
'" Cem aludirmo, ao magnifico trabalho ontem apre
sentado na Assembléia, pelo députado Paulo Preiss, ínegà
velmente um dos mais lúcidos espíritos daquela, Casa, que
remos hoje congratularmo-nos com o jovem deputado Pau
lo .Konder Bcrnhausen Que também frequentou a tribuna
para tratar, com objetívídade, das melancólicas perspecti
vas do trigo em Santa Catarina. Por certo que não pode
mos endossar todos os seus conceitos, mas o apelo que 10r
.mulou; por intermédio da Mesa, vale dizer, que levou a As
sembléia a formular ao srs, Presidente da República e Mi
nistro da Agricultura, merece aplausos. Reduzir, a titulo
ele economia, a cooperação oficial com os trrticuttores, 110

momento preciso em que mais o Brasil precisa ele produção
de trigo, não é economizar: é pôr fora todas as imensas
verbas até agora gastas com o fomento do precioso grão.
Gastar o indispensável, o necessário, o imperativo não é
dísperdíçar, Deixar ele gastá-lo não é economizar. Econo
mia desse tipo chega a ser economia criminosa.

-.' Se o deputado Bornhausen lavrou ontem um tento,
o seu colega de bancada, dr. Romeu Sebastião Neves, na

sua estréía.. marcou meia dnzia contra o próprto quadro.
Levado a· elogiar - a palavra defender não caberia - o

malfadado Plano de Obras, meteu-se num cipoal aos prl
melros apartes, deles saindo com declarações que deixaram
a nú o seu deseonbecímentu rla, matéria. Começou por a1e-.
gar que a defesa que ia Jazer 'decorria da sua qualidade de
Presidente (10 Diretório Metropolitano da U,D.N·.. Se o Pla
no nada tem com a política - como bem lembrou o depu
ta(lo Alfredo Oherem - a sua procuraçâo estava errada.

Respondendo a apartes dos deputados Osní Régís, Estlvalet
Pires e Ivo Silveira, declarou que condenava aumentos de

impostos ele má aplícaçâo, exemplificando como talos au

mentos para construção de edificios e aumento do funcio

nalismo. Deslembrou-se, sem dúvida, o orador estrelante
que o sr. Irtneu Bornhausen para aumentar o funcionalis
mo condicionou esse aumento ao aumento precisamente do

NOVA IORQUE, 18 (V. A.) aos 76 anos, depois de lecio- tmpêsto de venda e consignações, amaldiçoado pelo biso

nho deputado. Esqueceu-se que sem o 'aumento do ímpõs
� Anunciaram as estações nar nas mais renomadas uni-
de rádío o falecimento, ho- versidades da Europa e dos

to não haveria aumento do funcionalismo pelo atual go-

je, de Alberto Einstein, o ce-
vêrno e que por isso as bancadas de oposição foram coagi-

,
lebre físico e matemático a- Estados Unidos. Em 1921 re.

das a concordar com esse aumento, jiara não matarem à

INQUERITO
fome os servidores públicos, cuja situação era desesperado-

lemão, autor ela teoria da re- cebeu o premio Nobel da Fí ..

IlatiVidade.
Einstein falece síca,

ra, A critica, ontem, elo deputado Sebastião Neves foi aa-

lonía portuguesa. SANTIAGO, 18 (U. P,) _"

sim direta ao sr. Irinen Bornhausen, que se valeu do au-

Chefes elo Gabinete Civil e O ministro das Relações Ex- menta para aumentar o funcionalismo e fazer prédios.

elo Cerimonial terrores pediu ao Ministro do DESl"OCAMENTO DE TERRA
* Re�oltou-se, ainda, o desastrado orador udentsta

O presidente da República, Interior, um inquérito sôbre contra as opiniões contrárias aos aumentos, manítestadas

nomeou para chefe elo Gabl- a origem das informações an- TOQUIO, 18 (U. P.) _ Mais tro pessoas conseguiram sal- pelas classes produtoras. Atacou rijamente o comércio e a

nete Civil da Presidencia e tí-argentínas, publicadas de 115 pessoas ficaram enter- var-se, indústria, lamentando que elas não lancem manifestos pe

chefe do Cerimonial, enquan- recentemente na imprensa radas vivas, .em consequencta O terreno estava minado dindo que os' comerciantes e industriais deixem de sonegar

to durar o impedimento d03 chilena. Trata-se notada- ele um deslocamento de}el'l'Cl por fortíssimas e
-

recente impostos ... Bastam essas . declarações para se aquilatar do

dois titulares, sr. José Mon- mente de diversas informa- verlfícado nas imediações da chuvas, o que provocou o papel de ,pirulito que o deputado Sebastião Neves repre

teíro de Castro e ministro ções anti-peronistas publica- mina de carvão da zona da deslizamento, sepultando um
sentou ontem na Assembléia. Os seus companheiros, mór

José Jobim, que em sua C0111- das pelo vespertino liberal cldnde de Sasebo, ao norte da grupo de casas em que habí- n:�.nte 0:;."1 lideres, durante a al'en�a infeliz,._mostr�vam-se
panhía viajam para Portu- "EI Debate". I ilha de Kíu Sino Apenas qua- tavam 26 famílias. Sete des- vísivelmênte apavorados, A sua Salda da tribuna foi rece-

••••••,•••••••••••••a3 sas casas ficaram completa" btda, por isso, com alegria por-eles e intenso pesar da bano

mente cobertas pela enorme
cada oposicionista.

massa de terra, carvão e ter-
1'0 velho.
Logo providenciados socor

ros, estão pa rticlpando dGE
trabalhos de salvamento e

<:!Gsentulho 500 pessoa.s. Esses
-

trabalhos, porém, esc,í.o séu
elô f'liOl'memente·· pre-judic-,v"
dos pelas chuvas, que conti'·
nuam torrenciais. Já sücum,
bil·am Ui elos salvadores.
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Prado
troConsel�o �e Se�ur8nça Nacional

Projeto de lei, no Congresso, sôbrê
á re8strutura�ão

.gulamento da Secretaria oe- cretaría Geral nos termos do
ral do CSN, ficará extinta a seu regulamento, devendo os
atual Comissão Especial da atuais servidores se>: aprovei
Faixa de Fronteiras, CU.1liS tados, em outros Ministérios
atribuições passarão à Se" ou Repartições Federais.

Kellk, Minis
da Justiça

RIO, 18 (v. A,) - Acaba
de ser nomeado Ministl'O da

.

Justiça, o deputado Prado
Kelly, da UDN. do Estado do
Rio.

FALECEU EINSTEIN

Para a pasta da Agricul
tura, o nome mais falado é
o do senador Juraeí Maga
lhães, indicado pelo Gover
nador da Bahia.

RIO, 18 (V. A.) - O pre
sidente da Rep'(lblica enviou

mensagem ao congresso Na

cional, acompanhada do pro

jeto de lei que álspõe sabre

a competência, organização
e fúncionamento C!') C011i>C

lho de Segurança Nacional.
A "exposição de motivos uue

acompanha o projeto de lei,
após � definir a tmportãncia
da ação do Conselho de Se

gurança Na�ional, em face

de problemas que afetam

dil'etamen� a segurança cio

país, asstnàlam que lima a

ção cl'lordenadora se faz. mis

ter de modo a 'lHe se possa
resolver os graves problemas
econômicos e tínancetros. Diz
ainda que uma vez reestru

turado o Conselho de Seg.\
rança Nacional, sua Seel'etE
ria Geral além de examinar

0;- assuntos ligados à Segu
rança Nacional, deverá pro
mover estudos completos e

continuados das conjunturas
nacional e internacional, des
tinados não só a bem fun

damentar as diretrizes e 1'.01'"

mas..governamentais, mas a

permitir, eventualmente, o

desenvolvimento da execução
de tais diretrizes e normas.

Da competeneía do CSN
O urtigo primeiro do pro

jeto de lei encaminhado pelo

2:���:�t: ::Ci::�í'�:���l��� Novo· carguelilro para a Mar,·nhana que o Conselho de Scgu·
rança NacIonal estudará to-

dos os problemas que inte- Adqo,·r·ldo no Japa-o �beuou ao R· Bressem � segl1ran.ça -do país,-
.

, ,.

� . 10 o ( arroso»
tendo em vistn. o ·êstabe1!-'0.i- RIO, 13 (V. A,) - Chegoll oito meses n9 JftPflO falandi) .1'0 José pjuheir:o .noivO'u com

.� ... me_nto de uma política de se'.' ao mO o é::uglleiro "Barroso'" à, impn:')1sa lnal1ife.�to\l entu- Milke, umil jov 11 japones:1.

gurunça nacional que objeti- con 'trllido nO Japão a $')1' :-;ia-xmo palo país d�s cerrjei·· de lezenove 9.1100. O curios':l

ve o preparo da Naçã.0 para incorporado proximamente a ras, cuja vida. spcIal esk'l é que José, não ·tenelo ascen

defender-se eficlent"ll1wnte servi"o de transporte mal'iti- 1111.11to l'voluida e cujo esfol'- dencta japonesa, tem os

em caso de guelTa e o f(J�:ta- mo Ut' nossfl Armada. Tl'ata· ço de recupeí'f1ção é notável, olhos caracteristicos ela refe

lcimento elo potencial nacio. se de barco moderno com Quase não se percebendO mais dda raça.

'nal, tornando-o aelequado à magni'ficas- instalações, sen- vestígios da última guerra.

consecução e salvaguar,çla elo o primeiro a receber o O Japão possui indústrias

dos objetivos nacionais. De- nome referido. numerosas em grau de adi- AG·RAVANDO-SE·
termina ainda o projeto que O seu comandante Ivan antamento elevado, especiaJ-

na data da publicação do l'e ..• Silva Guimarães, que esteve mente no setor das constru· SAIGON, 18 m. P.) - A-
o •

D'
.

1
. Dois' dos três aviões a .l· ac10

çoes navaIS. OlS mann1el' grava-se a situação nas pro-
'

ros do "Barroso", voltaram vincias do ocidente conchin.. teleguiados, submetIdos aos

elo Japão com o coração com- chinês, onde se defrontam as
efeitos da explosão atômica

prometido. forças do Exército nacional
do dia 15, espatifaram-se

O sub-oficial OSI ar No· vietnamita e os bandos elo
contra o solo algum tempo

gueira casou com Eiko Otsit-I chefe "hQa-hao" dissidente depOis da experiência. Os 8-

ka, que chegará dia 2Q via Bacut, apoiado pela Frente viões-cobaias, guiados por

aérea e o sargento enfermei..1 Unificad� das Seitas. bOlnbareleiro especialmente
equipados, eram vigiados por
caças encarregados da sua

destruição caso nãõ obede-

HERBERT MOSES TAMBÉM VAI
qualidade de presidente da
A. B. 1., para ir a Portugal
como hospede elo governo
português, durante a visita
elo presidente Café Filho. O
sr, Herbert Moses acedeu ao

convite, devendo integrar a

comitiva oficial.

RIO, 18 (V. A,) - O embai
xador de Portugal, sr. Antô
nio Faria acompanhada do
adido da imprensa sr. Her
culano Reborelão, esteve na

Associação Brasileira de Im

prensa, a fim de convidar o
sr. Herbert Meses para, na

EMBARCA, HOJE, O PRESIDENTE
Nomeações de substitutos - Gabinete

Civil e Chefe do Cerimonial
RIO, 18 (V. A.) - O

preSi-j gal,
o SI:. Cincinato GaIvão

dente da República, acom- Ferreira Chaves e o díplc
panhado dos membros de mata Gilberto Francisco Re
sua comitiva oficial, embar- nato Allard Ohateauortand
cará para Portugal na pró- Bandeira de Melo, respectí
xíma terça-feira, às 17 ho- vamente.
ras, no Aeroporto Santos Du

mont, onde receberá os cum

primentos das altas autori
dades e de membros da co-

LAS VEGAS, 18 (U .. P.) -

COBAIAS AÉREAS

dia. Assim, (j sr. GerciniJ Silo

va pediu o ence1:ramento da
cessem mais aos comandos. sessão e tuelo ar.:lbou cOl'di-

PORTUÁRIOS
EM GREVE

LA PAZ, 18 (U. PJ - A

assembléia nacional realiza
da pela Central Operária Bo

liviana rejeitou a renúnci'l WASHINGTON, 18 (U. P.\

irrevogável elo sr. Juan Le- - O Conselho ele Segurança
chin, renovando-lhe a sua foi convocado para às 15 ho·· CAIRO, 18 (U. P.) � Ar.un

confiança como "lideI' indis- ras de amanhã, a fim de rei- cia-se oficialmente, a demis
cutível dos trabalhadores bo - niciar seu debate sobre os úl- são dos embaixadores elo Egi··
livianos e garantia da unida- timos incidentes de frontei- to em Paris, Londres, Bruxe-
de sindical". ras na Palestina. las e WaShington.

"Vãciõã"�fai\"HpãrãH"õ"·Õrã�r
ProvldeDclas do Ministério �8 Saúde ., da

Preleitura do Distrito Federal

o ATlANTICO 50B NUVEM ATÔMICA
WASHINGTON, 18 m. P.1

.
mica que ali passou ontem.

