIQUINHO <Rádio Nacio-
- "As Repúl_!licas Americanas dão mostras de compre� ',nal) e seus 4 cantorrs. Reserva de mesas na Joalheria Mül

ender que os sucessos que se estão desenrolando no Méxicó' 'lerp a partir de 11 ct;e Abril. Ingresso avulso exclusivamente
atingem algo mais do que a nacionalidade mexicana, e que para associado na Secretaria do Clube, diàriamente.
golpe que cGntra ela se desfechasse não feriria a uma .nica DIA 30 - SÁBADO - Soirée às 22 horas.

.

nação, mas a um· Continente inteiro". �VISO - A soirée programada para o dia 10 foi aJl-
Benito Juare.z _._ 1862 tecipada para o día' 9.

Natercia Lemos Müller
Chefe do Expediente e -:Pessoal

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ÃORF�;;�;�ASE;C�I� Walita ,Mocidade e Velhice
Será Instalada em _Florianópolis co�:eu�p:::�?em �:;o��;��::;:�;� oo:::te

Busca o prazer, o sonho peregrino,
-

O mundo da ilusão doce e ridente ...

o caro leitor é associado do CLUBE DOZE DE
AGOSTO?Nossas leitoras, natural-

Deseja ve-Io numa séde própria, confortável, nova,mente, já têm conhecimento
CLU� majestosa, a semelhança do que ocorre com outros -da instalação da Escolinha

O sr, Gustavo Zimmer, assistente de Chefia da E C I T
-

A L. 8ES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,Walita em nossa cidade, a-
Secção de Maquinas de Carlos Hoepcke, quando conce-

. em Curitiba, para não citar tantos outros?través das notícias que' te- dia sua entrevista ao íl0SS0 gegente e ao cronista-social Deseja que o nosso VBTERANO CLUBE DOZE fi-mos divulgado a respeito.
E CO FLORESTAL dde nossa folha sr, Zury Machado S 'RVI '

que nivelado entre os mais imponentes de nossa Esta oPara darmos, entretanto, .... "'" �
-

•

OM O ESTADO DE SANTA,�,--'jj'i!t���'�:-<l'J",.. ",.,-
-

'���I ACõRDO FLORESTAL C ou mesmo fóra dele?informações mais detalha- ."""" �� lIIfl'PII!fáI
CRINAalmen te, a Escolinha Walita cer na "Casa Hoepcke" a fim ATA Deseja ter oÕl'gulho de dizer que é associado dodas ás nossas leitoras, refe- I d A

A

d FI t Iestá sendo aguardada há, de reservarem a inscrição e De ordem do Sr. Executor o cor, o ores a com DOZE e que frequentará seus salões na nova séde?rentes à Escolinha, procu- I I
_.muito tempo por muitas se- receberem a devida ficha, o Estado de Santa Catarina, faço púb ico que serao acei- Deseja que sua familia tambem frequente e compar.ramos ouvir o Sr. Gustavo _

'ilharas, e .depoís a sua di-, sem o qual não poderão f're- tas propostas, até 10 horas do dia -30 do corrente, para a tilhe das recreações da 'IlOVf, séde, em seus salões de [o-Zimmer que como Revende-
Ivulgação será feita ampla- quentar as aulas. Nesta al- compra do seguinte material considerado inservive para gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será instador Walita possui melhores

mente. Outro fatal' prepon- tura o Sr. Custava Zimmer, os serviços desta repartição, e no estado em que se en- lado aparelhagem para 34 mm.?conhecimentos dessa in teres-
derante será, pois a Escoli- frisou o seguinte: as senho- contram : 1 carcaça de caixa de troca, 1 rolamento de Deseja privar do salutar convívio do que será "osante iniciativa.
nha vai funcionar nos sa- ras interessadas devem fazer dínamo, 14- amortecedores, 8 terminais de direção, 5 en- maior centro de recreações sociais de nossa terra?
Iões do Clube 12 de Agôsto, as suas ínscríções o mais de- grenagens de caixa de-troca, 2 vira brequim, 16 suportes Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilio Luz,
Jentilmente cédído para ês- pressa possível, pois o nú- de mola, 18 grampos de mola, 23 pinos de mola, 42 peda- fartamente iluminado, atraindo a at�>Ji,.Q_dg,...t.Q.fl,,'L<tente., -

,e fim". mero de alunas será limita- ços de mola, 6 feixes de molas, 9 cruzetas, 3 eixos car��.UJll�m quatro enormes pavimentos?
do, considerando-se o pouco illi6baterias, 5 pneus 75��::..'1�����eus Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este

Inscrições grátis tempo que a Escolinha per- 650xlG,_.,l.1 :qn.ep�"�ú, 3 pneus 250x19, 5 rolamentos, anseio se concretize?
O entrevistado fez questão manecerá em nossa cida-ªe...., � ,.�:ros de cruzetas, 10 valvulas, 6 pistões, 1 relay para É muito fácil :seja proprietário desta magnifica

de salien' ar o seguinte: A Finalizando al'L<%'tÍ�écla- trator, 1 cabol de velocirnetro.. realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,
Escol inha Wan�����, .fõ�ç'6J':' Custavo Zim- As ditas propostas serão abertas na data citada, as através de gerações e gerações, fazendo Com que os que
mente gratuita, e nenhuma mel' informou-nos que a au- 15 horas, com a presença dos interessados, que quize- vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de
condição é imposta ás inte- la inaugural da Escolinha rem comparecer. nosso legado ... ' E como se tornar proprietário deste em-

cessadas a se inscreverem. Walita será no próximo dia O material acima relacionado, poderá ser examina- preendimento que está em franca campanha para a sua

Apenas terão que compare- 2 de maio as 15 horas. do pelos interessados, diariamente, na repartição, no ho- concretização'? Adquirindo UMA AÇÃO, .nagnvel em

rário das 9 as 12 e das' 14 as 17 horas. DEZ PRESTAÇõES DE CEM CRUZEIROS ou si for
Maiores informações, poderão ser obtidas, com o mais de uma, em prestações de duzentos, trezentos cru-

Almoxarife, a rua Santos Dumont, 6. zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o

Florianópolis, 1 de Abril de 1955. associado "adquirir ...
Egídio Amorim - Chefe _de Expediente As ações são de 1.000 cruzeiros, pagáveis em 10 me-

VISTO ses.

FINALIDADE DA ES
COLINHA WALI'TA - O
INTERÊSSE QUE TERÁ -

FUNCIONARÁ EM FLO

RIANóPOLIS, - CLUBE 12
AULA INAUGURAL DIA 2
DE MAIO ÁS 15 HORAS
- INSCRIÇÃO GRATUITA
- NOSSA ENTREVISTA
COM O SR. GUSTAVO ZIM

MER, ASSISTENTE DA
CHEFIA DA SECÇÃO DE
MAQUINAS DA FIRMA
CARLOS HOEPCKE S. A.
COM. E IND.

Finalidades da Escolinha
Walita

Explicou-nos o Sr. Gusta
vo Zimmer que a Escolinha
Walita é uma vitoriosa ini
ciativa, com a finalidade ri
�
orientar as donas de casa

no manejo dos modernos a

pareI hos elétrico-domesticos
e cuja utilidade a maoria
desconhece. "Vou citar, a

penas, um exemplo" - de
clarou entusiasmado o nos-

so entrevistwdo - ; "as pes
soas pensam que o liquidifi
cador serve apenas para fa
zer vitaminas. Está' errado.
Com o liquidificador, sim
plesmente, rala-se queijo,
cõco e moe-se carne; as a

lunas vão ficar surpresas
com a multiplicidade de .usos
do Iiquidif'icador".

.

Alem dessa finalidade, a

Escolinha Walita contará
com uma importante parte
de receitas e economia do
méstica. O Sr. Gustavo Zim
mel' que teve a oportunida
de de assistir a Escolinha
permanente do São Paulo,
frisou-nos o seguinte: as a

lunas aprenderão inumeras
receitas, como sejam : fazer
econômica maionese no li
quidificador, em apenas 2

minutos; preparar seis co

pos de deliciosa limonada
com apenas um limão gale
go e assim por diante.
Diante de exemplos tão

interessantes, a riossa repor
tagem indagou de como êles
seriam apresentados ao pú
blico. Disse-nos que êsse
era justamente o aspecto
mais interessante da Esco
linha Walita. As demonstra

ções serão práticas, ao vivo.
Para esse fim virá de
São Paulo a nutricionista
da Walita, Dna. Guionar
San t'Ana, para minis trar
as aulas. "As alunas verão
Como se preparam as recei-,
tas, os aparelhes funciona
rão para elas verem e grande
parte das receitas feitas em

aula as alunas experimenta
rão , evidentemente -ern do
ses homeopáticas, - grace

jou o sr. Gustavo 'Zimmer -'

mas assim as alunas terão a

oportunidade de prová-las'
em seguida ao seu preparo".

Interêsse das donas de
casa

Perguntamos ainda, qual
era o interêsse que êle es

perava que a Escolinha

despertasse em nossa cida
de. "Grande interêsse e mui
tas alunas" - respondeu
com convicção. E continuou:
"A Escolinha Walita está

percorrendo todo o Brasil,
visitando ás principais cida
des. Em Curitiba, a Escoll
nha teve 1.700 alunas; em

Bauru e Marília, Estado de
São Paulo, teve respectiva
mente, 1.700 e 1.004 alunas.
Como se vê, verdadeiros su

,ceSSOl'I< Em,·nossa cidade, vá
rios fatores contribuirão

p�ra um grande êxito. Inici-

Ciclislica
Rosa Nelo
Rua 24 de Maio 906 CEs- i

treito)
Á Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici-'
cletas' Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
men te' com uma equipe de
14 mecânicos especíalisados I'

('
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor-

.

ridas (meia corrida, ,cor

rida especial Triciclos, tico
abril, .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- I:
peciais.
Seus mecânicos atendem

Com presteza e perfeição os

serviços.
'Estamos equipados com

grande variedade de fer-
l�amentas especializadas
bem como maquínâríos.

. Serviço de Solda, Forno-

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

ln tcríor pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Casemíras Roembôlso,

� . I A Ciclistica Rosa Net.o á
naCIOnaIS' lLicina Oficial da la Volta
Capital e do Atliintico.

Partíctpacao
,JOÃO CHRISTAKIS

J
VIúVA LIDVINA lIEIL

E SENHORA
Participam- aos seus pa- Participa aos seus parentes

rentes e pessoas ele suas re·1 e pessoas de suas relações, o
tacões o contrato .de casa- contrato ele casamento de seu
mento de sua filha CATA· filho JAYR, com a senhorita
RINA, com o senhor JAYR
HEIL. CATARINA CHRISTAKIS,

JAYR e C�TARINA
'

noivos

Florianópolis, 9�4·55.
'

,.�-.�.

Partícípaçao
31'. e Sra. Mário Couto Sr. e Sra. Felippe O. La Porta

'tem a satisfação de participar a V, Excía. e Exma, fa

.nílía, o contrato de casamento de seus filhos

Anna Maria Nelson

Florianópolis, 10 de Abril de 1955

Hercilto Luz, 110

Florianópolis
Santa Catarina

Buarque de Macêdo,23/40�
Rio de Janeiro

Distrito Federal

----�----�-��--------------------�----�

P-iJ rtlctpaçao
Otavio Alves BrancoErnaní Tolentino de Souza

e

Zuleiea de Almeida
têm o prazer de partici

par a V. S. e Exma. familia

que o seu filho Caiuby Con

tratou casamento com a

Srta. Nanci-Marta Tolentino

e

3ercides Tolentino de Souza
têm o prazer de partíci

lar, a V. S. e Exma. familia,
jue contrataram o casa

nento de sua filha Nanci
.\1:aria com o Sr. Caiuby Al
ie" de Almeida.
Florianópolis (SG).,

ibril, 1955

de Souza.
9. Conchas (SP), 9.

11955

.

Particlpa.ç�o. .

Leandro Vieira de Souza I Laudehno Joaquim da Silva
-

e I.
F

'�
d sn,Maria Santos Souza 'Maria erreira alva

participam aos parentes li participam aos seus pa
� pessôas amigas que seu rentes e pessôas amigas que

{ilho WALTER contratou I sua filha Maria da Glória

-asamento com a sta. Mariajl contratou cas.aJ_TIento com o

:la Glória Silva. sr. Walter Vieira de Souza.

Walter e Maria da Glória
Confirmam

Florianópolis
13-4-1955

São José
13-4-1955

Atacadista de
Atacadista de casemiras, exc;usivamcnte

je grande aeei tação, procura. vendedor ne1!ta

,epresentantes para Cidades do Intúior,
Cartas para Caixa Postal, 2.802 ---: São P-ª,ulo

- Solta no espaço, trêfega e fremente;
A nota d'alegria ... Vai sem tino,
Vai desferindo a música de um hino,
Sempre festiva e sempre sorridente ...

Campanha para a nova Sédedo
CLUBf DOZf Df AGOSTO
- .