_ O sr. Robert List, do Bu- I As nuvens atômicas normal

reau da Meteorologia, deu a' mente se diluem e se ate·

conhecer a seguinte· declara- nuam muito ao atravessar o

ção, com autorização da Co- país com a cimsequente di··

missão Nacional de Energia minuição da radioatividade.
Atômica: - "O ar que havia A nuvem de ontem foi des- VAlORIZACA-O DA AMAZONIA
no local de provas no Neva- crita como normalmente inó- .., .

da, no momento da experi- cua. RIO, 18 (V. A.) - O presi-
ência atômica do dia 15, é a dente da República enviou

.

altura ele 9.000 a 12.000 me- mensagem ao Congresso, a-

tros sôore a superficie ter- NA-O VIRA' companhaela de projeto de

restre, s� deslocou rápida- 'lei relativo ao primeiro pIa-
mente a leste-noroeste e se BONN, 18 (U. P.) _ Fonte no quinquenal de valorização

encontrava, ante-ontem sô·- oficial desmente os rumores da Amazonia. A matéria, qu�

bre a região dos Grandüq segundO os quais o chanceler constitui objeto ele amplo e'3·

LagDs. Espera-se que esse ar Konrad Adenauer teria a i11' tudo, está acompanhada de
-

passe pelo Atlantico esta noi.. tenção de ir brevemente a I
exposição de motivos elabo- BUENOS AIRES, 18 (U. P.)

te. O aI' situado a altura Madrid e, em seguida, ao raela pelo DASP e recomen" - Os exilados peruanos fi·

menor se desloca a leste, Brasil, a fim de assistir a0 da ao Congresso: liados ao grupo "Apra", fize

mais devagar". Em Denver, Congresso Eucarístico. Dfl- 10. - que o governo seja ram uma declaração por mo

Colorado, fontes ligadas '1 clara-se igualmente que são autorizado até o exercício de tivo do "Dia das Américas",

Comissão Nacional de Enel"- inexatas as noticias segundo 1959 a realizar empl'eendi- assinalando qUie "é de ur"

. gia Atômica e proprietários as quais um alto f{(ncionário mentos do plano quinquenal; gencia restabelecei" a demo

de cont3dores Georger regj<;;- ele Bonn estaria em Madrid 20. - que para cada exercí- cracia no perú", e soliCitam

traram radioatividade em I para preparar a visita do cio o calculo da percentagem I
que a Ol'�anizaçã� �os Esta·

cOl1sequência da nuvem atô- chanceler. ' da renda tributária seja na dos AmerlCanos mterponha
base da estimativa do orça- seus bons oficios a respeito.

menta federal do exercício
anterior; 30. - que a lei en·
tre em vigor imediatamente
após sua publicação.

RENUNCIA
REJEITADA

EXILADOS

RESIDIRÁ' NA FRANÇA
PARIS, 18 (V. AJ - SOU-I fins do ano passado, prcc�,

be-se, em fonte acreditada elente do México, depois de
PRESOS NA CHINA AVIADORES

AMERICANOS

N ótu Ias

Seis mil cruzeiros por um

1"legta�a
Entt.·aVàndo 8- admJnistrac80

municipal, ::
Ontpm, não houve luz clé- que a s·PSSfl,O foi abfrta e en

ttlca no recinto da CânHlH'. cerrada regulal'ment!-'; e na

Munici,19.l. gue, corno se S!:<.'- despesa df1, Pl'cfeitura !lave

be, está rm regime ele tú, rá mais uma parc()]a corres

balhos extraordinários, pe- pondente à sess'3,c do dia lb

dido JJelc lideI' da UDN., sr de abril de 1955, que ini.põ!'
àercino Silva. E como a ses- tau' em seis mil �rnzeL·õs.
são ele ontem houvesse sido O lieler da UDN. ,� su.a ban ..

aberta à luz mo lorrenta de cada estarão satisfeito:;, de

velinhas, o mesmo sr. Ger- conciência tranquila, e os

cino Silva, apenas passfldo o trabalhos extraordinários

expeelient�, no qual foi vo- prosseguiráo assim eficientes

tado um telegrama de con- e fecundos .

gratulações, não 8.chou J'a- ..

zoável entmr n8. orctem-d0-

aImente, sem maiores eon.<.E'-

quências para quem que�: SANTIAGO, 18 (U. PJ

que seja. Por motivos economicos en·

Dos anais, sim, constará traram em greve os traba

lhaelores portuál'ios ele Cor

raI e Valdiv'ia. A greve afeta
os· embarques de madeira
destinados ao estrangeiro.CONVOCADO

DEMISSAO

RIO, 18 (V. A.) - O Minis-
tério da Saúde anunciou que enviará aos Estados Unido!!,

..",....= dentro de breves dias, com a

O TEUPO missão de informai'-se ares-

� peito elas vantagens da vaci-
Previsão do tempo a.té às na de Salk e suas possibili-

14 horas do dia 19. dades de produção, o dirE'toc
do Laboratório 'Central de

Drogas elo Ministério, dr. Rai
mundo Moniz de Aragão.
Ao mesmo tempo, o Secre

tário Ge�'al de Saúde da Pre

feitura, dr. Eitel de Oliveira
Limá, informava que o pre
feito já autorizou a aquisi-

ção de_ seis mil vacinas. A

crescentou o sr. Oliveira ·Li
ma que a modéstia dessa en

comenda é devIda a falta de
verbas.
Ainda o Ministério ela Saú

ele divulgou ontem que em

pregará. dez milhões de cru

zeiros, através da sua Divi
são de Organização Hospitft
lar, na [(.�sistencia aOR muti
lados e pol'tadores de defi
ciencias físicas, E'ntre os

quaiS os portadores de
.

se .

quelas de paraliSia infantil.

ter sido derrubado do poder.
Seus amigos dizem que ele

deseja fixarresidencia numa

vila do Mediterrâneo.

que as autoridades francesas

concederam ao ex-presidente
da Guatemala, Jacobo Ar"

benz, e a sua família permis
são para residirem na Fran

ça por um ano, Arbenz, espo
sa e filhos ;;e acham num ho ..

tel duma cidade a 40. km.

desta éapital, desde 2 sema

nas, quando terminou a per
missão de 3 meses concedida
pelo governo da Suiça. Ar··

benz, cujo pai era nat,ural elo

cantã� 'ele Zurich, chegou à

Europa com a familia em

'"

WASHINGTON, 18 (U. P.) presentaDtes dos Depal'ta
� A subecomissão de inqué- mentos de Estado e da Avi·

rito do Senado abrirá hoje ação. Todos os aspectos da

uma informação a respeito prisão dos "onze aviadores a

dos aviadores americanos I batídos na Coréia, e de qua·

presos na ·China comunistit tro pilotos de caça, "que se

-:- anunciou o senador Mc- sabe estarem detidos igual
Clellan (democrata de Ar- mente pelos comunistas chi·

kanbas), presidnete da sube- neses", serão examinados ele

comissão. perto, a fim de determino.T

Declarou o congressista se os depoimentos públicos
qae os membros da comissão das testemunhas devem se

se entenderão inicialmente a realizar" - acentuou o sena

portas fechadas. com os 1'8- elor.

ENFORCADO Tempo - IJ:tstável, com

chuvas.
-

ANCARA, 18 (D. PJ - Foi T�mpel'atura - Estável.

enforcado o antigo oficial da Ventos - De Norte a Les-

marinha turca, Hayati Kara- té, frescos.

chamiu, condenado à morte I Temperaturas - Extremas

por espion�g_em em benefício, de ontem: Máxima 21,1. Mí-
da União Soviética. nima 18,1.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O leitor encontrar', nesta co- C A S Aluna, informações que nec .ita, '

diàriamente e de imediato: PROCURA-SE, CO'M URGÊNCIA, CASA PARA
.TORNAIS Telefone
O Estado 3.022 ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAÍRRO RE-
A Gazeta ...•..•••..•••.• 2.656, SIDENCIAL.
Diário da Tarde .......... 3.579

T t L H I A °
A Verdade............... 2.010 ra ar no ux ote - pt 503

hnprensa Oficial •.•••••• 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) '.............. 2.1114

I
(Portaria) 2.086

Nerêu Ramos .•.......••. li.831
Militar ................•• 1.157

São Sebastião (Casa de
Saúde) ,1.1153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .••. 3.811

Serviço Luz (Reclama-
ções) ................• 2.404

, Polícia (Sala Comissário 2.038

i Polícia (Gab. Delegado).. 2.1594

ICOMPANHIAS
DE

TRANSPORTES
AÉREO

TAC ............••.•.••• 1.700
Cruzeiro do Sul 2.500

Panair '. ; . • • • . 8.15158

Varig .......•.......••.• 2.11215
Lóide Aéreo 2.402

Real :................... 2.358

Scandinavas ••• ',......... 2.1500

HOTÉIS

�.t - -i:.,,-
- ____..U.�l -

.

-. .

,', ,"- � fi7::''!§.\ '::,;._. .;

,IN.mIC_'A,jDOR,PROFISSIONAL,\ nR.RotE�RDUIEcSo�ÃSTo�f'l MÁRIODEI:ARMO Dr. Vida) Dutra Filho
- M.' ,CANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

I

DRA. Wl:..ADystAVA DR. I. LOBATO
.

DR. WALMOR ZOMER ���cr:c�ti�ae A��isHO!PI!:1 QlI��: CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro
M l!: D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-

CLINICA MÉDICA CLÍNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTl1::NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

CARDIOLOGIA ADULTOS· PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETl1::NCIA INFANTIL
Contultório: Rua Vitor Hai-' (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-

reles, 22 Tel. 2675. Doenças Internas TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLES.CENTES - DISTÚRBIOS
Horários: Segundas, Qu..rtal e CORAÇÃO _ FIGADO -

PSICOLoGICOS .DA INFÃNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN
Sexta feiras:

CIA DE MANEIRA GERAL
-

Das 16 às 18 horas.
RINS - INTESTINOS CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 88.

Residência: Rua l!'elipe Sch- Tratamento modcrno da CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS.

midt, 23 - 20 andar, apto 1 _ SIFILIS
CONSULTAS Cf HORA MARCAL'!\.: FONliI 11615

Tel. 3.002. Vl'ctor
RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA, 110 (FON.lI 11611)

Oonsultôrío - Rua ATENDE CHAMADOS A DOMIC1LIO
DR. HENRIQUE PRISCO Meirelles, 22. DR. NEY PERRDNE

PARAISO HORARIO:
DR. ALVARO DE

MÉDICO Das 13 às 16 horas.
MUND

, CARVALHO
, Operações - Doenças de Se-. TI' C 3 415 R

Formado pela Faculdade Naei':
nhoras _ Clínica de Ad'ultol. I

e.. ons. -
.. . -.

es. naol de Medicina Universidade
. d B '1 Puericultura - Pediatria

Curso de Especialização no
- 2.276 - Ffortanépolís. RIO �B ;�EIRO Puericultôr do Departamento

Hospital dos Servidores do .1- A f' Nacional da Crtanca. Ex-AssI's-
tado.

.

.

DR. MARIO WEN-
per eíçcamente na "Casa d. �

(S d
Saude São Miguel"

tente do Prof, Martagão Gesteira

Andre:;��o o Prof. Mariano d. DHAUSEN Prof. Fernando Paulirio na Universidade do Brasil lilx-
Interno por 3 anos d S

. Médico do Instituto Ferna'ndes
Consultas - Pela man". no' CLíNICA MÉDICA DEI ADULTOS o ervreo

....

I
d C" Figueirll-Servi,ços dos Profs Cil-

Hoapítal de Caridade,
. E CRIANÇAS Prof. 'P:dr�rd�g�oura zur. Pernetta e Mário Olinfo, _

A tarde das 1580 hs em dian- Consultório - Rua João Pin- Estagio por 1 ano. na "Bater- no Rio de Janeiro. Ex-médico '1_
te no consultório A Rua Nune. to, 10 - Tel. M. 769. nidade _ I!lscola" tagiário do Serviço de Pediatria
Machado 17 �squinll d. Tira- Consultas: Das 4 àl II horas. Prof. Otávio Rodrigues Lima do Hospital do Ipase (prof. Laia
dentes. Tel. 2766

.

Residência: Rua lilstevel Jú- Interno por 2 uno do Pronto Torres Barboza) no Rio de Ja-
,

Residencia - rua Pre.illente nior, 46. Tel. 2.812. Socorro neiro.
Coutinho 44. OPERAÇõES Pediatra do Hospital de Cari-

CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE ADULT; dade. Médico escolar d'o Centro
de JUNIOR DOENÇAS DE SENEOR_\S de Saúde de Florianópolil. Pedia-

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospitnl de tra da Assistencia Médico - So-
EI GARGANTA CRIANÇAS Caridade, diariamente das 8 às eial da Armada.

DR GUERREIlig DA FONSECA
Consultas das 9 is 11 horas. INO. . _ I Consultóri9: Rua Tidarentel

.

. Res. e Cons. Padre Biguelinho. � consultórIO, à Rua Joao 9.
Chefe do ServIço de OTORI-, 10) Pmto nr. 16 (10 andar) Consultas diáriamente dai

NO do Hospital de Florianópolil
u..

1
Diariamente oas 10 às 12 e das

115
horas e� diante.

Possue a CLINICA OS APARlI- ADVOGADOS 14 às 16 horas. • Residência: R. Tte. Silveira
LHOS MAIS MODERNOS PARA

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

TRATAMENTO das DO:aNNÇAS Shutel, 129 - Florianópolis. Tel. 2530
da ESPECIALIDADI VIEIRA
Consultas - pela manhi no

_ ADVOGADO _

HOSPITAL. Caixa P t I 1·0 It j •

À TARDE _ das I a. I _ I S
os a u - a ai

no CONSULTORIO I
anta Catarina.

IL����U:oT�RIO
- Rua i101

J --n-R-.-C-L�AR�-N-O--G-.--
RESIDENCIA - Felipe Sch- GALLETTI

midt nO 113 Tel. 28615 .
- ADVOGADO _

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florillnópoli. -

MINIsrrÉRIO Dt\ AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA li'LORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacia 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 práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

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

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

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

restal competente," conforme dispõe o Código Florestal em

seus ártigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidades.
.

REFLORESTAMENTO

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flOrestais e de ornamentação, para ror

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda oríentação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os' interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6

em
.
Florianópolis.
'I'elefône: 2.470 -- Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S. C.

A IMOBILiARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

--o-

ADMINISTRAÇAO
Redação e Oficinao, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN� A. RAMOS.

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

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

quartos cosinha e instalações sanitarlas, lugar para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180,000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros, Em

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

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

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosínha e insta":

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

Jantar, cosinha e instalação saaítaría completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00 I

Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para-

na cada lote Cr$ 4'5.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

duas casas, sendo uma de materíel 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 - Estreito.
Pode ser visitada a qualquer hora

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

"sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

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

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

truír uma- pasa no centro da cidade - valor Cr$ •••..•

330.000,00
uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

conssruida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 9li.000,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

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

Gerente: DOMINGOS F. D.
AQUINO

Representante. :
Representaçôea A. S. L::rll.

Ltda.
'Rua Senador Dantas, 40 - 60

andar.
'I'el.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sal'a 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano $ 170,00
Semestre Cr$ 110,00

No Interior
Ano . ...•. Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$1l0,00
Anúncio mediante rontráto.
Os originais, mesmo não pu

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

pelos conceitos emitido. nOI ar

tígoa aaainados.

INFORMAÇÕES
UTEIS

Viagem com' segurança
. 'e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itala! ;_ Jainville :..... 'Curitiba

tiJD.�; _;..�.,.",.,.� ....- JJ;
,

Agência. Kua 'Deodoro e�qui.na:d8
.

• .Bua Tenente ;SllveuaMóveis
2.021
2.276
3,147
3.321
8.449
2.694
8.371
1.61511

011

..

·1'01' motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de

cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sa-pateiro. Lux .....•••.•.. , •..•.•.•

lVIagestic .......•........

Metropol •......•...•..••
La Porta ............•..

Cacique .....••......•..

Central .....•..•.......•
Estrela ...•••.......... "

Ideal ......••.•••••.•••••
ESTREITO
Disque ....•...•.••••••••

Telefonar.6.625
.

���
�( ....� 'D....íUl.. a..9.,.J., /'<

.'

C\!JUtlIIa �;;'':c:'"' qu CM.IIÁ... .PII05i.lIJI.\II »":
. �

Lavando com Sabão

-V>irgem ES]Jecialidade
da Cla. "BTIIL INBOSTBIAL-Jolnvllle. (marca ,egistrada)

T
.' ecoDomiza.se�jempo e diDheiro

Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Uníver

sídade do Brasil
Ex-Interno por concurse da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octbl" Ro

drigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T C.

do Rio de Janeiro
•

}lédico do Hospital d.
Caridade

DOENÇAS DB SENHORAS
PARTOS - OPERAÇ01lS

Cons: Rua João Pinto n, 16,
das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente no Hospital de
Caridade.

DR. YLMAR CORR!.A Residência:

CLíNICA MÉDICA
Rua: General Bittencourt n,

. '101
CONSULTAS das 10 - 11 ho- 'relefone: 2,692.

raso

Rua Tiradente 9 - Fone 114115

Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE �

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, TIslologllta.
Tislocirurgião do Hospital Ne-

réu Ramos
Curso de especiaJlzaçio pela
S. N. T. Ex-Interno e EX-lIs.ls
tente de Cirurgia do Prof Uso

Gulmarilll (Rio).
.

Cons : Felipe Schmidt,:8-
Fone 8801
Atende em hora mareada.
'Res.: - Rua Esteves Junior,
80 - Fone: 2395

•

DR. ANTONIO ms
MUSSI

- MÉDICOS
CIRURGIA-CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS Da S1INHO
RAS, com modernos métodos de
diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HIST_RO -

SALPINGOGRAFIA - lUTAEO-
LISMO BASAL

.. Radioterapia por onda. carta.
Eletrocoagulação - RaIo. Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultôrlo : Rua Trajano, n. 1,

l° andar - Edi!icio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MU�SI.
Das 15 às 18 hora. - Dra.

MUSSI
,Residência: Avenida ,!'rom
p.owsk;r, . 8•• DR NEWTON

DR. JOSÉ TAVARES b'AVILA
DR JúLIO DOIN IRACEMA CIRURGIA GERAL

• Doenças de Senhoras - Procto-
VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS li logia _ Eletricidade Médica
MÉDICO

MENTAIS - CLINICA GERAL Consultório: Rua Vitor Mei-
ESPECIALISTA EM OLHOS, I DI' Serv�ço Nacional d. Doen- �eles n. 28 - Telefone: 1307.
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA Iças

Mootal8.
, . . Consultas: Das 16 horal em

TRATAMENTO • OPlIRAOôES
Chefe do Ambulatlll: o d. HIgle- diante.

Ine Mental
Infra-VermeJho - NebllUnçlo -, Psiquiatra do HOlpital _

Residência: Fone, 8.422
lJItra-So.."1 C IA' S �rA Rua: Blumenau n. 71.

(Tratamento de .Inult. .em' °C°nla ano na DOENÇAS 110 APARELHO
operaçio) I

c
onvulsoter�pi. pelo eletro- "

PI-
hoque e ca da 01 Inlulin era-

GE..,TIVO - ULCERAS DO ES
Anglo-retlno.copla - Receita de pia MI' � I z. .

p. t
.

I TOMAGO E DUODENO, ALBR-
Oculo. _ Moderno equipamento

. a arlO er�p�. s�co erapla. GIA-DERMATOLOGIA • CLI-
de Oto-Illnolarlnlologla (bIco CONSULTAS. erça. e QUin-1 NICA ,GERAL

no E.ta.,,) tz;;: das 15 à. 15 _hora.. Sabado)
Hodrio daa II i\a 1lI ]lorAl . o I( anhi)

. ..

DR. JULIO PAUPI'l'Z
da. 111 àl 18 horal.

Rua Amta <?arlbaldl, ••quina

I
FILHO

, .
.

,"" I de General Blttencourt.
ConsultórIo. - Rua Vitor _. -

RESIDENCIA: Rua Bocaidva Ex interno da 20· enfermaria
reles 22 - Fone �671i. 139 Te1.�901 .

'
e Serviço de gastrQ-enterologia

.Res. - Rua Sao Jor,. ao -

_
da Santa Casa do Rio ,de Janeiro

Fone un. DR ARMANDO VAl& I (Prof. W. Berardinelli).

DR. SAMUEL FONSECA
•

RIO DE ASSIS Au��::�esil�). neurololl'ia (Pro!.

CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil Ex interno do HOlpital mater-
Clínica - Cirurgia - Protele da AllliBtência Municipal • ROI- nidade V. Amaral.

Dentária . pita} de Caridade DOENÇAS INTERNAS

Raios X e Infra-Vervel1lo CLJ:NICA MÉDICA DJI CIUAN· Coração. Eiltôma�o, lnte.tino,
Consultório e Residência: Rua OAS Iii ADULTOS fígado e vias biliare•. Rina, ova-

Fernando Machadq i. - Alerll'ia - rios e útero.

Telefone: 2225 Conault6rio: Rua Nuna. ..- Consultório! Vitor :a,lr.l••
Consultas: das 8,00 Ai 11,10 chado, 7 - Couulta. dai 11 "I 22.

e das 14,00 ás 18 horas 18 horal Das 16 às 18 horaa.

Exclusivamente com hora mar- Re�idência: Rua Marechal Gul- Residência: Rua Bocaiuva 20.

cada. • . :_. � l.hlJrme. I - Fone: 1781 Fone: 3468.

DR. ANTON�O MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA 'TREUMATOLOGIA
OrtopeiJia

Donsultório : João Pinto, 18.
DRs 15 às 17 diàriamente.
Mellos aoa Sábados
Res: Bocaiuva 1315.
F'one: - 2.714.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

, ADVOGADO
L Eaeritório e Residência:
I Av. Hereilio Luz, 16
I Telefone: 11346.

•

Navio-Motor «Carl Hoepcke)l
.,;;;..� '\ ,

� -� ::w.�.ü:�YAlj
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANçA

.
.

Viagens entre FLORIANÓPOLIS. RIO DE JANEIRO
Escalas íntermedíárlas em Itajai, Santos, Sio Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.

mos, apenas para movimento de passageiros.
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MO

prejudicarão o horá:-io de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Raios X
Pipatelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
, Radiograna$ e radioscopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (colecistog'rafla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnôstico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia 'para orienta-

'

ção do parto (Rádio-pelvimetÍia).
Diàriamente na Matern1dade Dr. Carlos Corrêa.

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

lipe Schmidt 43.
3 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Feli.l,)e �

Schmidt 43.
8 Sexta-feira ( dia santo) - Farmácia Catarinense

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

10 Domingo - Farmáeia Noturna - Rua 'I'rajano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.
17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro

Mafra.
21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson - Rua Fe

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

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

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

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

Trajano.
'

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

Dr. Lauro Daura
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná
rias.

Cura radical das infecções agudas e cronicas do'
apar�lho genito-urinário em ambos os sexos.

'

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.
HoráTio! 1072 ás 12 e 272 ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°. Andar - Fone:

32-46 - •

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
�o Espanha) Fone: 3248.

13 - (Chácara

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ACON�ECIMENTOS SOCIAIS I..................�I...... .

.

Macbado))Zury e...

FESTA DE SURPHESA.

o nosso querido Doze de Agôsto, a olhos vistos ini
cia nova fase auspiciosa, agora Com uma nova direto
toda. Lembra-se o que foi o carnaval? E esta encanta
dora "Noite de Surprêsa"? Belissimo trabalho da Juven
tude. universitária, coadjuvada pelo departamento cul
tusal, social e femenino do clube Doze de Agôsto, pró ca

sa pequeno jornaleiro.
Uma original decoração, toda em papel de jornal, na

qual, nos foi proporcionada pela feliz ideia do Prof. Sal
vio de Oliveira.

Uma interessante menina cantou a canção do [or
na'líero.

Vera Lucia Nóbrega, dansou com muita graça, acom
panhada pelo Maestro Peluso. Foi uma noite agradável
para todos.

,

Entre as inúmeras pessoas que se achavam presen
te, notei com distinção:

O sr, General Vieira da Rosa, Sr. e Sra Nereu Cor
rea, Sr. e Sra Martinho Galado; Sr. e Sra. Dario Tavares,
Sr. e Sra. Dr. Orlando Golrrer, Sra. Eríco Couto e sua fi
lha, Norma Couto.

O jornalista Manoel de Menezes, Stela Vieira da Ro
sa, Terezinha Spoganitz, Soni Authoff, Sr. e Sra. Lidio
Calado, Sr. Sra. Caldino Lenzzi, Senhorita Laila Freys
leben, eem companhia de seu noivo Dr. Claudio V. Fer
reira, Emily, e Rose Rupp, Sr. e Sra. Joel Moura, Silvi
nha Buck, Consuelo Vieira, Marta Boabaid, Sr. e Sra.
Dr. Guerreiro da Fonseca, Olga Vieira,' Arlete Gonsal
ves, Glória Gonsalves, Marlene Leal, Marilene Leal, Dra
Cecilia Medeiros, senhorita Erotides Lenzzi, uma bonita
moça, acompanhada de seu noivo sr. Francisco Hoette.

O Sr. e Sra. prof. Salvio de Oliveira, sra, Salvio de

illijjl••[ijjjilii.iiiiI!!g��..5í1!iilll·:..:·iii.
-W••II!J·��:;�l�� :�mc:t��n!.:a�oillete preta em linhas mOdernas".' PJ D;1:,u.�

Dr. Dib 'Cherem, o Arquiteto Valmi Bíttencourt, Srta.
Ita Guilhon, Dr. Ciro Nunes, Edmar Medeiros.

'Destacou-se durante a festa 'um leilão, organizado
pelo magistral e conhecedor nêste assunto, o Sr. Eduardo
Rosa, prestando, assim;mais uma vêz a sua tão distinta e

bôa colaboração, nos acontecimentos sociais de nossa

terra.

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8hs ..

Ana, Maria Ferrero
Makina Vlady em:

GAROTAS DE LUXO
No programa:
Noticias da Semana. N0.

55 x 14. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Imp. até 18 anos.

I,U-4
As 5 __; 8hs.

E O SUCESSO CONTI
NUA
Clifton Webb - Jean

Peters - Louis Jordan
Dorothy Mc Guire - Ros
sano Brazzí
A FONTE DOS DESEJOS

Technicolor
No programa:
Preços: 18,00 - 10,00
Censura até 5 anos.

-x-x-x-x-x-

As 8,30hs.
Sessão das Moças

Nino Besozzi - Paola
Barbara em:

OS AMORES DE ROSSINI
No programa:
Notícíarío Guaiba. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Imp, até 14 anos

.�
Comenta-se que o concurso para Miss Brasil, será

realizado em Florianópolis; para concorrer ao brilhante
.

concurso dezessete Estados, onde se encontca inclui do. o

Estado de Santa Catarina.
Iílf�l.

As 8hs.
Sessão das Moças

Nino Besozzi - Paola

Quem será Miss Santa Catarina? Quem será
Brasil ?

Miss

..

1!! T' ".� ;'
-- x - x - x - x - x -

\ <i.. '\. J :�. \' .

Barbara - em:
No Programa:
Noticiario Guatba. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5 anos.

O casal Sr. e Sra. Dja lma Ferreira, estão de para
bens pelo nascimento de um garotinho, na qual, recebeu
o nome José Henrique.

- x - x - x - x - x _ '!�' "C' ?ll :
'(I�,., ., ·'r" I i""�"
1

. \. '

BAR. - Comenta-se que na noite de quarta-feira,
vai haver festa no "Sabino's Bar", com atrações e outras AsBhs.
coisas. Emma Gramaticá - Pao-

A Assenhorita Juçá Cabral, bonita moça, que con- la Stopa - em:

correrá ao titulo de Miss Santa Catarina, estará encar- MIJ"AGRE EM MILÃO
regada das messas.

- x - x - x - x -_x -

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

Evite·
lstô�

todos� .

os anos!
.,'

... e empregue noutras coisas o

dinheiro que costuma gastar nas reformas!

O novo Exaustor Contact 55 podemanter sua cozinha

limpa, bonita e agradável por tempo
muito mais longo. E oferece

mais 'estas vantagens:

1) Luz vermelha indi

cando quandu está
ligado.

2) Maior capaCidade
de aspiração.

3) Mais fácil de lim

par: a grade frontal
não está ligada li to
mada de corrente•

Rua Felipe Schmidt
Tels. 3039 e 2300

TAC.-Transportes Aéreos
Calarinense S ..A ..

Aviso aos 81's. Acionistas

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

escritório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt 14 nesta

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

creto-lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 9 ele abril ele 1955.
Luiz Fiuza Lima

Diretor Superintendente
CONVITE. - Recebi da cidade de São Francisco do,

Sul, um honrroso convite para as fastividades no dia 27,
eocki tail, jantar, e. passeios' em São ·Francisco é uma

maravilha, Estarei mais uma 'vêz .junzo com aquela gente
tão simpática e bôa.

j

I

jiiirjjjjljjijh'!nljiiiíillliii��ttiiiii,ijiii!iijrl .� 13M. R VaIdeho8
ANIVERSARIOS

As 7 - 9hs.
Sessão das Moças

Betty Crable - Bale Ro
bertson - John Carrol!
A VIDA É UMA CANÇÃO

'I'echnícolor
No Programa:
Fatos em Revista. Nac

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

FAZEM ANOS,. HOJE:

Casal de trai.'1mento pro
cura casa para .alusrar, DO

centro ou imediações, que
seja nova ou bem conserva
da. Qualquer íntormaçãc na J"A Modelar".

\

- Sra. Miriam Gama d'
Eça Neves, esposa· do sr.

Solon Neves, do alto comér
cio de Tubarão.
- Sr. Othomar George

Bohm, técnico de rádio;
- Dr. David Gomes Men

donça funcionário do Tribu
nal Regional Eleitoral;
- Sr. Gilcelio Machado;
- Dr. Manoel da Nobrega,

médico;
Sr. Eduardo Meira;
- Sr. Júlio C. de Azevedo;
- Sr. Isouro Silva;
- Sr. Alcides Ferreira,

alto funcionário do Tesouro
do Estado e membro da CES
PE;
- Sra. Zelia Besa da Vei

ga, professoura;
- Sra. Alzira de Almeida

Lela, esposa do sr, Viriato
Leal, telegrafista;
- Viuva Nair da Cunha

Freitas;
- Sra.

mi ::;:: ,::v:e:::ero
I_DUraMO

18 páginas e �Ôf6S
íPrl.ineiro capitulo da 'U)�Q e emodonania sérhJ

"ÁS' GltANOES fULJ.GIÕES DO MUNDO"
'"

Veja os rltuals exóticos do lnduismo e seus templos ... as

-cerímômas celebradas em honra de Shakti, bondosa porém
'temível deusa ... Conheça o motivo pelo qual a vaca é um

.anírnaí sagrado na Índia .. , Observe como os Yoggi submetem
'o corpo a Lima rígida disciplina,.. Conheça as estranhas

'crei1ças reügíosas que regem a vida de milhões de pessoas.
'Também nêste exemplar: Os novos Chefes da Emprêsa Ford ...

(Gigantes do basquerbot. .. O mistério da filha mais nova do

.úttirno tZ31 da RÚ"ôloi •. , t muitas ·outras reportagens gráficas .

l\) .

...

Juvelina Bento
Machado, esposa do sr. Vir

.

gilio F. Machado;
-Sta. Fernanda Campos

Lobo, filha do sr. Alvaro

Campos Lobo, do alto comer

cio local;
- Sta. Cecilia Riegem·

.
berg; filha do sr. João Giem

gemberg;

COMPR� O SfU

,EXEMPLAR

�HO)E MESMO.,.

fANfES Qil!:

l�E tiSGon ,

Moreira da Silva
MISSA DE 1° DIA

Aristeu Cândido da Silva, filhas, netos, irmãos e irmãs,
convidam seus parentes e amigos para assistirem a míssa
de 7° dia que farão celebrar em intenção de sua alma, ter
ça-feira, dia 19, às 7 horas, na Igreja Matriz - Nossa
Senhora de Fátima no Es treito.
nhora de Fátima no Estreito.

Penhorados agradecem, aos que comparecerem. a esse

ato religioso.

Precisa-se
N o Estaleiro Araraee

MIWANICOS
SERRALHEIROS

TORNEIROS
Telefônes: 2.266 e 2.212.-

s

ESCOLINHA WALITA
''- .... -.,..�-_::.

CO.NVITE
PEREIRA OLIV-EIRA & 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 urna hora cada.

de três aulas,

As inscrições deverão
tas Com antecedencía. na

PEREIRA OLIVEIRA & Cia.

Ser fei
firma

Agradecen do va preferência que
nos dispensarem, desejamos a to
das as 'DONAS DE CASA um bom

aprendizado na ESCOLINHA WALITA.
Florianópolis, 17 de abril de 1955

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.
R. Cons. Mafra, 6 - Fone 2358

MAIS UM PROTESTO [la EPISCOPADO
CONTRA PERON

BUENOS AIRES, 16 (U.
P.) - Os prelados da igreja
Católica emitiram um pro
testo contra a campanha que
vem sendo conduzida para
romper com os vinculos ofi
ciais que a juntam ao Es
tado.
A imprensa oficiosa vem

se pronunciando, em seus

editoriais, em favor de um

imediato rompimento, com o

que seria necessária uma

modificação na Constituição
da Nação.

Os cardeais e arcebispos
argentinos, durante três
dias de reuniões no palácio
episcopal de Buenos Aires,
prepararam uma declaração
que será lida domingo em

todas as igrejas da nação.
Os prelados fundamentam
sua atitude na Pastoral de
outubro de 1931, quando os

pequenos partidos propuze
ram a separação da Igreja
do Estado. Afirmam que a iIgreja não se opõe à separa-,ção, muito embora condene

. t"
- I

energlCa�nell e a separaçao :

moral". . ITratando da questão eco

nomica, afirma que a Igreja I

tem direito ao apoio finan
ceiro ou à devolução de suas

propriedades, a fim de que
possa funcionar livremente.
Foram numerosas as pro
priedades católicas desapro
priadas desde 1822.

.\

(�/� .....il SUA CANETA·T1NTEIRQ.1

Á\:r.r;� R k:i:-��l ar er

�:-lJuink'
._ !-_'-.

a únh:a tinta que co·nté�

PROLONGUE A VIDA DE

501v-x
Tintas de qualidade in
ferior podem e s t r-a g a r
uma boa caneta. É acon

selhável usar sempre
Parkêr Quink. Somente
Quink contém solv-x, que
elimina os sedimentos

prejudiciais.' previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
° fluxo da tinta, Seis
lindas cõres.

Preços.•
SI Oftf"'. c-s 18,00
32 OftyCU' Cr$ 120,00

Represintantes exclu.si'UQS para todo o Brastl

COSTA, PORTELA &o era.

Av. Presidente Vargas, 435-i.• andar - Rio de Janeiro

5,""<1 Calmlr.... M"ehçodo & tia, S A, Comi,:io .. As.nela,
.

R.� SQid�nha M"rinho, SI - Fior ,,�óp.ii.

6.016·P J

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA f..•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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........................................................8.............................................................................. (TraDSferido)
Marcado para a noite de

ôntem, pelo Torneio Trian
gular, ele Futebol, foi trans
ferido "sine-die" o match
Caxias x Figueirense, em

vista dá falta de energia e

létrica.

4
-c.

-,.. .._�.... -��ll!!�" FlorIanÓpolis, 'I'erça-feíra, 19 de Abril de 1955 o ESTADO

classe e combatividade o Cáxias se impôs
Renauxao Carlos Assim, 'ontem mesmo re

gressou". a Joinville o cam

peão eatarínense,Atuou melhor e mereceu
-

a vitória o campeão cafarinense Venciam os brusquenses por 2xl, tendo os iein
vilenses reagido bem ... 3x2, a coníaqem - Didi (2), Vi, Pefruski (penalty) e lsnel, os autores dos gols.- Quadros
Apreciação lndlvldual- Arbilragem � Postal4 x A. D. Alvim Barbosa t, na preliminar 5a. teiri

-

Arbitragem: Correta e ao encontro do dianteiro. mente. Puccini está venci- goo, com as mesmas tramas do do arco. Protestaram os Periquito que evitou que a

F Ihonesta. Este, rápido centra a Didi, do e i bola vai entrar, mas nada condizentes com o cal' colorados, alegando ter o pelota fosse a escanteio. Igoe reDSe I-

J�gO - Caxias (Joinvil- que encontrando o arco va- surge Hoppe no, momento e- taz de que são possuidores. dianteiro alvi-negro antes Termina o jogo entre Ca-

I bit ble) x Carlos Renaux (Brus- sio, não encontra dificulda- xato e de cabeça envia a Otávio vencendo a Hélio de cair empurrado Tesoura xias e Carlos Renaux. 3x2. m n, a
que) de para assinalar o gol do comer que é batido sem re- num duelo na extrema di- e tocado com a mão na pelo- para o primeiro que melhor Finalmente na próxima
Certame - Torneio Trian empate. Decorridos 6 minu-I sultado.

.

reita arrematou forte, ten- ta. O tento foi valido: 2 x 2 atuou nos noventa minutos, 5.a feira à tarde assistire-
gula!' de Futebol. tos do feito do antigo ata- Termina o 1.0 tempo tal do o vigoroso zagueiro cen- Passa a jogar bem agora merecendo por isso a vitó- mos ao intermunicipal a-

Data - 27 de abril de cante Guarani, o Carlos Re- como começou: com o Ca- trai Ivo interceptado a pe- o Carlos Renaux, que vai à ria. mistoso entre Figueirense e

1955. naux investe perígosamen- xias comandando as ações. lota com a perna direita ofensiva. Armin que entrou Apreciação individual: Imbítuba, jogo que sofreu
Local - Estádio da F. C. te, concedendo o Caxias cor- No segundo "half-time" dentro da área perigosa. na extrema esquerda em su- CAXIAS - Puccini gráu 6; transferência em prlncípíos

ner Que Petruski bate bem e os dois conjuntos continua- Não vendo be mo lance o bstituição a Merizio que foi Ayala 7; Ivo 9; Isnel 8; Hé- deste mês em virtude da
Otávio cabeceia magistral- ram no mesmo ritmo de jo- árbitro acreditou ter visto servir na zaga, perde uma lia 7,; Hoppe 7; Euzébio, 8; falta de luz.

o zagueiro tocar com as ocasião de ouro frente a Cleuson 8; Didi 9; Periqui-
mãos no balão e assim fez frente com Puccíni, atiran- to 7 e Vi 10. CARLOS RE-
soar o apito decretando pe- lo fóra. NAUX - Mosimann 9; Te- I

Quarto de casalna máxima que Petruski co- Esforços desesperados SOUl'a �;.Zeni 6; Br�nco 6;
I

.

brou com habilidade, desem são dispendidos pelos dois B,ol?gmlll 7;. Petruskí 8; 0- Vende-se par ótimo preço
patando a partida.

.

bandos que visam a vitória. távio 8; Juhnho 8; Isnel 7 um belíssimo conjunto nara
Mais adiante, Didi, ten- Os minutos vão se escoan- e Merizio 7. quarto de casal de irilimia

CAPITULO XXXV
.

tando cabecear uma bola en do e nõ final, faltando-três, No segundo tempo houve composto de cama duas me-
-

COMPETIÇõES NO CURSO DE ESGR:IMA dereçada da direísa, caiu,' ro ponta conhoto Vi conse- um ligeíro .incidente entre sas de cabeceira, �m guarda
PROVAS DESEMBARGi\..DOR NELSON, NuNES DUrMA- mas me�mo assim conseguiu, gue, com uma bonita cabe- Otávio e Pej-iquíto que tro- roupa grande e um eamlseí-

RÃES, ELETROT'ÉCNICA S. A. e SEMP num último esforço, impul- çada o gol da vitória, ser- caram leves- ponta-pés, sen- 1'0 sapateiro.
'

I sionar com o pé para o Iun- I vido magnificamente por do advertidos pelo árbitro. Telefonar - 6225

;e�:t;E���:i;r�i:{:;:�;:�:a:ie!�:��:::�:=: V·lto'r·IB - do Garlos' Renaux .

soAbre O FI·ouel·re-nsesérie de assaltos disputadísslmos, cíassírtcaram-se:
. . '.

.

1° - sgt, Antônio Silvestre Pereira; 2° - sgt. Euclides -

I d
..

I�:��;�>1;:��3E:�:�1��1:;ode��a5:U;,os���i na puona mauoura .. o tnanou ar
dOSO�:odía ;;tdeL�����I��n;o��rso realízou outra prova de Perdia o campeão da cidade por 4xO, conseguindo diminuir a diferença
���r��e�,!���a���S�!��:ç��o��� atiradores, sendo os seguín-

para 4x2 que foi a comecem final Isnel (2), Otávio, Mirizio, Gíovani e
10 _ major Rui Btockler de Souza; 2° - ten. Carlos

.'