- Suspende o canto, e encára alguém que passa ...
- Quem é? - Segue co'a vista o caminheiro,
Sentindo n'alma o luto da tristeza ...

- Mocidade e Velhice: uma, a beleza,
O céu, a festa, o riso prasenteiro ...
A outra, o pranto, a treva da desgraça!

José Carlos de Mattos Horta Barbosa
Executor do Acôrdo Florestal

Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS

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

prestações. ,

Ninguem, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica
séde, em pleno funcionamen to, em plena atividade SO_I

Q I d' I cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio,

liiiii.iiii uar O e casa quando todas aa facilidades me foram favorâveia ?" ...
I (-

, _. Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERÁ ELE-
: Vende-se P9r ótimo preço VADA E' as facilidades não serão como agora.

um belissímo conjunt? !Ia�a I As ações que neste momento são de 1.000 cada, futu
quarto de casal de Imbuia

ramcnte serão de muito mais, valorizadas Como serão na
composto -de cama, duas me- .

dnova séde social, dando ótimos dividen os ...
sas de cabeceira, um guarda

PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,
roupa grande e um camisel-

COOPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA
1'0 sapateiro.

MESIVIA SÉDE?
.'Telefonar - 41225

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

REAL AEROVIAS. Ter- CIADA ... INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA

ças Quintas e Domingos, de SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIkRIAMENTE

Florianópolis, para Curiti- DAS 8 AS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ

ba, São Paulo e Rio, decolan- I SEJA TARDE DElV:AIS E O ARREPENDIMENTO SEM
do as 9,50. Reservas pelo te- ,PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS É POSSIVEL
lefon e, 2358. I FAZER. .. '

!
I

i
!r

----_.------------------

'!

AlellL!(!mOs
6230.

pelô telefone

.�.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Dorrrkigo, 17 de Abril de 1955 '7

;��
"RUBAIYAT", NOSSO RE- te mundo tão conspurcado,
FúGIO SENTIMENTAL tão cheio de incompreensões
Há certos livros que tan- e de baixezas, não mais pro

ta influência e-xercem só- curamos "Iracema", porém
bre nós ... A quem goste da I

as poesias extraordinárias
. c?nvivência dos livros, não de Omar Kháyyám.
há melhor passatempo e ser- Entramos pela noite a

vem êles às vêzes de cicu- dentro perscrutando a es

ta para suicidar certos abor- curidão profunda, buscando
. recimentos que nos tornam música no éter. E vamos nos,

inquieta a alma. Até bem erguendo do solo, deixando

pouco tempo atrás, sem sa- nosso espírito bailar pelo
bermos as razões que tal- efêmero... Mergulhamos
vez um psicanalista expli- num mundo estranho, encon

casse, quando sentiamos a trames sensações 'doces que
desilusão assomar o nosso nos servem de calmante e de

coração, ouvindo música confórto... É como se f'u

suave e triste, pegávamos mássemos ópio, como se nos

"Iracema" de José de Alen- tivessem injetado morfina.

cal' e nos sentíamos bem re- "Para o sábio, tudo que co

lendo o poema em prosa do meçou deve acabar. Vê pois,
escrtton cearense. se convem ficares alegre
Um dia porém pessoa de com a falicidade que chega

sentimento, que ,gosta de ou lamentares a desgraça
poesia e dos poetas, que que não esperavas". Isso es

compreende a vida com um creveu Omar Khayyám. O

pouco de espiritualidade, carrilhão quebrou o silên

pôs-nos às mãos "Rubáiyat", cio ela madrugada. Foi como
de grande poeta persa se alguém nos sacudisse: _

Osmar Khayyám, de quem Acorda, desperta! Está bê

conheciam os algo esparso. bedo com a poesia deste

Reunindo em volume tanta poeta que I tanto exaltou o

coisa bela, agora "Ru- vinho?

báiyát" é o nosso refúgio E despertamos: ._ E tra

sentimental. Quando nos de- zemos de volta nossa alma

siludimos das coisas ter- _lue errava pelo espaço, em

renas, quando recebemos de- sonho louco ... E no dia se

senganos da vida que tanto guin te estamos refortaleci

nos desengana, quando sen- dos para receber outros de

timos vontade de fugir à senganos, outras desilusões,
terra, desprendendo-nos dês- i outras ingratidões ...

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA DO MÊS DE ABRIL

DIA 10 - DOMINGO -,- Tradicional Matinée Inf'antf

da Páscoa - Das 16 às 20 horas. Distribuição de ovínhos (

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

tável orquestra do consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio

nal) eseus 4 cantores. Resérva de mesas na Joalheria Miil

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 soírée programada para o dia 10 foi an

tecipada para o dia 9.

,

I S� C� Cnltural
JoaqUim Nabuco
A Sociedade Cultural Joa

quim Nabuco convida as au- •
tortdactes, os professores, os

estudantes e o povo em gi)

ral, para a sessão solene, a

realizar-se dia 15 de abril,

sexta-feira, às 20,30 horas,
na casa Santa Catarina, sit.a

à rua Tenente Silveira, es,·

quina com Álvaro de Carva

lho, em homenagem ao sr.

Professor Des. HENRIQUE
DA SILVA FONTES.

N. ROSA

O Presidente do Haiti,
Paul E. Magloíre, bem que

merece o título de "Presi

dente Voador". Nos oito me

ses passados voou mais de

16.000 quilômetros num

Clipper especial da Pan

. American World Airways,
a caminho dos Estados Uni

dos, Canadá e outros países
das Antilhas.

**

• .� .

MUITIS OIS MaiORES COMPA.HIAS DE TRANSPORTE

DO MUNDO Só USAM PRODUTOS
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Aproveite o experiência desses companhias.
Lubrifique o seu carro com o óleo feito espe
cialmente para êle - o melhor óleo que existe:
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TEXACQ

lHE TEXAS COMP'ANY (SOUTH AMERICA) LTD. - 40 ANOS A SERViÇO DO BRASIL

�:�:��j��s�!:�!.� Casa "Eureka"
tosse sem proteger a bôca,
forma-se, até à distância de
um metro, uma nuvem invi
sível de partículas cheias de
bacilos da doença que traz

consigo. Tais micróbios,
,;(tingindo pessoas

-

que es·

tejam próximas, podem con

taminá-las.
Afasta-se dos que tos

sem, para não ser atin
gido pelas partículas
infectantes (perdigo
tos), projetados de suas

bôcas. _ SNES.

PARTICIPAÇAO

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito _ Florianópolis _ Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

IP-

'_ .

ELPIDIO BARBOSA E ELADIA MAIA BARBOSA

AUGUSTO BEDUSCBI E BERTA W. BEDUSCBI

MECANICOS

participam aos seus parentes e amigos
casamento dos seus filhos

Iêda e Valmor

11 de abril de 1955

o contrato de Rádios, 'I'ransforrnadores, Amplificadores, Motores

Elêtrícos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, 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

Florianópolis Gaspar

CampeãolMundial:viaja pela REli
-
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A descen-dência dos ín

dios Mayas é mistei-iosa.
Presume-se que vieram da

Ásia. Brilhante civilização
floreceu sob seu domínio,
nas selvas da América Cen

tral e na península de Yuca-
.

tan, no México, no decorre','

dos séculos IV a XVI.
**

Nas viagens destinadas à

Amertca do Sul, as aeromo-I
ças doa Pan Amerícan

World Airways entregam
aos passageiros, durante a

noite, não somente coberto

res e travesseiros, mas tam

bém meias de lã para. es

quentar os pés.
**

PROPRIETARIO: O'fOMAR GEORGES BOEH)l

Registro: Inscrição 211

•

CONGRESSO EUCARIS
TICO. A Real já está acei
tando reservas de passagens
para os que 'desejam tomar
parte no Congresso Eucaris
tico. Não deixe para ultima
hora, faça desde já sua re

serva.

Precisa-se
Estaleiro Aretace

-�-

FALTA CRIMINOSOS
I!i

SERRALHEIROS

.!� CADEIAFECHADA. TORNEIROS

�'I (SNA) - As autoridades I Telefônes: 2.266 e 2.212.
, de Hunnebostrand,

-

Suécia, = _

ill fecharam a cadeia e vende

J� ram todo o mobüíárío que

�i;" nela havia porque não há

t� criminosos naquela região de

jíi:" protestantes, informa o "Se

S: meador Baptista", jornal 'de

�!i� Portugal.

,li
_ _/"

�
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Após ter conquistado novamente o titulo de campe -.0 mundial de salto triplo,

com a fabulosa marca de 16,56 mts., chega a S. Pau 'o a bórdo de um avião do

Consórcio Real-Aerovias,' onde foi recebido por enorme massa popular o incompa

vel atleta Adhemar Ferrei ra da Silva.

No clichê, ,Adhemar Fer reira da Silva descendo do avião da Real-Aerovías ..

O visitante pode ser sur

preendído nas buates de

Tr-in idad por cânticos "ca

lypso", que relatam os fei

tos de sua vida. Com alguns
dados biográficos, obtidos

por intermédio de amigos da

"vítima", os cantores ím

em pou-

I

No

rAC.-Transportes Aéreos
Calarinense S.A.

Aviso aos Srs. Acionistas
"'".".'"

-

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

Auxiliar de escritõ-
escritório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt 14 nesta

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

rio, com prática. creto-Ieí nO 2.627, ele 26 de setembro de 1940.

Informacões na "A . F'lorfanópolis, 9 de �bril. de 19.55.
� LUIz FIuza LIma

MODELAR" Diretor Superint�ndente
""-.

PRECISA-SE

,J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Coroa�ão
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O "Sub tuum praesidium" _:rue e o/a _redenção: de seu
é a oração, além de profun-:- povo,';?

.

darnente teológica, pois já se

refere à "Mai de .Deus", à, I Claro exemplo 'da inter

Teotoko, mesmo antes da" de- cessão de ·l\-;Iaria, que logo:
finação do dogma da .Mater- obteve f'avoravel despacho,
nidade divina, é a precemais foi o conhecido milagre das
antiga que se conhece díri- bodas de Cariá. Foi o primei
gida a Nossa Senhora. 1'0 prodígio. Foi o inicio 'da
Mas o Evangelho não ex- sua vida pública. Ali foi que

cluí, antes, pelo contrário, "ele manifestou a sua g lo
supõi, ao menos implicita- ria, e os seus discipulos cre

mente, o culto a Maria SS. O ram nele" (Jo. 2II). A gloria
Evangelho não espera Mãi- e de seu Filho e a crença fir
Filho. Não poderemos, então me de seus discipulos. Quão
repetir o que o Espirito San- poderoso é o valimento e o

to ditou, embora em outra patrocinio de 'Maria!
I

Pode
ordem de idéias "Nãó separe rosa - a "onipotência su

o homem o que Deus ·jUl1� plicante -, porque o mila
tou"? (Mat. 19,6). Vêm os gre a Can á, aquela mudân
pastores que, faziam de IÍQi- ça de agua em vinho
te a guardá a seus rebanhos, agua natural em vinho sa

com grande ,pressa; 'e vêm,' boroso, - realisado por Crís
obedecenddaosinal que lhes to, é em algum sentido, mi
indicou o anjo: "Encontra- lagre de Maria. De Maria,
reis um menino envolto em: porque foi ela que notou a

panos, e deitado numa man- falta de vinho. De Maria,
gedoura" (Luc. 2,12): E en- pelo interesse na realisa
centram, diz o sagrado ção do milagre; pelas 01'

Evangelho, "Maria e José, dens que dá aos servos de
e o menino deitado na mau;' obedecer em tudo ao ql!_e vai
gedoura" (ld. ib.). l]i'\1con- determinar o seu Divino
tram o menino na mangedou- I Eílho. Enfim; porque "é in
ra. Mas encontram primei-' "�enção manifesta e firme
1'0 a Maria. et invenei;unt proposito da, parte de Cris
Maria et j�seph: Ma·da pa-' to de 'não operar o prodígio
rece ter sitIo o': Intermedíâ- senão a pedido e atento o de
rio, - como é, quasí. sem- sejo Ide sua Mãi SS."
pre, na pratica, o' .meió se

guro e providêncíal, para
encontrar' :it"'Jes�s e! adqui
rir a fé. Comó o oihar de
Cristo, repassado 'de índul
gência e infinitas míseri
córdias, converteu a Pedro,
inúmeras, são as conversões
que outro olhar -- o olhar
materno de Mál?)á '=-, cémo
as suas hi.ilagl'ôsas apari
ções, têm conduzido ao re

dil da Igreja, fundamentan
do o conceito : Ad Jesum por
Mariam.
Comunicada aos pasto

res, importava que a bôa
nova" fosse levada ao co

nhecimento dos "homens de
bôa. vontade", habitassem
eles, .embora, os mais remo
tos confins da terra. Os pré
goeiros foram os próprios
astros do céu. Um fenomeno
luminoso brilhou no ato. Era
um meteóro expressamente
criado para servir de guia,
à maneira da coluna de- 'fo
go, q.ue precedia os Hebreus,
na sua longa travessia pejo:
deserto. Sábios ou sacerdo
tes, habituados a interpre
tar os mistérios do céu, e

aguardando, como todos os

povos em geral, a vinda do
-

"esperado das nações", no

inesperado fenomeno "viram
a sua estrela". Abalam-se
das suas terras. Chegam a

Belém. "Entram à casa" -

provavelmente novo aloja
mento ou modesta residên
cia já agora disponível,
e "encontraram o menino
com Maria, sua mãi" (Mat.
2,11). Cristo ,não foi, pois,
encontrado só. O menino,
sim, mas com Maria. Cristo,
inseparáver de sua Mãi.
Mais: prostl'ados, num ges
to de suprema reverênciã e

devoção, oferecem ouro, in
censo e mirra, isto é, rique
zas e especiarias de que
eram fartos os seus países
distantes. Oferecem-nos, evi
dentemente, por intermedio

.

de Maria. Não é isso" de
certo I modo, fazer ,da Mãi
de Deus partícipe de seu

culto e ,de suas devoções?
Quando, ao completar os

quarenta dias, é o Menino
levado ao' templo para, se-,

gundó a lei, ser apresenta
do ao Senhor, refere o Evan
gelho que Simeão, que era'

'

justo e temente a Deus, o.
recebeu nos seus braços:,
accepit eum in ulnas suas

(Luc. 2,28), louvando a

Deus pela extraordinãrilj.
graça recebida. R�cebeu-o,
- de quem? Certamente dos

braços de Mari'a. Não é Ma
ria, portanto, participe des
sa mística oferenda? Não
lhe cabe, mesmo,' o -papel
principal· nésse culto que,
na pessôa do 'ancião piedo-

.

SQ, ltle é prestado por tod s
,

'quantos, verdadeims israe

.1itas,: acreditam naquele

Ha longos seculos está'
NI�ria SS. junto a seu Di: -

zine Filho, no seu trono de
,5·10ria. Mas ainda a'H, como

eantou o Poeta, e que aqui
traduzimos tão palidamen
te, "a sua benignidade não
apenas socorre; senão que,
inume'i'a; vezes, para acudir
nos, expontaneamente pro
cede e corre". Por isso, é
que ela é grande. E foi, tam-
oern, para nos inspirar con

?iança na sua valiosa e ja
mais _gesmentida interces
são, que cantou no preclaro
}lagnificat" . Fez em mim
grandes coisas Aquele que
é poderoso. Fecit mihí. mag
na que potens est.....

\ .A etiqueta Aniversãrio de

Prata, significa 25 .anos de

contínuos aperfeiçoamentos
do Colchão de Molas EPEDA.

Grande' vitória do Lira I PALMEIRAS IX SELEÇÃO O, EM

��"':��;:;���::�,,:�':o f���l c.mp�:�la��f.otil T';::,C1�:�P'ão Estadual r Em "�l��Ç����t� 'qU,O��,Rvl�:��,��o�" entre

ma ficou dito. I . Final Paulo Ferreira Juvenil _ Henrique Fleming' lhe fez o Palmeiras na tarde eles Vico, Betinho, Valério e

Referência especial mere- Lima e Edson Goeldner (Li- I (Lira Tenís Clube). , 'de domingo, jogou quarta-
cem ainda os tenistas Henri- ra) x Guenter Kaulich e Campeonato' Juvenl],

I
feira eu;- Blumenau a seleção

que Fleming e Edson GOeld-1 Rolf Nebelung (Tabajára) .-, (Duplas) da CapItal q':le se apresen-

ner, do Lira e Pedro Doria 6xO e 6x4. 1<1 jogo _ Joerg Kaulich e tou naquela cldade desf�lca-
elo Boa Vista, pelo excelente Dupla Campeã _ Paulo Frederico Nebelung x Edson Ipadrão de jogo apresentadG, Ferreira Lima e Edson

Goel-I
Goeldner e Douglas Mesquita --,-------------------------

:}ue os credencia como expo- dner, _ 2x6, 6x4 e 6x4.

entes do tenis infanto-juve-: Campeonato Juvenil 2° jogo _ Pedro Dória e HUMBERTO .. 5 MllHO-ES DE CRUZEIROSnH de Santa Catarina. 1° jogo _ Orlof Otte (Ta- Pedro Silveira x Olaf Otte e

Guenter Kaulich e ,Rolf bajára) x Pedro Silveira Guenter Kaulich . - 6xl ê S. PÁULO, 15 (V, A.) - Em berto, de acôrdo com as leis
Nebelung, dois pequeninos te-

\ (Boa Vista) - 3x6, 6x2, 6x2. 6x3,
I

• palestra co'm a l:epOl'tagem, do fut�ból italiano, receberá
nistas do Tabajára de Blume' 2° jogo _ Frederico Nebe-, 3° jogo _ Pedro Dória e disse o presidente do Palmei- 20% do preçô do passe isto
nau, explendidas promessas, lung (Tabajára) x Edson G;)-

I
Pedro Silveira. x. �re�eric;) ras, dr. Mário Beni, que, em é 1 milhão e 200 mWcruzei

por certo muito breve esta- eldner' (Lira) - 2x6, 8x6 e Nebelung e Joerg KaulIch _ face da proposta do Lazio, de ros, custando o passe em

cão defendendo as cores do 6x2. 6xl, 3x6 e 6x2. Roma, ter sido muito Qoa, o moeda italiana em 50 mi-
(lOSSO Estado, no Campeonato 4° jogo - Paulo Ferreira clube bandeirante não tem 'lhões de Liras, apToximad'l.-
BrasUeiro,

3° jogo - Pedro Lobo (Boa Lima e Henrique Fleming x outra alternativa senão ven- mente, Será, se concretizada
Está, pois, de parabens a

Vista) x Guenter Nebelung Pedro Dória e Pedro Silveira. der Humberto, ao Lazio. O esta transferência, a maior
F, C, T. que, assim, prepa- (Tabajára) _ 1x6, 6x4 e 6x4;1 -7 '(Esta partida final será clube italiano ofereceu 5 transação até hoje feita ne

rando um grande grupo de
4° jogo _ Rolf Nebelung x realizada no domingo, dia Pi'· míihões de cruzeiros pelo futeból sul-americano, Re.3-

novos tenistas, dentro ele al- Douglas Mesquita (Lira) -

do cOÍTent'e, nas quadras cto passe do jogador e um mi- ta apenas, disse finalment�
�uns an-os, sem dúvida, pro-

1x6 e Ox6. Boa Vista T, C., em Joinvile.: Ihão e duzentos mil cruzei- lo dirigente palmeirense: que5° jogo - paúÍo Ferreit·Cj,
jetará, com brilho, o nosso Humberto concorde, para que
tenis no cenário nacionaL

Lima x Orlof Otte 6xO e L'OS ao craque. O pagamento, a milionária transação sej:�
Publicamos abaixo o resul-

6xL tanto para o Palmeiras, co-
efetivada ainda esta semana

tado das provas realizadas n,)
6° jogo - Peelro Dória CIAMPEONATO mo para Humberto, será à

no mais tardar.(Boa Vista) x Edson Goelcl- '

vista, com o dinheiro deposi-Campeonato Estadual.
ner '_ 6x1 e,6x2.

VARZEANO DO
tado em um banco desta ca-

Campeonato Infantil 7° jogo - Joerg Kaulich pitaL Resta agora, disse o

(Single) (Tabajára) x Pêdro Lobo �

p!AlMEI IRAS dirigente máximo palmeiren-
1° jogo _ Pedro Lobo (Boa 6xl e 6xO. se: que Humberto concordê

Vistaj x Rolf Nejjelung (Ta- 8° jogo - Henrique FIe,· na transação. Caso Humber-
bajára) - 2x6-0xu, ming (Lira) x Douglas Me,,- 'O Campeonato Varzeano to concorde em ir para o La-
2° jogo - Edson Goeldner quita (Lira) - 6x3 e 6x2, dó Palmeiras deverá prosse- zio, então será feito um exa-

(Lira) x Guenter Kaulich 9° jogo - Paulo Ferreira g�lir es.ta manhã, no camPO me médico do jogador, por, serva.
(Tabajára) _ 6x1 - 6xO. Lima x Pedro Dória - 6xl e dq Manejo, estando progra- uma junta médica que sera
3° jogo - Paulo Ferreira 6x2, m,�dos os jogos abaixo: escolhida pelo Consulado

Lima (Lira) x Rolf Nebelung 10° jogo - Joerg Kaulich As 8 horas - Palmeiras x itáliano nesta capital, tendo
- 6xO - 6x1. x Henrique Fleming - 2x6 e FelTOviá·rio. o Lazio concordado com a

4° jogo - Paulo Ferreira 1x6. 'As I 10 horas _ Palmeiri-
s u g e s tão do alvi-negeo Cagal de tratamento 'pro-

Lima x' Edson Goeldner 11° jogo - :Et'inal - Paulo LIns x Curitibanos. paulista. Também disse o dr, cura casa para alua-ar, no
6x2 - 6x1. Ferre.ira Lima x Henriqüe I

CASA MISC:ILANIA diltl'S. Mário Beni: O negÓcio está centro ou imediações, que
, Campeão - Paulo Ferrei· Flemmg - 5x7, 6x1 ê 6x1. s.endo tratado d,il'etamente seja nova ou bellíl. conllerva-
1'a Lima.· Vicê�Ca'm:.peão Ca,mPllão' Estadual Ju.venil b�\do.r. doa RádlOl R.C.A. de clube para'clube, não ha- da. Qualquer informação na
Edson Goeldner. - P�L).ijd}I"el'l'éij'a Lima (Llr:1 Vitut, Vílh'iííü i DJlIÍeiai. vendo' lntermêdlárlós. "A Mótle'lar".'l' I

\�;�, �

Clne,ma SOaÕrO}
Vende-se ou tr�ca-se' por'

outra mercadoria um proje
cor de cinema sonóro, de 16

mm, com transformador.
Tratar à rua Major Costa

13.

>.

.Assim, nenhum outro colchão,
pode oferecer - tanta maciez,

tanto confôrto, quanto o

Colchão de Molas EPEDA com

seu molejo exclusivo, de um

s6 fio do mais fino aço,
estofamento de pasta de feltro

de algodão e acabamento em

finíssimos tecidos provenientes
dos mais famosos teares.

, \lO'

�.
. .._

NO ' SEU, ANIVERSÁRIO, DE PRATA

Epeda
o Colchão de Molas EPEDA

no seu Aniversário de Prata

é algo de extraordinário,. de

excepcional e acima de tudo,
é o Colchão de Molas de

menor preço do mercado.ef e r ee e r

em cada unidade:
o menor preço
a maior qualidade

Preços p/'solteiro a partir de

Cr $ I.7 50�OO
Preços p/ casal a partir de

ú i:::n:> f.lHl;;'/;ANTE, N:J IlRJLiL

INDÚSTRIAS RAPHAEl MUSETTI S/A

Cr $ 2.,390�OO
A VENDA NAS BOAS CASAS DE MÓVEIS E TAPEÇARIAS

DO BRASIL.F á b r i ta: R U (I '((i tã j' i 11 a B r u i II (I, 61 - F o ii e 9 -7118

( R e d e :j n t e j' 11 a) • S fi o Pau I o

'L o I a a 11 :ré p O � 1 ç ii Íl): R II!I V i e I r [I d e C (I r vai h 0, 169
F c 11 e 34· 1 6.9 1 - S ii o Pau lo,

MEDIDAS PADRONIZADAS

Preços - São Paulo exclusive

despezas de frete,
embalagens e taxasCOLCH O D� M LlS EPEJA

tem conca ren cs mos .. , n50 rem equi�àlentes
, ,

Um
.
pro .1ufo da melhor fóbri a de C/olchões de ,Mo/as da América do Sul

Adão, vindo .a ser batida fá·
cilmente pelos blumenauen I

ses pelo escore de 3xO.

CONGRESSO EUCARIS
TICO. Á Real já está acei
tando reservas de passagens
para os que desejam tomar
parte no Congresso Eucaris
tico. Não deixe para ultima
hora, faça desde já sua re-

CASA

:'..

o ESTAm"

CINEMAS
CINE SAO JOSE'

As 10hs.
Espetácular Matinada
Short - D-esenhos - Co-

medias - Jornais
Preço : 5,00. Uníco
Censura Livre (5 anos)
As 1,30, 3,30, 5,15, 7,30,

9,30hs.
Rock Hudson - Piper

Laurie em:

A ESPADA DE DAMASCO
Technicolor

No programa:
Cine Reporter. N°,. 26.

Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Imp. até 10 anos.

[•••A
As 1,45, 4, 7, 9,15hs.
Continuando a gigantesca

apresentação em CI.NEMAS
COPE, orgulhosamente a

Empresa oferece:
'A FONTE DOS DE�EJOS

(T'echnícolor de Luxo)
Com: Clifton Webb

Dorothy Me Guire - Jean
Peters - Rossano Brazzí
_ Louis Jordan - Maggie
Mc Namara
Preços: 18,00 - 10,00
Censura até 5 anos.