Hugo de Souza; 3° - Milton :,"r�nte.s; ,4° - Sgt: E�clid�s Plácido os artilheiros - Detalhes do J"ogo da Sabatina
Vieira de Souza; 5° - sgt. Antônío 'I'ímóteo da süvetra: na , . ,

Na tarde calma de domin- _: sgt. Antônio Silvestre Pereira; 7° - sgt. Aurélio Luiz Depois de várias marchas que o melhor modo seria a substitui do por Giovani. Na cerrado o primeiro período,
Coelho; 80 _ sgt, Osmar da Silva; 9° - Astrogildo S. Nu- e contra marchas que tan- realtzação de um 'I'riangu- fase derradeira saíram Vi- J Cumpre destacar, nesta prí
nes. tas dores de cabeça deram, Iar entre os campeões da co, Trilha, e Cidoni entran- meira fase do jogo o traba-

As provas de espada e sabre foram realizadas no dia aos reponsáveis pelos jo-: Capital, Brusque e Joinvi- do Ney, Meireles e Almiro, lho do goleiro Alcides, sem

:'lO de outubro, com as classificações que seguem: ;_- gos que estacios assistindo, 'le, êste ultimo detentor no Figueirense. No Carlos' dúvida excepcional e mere-

.rr: em espada +: 1° - major Rui S. de souea: 2° - ten: Com o esportista Dirceu" Go- ,também do titulo maximo Renaux sa irarn Bolognini e cedor de francos encômios.
Alinor ,José Ruthés; 3°' -:- Leonel M. da Rosa; 4"0 - sgt. An- mes envidándo o máximo

I
do futebol barriga-verde. A Mirizio, entrando Almir e Por várias vezes operou

tônío Silvestre Pereira: 5° - sgt, Aurélio Luíz Coelho; 0° para não privar o. público' idéia foi finalmente aceita Half. sensacionalmente, a r ran-
- sgt. Antônio Timóteo da, Silveira; 7° - sgt. Leonel sàn- esportivo de assistir jogos

I
e eis em disputa o Torneio Preliminar - Não houve. can do aplàusos pelas suas

tos.
, de alta enverga/dura, tudo ,I Triangular de Futebol com Sob as ordens do refereê e s tupen das intervenções.;
- em sabre - 1° - ten. Carlos H. de Souza; !la -- ma- saiu bem, obrigado. .a participação dos clubes Lázaro Bartolomeu, já rein- três das quais de grande

íor Rui S. de Souza; 3° - sgt. Antônio Silvestre Pereira; Inicialmente ficou assen-I Clube Atlético Carlos Re- tegrado no quadro de árbi- \TU lto, não restando dúvida
4° - ten. Ledeni M. Rosa; 5° - sgt. Antônio Timóteo da tado um tOl'neio Triangular. naux, Caxias Futebol Clu- tros da F.C.F., o jogo da que o seu retorno ao cam-
Silveira', 6° - sgt. Osmar da Silva; 7° - sgt. Aurélio Luiz

t C
. ·c 't'b S I' b' F" F t b 1 .

en re aXlas, 01',1 J a e e- e e IgueIrense . u e o sabatina, pelo triangular, peão da cidade fOI auspi-
Coelho; 8° - sgt. José Acácio Cardoso; 9° - sgt. Leonel

1 C· I
-

d Cl bcom o Caxias na ofensiva, eção da apIta, nao sen o u e. teve Início às 16 horas, jo- cioso.

enquanto que seu antago-
Santos. efetuado, visto terem os res Carlos Renaux 4 x Figuei- gando os dois quadros com A fase final transcorreu

PROVAS HANDICAP - O Curso de Esgrima realizou
nista, novamente sem o Con ponsáveis pelo torneio re- se 2 muita disposição e âl1imo. melhor que 11 primeira, poisno mês de novembro, nos dias 3, 4 e 11, três provas nesta
curso do espetacular Tei- modalidade _ HANDICAP _ para florete, espada e sabre, cebido comunicação de que

11.0
JOgO do Torneio Trian- O Figueirense logo nos .pri- as duas esquadras com mais

xeirinha, parecia desanI'ma- .

t o campeão paranaense não guiar - C. A. Carlos Re- meiros minutos, atuando na dis,posição e ânimo, tendo ocujos resultados foram os segum es:

do e certo de que não seria
_ na prova de florete _ 10 _ major Rui S, -de Souza; viria por motivo de força l1aux x Figueirense. base de entusiasmo e movi- Carlos Renanx alcançado 10-

bem sucedido frente ao "on- 20 _ sgt. Antônio Silvestre Pereira; 30 _ ten. Carlos H. de maior. A seleção da Capital Local - Estádio da rua menta, resistindo ferozmell- go nos primeiros 8 minutos
ze" joinvilense sem a sua Souza; 40 _ ten. Ledeni M. Rosa; 50 - sgt, Euclides Vieira ante seus dois fracassos Bocaiuva. . te, dava ao público a impres l10is gols Ide bela feitura,
peça principal. de Souza; 60 _ sgt. Leonel Santos; 7° - sgt. Antônio Ti· frente ao Palmeiras, e di- Data - 16-4-55, à ta:rde. são de que iria vender bem assinalados por Isnel e Otá-

.

Mosimann, decorridos pau móteo da Silveira; 8° - sgt. Osmar da Silva; 9° - sgt. Au- ante da pressão dos ,clubes A'rbitro - Lázaro Bar- caro a derrota. vio, êste em bonita cabeça-
cos minutos, sensaciona1i- rélio Luiz Coelho; 10° - Sgt José Acácio Cardoso. que não queriam deixar seus 1 tolomeu. O Carlos Renaux, com da.
zou a "linchada" com uma - na prova de espada - 1° - sgt. Aurélio Luiz Coelho; jogadores atuar na mesma, i Assistência - Bôa. uma equipe hfdiscutivelmen Estava perdido o Figuei-
defesa estupenda, mandan- 20 - sgt. Leonel Santos; 3° - major Rui S. de Souza; 4° teve que desistir também.j Vencedor - C. A. Carlos te superior, mesmo sem o rense. A impressão era de
do a escanteio um pelotaco -8gt. Antônio Timóteo da Silveira; 5° - sgt, Antônio Sil- ficando firme apenas o Ca-, Renaux. concurso do grande Teixei- que o campeão da Liga Blu-
do extrema Vi.

�

vestre Pereira; 6° - ten, AUnor José Ruthes; 7° - sgt. Jo- xias. Propalou-se, então, que I Escore - 4 a 2. !'inha que se encontrava menauense obteria m a i s
Continuam atuando me-I sé. Acáci? .Cardoso; 8° - sgt. Osmar da Silva; 9° - sgt. Eu- o Coritiba, seria

SUbstitui-I
1.0 tempo - 2 x O, pró C. contU11dido, esforçava-se pa gols.

lho!' os nortistas que bus- elIdes VIeIra de Souza.
,

do pelo Clube Atlético Car- Renaux. ra acertar as suas linhas. Engano. O "onze' orienta-
cam tirar proveito <d ssa

-I
- na prova de sabre - 1° - sgt. Aurélio Luiz Coelho; los Renaux e o Avaí entra- Goleadores, pela ordem: '0 Joo'o embora os esfor- do pelo professor José Ba-

.

'd d
e su

2° - Waldemar Luiz 'Pereira; 3° _; sgt. Euclides Vieira de' I da Seleça-o I Isnel M'
..

I n lOta'VI'O

I'
'" ,

-

PerlOl'l a e . l'Ia no u.gar
" _'�'.'. ll'IZlO,.' .

se, , ços dispe.ndidos pelos 22 1'a- l'ão empenhou-se ainda mais
M

' ·c -I R
Souza; 4° - major Rui S. de Souza; 5° - sgt. Antônio Sil- .

- G -

as e o aI' os enaux Nada feito., Se.I Iam o_Igam 11Oval�_1
e P.lacI.do. _ l)aZe�, não estava convencen enquanto que o conJ'unto co-

. ' vestre Pereira.
.

t . N h '

que consegue l11augurar o zados quatro Jogos en re AnolmalIdade - ao ou do tecnicamente Có'm ambos lorado, satisfeito com o mar-

Placard, isto aos 20 minu- �
xxx

CaxI,'as, Carlos Renaux, _Fi- ve..
_. .

os quadros J'og'�ndo aquem eador, não oferecia grande-

A firma Eletrotécnica S. A. instituiu mais uma prova A í t d I R d N f ftos, qua,ndo o lutador Isnel ' .

tdI' t gueIr.ense e va, n.as ar
.. e.s en a: ao 01 ornecl- .das suas possibilidades resistencia, poupando-se pa-de esgrima, esta para ser dISPU a a exc USlvamen e por d

-

b d d -lt

lirecebendo de Petruski, com -

t J
e sa a o e ommgo u 1- (a. reais. rí1 o jogo do dia seguinte, deal\.\nos do Curso de Esgrima, cuja realizaçao eve ugar no

d t d Q d C 1 Ruma habil cabeçada ,cobriu 1 d mos,
.

sen o
.

es a a 01' eu: ua ros
.

ar os .e
Aos 30 mI'11l1tos notamos maior responsabilidade, visdia 15 de agôsto, com os seguintes resu ta os: __

o guardião Puccini, o qual 10 _ sgt. Antônio Silvestre Pereira; 20 _ sgt. Walto dos Jogos: Sabado - Aval. naux - Mosmiann, Tesou- maioi· acerto no ataque vi- to que enfrentaria o campe-
a nosso ver falhou, pois não de Lara Ribas; 30 _ sgt. Osmar da Silva; 40 _ sgt. Antô- x Figueirense e Caxias x I ra e Zeni; Branco, Bolognini sital1te. Com Isnel e Otávio ão ciüarinel1se.
saltou no momento oportu- nio Timóteo da Silveira; 5° - sgt. José Acácio Cardoso; 6° Carlos Renaux; domingo - i e Ivo; Petruski. Otáv.io, Ju- manobrando com classe e e- Désta forma, aos 22 mi
no. Pouco depois praticou o _ sgt. 'Aurélio Luiz Coelho; 7° - sgt. Leonel Santos. Carlos Renaux x Avaí e

Fi-/linho, Isnel e Mirizio: Fi-
legância, puderam os colo- nutos, l1um 'bonito passe de

arqueiro brusquense nova e Os assaltos foram de florete, d�sputadíssimos, valendo gueirense x Caxias. O pú- gueirense - .:Alcides, Cido-
rados de Brusque, aos 36 Meireles, Giovani ludibriou

sensacional defesa de um aos novos esgrimistas os mais francos aplausos da assis- blico' vibrou de entusiasmo i ni e Geraldo; Anibal, Vico e
min utos de ações dar mo- aI vigilancia da. zaga con-

"tiro" de Vi. tência, que teve ocasião para apreciar e julgar o bom apro- com a notícia. Nada feito Laudares; Plácido, Tainha, vimento ao placard, medi- traria e atirou forte e ras-

d
- veitamento�dos alunos e a boa direção que vinha tendo a·· outra vez. O Avaí não gos- Betinho e Pacheco. .

MosimannOs dois qua ros nao a,_-
tou da idéia de realizar Substituiiões: No primei-

ante viólenta investida que te11'o, sem que
tuam de conformidade com quele curso.

.

1 d d t'd I" 1'0' tempo, 'aos 3 mI'nutos
colocou em polvorosa a me- nada pudesse fazer para 'e�

'bTd d H' A entrega das medalhas aos três primeIros co oca os, . uas par 1 as pre Immares
l't I t tas suas pOSSI lIa es. a

t.
,

S A f' f' ·t
.

D' G h contundI'u-se BetI'nho sendo
t-a de Alcides e possibi itou VI ar que a pe o a en rasse.

oferecimento da firma Eletro ecmca . " Oi eI a por seu- e aSSIm ll'ceu ames ac oufalhas de ambos os lados, ao meia da seleção catari- Um gol de mestre. Sete mi-
notadamente entre os cam- Diretor, o esgrimista Leonel Pereira, Nelito.

nense encontrar o caminho nutos após o feito do di n-
.xxx 14 de outubro, competindo os filiados Barriga Verde, Doze .

I'peões de 5Z que longe es- das redes, com um .pelota- teiro '"Sulino, coube a P a-
A PROVA DESEMBARGADOR NELSON NUNES GUI- de Agôsto e Lira Tenis Clube. .

ta' de bI'saI' sua atllação do CO habl'lmellte executado, cido diminuir <\ diferença.

MARÃES foi realizada na tarde do dia 22 de setembro, na ' Na prova Eletrotécnica S. A., que foi de florete, classi·· -

��

,dia anterior quando derro- t
-

t quando Alcides se encontra- com a marcação do segun-sala d'armas da nossa milícia, peran e numerosa e sele a ficou�se em 1.0 lugar a equipe do Barriga Verde, com majortau o Figueirense. E, assim, assistência. Rui S. d'e Souza, ten. Alinor J. Ruthes, Sfi?:tS. Antônio Silves. va ,caido. Minutos depois do tento figueirense e o úl�
o jogo deixa a desejar, irl'i- Bateram-se as equipes de florete do Clube Atlético tl'e Pereira e Osmar Silva, e em 20 lugar a equipe do Lira, Otávio perde uma oportu- timo dã tarde. Os restantes
tando a gregos e troianos. Operário de Joinville e alunos do Curso de Esgrima. com Milton Arantes, tenente Ledeni M. Rosa, sgts .. Antônio nidade de ouro, cabeceando minutos pouco de convin-

29 minutos são decorri- FinaÍizou o torneio com empate e�1tre às equipes, que TImóteo da Silveira e José Acácio Cardoso. por cimá do travessão. Aos cen'te apresentaram. Final
dos. Zeni, um dos esteios da foi. decidido num assalto de barragem entre os atiradores A prova Semp. Rádio-Televisão foi feita em sabre, clas- 44 minutos, Geraldo falha 4 x 2, pró .C. A. Carlos Re-
retaguarda colorada incor- Waldemar Luiz Pereira, da equipe visits1.l1te, e sargento F.n- 3;ficando-se o Barriga Vel'de em 1° lugar, com major Rui lamentavelmente e o 01301'- naux.

re em lamentavel falha, o clides Vieira de Souza, do Curso de Esgrima, vf'l1cendo f-éto, S. de Souza, ten. Lecleni M. Rosa, sgts. António Silvestre tunista e inteligente Otávio Destaques - No vence-

que enseja a Cleuson apo- que com isso conseguiu a vitória para a sua equipe.. Pereira e Euclides Vieira de Souza, e em 2° lugar .a equipe de posse do balão centra a dor, todos atuaram bem,
.de.:r.al:se -p,Q b;tlão.,.!L:correr xxx tlo Doze de Agôsto, integrada por ten. GurIas Hugo de Sou- Mirizio que atira sem hesi· principalmente Otávio (o
para o arco; Mosimahn a- Neste' ano ele'1954, as 'PROVAS ELE�ROTÉCNICA S. A., gll, sg'ts. Antônio Timóteo da Silveira, José Acáeio Cardoso tação, aumentando para 2x melhor em campo)., Isnel,
bandona sua cidádela e vai 'e SEMP RADIO-T�J...EVISAO foram realizadas nos dias 7 e e Osmãr" da�SiÍva. ....