1:'IW1J
As 2 - 8 hs.
Piper Laurie Rock Hudson

em:

A ESPADA DE DAMASCO
(Technicolor)

No programa:
Cine Reporter Nac. N°

26.

Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 10 anos.

l;i�ltS
As 2hs.

1°) Paisagens do Brasil.
.iac.
2°) RENEGADQ HEROI

_:0 (Com: Gary Cooper).
Technicilo.r

30) FRONTEIRAS l)A
VIORTE Com: Rod Cameron
4°)DICK TRACY, O DE

rETIVE 13 /14 Eps,
Preços: 17,00 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 7,30hs.
Anthony Steel em "Tech

iícolor"
NO REINOS DOS

MONSTROS .

Amédeó Nazzari em:

FLAGELO DE DEUS
No programa:
Fatos em- Revista. Nac

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

US?UIA1
As 2, 4,30 7, 9hs.
Anthony Steel Danih

3heridan - em:

NO REINO DOS
MONSTROS

- Technicolor
.

No Programa:'
Noticias da Semana. N0.

55 x 13. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

,

Censura Livre (até 5

a�lOS)

As 2hs
1°) Noticiario Guaiba.

Nac.
2°) FRONTEIRAS DA

MORTE Com: Rod Cameron
Technicilor

3°) DICI( TRACY, O DE
rETIVE] 3/14 Eps.
4°)' CIDADE QUE NÃO

DORME Com: Marie Wind
sor

Preços: 7,00 - 3,50.
Tmp. até 10 anos.

As 8hs.
Maria Montez '_ em:

MASCARA DE UM
ASSASSINO

Eichard Widmark em:

O ANJO DO MAL
No Programa:
Noticiado Guaiba. Nac .

Preços: 7,00 _:_ 3,50.
'Imp: até 18 anos.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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���m ,�ia �Ii� a 'ila
a sessão do dia 13 da corrente

rém, com o "Abaixo-assina�
do" lido pelo lider da UDN.

na ocasião, em defesa. do De

legado, que não consta nos

mesmos Anais, porque nele,
segundo afirmou o dep. Oli
ie, até menores de 12 anos

tinham assinado aquele do

cumento. O dep. Estivalet
Pires disse, em aparte, que
tinha recebido telegrama
identico ao que o dep. Olíce
recebeu.
O dep. Paulo Bornhausen,

sm aparte, trouxe ao conhe
cimento do orador que o Go

vêrno tendo ciência daque
las ocorrências, mandou pa
ra Laguna um Sargento, a

rompanhado de outra auto

rídade, para averiguar as ír

-egularídades que estariam
sendo práticas pelo Tenente

)elegado!
O dep. Pedro Kuss, da trí

»ma, leu telegrama de Ma

fra, esclarecendo assunto li

�ado ao Plano de Obras, etc.

A seguir, ocupou a tríbu

aa, o dep. Laerte Vieira, li

der da DDN, para, em têr
:1103 duros e ostensivos, cri ti
car a atitude do dep. Olice

Caldas em querer fazer de

"Moço de Recados" o líder do

Governo, dep. Nazareno Ne

ves. E' que no seu entender,
o dep. Olice Caldas, não deve

.razer ao conhecimento (\2-

Casa,
-

os telegramas que vem

recebendo, em torno de írre
buna do Povo vs edição J

gulartdades policiais e outras
coisas mais. Achou o dep.

fluente 'mês vg telegrama

Laerte, que o dep. Olice, con- passada vo�sência vg extra
oficialmente vg pelo nosso

Polícia Laguna ,tra-aparlleando em outra 0-

Em explicações pessoais, portunídade, havia ofendido distinto colega diretoria te-

ocupou a tribuna, o dep, 0- o dep. Nazareno Neves, di- soureíro Hermelmo Largu-

líce Caldas, do PTB, para ler zendo que o Regimento não
ra vg desmentindo um auto Convidam-se aos magistrados, aos membros do Mi -

A inauguração oficial da ra com os compromissos as-

do plenário, um telegrama permitia que houvesse lider telegrama teria sido transmí- nístérío Público e aos bacharéis em geral, para a palestra nova ponte de cimento ar- sumidos ao ser eleito.

prócedente de Laguna, de- elo Governo na Casa. Em a-
tido por esta Associação ao que fará na próxima 2a. feira, dia 18, na sede da Ordem mado, que liga os distritos O calçamento da cidade, o

nunciando irregularidades parte, o dep, Olice Caldas, J,-
Govêrno Estado infringindo dos Advogados, Edifício do Montepio, o DR. PAUL GRIF- de Coqueiros e capoeiras asfaltamento da estrada ela

policiais que estavam sendo I gora, em termos precisos, disposto artigo 54 nossos es- FITH GARLAND, conhecidíssimo conferencista norte- vem acrescer de importante Base Aérea, a retificação de

praticadas pelo Delegado de

I
claros, e honestos, disse ao

tatuto sociais vg que vedn amerícano. obra pública o já numeroso varias ruas, a abertura de

Policia, Tenente Blaut. En- dep. Laerte Vieira, que êle ímiscutír-rios em política vg S. Excia. versará sôore temas jurídicos, exprimindo-se rol de realizações do Preiei· outras, tudo isso atesta, com

tre várias considerações te-I (OlÍee) tinha vindo para' te
vimos vg pe:o �resente vg te na língua PORTUGUESA. I to Osmar Cunha, no setor eh prodigalidade, o dínamísmo

cidas em torno do assunto, Assembléia com o firme pro- n.ovar vossencia texto rere- .
viação municipal. A nova do Prefeíto Osmar Cunha, a

o dep. ora na tribuna, soli- I pósito de tratar com a deli- n�o t_gran:a nosso tesou- ! ponte representa, com efei-- quem a capital catarinem8

citou do lidei' do Governo I cadeza e em termos regimen- I

relro H�rmelmo Largura 'v:�
.

to, notável empreendimentu. ficará devendo, dentro em

dep. Nazareno Neves, como tais todos os seus colegas. A- I qu� aqUl transcrevemos
..

Lif,

" MI'SSA
'

pela relevância que assume breve, o haver-se elevado 'à

das vezes anteriores, os seus pesar de não tel' anel no de- Tnbu.na do Povo e r.atIflcD. - na segurança do trânsito, categoria de uma elas mais

valiosos prestimos, no senti- do êle (Olice) considerava-3c
mos mtegralmente blptS A-

�, � r k: � '1
cada vêz mais intenso, na- adiantadas e bem cuidadas

do de ser levado ao conhec1- muito mais bem educado do bJ.:e aspas deputado Orlando - quela zona., capitais do Brasil.

que muita gente de "anel".
Bertoli pt Assembléia Legis- O honrado Prefeito Osmar O povo já se habituou a

D. e t b'
_. lativa pt Florianópolis pt. de Se'.-mo dl-A Cunha vai assim cumprindo ver, a cada dia que passa,

ISS, 'am em, que nao la I u

pedir desculpas a ninguem, D. 395 - Rio do Sul - se. o seu programa, sem desf''t- aumentada a área calead'_t

embora quisesse o lideI' àa
- 1965 - 56 - 30 -, 16 Jt JOSÉ DO PATROCINIO LIMA lecimentos, a despeito da u- no perímetro urbano, a �Iual

UDN, pois não tinha ofimdi- Ciente atravez leitura jornats "posição sistemática que al·- atinge até. agora maior qui-
do o lider elo Governo. Em a-

texto um telegrama teria si -

Viúva Corina Vidal de Lima, filha, genro, netos e so-
guns adversários lhe mOVei11, lometragem que a de todo o

parte, o dep. Estivalet Pires, do expedida Associação Co -

brinhos, convidam os parentes e pessoas de suas relações
por absoluta falta de justiga quatriênio da passacla admi

mercial com i'eferência es-
para assistirem, a missa de 70 dia que, em sufrágio da alm�q

para com aquele beneméri- nistração Paulo Fontes.
trada liga Lajes a Itajaí 'ir; do saudoso JOSÉ DO PATROCINIO LIMA, mandam celc-

to homem público. São argumentos papávei:>,

Gr eAm '·0 Pedro Jo rue,'
lido perante Assembléia pelo brar na terça-feira, dia 19 do corrente às 7,30 horas, no a1-

A ponte que será entregue visíveis, Evidentes, insofis
lider Govêrno vg para sua. tal' do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Metropoli..

ao trânsito geral no próxi- máveis e que destroem tôda
oi'icntação e qualidade mem- tana.

mo dia 15 é totalmente con,;- a vasia oposiçãó dos que pre-
)1'0 diretoria Associação vg i Antecipadamente agradecem aos que comparecerem'

truida de cimento, vindo su- zam mais os próprios me11n-

Frassatl· (G P F )
)OSSO assegurar aquela entt-\êste ato religioso.

,l,

J
bstituir a velha ponte d" dres do que o interesse da

.iade não passou qualquer tt�- , madeira, que não oferecia I coletividade.
,

" •••. 'egrama como vem anunci- mais segurança aos veículos

":f.". i :-:11..�:.\tllil anelo pt Abraços Hermelino que por ela passavam. CASA MISC.LANIA ....tt'...
Largura pt Fecha aspas aten- til' ao dep. Laerte Vieira qUcl, uso interno da .bancada si·· Com êsse melhoramento,

C o, VOcaç a'"o ciosas saudações A$sociaçau êle é que tinha se dirigido:to tuacionista, teria que "engú- portanto, o dr. Osmar Cunha,
bvt.dora doa Rádio. aC.A.

n
.

Indústria Comél'cio pt Alfre.. seu colega de bancada em lir" todas àquelas _ notáveis, d�g�o e ilustr� Prefeito Mu.. Vitor, VaJywu e DI"...

do João Krieck vg presiden-- termos violentos e agressí- obras que estariam benefici- l1lClpal, COl1q-UlStf'i novos 1110-

Pelo presente, convoco os senhores membros da Dire·· te. vos, e apelOU, veementemen- ando o seu município. tivos de simpatia do seu po· r----�---'"""'----

toria, conselheiros, diretores dos Departamentos e Secções, Foi aparte!Í,do pelos depu- e no sentido de não ser re- Em aparte, o dep. Paulú vo,_ que cCJ'ntinúa a con1'üu
e demais sócios ativos, para a Assembléia G('>ral que sera taclos Laerte Vieira e Rubens petida atitudes daquela na- Bornhausen, solicitou do 01'8.- na sua assim comprovad,
realizada, na forma do Estatuto ,às 14 horas em primeira Nazareno Neves e Paulo Bol'- tureza. I dor, que não levasse- em C011- capacidade realizadora e nr

convocação e meia hora após, caso não haja número leg�1 nhausen. Cole�â�ea de Ficção sid�ração àquela publicação sua incontestável lisura' pa
do próximo sábado, dia 16, na sede social, à rua Deodoro, Em defesa do colega ele Como ultlmo orador,' em elevIdo as mUi&ls erratas e ..