L_J L__J -"
'0.· 80m este' eflcare .foien-, Zeui �a Branco.

Escore � 3 � x 2 (lxl no

F., à tarde.
Assistencia - O'tima.
Renda: Não foi forneci

do o movimento das bílhe-
�-

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
,

SANTA CATARINA
Ten. M. Gomes

terias:
.

Vencedor - Caxias Fute
bol Clube.

.

primeiro tempo) ..
Arbitragem - Regular

(João Sebastião da Silva).
Marcadores pela

.

ordem
- Isnel, Aidi, Petruski (pe
nalty) , 'Didi e Vi.
Quadros - CAXIAS -

Puccini (Biron), Ayala e

Ivo; ,Joel, Helio e Hoppe;
Euzébio, Cleuson, Didi, Pe

riquito e Vi. CARLOS RE
NAUX - Mosimann, Tesou
ra (lvo) e Zeni (Tesoura)':
Branco, Bolognini e IV:-Q (Me
rizio); Petruski, Otávio, Ju
linho, Isnel e Merizio (Ar
min).
Preliminar _,. Postal Te

legráfico 4 x A. D. Alvin
Barbosa 1.

go o Torneio Triangular de
Futebol teve prosseguimen
to, defrontando-se os maio
res adversários do último
certame estadual: Caxias e

.
C. A -. Carlos Reriaux, con

siderados como possuidores
das equipes mais homoge
neas do football barriga
verde da atualidade, sendo
campeões catarinenses de
1954 e 53 respectivamente.

O encontro foi iniciado

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Gabriel Sergio Nunes, Nar
cizo Patrício Elias, José Pe
dro Fermino e Nagib João
Borges, ao sr. Secretário da

Segurança Pública, afim-de
que essa autoridade tome as

imediatas providencias que
o caso está a exigir. Foi a

parteado pelos deputados
Laerte Vieira e Paulo Bor

nhausen, da UDN, João 00-

lodel, do PTB, e Osní Régis,
do PSD. O requerimento do

Rio Oreseíuma.. líder pessedísta, foi aprova-
Como primeiro orador íns- do por unanimidade. Aguar

crito, na hora do expediente, da assim, a Assembléia Le
falou o dep. Rui Hulse, da gislativa as providencias do
UDN, sôbre os despejos de sr. Secretário da Segurança
detritos de carvão que esta- Pública, afim-de que seja
riam contaminando as águas 'restaurada a ordem e a tran
do Rio Cresciuma. Entre ou- quilidade pública ao poyo do
tras considerações, propos sul catarínense.
fosse telegrafado ao Depar- Assoeíaçâ» Comercial de
tamento de Obras e Sanea- Blumenau
menta naquele sentido. O O dep. Paulo Preiss, do
dep. Paulo Preíss, do PSD, PSD, leu o ofício da Associa- que pedia escusas, em nome

deu inteiro apoio à proposl- ção Comercial de Blumenau, do govêrno.
ção apresentada, em seu no- manifestando-se contrária Regozijo pela passagem do
me e em nome da bancada ao aumento do Impôsto de dia Pan-Americano
do PSD, por delegação- do lí- Vendas e Consignações para O dep, Miranda Ramos, do
der dep. Estivalet Pires. cobertura das despesas do PTB, requereu, com muita 0-

Arbltrartedades policiais Plano de Obras. -Requereu, portunidade, fosse consigna-
o dep. Olice Caldas, do após, que o ofício em apreço do em Ata, um voto de rego

PTB, apresentou requeri- constasse dos Anais da Ca- zijo pela passagem do Dia
menta no sentido de ser en-1 sa. Pan-Americano.
caminhado ao exmo. sr. Go- -------.�---- ,---- _

vernador do Estdao, cópia do

telegrama recebido de Lagu
na, pedindo imediatas e

enérgicas providencias que
venham esclarecer e coibir

os abusos de autoridades po

liciais praticadas no muni

cípio de Laguna.
Legislação social

O dep. OUce Caldas, do

PTB, como segundo orador

inscrito, ocupou a tribuna,
para analizar e defendei' os

direitos dos, Trabalhadores,
estabelecidos pela Legislação
SociaL
O Ilder do PSD pede provi
dências ao Secretário de Se

gurança sôbre violências po-

liciais no município de La- CLIMAS QUENTES LONDRES, 16 (D. P.) - :\

guna princesa Margaret irá à Ale-

Como último orador íns- A quantidade e a qualida manha Ocidental via aérea,
críto, ocupou a tribuna, após, de de alimentos a serem in- em maio, para passar em re

o dep. Estivalet Pires, líder
geiidos varia de acôrdo com vista o regimento de Suffolk

do PSD, para dar conheci-
as necessidades do organ is- e os '1-Iussal'c1os do Rei, dois

menta à Casa do despacha
1110. Nos climas quentes e regimentos britânicos elos

telegráfico que recebeu" do quais ela é coronel em che-
nas estações quentes do ano

município de Laguna, denun- fe. Sairá de Londres no dia
o organismo desprende rela-

ciando violencias policiais . 23 de maio e voltará a 25.
. d d tivamente pouca energia.

cometídas pelo Delega o e "
_ .'

polícia daquele município. Nes_sas condições, a alimen-

DOCE'SSalientou o dep. Estivalet Pi- ,taçao si.mples � natural é a
.

.

res que S. Excia. o sr. Gover- que m318 convem.

nadar do Estado em seu úl

timo discurso comemoratívo
do 40 aniversário de govêrno,
prometeu, solenemente ao

povo, assegurar plena liber

dade para o próximo pleito
de 3 de outubro.
Assim - esclareceu o ora

dor --:- faz-se necessário que

essa promessa governamen

tal, torne-se uma realidade,
fazendo-se cessar de imedia

to as violências que vêem

sendo cometidas no sul ca

tarinense, pelas autoridades

policiais, contra pessedistas
indefesos.
Concluindo o orador, seu

discurso, encaminhou à Me
sa um requerimento, solici

tando a remessa de cópia do

telegrama dos senhores:

Sessão do dia 14
Lida e aprovada a ata e

lido o expediente, tiveram

início, na hora regimental.
.

os trabalhos da sessão do dia

14 do corrente, sob a presi
dência do dep. Braz Alves.

Licença de deputado
A Presídêncla- anunciou

que o dep. Afonso Ghízzo, re
quereu 60 (sessenta) dias de

licença para tratamento de
saúde.

._,__,

i

\
I�.
to Centro de Irradiação
Menta) "Amor e Luz" realiza
ICSsões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. ";0.

• ENTRADA FRANCA
.

'!":". __ :��- -�-'

Ordem do dia

Foi concedida a licença re

querida pelo dep. Afonao

Ghizzo, e convocado o su

plente, dep, Sebastião Neves,
que na mesma sessão, pres
tou o juramento regimental.

Atividades Legislativas
4- Presidência, prestando

contas aos senhores deputa
dos, leu o Relatório das ati
vidades legislativas, no perío
do de 28 de fevereiro a 14 de
abril.
Reclamação do dep. Colodel
Em explicações pessoais, o

dep. João Colodel, reclamou
que não recebeu o Relatórb
que trata do Plano de Obras.
Em aparte, o dep. Laerte Vi
eira, disse que não houve má
vontade na dlstrlbuíçâo da

queles relatórios, razão por-

P *1 'd O'" ,VISITARA A
receio· O Ia I

'

ALEMANHA A
PRINCESA
MARGARET

ALIMENTAÇÃO NOS

Acertam-se encomendas de
docinhos em grande varie-

Procure alimenta-se de dade; Tortas e Bolo de Noí
acêrdo com as necessída- va, salgàdinhos para Batiza
des do organismo, prefe- dos - Aniversários e Casa
rtdo os alimentos leves" mentos.

.

)l011CO temperados e de fá-I Rua' �el. Melo e Alvin 17.

cíl digestão .
- SNES. Te!. 3.416

o Sangue é a
ELIXIR lU

INOFENSIVO Av ORGANISMO,
AGRADAVEL COMO UM LIC.OR

REUMATISMO I SIFILIS!'

Vida

fome o popular depurativo composto dto
Hermofenil e plantas medíeínaís de alto

ralar depurativo. Aprovado pelo D. N. S
r. como medicação auxiliar no trafamea
'o d aSifilis e Reumatfsmo da mesma

oriJ;rem.
--------------------��-------------=��----

Participação
Ernani Tolentino de Souza Otavio Alves Branco

e e

Bercides Tolentino de Souza Zuleica de Almeida
têm o' prazer de partici- têm o prazer de partici-

par a V. S. e Exma. familia, par a V. S. e Exma. familia

que contrataram o casa-I que o seu filho Caiuby con

menta de sua filha Nancí-I tratou casamento com a

Maria com o Sr. Caiuby AI- Srta. Nancí-Maria Tolentino

ves de Almeida. de Souza.

I Florianópolis (SC), .9. Conchas (SP), 9. abril,
abril, 1955 1955

HOmas O melhor ,ta festa
, , e ; .,

e o croméfico e punssrmo

Brahma Chopp
Para o .seu paladar apurado,
não resta a menor dúvida que
o saboroelsslmo Brahma Chopp
é mesmo uma festa i É rico, ..
saudável .. porque contém o melhor
malte I É aromático ... &períliv6,,,
porque possui o melhor lúpulo!
lt puro ... saboroso ... psrque é feito
com o melhor e mais selecionado
fermento I Eis porque Brahms Chopp
é cada vez mais desejado por você ...
e por seus amigos também!

.. não pode haver melhorl

I
.

OUÇA pela RADIO GUARUJA
"Momento Esportivo B1'ahma"
de $egunda a sábado ás 19 ho

ras, aos domingos ás 19,30 no

ras, com o mais Qmplo serviço
informativo de todos os esportes.

PRODUTO DA COMPANhlA CERVEJARIA BRAHMA ·S .. A.

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

Ratos �e prata com lom�os �oura�os
Hanover - Ratos, raposas da seria de desculpar. Será, R;urt F, Braun não prece- 80 pelo qual 0_ animais se

e cães trouxeram de um dia porém, pouco provável que de a estes estudos por mera desenvolveram no decorrer

para o outro fama mundial os pais concordem em ter Ii- curiosidade "mas para dar de séculos e de milénios par
à pequena cidade de Roten- lhos com pêlo de gato. No en- provas de conclusões a QU3 tíndo de uma só espécie".
burg, na Baixa Saxónia. Foi tanto, a maioria dos animais chegou no domínio da hera- Por enquanto

"

Kurt F.
com esses animais que o in- com novas características dttartedade. "Até agora a cri- Braun ainda não divulgou
vestigaclor Kurt F. Braun, desenvolvem uma índívidua- ação e a transformação de pormenores sôbre : os seus

obteve resultados tão surpre- Iídade muito marcada, espécies dependia do acaso, processos e métodos, nem os

endentes no Instituto Zooté- No instituto há raças de graças às minhas expertên- resultados elos seus trabalhos.
cníeo que os seus colegas em cães que se conheciam de das cheguei' a conclusões

01
Dentro de algumas semana"

todo o mundo terão matéria 'gravuras antigas. Braun re- estabeleci r�gras q:le. perrm- publicará porém um estenso
a discutir durante anos se- constitui, por assim dizer, tem determinar prévíamsnta trabalho que poderá revolu
guidos enquanto que os lei- uma espécie de cães de guar- os resultados a que se pra- cionar todas as teorias da.
gos não cabem em si de ad- da vulgar na Europa no sé- tende chegar e repetir qual- hereditariedade.
míraçào. culo XIII, mas que desapare- quer expertêncía, Além disso

/

cera por completo. Há ou:- creio ter descoberto o preces- Bernhard Keller
Tomando por ponto de

tras espécies de que só há
partida três casais de ratos

vestígios arqueológicos e que
da espécie normal, Braun ob-

datam de há 6,000 e 7,000 a
teve pelos seus métodos atra-

nos. E' curioso que as auto
vés de 100 gerações, alguns rídades alfandegárias útíü
milhares de ratos que se po-

zam estes cães provenientes
dem classificar em 48 raças do Instituto Zootécnico de
príncípais e 250 raças secun-

Rotenburg para verificarem
dárlas. Uns teem o pêlo pra- pelo olfacto a existência de
teado com a barriga doura-

café, chá, cigarros, sabone
da, outros são listrados como

tes e tecidos, prestando eles
tigres, ainda outros tem pêlo excelentes serviços na luta
castanho no verão e brancos contra o contrabando. Braun
no inverno como o arminho. lembrou-se elos cães minús
Alguns ratos perderam pelos culos da era romana e criou
processos de F. Braun, todo

uma espécie que atinge o ta
e qualquer medo instintivo e manho de apenas 10 centí
sentam-se pàcificamente ao

metros, sendo,' com certeza,
lado de um gato. o menor cão do mundo.
Mas F. Braun não ficou. _

com as suas experiências por
aí. No Instituto ZoO'técnicor--------�:.c--

de Rotenburg há, sem que/'sf
tenha recorrido ao cruza

mento com outras esp6cics
raposas de pernas,curtas,que
aliás não precisam de ter in

vej a dos seus camaradas de

I pernas normais, por�ue esses

tem, em compensaçao, umfl

cauda nua ou o pêlo encara

colado.
Os cães não lhes ficam a

trás. Enquanto que as rapo
sas prateadas se admiram d·)s �/,<,
seus filhos de pêlo averme- �-/
lhado e branco, os cães pa
cíficos e caseiros tem filhos

que parecem IQbos autênti·
cos. Que F. Braun lhes dê to
das as Bores Imagináveis ain-

Casa "Eureka"
Rádios, 'I'ransformadoras, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radíolas, 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

PROPRIETARIO: OTOlHAR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A L._DNGO PRAZO

noivos

PartiCipação
JOÃO CHHISTAKIS

1
VIúVA LIDVINA RElI.

ORGAHISAD'O! ,
. � SENHORA

.