1, discutir e votar os assuntos constantes da seguinte 0): -

-

bancada explicações pessoais, o dep·1 xistentes, razão porque o tal
. dem do dia: O dep. Miranda Ramos, do Ivo Silveira, do PSD, tendo "Catecismo" não veio à pú- ORDEM DO

I _ Permanência das associações sub-locatárias na PTB, assumiu a tribuna, lB- em mãos o "Catecismo" --I blico para a:n..�s_e das reaE-
seele social e apreciação dos respectivos contratos. l'a dizer em termos precisos segundo denominação gover- zações do Governo.. Termt- QUETZAL

II _ Apreciação da circular AS-0l/55 que se refere a que - reportando-se ao as·· namental teceu várias I nando sua oração, apresen- GUATEMALA, 15 (U. P.)

construção da Granja-Colônia. sunto do incidente anterim', considerações em tomo das tau à Casa, um novo tipo de O presidente da República
III _ Prestação de contas da representação gepefista embora contrariado, queria supostas obras do atual go- "notificação" que estarIa sr. Carlos CasUlo Armas, in

na. la. Comissão Permanente Inter-Clubes. dizer ao lider da UDN que o verno, citadas no Catecismo, sendo expedida a moraelores formou que seu govêrnl 'r!fI<
,IV _ Discussão do regulamento da Biblioteca "HUM- elep. Olice Caldas não ofen- que estariam sendo feitas' do município de Santo Ama·- conceelerá a Ordem elo Quet· �:',i

.BERTO DE CAMPOS". deu ninguem, pOl'isso, como pelo Governo do sr. Bornhau- 1'0, com referencia ao paga- zal, ao pminente cientist{·

V _ Horári� das sessões ordinárias no período escolar. já havia sido dito, não tinha sen, no municipio de Palho- menta do meio fio do calç%t-- norte-americano Jonas Salk,

Florianópolis 14 de abril de 1955 I que
se desculpar de coisa ai .. ça. Disse o deputado Ivo Sit- mento. Foi aparteado, ainda, "como justo reconheciment,

FRANCisco MEDEIROS VIEIRA ! guma. Terminando sua rápj- veira, que se não tivesse re- pelos deputados Laérte Viei-I à descoberta de uma vflcilL

PRESIDENTE
I da e segura oração, fe:c 88ü- cebido aquele trabqlno, de ra e Osní Régis. contra a poliomielite".

líder do PSD, afirmou de ma
neira categórica, que o dep,
Laerte Vieira, é que não esta
va se conduzindo de maneír.i I
condizente com as normas

parlamentares, e que o dei)
Olice Caldas, não tinha oren
dido o dep, Nazareno Neves,
porisso fazia um apelo ao

dep. Laerte, no sentido de
não ser quebrada a praxe re

gimental existente:

O lider da UDN, tece severas te, que o dep. Olíce costu-

criticas às entidades de mava, trazer ao conheeímen-
classes to ela Casa, assuntos daquela

O dep. Laert Vieira, líder natureza e que não corres

da UDN, agora, na tribuna, pondiam com a verdade, co

disse da preocupação do mo no caso do Delegado dA

PSD, em trazer ao conheci- Tubarão.
menta da Assembléia Legrs- Em contra-aparte, o dep.
latíva, as opiniões das Enti- Ivo Silveir.l, dI' PSD, respon
elades de Classes, manítes- deu que o dep, Olice Caldas

tando-e contrários ao au- - arbitrariedades Delegado
menta do tràpôsto de Vendas de Tubarão, trouxe cartas c

e Consignações para caber - telegramas procedentes ele

tura das despesas com c Tubarão sôbre tais ocorrên

Plano de Obras. Analisando, .ias, e que aqueles documen

após, o manifesto do Sindi- tos constavam dos Anais de.

cato Ind. de Tecelag('m e Fi- Casa não acontecendo, po-

Desmentido telegramas for

jad()S
O dep. Orlando Bertolí, do

PSD, ocupou a tribuna, para
referir-se aos telegramas pu
blicados na imprensa gover
nista, tentando, sem nenhum

resultado" responder às suas

criticas com respeito ao es

tado lamentável de nossas cs

tradas, E' que tais telegra
mas, foram lidos na Assem
bléia pelo líder do Governo.
como se fossem expedidos
por orgãos de classe. O dep,
Orlando Bertoli, encerrou de
finitivamente o caso, arra

zando com os documentos
que não deixam margem a

duvidas, as argumentações
dos representantes sítuacío
nistas. Disse àquele deputa
do que essas entidades n10
haviam passado qualquer te
legrama no sentido de que
"As estradas estariam Boas" .

provando-se assim que os

despachos telegrátícos ti
nham sido forjados. Finali
zando, entre outras eonsidc"
rações, leu o seguinte tele-

ação, de Blmuenau, disse en

tre outras coisas, que essas

manifestações das Entidades,

que o PSD, tem trazido ao

conhecimento da Assembléia,
são levianas e infantis.
Disse, também, com aque

la coragem, que tanto o ca

racteriza, que o aumento de

impostos não altera ou eleva

o custo de vida. Em aparte,
o dep. Estivalet Pires, disse

que não vê quais os objeti
vos da UDN, em criticar de

maneira, tão severa, os ór

gãos 'de classe que se maní

festam contra o aumento de

impostos, quando em outras

oportunidades, as manifesta
cões favoráveis, de encornen

�la, da Imprensa da càpital
Federal, em torno do Plano

de Obras, são trazidas ao co

nhecimento do plenário, com
alarde e regosijo, pela ban ..

cada da UDN. Concluindo
seu aparte, disse que

quando as manifestações são

favoráveis ao aumento ele

impostos e consequentemente
ao Plano de Obras, são bO:1S

notáveis etc., e quando essas

mantrestacões das' Entidades
de Classes, de Santa .Catar!,

-na, são contrárias aos au

mentos de impostos, e tra

zidas ao conhecimento do

povo, são tachadas ele mran

tis e levianas pela bancada
da UDN. Fo� aparteado, tam
bém, pelos deps, Orlando

Bertoli e Osní Régis, elo PSD,
e Paulo Bornhausen, da UDN

Arbitl'arieda(les Delegarlo

grama:

Deputado Orlando Bertoli
Assembléia Legislativa

Fpolis. - S.C.

D, 52 - Rio Sul - 583, 2ÓO,
11, 10h.
Nr. 18/55 - Havendo pas

sado presidêncía desta entl
dade nosso substituto legai
em 10 março último vg vol ..

tantos reassumir, nosso car

go 4 corrente pt Tomando

conhecímento atravez con

ceítuado semanário local 'I'rl- ,

menta das autoridades su�
periores tais irregularidades.
Em aparte, o líder do G,)

vêrno, solicitou que o pedid0
fosse encaminhado pela Me·
sa. O líder da UDN - dep.
Laerte Vieira, disse em apar-

<.__ '" �_-d'L_-. . ................':__ .--:.': _,'"
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-
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(óm a Biblía na Mâó

.

DOMINGO, 17 DE ABRIL
.

Abre meus olhos para que e� veja as maraviIhas�?e
tua lei. (Salmos 119:18». Ler Salmos 119:9-18 ou Etés ..
1:15-23.

.

Um dia, ao sair, da igreja, d:pare1 com um ce�o q��
me pergun tou : "Que se passa ai ; tanta gente sallld�.
Eu lhe disse que era uma igreja "Bah!" dis.se ê.le, "coisa
de padre!" Eu então lhe disse que era uma 19reJ� P!:otes-

t ReSI)Ondeu êle: "São tôdas as mesma c.oisa.. Umtan e.
d

.

d
homem 'que ouviu êste diálogo, observou: "Coita o e u-

piamente cego, física e. espiritua.lmente."
Muita gente nos dias de hoje, nunca contempla as

maravilhas de Deus. São como os doutores da lei e os fa

rtseus que questionavaIÍ1·a respeito do cego �;e nascen�a
a quem Jesus curava. Perguntavam-lhe� Que te fez

êle? como te abriu os olhos?" O homem lhes respondeu:
"Já vos disse uma vez e não ouvistes."

Cristo é á luz do mundo. Quando Êle se apodera de

nosso ser, ilumina nossas vidas de tal maneira
_ qu� os

olhos de nossa alma- podem ver o que antes
.

nao viam.

Apelemos a Êle para que nos dê a luz do seu espírito. Por
sua graça e através do grande amor com que nos amou,

Êle concederá' o desejo de nossos corações.
ORA CÃO

Nosso Pai Celeste, ajuda-nos a apreciar as mara

vilhas de teu SUIH'emo amor. Que teu amor habite em nós

eseeja uma fonte de benções para outros para que onde

agora há trevas venha a raiar a luz. Em nome de Jesus,
oramos. Amem. "

'

PENSAMENTO PARA O DIA
Jesus disse: "Quem me segue não andará em h'e-

vas."
ANTÔNIO R. LóPEZ (Arge.ntina)
--0--

"MENSAGEM REAL" - Hoje, pelo melhor som de
Santa Catarina, para os céus do Brasil, transmissão de
mais um programa Evangélieo "MENSAGEM REAL", às

18,15 horas, organizado pela Igreja Presbiteriana Inde

péndente de Florianópojis para o coração do Rádio-ouvin
te.

Em o Templo da mesma Jgreja, à Rua João Pinto 111'.

37, terão lugar, hoje, os seguintes serviços religiosos:
- ESCOLA DOMINICAL às 10 horas, para todas as

idades e sexos;
- CULTO às 20 horas, com exposição da Palavra de

Deus.
.

Todos são convidados cordialmente.
--0--

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABIlIL
Se Deus assim veste a erva do campo quanto

mais a vós outros, homens de pequena fé? (Mat. 6:30).
Ler Lucas 11 :9-13.

"Deus não nos deixará órfãos." Esta é uma das últi
mas frases de Jesus aos seus discípulos, no cenáculo.
São palavras de' consolação, pois. ser órfãos num mundo
de tantas .incertazas é viver Em sobressaltos. A vida tem
mais significado quan do sabemos que não somos órfãos,
quando sabemos que temos um Pai Celestial.

Nosso Deus tem um coracão de amor, Êle cuida das
aves dos céus e se Interessa cm vestir os campos com a

sua beleza. Êle derrama sôbre nós o" seu amor: ainda

quando somos de "pequena fé".
Se não quisermos ser esmagados pelas circunstân

cias que nos cercam temos que lançar-nos nos braços de
nosso Pai Celeste: No seu amor podemos prosseguir em

nosso caminho pela vida afora com um cântico novo em

nossos lábios, pois andamos protegidos por :!tle. Seu amor

paternal é o penhor da nossa segurança na vida e na

morte.

ORAÇÃO
Nós agradecemos-te, nosso Deus, 'porque não somos

órfãos neste mundo, porque teu amor nos cerca. Ajuda
nos ó Deus, a aumentar nossa fê em teu amor, por Jesus
Cristo que nos en�inou a orar, dizendo: "Pai nosso, que
estás nos céus ... "

.

PENSAMENTO PARA O DIA
Por causa do amor do Poli, temos luz para o nosso

caminho.

FRANCISCp E: ESTRELLO (México)

Unl apelo do
Serviço de Luz

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

pulação, para que reduza o consumo de luz e força ao m�
nimo possível, afim de diminuir o racionamento de energia

elétrica, motivada por um acidente na sub-estação do Es

treito.
A economia de energia poderá possibilitar a suspensão

do racionamento de luz.
Ciente da compreenção da população, a Empreza d�

Luz e Fôrça, antecipa agradecimentos.
------ --... - ....

- ----,---

_ "As Repúblicas A�ericanas dão mostras de compre

ender que os sucessos qlle se estão. desenrolando no México.
atingem algo mais do que a nacionalidade mexicana, e que

gOlpe que contra ela se desfechasse não feriria a uma úntca

nação, mas a um Continente inteiro".
-

Benito Juarez - 1862

g.--"--
DR. INGlETTO

Dia,gnostico-Ti'ato. Clínico e Cirúrgico das Duellças e

Afeccões de AduHos e Crianças.
Pediatria...;.. Ort�pedia - Traumatologia - Tisíologia
Ginecolog-ia - Obstetetcía _. Urologia - Endocrinologia.

Curas de emag-redmento e enB'0rde.
Doenças tia velhice.
Al:l'A ChWROIA

CIRURGIA PLÁSTICA: Estética e Reparadora ..

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

Horário: Das 14 'às 18; h�l'as (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sàtadm.; atenderá .somente com twni

marcada.

/

Florianópolis, fevereiro de 1955.
Reecebemos e agradecemos:
- "Senhor Diretor .

A UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES SE
CUNDÀRIOS tem a honra de comunicar a V. S. a eleição
e posse da Diretoria que regerá os seus destinos durante
o período de 1955-1956, constituída pelos seguintes mem

bros:

Presidente Ernani Bayer
1° Vice Presidente - Célio Gama Sa.lles
2° Vice Presidente -'- Wilson Muller
Secretário Geral - Hélio de Melo Mosímann
1 ° Secretário - Maria Regina Campos
2° Seci-etário - Romualdo Izon Hei!
Tesoureiro Geral - Antônio H. -Bulcão Viana
1° Tesoureiro - Edelmira Rodrigues
2° Tesoureiro - Aloysio Gentil Costa
Nesta oportunidade apresentamos a V. S. protestos

de alta estima e distinta consideração.

Ernani Bayer
Presidente

Helio de Melo Mosimann
Secretário Geral

HOJE NO PASSADO

A ti 11
Agência

de

Pu blicidade
..... r.t.....
WlerIaú,.:u.
..... ,.......

,

"

União Cataríuease dos
Estudantes Secundados *f�mRI�nD

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas 3S se.

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.
ENTRADA FRANCA

DOCES
Acettam-se encomendas de

.ocínhos em grande varie
Iade ; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
:os - Aniversários e Casa
nentos.
Rua SeI. Mélo e Alvin 17,

Tel. 3.41 ª--

Colonia do Sacramento corri que se tornãra grande pela
dois bergantins e um lan- serenidade e elevação mo

chão, atacou o Porto das; ral com que vinha se condu
Vacas;' onde se apoderou' zindo, tornou-se maior pela
dos armazens dos espanhois

I

satisfação que exprimiu aos

de Buenos Aires e de duas I
companheiros' sabendo que

embarcações ; sómente ele seria a vítima
- em 1760; Os j"suitas da malograda empresa.