•

..
, Par tlcIpam aos seus pa- Participa aos seus parentesE..... \

, ren_tes e pessoas de suas re· e pessoas de suas relações, oEDITADO laçoes o contrato. de

casa-I
contrato de casamento de seu

-, POR .ti menta de sua Illha CATA· filho JAYR com a senhorita\.} J RINA, com o senhor JAYR
'

?XJlt4Lle/(J g(J4J([g
,HEIL.

.
'

_

.

CATARINA CHRISTAKIS.

BEIXA871l:TTO "",.;;;'"
JAYR e CATARINA

FUlRIANOPOLlS_ SANTA CATARINA

Florianópolis, 9-4-55 .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fabricados nos tipoa ,r., __"" .• _.""

harii:QliloJ e vertical.
\. ����j1;Jt,'\,. ,"_.__ _.- ...

_c...

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de"material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. U.RMOSTATO;
-.. que propOrc;iona grande fC:ONOM,IA.

t'Pd1'1o .
�GAAANTe � Q�; fABRlCA'1>

-

'-
--�-_..�....iIii_ J� � . .z..:---.-----__,__ ..•

/

HOJE NO PASSADO
,- .

19 DE I\BRIL

A data de hoje recorda-nos que

- em 1648 - Primeira batalha dos Guarapes, em

que 2.200 homens de Francisco Barreto de Mene

zes, com chefes de tropa da pinta de Vídal de Ne

greiros, Camarão, Henr-ique Dias e Antonio dá

Silva, derrotam 4.500 holandeses de Siegsmundt l
Von Schkoppe, que ficou gravemente ferido. A

oficialidade protestante muito sofreu.
- em 1763, a nossa trincheira, levantada em Santa

Therez.a, rendeu-se ás tropas do General Ceballos,
bem Como o Forte de São Miguel, onde sómente

existiam trinta e tantos homens;
- em 1870 - Morreu em Porto Alegre o capitão-te

nente reformado Manoel Joquim de Souza Jun

queira, que muito se distinguira na guerra con

tra as forças republicanas de Buenos Aires e

Montevidéo, coroada pela batalha do Passo do

Rosario. Tambem tomou parte ativa na guerra
dos Farrapos. _

- em 1792, os inconfidentes mineiros tiveram Co-
.

nhecimento da sentença lavrado no dia anterior; !
- 1.890, o Marechal Floriano 'Peixoto assumiu a

pasta da guerra;
- em 1.951, embarcou para a Capital Federal o Te

nente Mareio Agostinho Remôr, natural de La-, ..

guna, neste Estado, e que, quando em uma Í11S

trução de campo do 140 B.C., fôra vitima de la
mentavel acidente no dia 5 do mesmo mês;
êste dia é consagrado, com justificadas razões,
como" 'Dia do lndio".

ANDRÉ NILO TADASCO

Com a BillHa na Mão ,] �

11 ·11
-JfP'j

(No t.enacuk»
TERÇA FEIRA, 19 DE ABRIL REAL AEROVIAS. Ter-IUças Quintas e Domingos, de Dl

Florianópolis, para Curiti-

ba, São Paulo e Rio, decolan-
do as 9,50. Reservas pelo te

lefone, 2358.

apelo do
Serviço

Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso

ensino foi escrito, a fim de que, pela paciencia, e pela
consolação das Escrituras, tenhamos esperança. (Roma
nos 15:4). Ler Romanos 15:1-7.

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

pulação,' para que reduza o consumo de luz e força ao mi-

nimo possivel, afim de diminuir o racionamento de energia
CASA MISC_UNIA dfatd. elétrica, motivada por um acidente na sub-estação do Es

b�ldor. do. Rádio. R.C.A. treito.

Vitor, V.lvulu • DfaCOL A economia de energia poderá possibilitar a suspensão
do racionamento de luz.

Ciente da compreenção da população, a Empreza de
Luz e Fôrça, antecipa 'agradecimentos.

GERALMENTE eu durmo, à noite, logo que me deito.
Uma ou outra vez, porém, minha mente está excitada. En
tão repito silenciosamente, partes de poemas que decorei
na minha, infância, aos domingos à tarde, poemas tais,
como: o "Salmo da vida" e a "Elegia" de Gray. Ou, tal
vez, qualquer outra .passagem favorita.

últimamente, eu ando recitando hinos que decorei
em dias idos. 1l:les São uma mina que tem dado nova fon
te de gôzo. Quem pode conscienciosamente repetir hinos
Como "Mais junto ó Deus a TF', Ó bondoso Salvador",
"Achei um bom amigo ... " sem sentir-se emocionado e

com o espír ito alevantado? Um amigo meu, aposentado,
disse-me certa vez que êle andaria só para. ouvir o sau

doso Bispo W. W. Duncan an unciar o glorioso hino "Sau
dai o nome de Jesus."

Que farta herança, que luz para as nossas trevas,
encontramos no grande repositório Bíblia, na literatura e

nos hinos da igreja!

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó

rio, com prática.
Informações

.

na "A
MODELAR"

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro lO.
Em Lages, no' sul do BrasU, O melhor I
Desconto especial para os senhores viajantes.

CASA OU SALA'
Rapazes: Recém chegados

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

ADAUTO Hotel Estrela.

Parlicipação
gundas, Quartas e Sabados, OSMAN HENRIQUE SILVA E SENHOilA

de Florianópolis, para Por- Participam aos parentes e pessoas amigas o nascimen-

to Alegre, as 16 :00 horas. to de seu filho OSMAN CESAR, ocorrido dia :3 do corren

Telefone para 2358 e faça I te na Cas� d� Sa�de e Mater�idade São Sebastiúo.

sua reserva. . Flonanopolls, 11 de abnl ele 1955.

ORAÇÃO

Nosso Pai, agradecemos-te pelas vêzes em que as

riquezas da tua Palavra nos vêm à mente para trazer a

legria aos nossos corações. Ccnserva viva a fé em nós pa
ra que "pela paciência e pela consolação das Escrituras,
tenhamos esperança". Em nome de Jesus. Amém.

REAL AEROVIAS. Se-

PENSAMENTO PARA O DIA
.�.� ... �-etI ...

ECONOMIA�bsõluta�'�'
Grande CONFORTO

O espirito de Deus fornece luz para as trevas.

J. B. IVEY (CAROLINA DO NORTE)

AQUECEDOR

ELÉTRICO

\

��4-
.IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
rarura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de regu·

togem instantanea. permite a

maior escala de gradl,laçóes de

TEMPERATURA.

(

Distribuidor

C, RAMOS S/A
#'

�

Comercio - Transportes
Rua u.oão Pinto, 9 Fpolís

� AMOS S.A. Comélcio e
u João ·Pi>ntor 9 polis•• · lU81

.�'
.

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

tores CATERPILLAR.e INTERNATIONAL HARVESTER.
Outras peças sobressalentes.
IPANEMA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA:
Te!. 35-8988 - End. Te!. "SAPANEMA"
Caixa Postal, 7621 - São Paulo.

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque
Ia, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Lial·
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, ete., de ação pronta e encas
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é- indicado para no,
mens, mulheres, crianças, sendo ror
mula conhecida pelos grandes me,
dicas e esta licenciado pela Saude Publica.

Atacadista de Casemiras
Atacadista -de casem iras, exclusivamente nacionais

de grande .ace i tação, procura vendedor nesta Capital e

Representantes para Cidades do Interior.
Cartas para Caixa Postal, 2.802 - São Paulo

Ct�n�!!� o��!!!Opo, I çA5A
outra mercadoria um proje-' ,u.ga-se para pequena.

t d·
, família.

01' ' e cmema sonoro, de 16· V t tar
ã D' tler e ra ar a rua uar e

mm, com transformador. S h t 1 o 82
.

Tt' M' C
cue.n.

ra a.r a rua ajor osta .

13. CONGRESSO EUCARIS-
••••••••••••••••••••• TICO. A Real já está acei

tando reservas de passagens
para os que desejam tomar
parte nó Congresso Eucarís
tico. Não deixe para ultima

(IILVII ••)

[hora, faça desde já sua re-

�MtP" T�H'� serva.

- "As Repúblicas Americanas dão mostras de compre
ender que os sucessos que 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 única

nação, mas a um Continente inteiro".
Benito Juarez - 1862

_--
__

o )� ••

,� --- "

AQuECEDOR EL�TRICO CEI'JTRAL.
'.;.. .-'�"';j"
CapaCidade:

1 00 a 1,000 litrOs. •

;

j
./

4gências
ta.Gat rina

�:� � �'.,: .

�, .:
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o ESTADO

Prefeitura Municipal
de Flcrícnopohs

, t: ;g."·,!lll)<irL"!lI�:I_ I
. _� ,...,;.'!Í.I1íllit��

EDITAL

Com o presente, são convidados os abaixo relaciona
dos, para dentro em 15 dias, a contar desta data virem á

Portaria da Prefeitura prestar esclarecimento em as

sunto nos quais são partes int.el6e.ssadas:

NOME ASSUNTONUMERO

633-55
582-55
13-55

445-53
581-55
556-55
679-55

Raulino Horn Ferro e Outra. Abril' uma Rua.

Bertoldo Serafim. Baixa do imp. Predial.

Delfino Ferreira Certidão.
Antonia do Lago Alves Entrega de Ruas

Nilo Andrade Pagamento
José Ramos Ferreira Isenção do Imp. Predial
José dos Passos Sardá. Isenção do Imp. Predial
por 15 anos

.

André de Melo Gomes Isenção do Imp. Predial
Sebastião Amaral Acréscimo de Madeira

Agrícola Bruno Registro de Carteira
Artur Silveira Modificação no Prédio

Campolino Fernandes de Aquino Consto de Casa
de Mad.
Aldo José Candido Ácrescimo
Acioli Maria de Jesus Consto casa de Mad. (F)
Luiz Gonsaga Valente Pede Remoção, Baixa de

30-55
489-55
168-55
521-55
538-55

751-55
677-55
676-55

Imp. e 'Dem. de 3 casas. Desmembramento
Manoel Vieira de Melo "606-55

525-55
52.8-55
577-55
709-55
625-55
448'-55
706-55

Simão Gonzaga
Simão Gonzaga
João Honorio da-Silva
Dante Bonetti Acrescimo em Prédio
Ivo SelI " "

"

"

"

"

Julio Vieira Consto de Prédio
Odilon B. Vieira (Francisco Jacinto Simas) CeI"
tidão Diversa
Odilon B. Vieira (Mario Peres) Certidão
Odilon B. Vieira (Euclides Machado) Transf. de
Terreno

779-55
835-54

Odilon B. Vieira (João Francis-co de Souza)
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

382-55

Natercia Lemos Müller
Chefe do 'Expediente e Pessoal

'"

DFj� E. ·Moennleb.
-. --':�d1i�rg: :..:_··DEmt:- - ., �-.

,

(com vário� e lecen�es cursos �e especlallzaçãc) .. l
Operações da boca, gengivas e maxilares e extraçoes díff-

. ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piorréia,
_ por operação sem dôr

Pesquízas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o. próprio
autor 'Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com

teste 'batertológico e contrôle radiodón tico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA.
Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

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

PARTICIPAÇAO
.
\ ELPIDIO BARBOSA E ELADIA MAIA BARBOSA

AUGUSTO BEDUSÇHI E HERTA W. BEDUSCHI

participam aos seus parentes e amigos o

casamento deis seus rílhos
Iêda e Valmor

11 de abril de .1955

Florianópolis

contrato de

Gaspar

L.....

INGlETTODR.
Diagnóstico-Trato. Clinico e Cirúrgi.co das Doenças e

Afecções de Adultos e CrIanças.

Pediatria _ Ortopedia - Traumatologia - Ti�iologi�
Ginecologia _ Obstetricia - Urologia - Endocrmologla.

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 I

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).

Pel'a Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

Expresso Florianópulis LIda.
���:�':: ',... .,'.-

. � "��

.f Transporte de cargas em geral entre I ,4f·
..

·.

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.

F.ILIAL: CURITIBA

COM 'VIAGENS DmeTAS E' PERIUANENTES EM CARROS - PRó�BIOS

FILIAL: SAO PAULO

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo at6
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

RUa Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135 .

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

Sandrade e Transpolis
-o-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegrátic:l
Santidra e Transpolis

-o-

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital - SP.
Endereço 'D@tegráflco:
Bandrade e Transpolls

-0-.