'oram expulsos da Baía, co- - em 1866, Os aliados
neçando esses religiosos a avançam além do forte de

. .erder decididamente ter- Itapirú, que foi ocupado
'eno na luta que, desde pou- nesse dia por tropas míxtas
os anos após o Descobrí-: de brasileiros, argentinos
nefi to, vieram

.

sustentando e uruguaios. Os contingen
contra os coloúos e os admí- tes nacionais foram sempre
ristradores enviados ao Bra- os mais numerosos, na lon
.il colonía, pela Côrte de ga luta que a 'I'riplice Ali
:"isboa; ança sustentou contra o di-
- em 1792, foi lavrada atador SoIano Lopes;

.enten ça contra o Alferes em 1870, Regresso
'e Milicias, José Joaquim triunfal da brigada do co

.la Silva-Xavier - O 'I'ira-, ronel Francisco Lourenço ].

.lentes - que dela teve co- de Araujo ao Rio de Janeiro.
ihecimento no dia imediato. A tropa era constitu ida de
\. sua leitura durou 2 ho- veteranos dás duras cam

'as. Os inconfidentes, ao panhas do Paraguai, bravos
terem conhecimento de -seu soldados paulistas, pernam-
cor, entregaram-se ao de- bueanos e baianos. O coro

espero, incriminando-se uns uel Araujo fez 'os cinco anos

ios outros. Sómente Tira- de guerra contra a tirania
lentes .se conservou calmo de Lopez;
� imperturbavel. A clemen- - em 1933, sob a presi
ia real cumutara a pena dência do dr. Astoldo Re
le morte e mdegredo perpe- sende, inaugurou-se no Rio
cuo ou mesmo temporário, de Janeiro, a Primeira Con
com excepção de Tiradentes ferencia Nacional de Ju-,
-iara quem devia a senten- r istas.
ca ser aplicada em toda a

sua integridade. E aquele André Nilo 'I'adasco

-,---
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. ft�NDI TOrnoe

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó

rio, com prática.
Informações na"A.

MODELAR"

CASA OU SALA
Rapazes: Recém chegados

doRio necessita alugar uma
casa ou sala,' preferencia
cen tro comercial.
Fineza procurar snrs,

ADAUTO Hotel Estrela.

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTQ

.-_--_
.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

r-�4,
.IMERSÃO e, CHUVEIRO

-=-............__

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

'

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu
I09_m instontonea. permite o

maior escala de Çjlroduaçôes de

fEMPER-ATURA.

CENTRO EXCURSIONISTA '�RNOLOO ,.BA!lb!!t.Q"
-�PECtlCJQ�Á.Blº-

.

FUNDADO EM 16-9-54

Je0"",,V_E_M�_C_A�TA_RINEN$_E !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE1 TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A !
TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN - . i

VIA- NOS HOJE MESMO, TE,U I-lOME E ENOERE

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

Participação
OSMAN HENRIQUE SILVA E SEXHOHA

Participam aos parentes e pessoas amigas o nascimen
to de seu filho 'OSMAN CESAR, ocorrido dia g do correu
te na Casa de Saúde e Maternidade São Bebasttán .

Florianópolis, 11 de abril ele 1955.

PéA R T rc I P A' C Ã O
,

.

ELPIDIO BARBOSA E ELADIA. MAIA BARBOSA
AUGUSTO BEI)USCBI E'BERTA W. BEDUSCBI

participam aos seus parentes e amigos 0- contrato de
casamento dos seus filhos

Iêda e Va.Imvr
11 de abril de 1955

Floríanópolís
/

Gaspar

CONFORTO absoluto,
Grande ECONOMIA

_', .. ...;..,;.,_-- --�-

J�

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade: Jjt\
100 a 1.000 litros

fObricado, nos tipos
....horizontgl e Y,rti�QI.

• Construção sólida, sendo ii caixa interna de COBRE e

revestida .de materlal altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por Tj::RMOSTATO.

-que proporciona grande ECONOMIA.

FABRICA

Z._ C I AMOS S � A. c, m�tvió A A nências"

Rua Jcio Pinto, 9 Fpolis., .. ",Sta.Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

'r4:;;;;--t--:::::::.------+�\-::-.:;;:::�-�"-
�1��t;\j
� "."�,1f" per SINHÁ 5=ARNEIRO ���. .:

CON�\i�TºRA DE HiC;iENE jNFAi'Hl� !:l,A ,IOIiNSOi'i & sa�oj'j

"A ;��I�EI-;A -REFEI��: se�l���=�::�l:::�ha.l
So'-LIDA" rn

1 ambém, seus movimentos'
naturais de mamar não po- ,

Se você ainda for uma dem ser aplicados numa cd- I

mãezinha inexperiente, te- lher ou xícara. Entretanto, i

rá alguma dificuldade em se êle chora, fecha a hoqui- �
saber quando o seu filhinho nha com fôrça, esperneia!
está pronto a tomar sua pri- você pode estar certa de que i

meira refeição sólida. O pe- ainda não está pronto para!
diatra poderá dizer quan- alimentos sólidos. Você po- I
Ç10 acha que chegou a hora, de tentar oferecê-los um'
mas seus conselhos e as pouco mais tarde - apenas:
preferências de Sua Alteza, para ter certeza - quando Io Príncipe Herdeiro, são, o bebê já tiver mamaxido a

com frequência, inteirarnen- quantidade usual de leite.
te opostos. Em geral, pode- Se isto também falhar, dei- ise dizer que um bebê,' que xe passar uma semana ou

está sendo alimentado em dez di�s antes de tentar nO-lihorário fixo, estará pronto varnente.

para alimentos mais fortes' Bebês são muito capri- i
do que leite quando começa chosos quanto aos seus há-

'

a sentir fome entre as ref'ei- bitos alimentares. Alguns
ções. Pode, ser, entretanto, gostam dos cereais grossos;
que tudo que precise é de outros os preferem finos e

um leite um pouco mais for- aguados. Alguns gostam de
te. Sómente a experiência comer os alimentos sólidos
lhe dará as respostas cer- antes da mamadeira; outros,
tas. os engulirão com avidez de-
Você começará com ce- pois de terem tomado .o lei

reais cozidos - aveia, cre- te. Muitas vezes uma colhe
me de arroz - ou algum rada de mel tornará o bebê
produto como Pablum, Aos interessado num prato até
POL�S adicionará legumes agora desdenhado. Você te

passados na peneira, sucos rá que passar por muitas
de frutas, carne, caldo de tentativas e expertências
carne e gemas. A prática de antes de descobrir o que a

adicionar estas novidades I
grade ao augusto paladar

somente uma por _

uma é, de Sua Alteza, Em geral,
muito certa: se o bebê não

I
entretanto, não ofereça a

se der bem com algum ali- I mesma comida regeitada
mento - ficando com bro- I

mais de três ou quatro vé-
, ,

d d
A Ô I

tcejas, ar e estômago u zes durante uma refeição,
desinteria - é fácil desco- Êsses problemas alimen
brir a causa. Mantenha seu tares, tão comentados pe
filho .nesta rotina de um las mães são, geralmente,
alimento novó por vez, até .crtadoa e' não ínátos na
ter descoberto as suas rea- I própria criança. Se você

I ções, Dê um só alimento no-
I atropelar o coitadinho com

vo durante uma semana se-
I tôda\ a espécie de pratos no

gu ída, antes de passar para I vos, insistir que coma quan-
outro. do não está com fome, fi-

, Uma das regras mais, cal' tôda preocupada 'CQm �
importantes da alimentação seu apetite, você estará cri-

.

- ·----..--...-------------.,_--- ..IiííiIliilli__.I
, é: NU:N'CA FORCE 0_ BE- ando uma ótima base para
B� A COMER. Isto não problemas e complexos ali

quer dizer que você deva men_tares. Geralmente, as

dar por terminada a refeí- únicas coisas em que seu pe

ção quando o bebê cuspir queníno rebento está ínte

para fora a comida com a ! ressado são suas horas de

�_esma raptdez com �ue vo- so�o e- uma refeição tran
ce a consegurr enfiar no quíla e socegada, quando
seu biquinho. Engolir é ain-Itiver _fome. Vá de encontro
da um grande trabalho e o a êsses aímples desejos e

seu pequerrucho tem que' você terá um filhinha feliz
.

it d
I

tremar mui o antes e con-
I
e um lar socegado.

.

Estrada Tubarão .. lmarui
Com a _construção da es-' o-s 15.000,00 e mais, ... ".

trada Tllharão-Imarui, ga-I Cf$ 300,000,00 em verbas or

nha o sul catarínense, mais çamentárras ; elementos do

um meio fácil de escoamen- PSD, conseguiram a doação
to de sua produção, de todas as pontes pela Es-

Na concretização deste on- tradu de Ferro e resolveram

jetlvo, tem-se a salientar o

I
todos os assuntos de terras

esfôrço e a dedicação de ór - por onde passará a estrada,'

g�o:,> de classe .e r:1embros, �e I no trecho Imarui-Síqueíro ;

varras agremraçoes polIti-, elementos elo PTB. traba

cas. Ilham ativamente particular
Surgiu o primeiro impulso, e politicamente para esta

da Associação Comercial de nossa aspiração. }\ó', entída

Tubarão. Com a iniciativa e des particulares refletem-se

o apôío do Deputado Olice com auxílios monetários e de

Caldas, foi aberta uma lista serviços, inclusive a Cla. Si

de subscrição, conseguindo- derúrgíca Nacional Que tem

se, de, imediato, �a ímportàn- a nossa disposição um carm

cía de oitenta e cinco mil nhão e um trator,

cruzeiros.
A continuação da obra, Os trabalhos de constru-

que requeria quantia de ção da. estrada já foram íní

maior vulto, passou, agora, D, ciados e contamos com; a me

alçada governamental, com 111.01' boa vontade do sr. dr.

a colaboração de elementos Engenheiro Residente e do
,

do PTB e PSD. sr. dr. Arolde Carvalho, DD.

Transcrevemos abaixo par- Secretário de Viação e obras

te de um ofício da Associa- Públicas do Estado, e prosse

ção Comercial de Tubarão, guem em ritmo acelerado".

que vale por documento, pela Eis um exemplo de que ací

sinceridade de propósito e ma das paixões partídárías,
pelo espírito de harmonia pode-se conjugar esforços q

que encerra. produzír para o bem comum

"Congregam-se ainda to- do povo de Santa Catarina.

dos os partidos políticos des- Que a imprensa exalte êste •

ta cidade cm torno da Asso- fato, sem espirita faccioso,
cíação Comercial cujo auxi- para que o seu exemplo tre

lia inestimável refletem-se mule em, todos os quadran
em elementos' da UDN. con- tes do Estado.

PARA SEU L A R •• ,
•

melhor!.o

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

Em gavetas e armários.
como também em baixo

de móveis, é melhor usar'
Neocid em pó, que ma

ta baratas por muitas se

manas, deixando-se o pó
nos lugares tratados.

Nas camas, é sempre pre

fer�vel combater as, pul
gas com Neocid em Pó,
que é absolutamente ino
fensivo e não tem cheiro.
Nós assoalhos e tapetes,
o pó é melhor, por que
não'deixa manchas.

São êstes os nossos votos.seguiram a verba mensal de

Participação
JOÃO CHRISTAKIS

I
VIúVA LIDVINA HEIL

E SENHORA
Participam aos seus pa- Participa aos seus parentes

rer�_tes e pessoas de suas re- e pessoas ele suas relações, o

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

'

HEIL. CATARINA CHRISTAKIS.

contra pulgas e baratas

NEOCI!,�
é 'melhor'

JAYR e CATARINA
noivos

Florianópolis, 9-4-55.

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

Part.ícípaçaoTOSSIUlNGlETTODR.
Sr; e Sra. Fellppe O. La Parta.Sr. e Sra. Mário Couto

Díagnéstteu-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecç,ões de Adultos e Crianças.
-

Pedia.tria - Ortopedia - 'l'rautnatologia - Tlsiologia
Ginecologia -, Obstetrtcía. - Urologia - Endocrinologia.

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: Dal: 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
,

Pela :[\'lanhá e aos Sábados atenderá somente com hora
marcada.

Não deixe que as' Bron- tem. a satísração de participar a V. Excia. e Exm�. ra
quites, ou Rouquidões amea- mtlía, o contrato de casamento de seus filhos

cem sua saúde t Ao primei.
Anna filaria Nelson

ro acesso de tosse, tome USa_

tosín", o' antísétícc das vias

resplratoríaa. "Satcsln" el í-
Florianópolis, 10 de Abril de 1955

Buarque de Macêdo,23/402
Rio de Janeiro

Distrito Federal

mina a tosse, da novas for- Hercilio Luz, 110

ças e vigor. Procure nas Florianópolis
Santa CatarinaPara o Figado e Prisão de Ventre

PUlSA0 DE VENTRE
'PILULAS DO ABBADE Moas

farmácias e drogarias "Sa

tosín", que combate as bron-
�.-, ---'----

quites, as tosses e as con

sequências dos resfriados. o PRIMEIRO A ULTRAPASSAR A
CARREIRA DO SOM

As vertigens, rosto quente, falta 4e ar,

vômitos, tonteiras e dores de eàbeça...
maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diies·
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pílulas do Abbade Moss são indica- .

(SNA) - �i�liam oarev,

das no tratamento da Prisão de Vea- bl�,neto de Wllllan: C_arey -

tre e suas manifestações e as Antioco-
o fun�ador d�s ml�s_oes m�

Htes Licenciadas pela Saude Publica, as Pílulas do Ab•. dernas
- fOl elelto preSl

bade Moss' não usadas por milhares de pessoas. Faça o

o BISNETO DE: CARCY
A Sociedade Francesa de I ças ao seu único motor e sem

Estu� Construção de que êste fosse auxiliado por

Material Aeronáutico do Sul qualquer dispositivo espe ..

Hoje �odo homem pode está trabalhando ativamen- cia!.
'

ser 100% viril e pode ser
I
te na transformação do mo-,

pai, �esmo so�rendo de dis-I n.?p_Ian?, experime,�tal sup�r- Noticia-se também que o

turbJOs de ongem nervosa, SOlllCO Cerfaut I , que fOl o "Cerfaut II", que será um a

fisiológica, de nascenÇa e primeiro aparelho do mundo vião de guerra, está presen

de idade. a ultrapassar a velocidade do temente sendo ultimado nas

som em vôo horizontal, gra- oficinas da Sociedade.

As igrejas batistas de No- VIDA NOVA SEM TEMOR
va Zelândia aumentaram, PARA OS HOMENS
nestes últimos anos, de 61

para 100; de 6.820 membros,
para 11.000, A agência espe·
cializada de estatística "Gal

lup" revelou que,23% da po
pulação da Austrália fre-'

quenta a igreja.

·1

dente da Sociedade Missio
nana Baptista de Nova Ze

lândia, informa o "The Sur

vey Bulletin".
UM CORAL EM EXCURSAO

:
(SNA) - O coral da ASSO-I gresso do Jubileu de Ouro da

dação das Igrejas Batistas
I Aliança Batista Mundial, em

de Atlanta, Estados, Unidos, Londres, nos dias 16 a 22 ele

fará uma "tournée" de 30 julho dêste ano.

dias através da Europa, no

próximo verão, cantando em

missões batistas e em cen

tros militares americanos,
em seis países do continente.
O coral também foi convi

dado para cantar no Con-

Esses disturbios são ago
ra completa e cientifica
mente corrigidos por novos

médicos. Peça GRATUITA
MENTE, mais informações
à Caixa Postal 8536 - São

Pal!lo.

------ --. -_.- ----
---

Atacadista de Ca'semiras
Peças para tratores

Esteiras genuinas, nbrte'-americanas, para Tra-

tores CATERPILLAR e INTERNATIONAL HARVESTER.
Outras peças sobressaleÍ1tes.
IPANEMA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Tel. 35-8988 - End. Te!. "SAPA�EMA"

AtacadL.lta de casemiras, exc�l1sivamente nacionais

de grande ace: tação, procura véndedor nes�a Capital e

�tepreselltal1tes para Cidades do Interior_
Cartas para Caixa Postal, 2.802 � São Paulo

o coral é composto de 75

elementos, de 33 igrejas ba-,

tistas de Atlanta. Dirige-o o

Rev. George D. Crawford,
Ministro de Música da Igrej a
Batista do Parque Inman,

...

Expresso Florianópolis· LIda.
��,��_.-

Caixa Postal, 76.21 - São Paulo.

� "As qualidades essenciais para o verdadeiro pan
americanismo deverão ser as mesmas que constituem a

boa-vizinhal1ça� Isto é,"mediante tal entendimento, a apre

ciaçã-o simpática do lJOnto de-Vista alheio. Só assim é que

poderemos esperar erigir um sistema, cuja pedra angular
seja a confiança, a amizade e a boa vontade".

Franklin D_ Rooseweit - 1933

Dr •. E. Moennich J
Transporfe de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SAO- PAULOJ

Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operacões da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis _: dentes inclúsos Tratamento atual da f'iorréia,

por operação gem dôr

Pcsqulzas e tratamento dos fóco§ de infecção na raiz do

çlente, peio método "BADAN" - (curso com o próprio
a.utor Prof. Badan), - tratamento eficiente rápido e com

teste bateriológico e contrôle radiodóntico

Dentaduras: lV1agnetizadas e sem abóbada palatina,
quando anatomícamente indicada.s.

Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada

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

:c'LORi,,,,1:;:-;Ó?Oi,iS - Pe�z, ma:J.hã some:2te

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PROP1UOS

U111 apelo do
Serviço de, Lu-z

O· Serviço de Luz e Fôrça de Flôrianópolis, apela à po
pulação, para que reduza o consumo de luz e força ao mi
nimo- possivei, afim de diminuir o raC10í1amento de energia

I'
�!:����a, motivada por um acidente na s�b-estação áo Es-

A economia de energia poderá possibilitar a suspensão
ia racionamento de luz.

Ciente da compreenção da população, a Empreza de
L'"J�z e Fôr,ç2., antecipa. 2Ifgradeçin:.entos�

IFILIAL: SÃO PAULOMATRIZ: FLQRIANOPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - '1'er1'€'o
'

DepQsitl)�
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: �5?(4. '7 2 535
Caixa 'Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpoiis
-0-.,

,'lUA!.: CURiTi'Hlíl

Avenida do Estado 1666/76Visconde do RIO Branco
(rJ3U16l

Telefone: 37-30-91
'l'eletone 12'30

São Paulo - Capital - BP.

Endereço TelegráfiCO ê

Sandrade e Transpoüs
-o--

Endereço TelegrãiiG3
Santidra e Transpoiis

-()-.

(Ãi'êpc:iª :nO Rio de Janeiro e em Belo iiórlzouie com tráfego mútuo aiã
ião Pa'iÚ" com :]i. .Emjil'�a de Transportes-Miua:s Gerais SIA.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Plortanôpolís, Domingo, 17 de Abril de 1955

REALIZAÇÕES MUNICIPAIS,
os PLANOS, DA GESTÃO DO DR, OSMAR CUNHA

Quarta-feira última, dia 14, fomos entrevistar
mui amável e deligente Prefeito Municipal, dr.

Cunha, em nome deste diário.
Recebidos com aquela costumeira cordialidade, fomos'

entrando logo no assunto de nossa visita.
O dr, Osmar não se fez de rogado e discorreu sôbre seus

planos futuros e presentes porque muitos dos quais já estão
em franco andamento.

S, S. dividiu o que pretende fazer em quatro planos ...
Quatro grandes e importantes planos, sendo que do pri
meiro trataremos na nota de hoje e os outros em notas se ..

guintes.
O primeiro plano está assim intitulado:

PLANIFICAÇAO ADMINISTRATIVA

REFORMA DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL

a) Para tratar desta importante reforma, a Prefeitu
ra desta Capital houve por bem contratar os ser

viços especializados do eminente professor de Di

reito Municipal da Faculdade de São Paulo, dr.

Lerenzo Netto, que já estando em atividade, vai

apresentar um trabalho completo sôbre toda a Le

gislação Municipal Unificada, a semelhança dr:

quetez em Curitiba, Vitória e Belo Horizonte, seno

do fartamente aplaudido seu trabalho, que mere

ceu os mais calorosos elogíos elas Prefeituras da

quelas capitais.
O professor Lorenzo Netto é uma autoridade no assun

to e sua palavra é acatada de maneira mais eloquente pos

sível ...

Aguardemos o que o ilustre professor irá apresentar,
para tecer nossos comentários a respeito.

REFORMA 'I'RIBUTARIA ...

Faz parte do importante' plano de Planificação Ad

ministrativa, a reorganização de todo sistema tri

butário, cadastros fiscais, cadastro imobiliário, ser
viço este também Importantíssimo, porque muitos
serão os contribuintes que terão seus impostos re

duzidos, como outros acrescidos em vista do que
houve anteriormente, mas que agora será plena
mente feito dentro de um critério perfeito e cer

to. .. Este trabalho especializado, foi contratado
com o Serviço Técnico Nacional S. A., que dada R

idoneidade deste escritório técnico, fará um traba
lho sem falhas, de maneira que todos sejam inte

grados dentro da justiça, numa padronização ge
ral de todos os lançamentos, excluindo-se com ri

gor toda e qualquer influência política, .. Os lan

çamentos serão feitos definitivamente sem se olhar
nomes e sim o que ele verdadeiro o contribuinte
eleve pagar ...

Em nossas próximas notas, procuraremos dar uma

idéia dos outros pontos da palestra havida com o nosso

ilustre Prefeito, que é sem favor um moço como poucos,
trabalhador, ativo, cavalheiro, prestativo e acolhedor de
todas boas micíatívas, para as quais concorre sempre com

um pequeno auxílio, na medida dos recursos financeiros

b)

muníctpaís ...
PETER

Noticias da Assembléia
As leis 197, de 15 de dezem- . com o fim de promover en-

bro de 1954, que cria Comar

cas, e 198, de 18 de dezem
bro de 1954, (Estatuto dos

FunciontLrios Públicos Civis
do Estado de Santa Catari
na), fo;:�.m acusadas de In

constitucionais, pelo sr. Go"

vernador do Estado.
Colhendo informações, o

dr. Procurador Geral da Re ..

pública dirigiu-se ao deputa
do Braz Joaquim Alves, Pre-

sidente da Assembléia Legis
lativa.
São duas leis da maior iIn

portância e que o Legislativo,
aprovando-as, preocupou -se
em atender às justas e cons

titucionais considerações do
Poder Judiciário, no caso da
Lei 197.
A outra dispensa qualquer

consideração, tratando-se tle
uma lei (e, 198) do interesse
não só do funcionalismo, que
vê, assim, melhor amparado,
como da própria máquill'l.
administrativa.

tendimentos.
_

O Cl)efe do Poder Legisla
tivo'�viajará pelo avião tia
Carreira ãa TAC - Trans

po·:tes Aéreos Catarinense.
Durante a ausência do

deputado Braz Joaquim Al

ves, exercerá a presidênci,a
do Legislativo o deputado
Antônio Gomes de Almeida,
10 vice-presidente.
Licenciou-se o deputade>

Afonso Ghizo e, em seu lu··

gar, foi convocado o suplente
Sebastião Neves.

folclore
A Comissão Catarinense de

"Folclore, filiada à Comissão
Nacional de Folclore (órgão
da UNESCO), l'eunir-se-á na,

próximo dia 20, quarta-feira;
na CASA DE SANTA CATA
RINA.
A Comissão convida os' se

nhores membros e demais

Comunicação . à Praça
Avisamos aos senhores embarcadores e clientes em

geral que a partir do dia primeiro deste estamos obeelecen
do novas tarifas de frétes, acatando as instruções do nos8'0
Sindicato em São Paulo (SETICESP), oficializando o au·

menta aprovado em agôsto do ano passaelo e que nunca

fôra aplicado, sendo agora forçada sua aplicação em vir
tude de aumentos constantes do material rodante, chassis,
péças, accessórios. e aind'a ultimamente a gazolina.

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 SIA,

regimental, sob a presídên
o nosso cia do dep. Braz Alves.

Osmar Estrada Itaiópolis-Papandu-

No próximo dia 20, quarta-l rua Felipe Schmidt, n. 5.
sunto, ocupou, também a tri

buna, o dep. Miranda Ra- feira, às 11 horas, será insta:- Congratulando-nos com a

mos, do PTB, para dizer, ini-
lada nesta Capital a

Agên-I
diretoria do prestigioso Ban

cia do Banco de Crédito Real co e agradecendo-lhe a gen
cialmente, que estava de ple-
no aco' d l··t

de Minas Gerais S. A., acre- tileza do convite para o ato
r o . com as 80 ICI a- . .'

• .

Devido a isso, o presidente pessoas interessada 'na ma- ções do dep. Schneider mas dl�a�o estabele'Clmento

d81ll1aUgUral
ela sua AgenCIa,

Braz Joaquim Alves resolveu téria a participarem da re-
' credito que vem colaboral'

seguir para o Rio, dia 17, ferida reunião.

-

com o progresso do nosso Es-' c.ongratulamo-nos também

tado. com a nossa Capital que,
CONSUL GEJ,tAL DA A nova Agência está insta- certamente, muito lucrará

GRECIA lada com o maior caprichCl com a presença de mais um

Deverá chegar aman.):lã bem no centro da cidade, a estabelecimento de crédito.

nesta Capital, pelo avião da

Varig, o exmo. sr. dr. João

Leonidas, Consul Geral da
Grécia em nosso País:

S. Excia., que vem a esta

Capital a convite da Asso

ciação Hellenica de Santa

Catarina, será recepcionado
l?-3 Base Aérea' pela üigna
colonia radicada em nosso

Estado.
O ESTADO cumprimenta o

ilustre diplomata desejando
(eliz estada em nossa. Capi
tal.

,. ..

���m ma � I� a lIa
a sessão do dja 13- du corrente

queria adiantar a ele - dep. sibilidades, por parte da De ..

Schneider, que o Ministro da legacia Regional. Em segui
Agricultura, já havia saiu- da, o dep. Estivalet Pires, lí
cionado o assunto das se- der elo PSD, deu integral a
mentes de trigo, na parte poío às solicitações encami

que retere a desobrigação nhadas, em nome da sua

das devoluções ou indeniza- bancada, Atitúde idêntica,
ções, por parte. dos trítícul- I teve o dep. Mário Bruza, da
tores. Quanto aos Postos .-le UDN, em nome da respecti
Arrecadação' Federal, estão va bancada.
sendo estudadas as suas pos- Continúa na 9a. Pag·.

Lida e aprovada a ata e li

do o expediente, foram íní

cíados os trabalhos na hor.i

10 FESTIVAL DE OURO PRETO

va

Como primeira orador ins

crito, na hora do expediente,
o dep, Romanovisky, do PTB,
na tribuna, entre outras

considerações, solicitou dos

Poderes Públicos, fôsse me

lhor conservada a Estrada

Itaiópolis-Papanduva.
Estradas Turvo-Mãe Luzia-

Siderópolis
O dep. Paulo Preiss, da

PSD, ocupou a tribuna, apóo,
;Jara apresentar ao Plenárto

requerimento no sentido de

ser encaminhado ao exmo,

sr. Governaclor do Estado, :1

Realizar-se-á do próximo servindo de vínculo entre os

dia 17 a 21 de abril corrente jovens compositores nacío
o 1.0 Festival de Ouro Pre- nais;
to, sob o patrocinio do Go- 10 - Continuar o levanta
vemo de Minas Gerais e da menta da bibliografia musí
Comissão Nacional de Músi- cál brasileira:
ca do Instituto Brasileiro de 11 - Promover a revisão

;eguinte ofício: Educação Ciência e Cultura geral de todos os trabalhos
"Exmo. sr. Governador ck (I.B.E.C.C.). importantes relativos à hís-

sstado. Constarão do, programa tóría musical brasileira;
1. A Assembléia Legislati- concêrtos sinfônicos ao ar I 12 - Criar um núcleo do

ia do Estado, depois de ou- li�re, audições de �1úsica de cumentário de musícologta
vír explanação feita pelo camera, conferencías, espe- brasiTeira, que consistirá ele
:leputado Paulo Preis, e, ten- táculos de ballet e exíbíções uma. biblioteca de música
do em vista a real utilidade e folclóricas, além da encena- e musicologia, arquivo de
.nadiável- necessidade de me- cão da tragégía de Eurípe- t d tmanuscri os, de oeumen 08

.hor ligação rodoviária entre des, "Medéía", (dl '1 tsonoros ISCaS, rí mes, e c)
)S Municípios de Turvo, Cri- A Comissão Nacional de de microfilmes, material to
;iuma. e Urussanga, ape�a a I Música com séde no Palácío tográfico, biblioteca e disca
r. excia. para qEe se digne I Itamaratí do Rio de Janei-- teca especiais circulantes;
determinar medidas que vi-

.

1'0 tem corno algumas' de 13 _ Preparar as bases pa
rem a inclusão no Planó Ro- suas finalidades, o seguinte: ra a criação de um Centro
.íovíárto do Estado das estru- 1 _ Reforçar os laços de Experimental de Musicolo
Ias de Turvo a Mãe Luzia, cooperação entre as organí- gia, e
no município ele Crtciuma ,

. .

zações ínternacíonats e na- 14 - Publicar períódíca-
via Meleiro, e de Mãe Luzi" cionais; mente uma revista brasileira
.1 Siderópolis, no mumcipio .

t·
. . -

d 12 - ASSIS 11' a criaçao e de musicologia, monografias
de Urussanga, passando pela -

Ilila de Nova Veneza. �ovas Ol:gafi�zaçoes m�sica�s I
e originais inéditos de mú-

ínternacíonaís e nacionais sica brasileira.
2. Como a maior parte nos domínios em que não .'

daquelas estradas já se en- existam;
contra em boas condições 13 3':'_ Promover ou coorde
tráfego, mister se faria, tão

nar a organização de con-

somente, melhorar os tre- t·gressos, fes ívaís, concursos
.hos de Meleiro a Rio Morto, musicais ou reuniões de pe
na primeira, é de Nova Ve- ritos, sej a de caráter regío-
neaa a siderópotís, na segun- nal, seja de caráter interna--
Ia, perfazendo esse total de cional;

,

ie quilometros. 4 _ Facilitar a díâusão e
3. Apresento, no ensejo, a

as trocas de pessoas e gru
v, excia. os cordiais cumpri
.mentos.

(a) Braz Joaquim Alves -'

Presidente".

RESULTADOS DA
VIAGEM DESCELBA

AOS ESTADOS
UNIDOS

RÓMA, 16 CU. P.) - O
10 ministro da Itália, Mário
Scelba, declarou aos mem

bros do gabinete, hoje, que

Isua viagem aos Estados U
nidos e' Canadá, em compa
nhia, do ministro do Exte-

pos;
5 - -Estudar as propostas

que lhe forem submetidas em

todos os domínios da atíví
-. '-�r�.� ��lgeLl ti']

dade musical;
Rio Putanga 6 _ Interessar-se pela si- ríor Gaetano Martino, terá

O dep, Paulo Bornhausen, tuação moral e material dos enormes beneficios futuros l

da UDN, depois de declarar, músicos e das sociedades para a nação. Um comun i
da tribuna, que vai licenciar- musicais de proflssíonaís e cado oficial, expedido de-
3e, para tratame.nto de. saú- amadores; pois da sessão, diz que "o
de, leu um abalxo-assl?�do 7 _ Encorajar a cultura valor dos resultados COllse-

procedente de Guarammm, .

1 b todas as for- g-uidos já foi bastante 1'es-

t'd d t'f' d I
musICa so

no sen I o e se�' re I Ica a a
mas na educacão em geral e saltado. Entre eles se fazem

dragagem do �lO puta�ga, suscitar as tr�cas de vistas notar os referentes a COIl-'
pel� fato de nao ser POSSIVel sôbre os diversos métodos do sultas e colaboração politi
o facil escoamento dos pro- ensino musical; ca sôbre os mais sérios pro
dutos daquela zona para 03

8 _ Estimular o desenvol- blemas internacionais e o

mercados consumidores, com
I vimento das ciências musi- reconhecimento da ó'escen

a?elo ao Departamento Na.-I cais no Brasil; te importância da Itália pe-
ClOnaI ele Obras e Saneamen-- 9 _ Prestigiar a rnúsica las maiores potências da
to. contemporânea b r as ileira, Comunidade do Atlântico".

Sementes ele trigo
O dep. Vicente Schneider,

do Partido Integralista, soli-
citou que a Mesá telegrafas-·
se ao eXl11o. ·sr. Ministro da'
Agricultura no sentido de

que -os triticulto.res fossem

desobrigados da' dev'olução
das sementse distribuidás aos

mesmos, anteriormente, pela
fato de que a atual safra de

trigo será reduzida em con

fronto com as anteriores.

Solicitou, também, que fosse

telegrafado ao exmo. sr. Mi·
nistro da Fazenda, com re·

ferência aos Postos de Arre

cadação.

H O J E
Jantar dancan,te no

J

LUX HOTEl, das
21-às 24 horas

Para tratar do mesmo as-

NOVO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
NESTA CAPITAL

CLUBE DOS OFICIAIS
EleJfo O novo Presidente

'Florian,ópolis, 13 de abril Estaelo, o sr. Major Rui Sto -,
de 1955. cklel' de Souza ..

Senhor Diretor. Valho-me do ensejo que se

me oferece para apresentar
a V. S. os meus protestos de ,

elevado apreço e distinta

consideração.
Elvidio Petterll, Secretário.

Comunico a V. S. que em

reunião realizada na noite de
onze do conente, foi eleito
presidente do Clube dos Ofi
ciais da Polícia Militar do

GARANTIAS PARA O COMÉRCIO
ENTRE AS /AMERICAS

NOVA IORqUE, 16 (U. P,) I econômicas e políticas com as

- O secretárto ele Estado adA I nações Iattno-amerícanas co

junto para Assuntos inter- mo a garantia de que os têr

americanos, Henry Holland, mos em que são admítidos os

declarou, hoje, que a política seus produtos em nosso mer

comercial dos Estados Uni- cada não serão sujeitos a re

dos para com a América La .. pentinas .mudanças, ímpossi
tina é de enorme ímportân- veis de se prever".
cía para "as nossas relações
com os países latino-ameri-
canos".
Na edição de "Journal of REAL AEROVIAS. Ter-

Commerce", correspondente ças Quintas e Domingos, de
ao dia das Américas, escre- Florianópolis, para Curití
veu Holland. "Na minha opí-

Iba,
São Paulo e Rio, decolan

níão, nada terá efeito tão fa- do as 9,50, Reservas pelo te
vorável em nossas relações lef'oné, 2358.

Continuamos a divulgação de manifestações de

aplausos ao PIaninho, que, como se sabe, se destina ao

realizar dentro de 10 meses, a solução:
a) - do problema da. luz;
b) - do problema do leite.

FALAM SECRETÁRIOS
"Uma vez que eu vou mesmo ser desalojado da

Secretaria de Educação, posso falar: o PIaninho é ror
midavel. Como V. S. sabe eu liguei clandestinamente o

meu fogão elétrico. E agora nem isso me valhe. Com
o PIaninho em execução volta o conforto, tão certo co

mo eu, deixando a Secretaria, tenha que voltar para
as filas. Congratulo-me com V. S. pela apresentação
desse planejamentozinho, realmente digno d-c-'ser con
siderado um substitutivo à altura do Planó de Obras
já agora decididamente superado,

'

.

Atenciosas saudações. Wafdir Busch"�
:�

"Embora não 'tenha ãinda sórfldo o crivo das aná ..

lises democráticas e constitucionais, o PIaninho de V
S. conquistou louvores, pórqúe,' de fato; nele está o

atendimento de dois complexos e torturantes proble
mas da atual conjuntura florianopolitana. Estudioso
de todas as questões que se não comparecem com a

demagogia da atualidade; dé 10gb percebi no Pianinho
um trabalho consciencioso e honesto, que tanto reco
menda o autor ao aprêço da nossa gente.

Queira o prezado amigo. e conterrâneo receber o

meu afetuoso parabem, Peco-lhe, por motivos óbvíos,
guardar reserva desta mmha- opinião. Celso Ramos

__ J ,.Branco".

"A Secretaria da Fazenda vê com a melhor bôa
vontade o Plani'hho',' por fiér ele nêcessárío e sobretu
do exequível. Tão logo esta Becretarta possa liberar os

saldos depositados no rneo;' poderá dar execução ao

Pianinho. Heriberto HüIse".

"Havendo discordado do Plano de Obras e Équipa-
. mentos para adotar o PIaninho, que reputo genial,
tanto sob o ponto de vista administrativo como políti
co, entrei em desacordo com o EXll1o. Sr. Governador
e solicitei exoneração do cargo de Secretário da Segu
rança Pública". Des. Nelson Guimarães.

OUTRAS OPINIõES
Florianópolis, 12 - Fraternal abraço notável PIa

ninho. Jaime.

Nós, abaixo assinadas, recem nascidas na Mater
nidade "Caxlos Correia", vimos trazer-l,he nossa gra
tidão pelo magnifico PIaninho, que além de nos da::
a luz que nos deram, nos dá o alin:ento necessário à
nossa permanência no mundo. Estamos, neste momel1 ..

to, fazendo caloroso apelo às nossas coleguinhas da
Maternidade São Sebastião para que reforcem o pedi
do de ser o Pianinho imeditamente pôsto em exeeu ..

çãQ. (Seguem-se 216 assinaturas).
*

Mas como nem tudo que oureja é luz, devemos dar
publicidade ao que recebemos a réspeito elo PIaninho,
sem escondermos ou sonegarmos nada. Daí a publi
cação da seguinte.carta:

"Florianópolis, 13 de abril de 1955

Guilhe_rme, colega e amigo.
Sou horrores contra o seu PIaninho. Você o ela

borou apenas para fazer mossa ao monumental Plano
de Obras e Equipamentos, organizado pelo nosso emi
nente e dinâmico Governador Irineu Bornhausen.

Trata-se de visível manobra política, urdida por
você, a mando do sr. Nerêu Ramos. Enquanto o Plano
de Obras, com as estradas asfaltadas, os milhares de
jardins-de-infância, as gigantescas centrais hidroelé
tricos, a mecanização dos servi�s de fiscalização e da'3
inspetorias de ensino, através de mod�rnos j�eps, etc.
etc. - é um iristrunlento de grandeza e progresso, o

seu fragilimo Pianinho é um docB.mento demagogico
e egoista, __que só visa ao conforto de pequena parcel't
do povo catarinense. Vivemos muitos anos sem luz e

sem leite e podemos perfeitamente continuar sem

isso. Desculpe a minha opinião que é franca e desas-
. sombrada. Abraços do Martinho Callado Junior".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