Ciclislica
Rosá Nelo
Rua 24 de Maio 906 (Es

treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici

cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com 'uma- equipe de
14- mecânicos especíalízâdos
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
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 dê corridas es

peciais,
Seus mecânicos atendem

Com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

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

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

Intertor pelo serviço de

fÍ!m�t4.do referente .ao ramo

Reembôlso. �

2'_� Cíclístíca' Rosa Neto à
oficina' Oficial da 1& Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

IMPUREZAS DO SANGUE 1
�I

fM�IH Df H�6UtI8A
AUX. TRAT. SlflLIS

Excelenle OpQdunidade A C I T E
O Departamento de Vendas da Toddy do Brasil S. A.

oferece ótima oportunidade a dois rapazes, solteiros, de Age
A

DCI'a28 a 35 anos de idade, que estejam dispostos a viajar por
todo o Brasil. Cartas enviando fotografias, dando rere- drências e capacitação bem como salário desejado, para a e,
Toddy do Brasil S. A. - Rua dos Inválidos, 143.

Pu blalCladade':- RIO DE JANEIRO -

.

USINA DE AçúCAR TIJUCAS S/A

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente, ficans. convidados os senhores acionis-·
tas a comparecerem à assembléia Geral ordinária, a rea

lizar-se no dia 30 de abril próximo futuro, pelas 10 horas,
na sede social, nesta vila de São João Batista, Mun ícipio
de Tijucas, Estado de Santa Catarina, a fim de delibera
rem o seguinte:

Q\)t.�..

GUA

LIRA TENISCLy'!! . tr$10QOO I('� .. '

PROGRAMA DÓ M�S DE ABRIL' 'i!iF#r' 'L'.:r;'i;j';.ii'-.I'
,- DIA 23 _ SABADO - ELEGANTE SOIRÉE com a no

tável orquestra do consagrado CHIQUINHO (RádiQ Nacio

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

ler, a partir de 11 de Abril. Ingresso avul.�o .exclusivamente
para associado na Secretaria do Clube, díàríamente.

DIA 30 _ SÃÊADO -::. Soirée às 22 ho�as.
AVISO' _ A soirée programada para o dia 10 foi an-

tecipada para o dia 9.

ORDEM DO DIA

10 - Leitura do parecer do Conselho Fiscal;
2° - Exame, discussão e deliberação sôbre o balan

ço;
8° - Fixar e determinar a distribuição de dividen-

dos;
4° - Eleição do Conselho Fiscal;
5° - Prestação de contas da Diretoria;
6° - Deliberar sôbre matéria de interêsse social.

AVISO

Acha-se à disposição dos senhores acionistas os do
cumentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei 11. 2.627,
de 26 de setembro de 1940.

São João Batista, 14 de abril de 1955.

Cesar Bastos Gomes

l ..... I!......
1'IeiIIúJeu.
.............

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

DOCES
Acertam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos .- Aniversários e Casa

mentos.
Rua cei. Mero e Alvin '17.

Tel. 3.41a

- .
".'.

�, .....
JOSÉ DO PATROCINIO-LiMA ',<

Viúva Corina Vidal de Lima, filha, genro, netos e so

brinhos, convidam os parentes - e pessoas de suas relações
para assistirem a missa de 7° dia que, em sufrágio da alma
do saudoso JOSÉ DO PATROCINIO LIMA, mandam cele
brar na terça-feira, dia 19 do corrente às 7,30 horas, no al
tar do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral MetropolI ..

tana.
Antecipadamente agradecem aos que comparecerem' a

êste ato relígíoso.

:Casa "Eureka"

•

Com ês�e vC!.loV' V. S.
• ",b�il'";i ume. cootô qué

lhe, l'enderÁ juro cem

pensMlor e

iS�k�§5��§��.� levó.�';' pôrô suô resid�n-
_

_. ció. um lindo e útil presente:
um BELÍS!lIMO COFREde .ACO aROMADO.

N'COAGRicbLÂ
'RM4 c7' ,16

.... FLORIANÓPOLIS �NTA CATARINA ijoiiWD...••

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

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

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos 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

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

>.;'_�hlt.,._ .:

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAVL.INO"
-�IÇIQNÁR!.O-

FUNOADO EM 16-9-54

'(JOVEM CATARINENSE I
� �. �- -�.

AGORA QUE SURGIU A TIJA SOCIEDADE\
.

-

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER

,

fERAS
A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

V(A- NOS HOJE MESMO. TE:U NOME E [NOtRE �

co A CAIXA POSTAL 4a9-FLORIANÓPOLlS-S,C.

Parlic;ipação
Leandro Vieira de Souza Laudelino Joaquim da Silva

e J e
-

Maria Santos Souza I Maria Ferreira da Silva
participam aos parentes participam aos seus pa-

e pessôas amigas que seu rentes e pessôas amigas que
filho WALTER contratou sua filha Maria da Glória
casamento com a sta. Maria' contratou casamento com o
da Glória Silva. 'sr. Walter Vieira de Souza.

Walter e 'Maria da Glória
Confirmam

Florianópolis
13-4-1955

São José
18-4-1955

Participação
JOÃO CHRISTAIUS

I
VIúVA LIDVINA HEIL

E SENHORA
Participam aos seus pa- Participa aos seus parentes

ren_tes e pess?as de suas re- e pessoas de suas relações, o
laçoes o contrato. de. casa- contrato de casamento de seu
mento de sua filha CATA· filho JAYR com a senhorita
RINA, com o senhor JAYR

'

I-IEIL. CATARINA CHRISTAKIS.

JAYR e CATARINA
noivos

Florianópolis, 9-4·55.
.

í' "

CLUB� DOZ� DE AGOSTO
,

q"'-i,,�.g�.l I_E E
·DOMINGO DIA 24 DO CORRENTE

Grandiosa sóirée em homenagem ao "ROTA�Y CLU

BE". Pela passagem do cincoentenário aniversário de

sua fundação.
Apresentação dá famosa Orquestra Internacíonaí ..

LOS BIG BOYS;
Unica no genero, com numeros de grânde comicída-

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

secretária do Clube Doze, no horarlo das 8 ás 11 horas, !�������
diariamente.

-----�.------------�-------------

. 'Participação�
Ernaní Tolentino de Souza Otavio Alves Branco

e

Bercides Tolentino de Souza
têm o prazer de partici

par a .V. S. e Exma. família,
que contrataram o casa

mento de sua filha Nanci
-Maria com o Sr. Caiuby Al
ves de Almeida.
Florianópolis (SC), 9.

abril, 1955

·e

Zuleica de Almeída+
têm o prazer de partici

par a V. S. e Exma. familia
que o seu filho Caiuby Con

tratou casamento com a

Srta. Nancí-Maria Tolentino
de SOUZá.
Conchas (SP), 9. abril,

1955

/
,..-'
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Inauguração �a "Ponte �o A�rãO"
Grande reunião com enorme massa

popular ,. Reg�8ijo � imenso
Domingo, às 11 horas da tosamente oferecIdo pelos Rovere, Capitão Gilberto

manhã foi festivamente sr, ELYSEU DI BERNAR- Silva, da nossa POLICIA

ínaug;rada a PONTE DO DI, JOÃO SANTOS DA SIL MILITAR, Argeu Silva, Jo
ABRÃO. . . VA (Nên ) e PEDRO SAN- só Frederico Peres, Angeli
Falaram no ato inaugural TO.S DA SILVA, foi prep�-Ino Soares.. N�nvton Toledo,

os srs, 'DR. Armando Valê- rado pelo velho companheí- Jorge Carneiro, Abelardo
do de Assis, Deputado dr. 1"0 de festas campesinas dos Santos da Silva, Salva
Antonio de Almeida, Atha- BALISTERO FIbOMENO... dor Di Bernardi, Olimpio 0-

nag ildo Schmidt, Emanuel Os convidados e o povo em noel Ferreira de Melo, Os
Linha.res, Vereador João geral daquelas redondezas, Iinger, Reinoldo Alves, Ma

Navegantes Pires e por fim saborearam o ótimo ',chur- waldo Meira, Oswaldo Me
o dr. OSMAR CUNHA que a, rasco, distribuido f'artamen- lo, Isbelina Mourão, Rubens
seguir cortou a fita sim- te, com farofa e salada, 1'e- Larige, 'Domingos Aquino,
bólica dando _r inaugura- gado tudo com boa cerveja Gustavo Neves Filho, Paulo
da a PONTE DO ABRÃO... gelada. Lange, Deputado Paulo
Esta obra de arte é toda As bebidas foram vendi- Preiss, Neyde Massolini,

em concreto armado; com a das em um barracão arma- Deputado Lien Stravisnki,
largura de 7 metros, por do no centro do terreno, em Wandicke Silva, Miguel
,1;30 de comprimento, pilas- benefício do CLUBE 'DOZE Daux, Cristaldo Araujo, E
tras laterais para amparo DE SETEMBRO, de Capoeí- milio Mayer, Tertuliano Brí
dos pedestres, apresentanv] raso to Xavier, ·Eduardo Rosa,
,10 um lindo aspecto. Durante a realização do Charles Edgar Moritz, Ma-

O DEPUTADO BRAZ JOAOUIM ALVES A PONTE DO ABRÃO foi CHURRASCO, houve o ofe- noel Feijó, Togo Sepetiba e

feita Com os próprios re- recimento por parte do nos- Familía, Edio Sena, Dr. Dib I

�IA PRESIDE�NCIA DA ASSEMBLÉIA cursos da Municipalidade, so ilustre Prefeito Municí- Cherem, Ulisses Cunha, Jo-
1\ tendo porem a valiosissima pal, dr. Osmar Cunha, de sé Pscheidt, Pascoal Apos-

M 't b bid d cooperação e auxílio dos lindas TAÇAS, aos CLUBES tolo, Savas Apostolo, Aldo

C O N D E N A DOSUI O em rece I o o mo o como moradores dos Bairros BOM CARNAVALESCOS desta Rocha, João Assis, João As-
.

h d I f ABRIGO e CAPOEIRAS, Capital, pelas suas vitorias sis Filho, Manoel Fiuza Li-

1d a tas' 'LJn HELSINQUE, 18 (U, P.) - desenhista, e condenados, o·vem esempen an O as -

..

Q

com parte do material de quer na parte de alegoria, ma, Antonio Fiuza Lima, f
..

t
.

d h II cu Dois finlandeses o�'am con- prrmeiro, a qU� ro anos, e .0
h pedras para os alicerces, quer na parte de mutação ... Raymun o Rots a, I ber-, denados pelo 'I'ribunal de

I
segundo, a d01S anos e seiscões - falam diversos sen ores oferecido pelos srs. José O �fereci.mento -foi feito I to G?eur, Em�lio Guasco, Helsinque, por atos de espio- meses de trabalhos forçados,• Frederico Peres, Angelino pelo jornalista OSWALDO FlavJan? O.zorlO, Aldemo: nagem. por terem "comunicado" adeputados Soares, Tte. Newton Tole-

f
MELLO, que declarou que Sena, VItorIO Cechetto, Jose Trata-se de dois homôní- uma potencia estrangeira in

do, Vereador João Navegan o� nossos clubes bem mere-I Ro.dri�ues, -,?-loisio Soares de mos, Veikko Vilho Kosl{inen, formações de natureza. aA eleição do atual Presí- - O Presidente Braz Joa-
tes Pires. Jorge Carneiro e eram aquela homenagem, pe Oliveira, WIlson Abraham, ex-funcionário da polícia, e comprometer a segurança dadente da Assembléia Legisla- quim Alves vem agindo com Abelardo' Santos da Silva. lo esplendor e o brllhantis- � Hipolito d. o Vale Pe_reira,. de Kalle Henrik Koskinen, Finlândia,

.

t' f' bíd oro justa e muita correção e impondo \ <,iva 01 rece 1 a, p .

O terreno onde foi cons- mo dos carros que

apresen-I
Lauro Mala, Acy Ca.bl.'al Tel ••, •••••••••••••••••••••••••� ..ld om geral símpa respeito p ordem aos traba-mereci a, G <

-

>'

truida a PONTE DO A- taram... ,ve, Alberto Sena, SIlVIO Fer-tia nos meios políticos do lhos da Casa.
I GRANADEI 'Tt P d D' T 1d Tem francamente a minha BRÃO, é doação do sr, Em nome (OS

I
,ran, e. e 1'0 las. o e-Esta O.

OLIMPIO OLINGER, onde ROS DA ILHA, falou agra- do e Senhóra e muitas ou-Integrando a representa- simpatia e amizade.
t Deputado Laerte R, Víeírn tambem ao lado foi realiza- decnedo a homenagem o sr. tras pessoas residentes nasção do Partido Trabalhis a c

AR MO- UD'N - Tem se 'conduzido do o GRANDE E POPULAR CHARLES EDG - localidades visinhas que nãoBrasileiro, cuj a bancada se

compõe" de cinco deputados muito bem e procurado me- CHURRASCO... RITZ e em nome dos TE- nos foi possivel anotar os

o Presidente Braz Joaquim lhorar as condições de ser- Após o ato [naugural, NENTES, o sr, ALPRESTE seus nomes, porque faltou
Alves vem mantendo na vídu viço e instalações da Assem- quando imensa massa popu- SPECK. nos o conhecimento dos mes

pública umaIínha de condu- bléia. É, inegávelmente, um lar e convidados, autorída- CHURRASCO festivo, foi mos senhores.
ta de inatacável probidade. bom Presidente.

'

des, foi saborear o churras- realmente encantador, pe- Ainda durante a realiza
demonstrada em duas legis- Deputado João Colodel -

co em mesas previamente la cordialidade reinante, 13e- ção do CHURRASCO, o nos

laturas à que foi conduzido PTB - Sinceramente estou dispostas no amplo terreno 'lo dia maravilhoso pela a� so canciorieíro, homem das
por expressiva v�ção popu surpreendido com a maneira

ao lado da PONTE. . .
legria daquela gente sim- divagações sonhadoras, Dan-

lar. serena e eficiente com que o
Este CHURRASCO, amis- ples que lotava ,comPleia-, te Pinheiro, cantou algumas

Reconduzido à Assembléia, deputado Braz Joaquim Al- mente todos os espaços. . . canções que foram acompa-
no último pleito, ainda des- ves vem presidindo os nossos Famílias completas ali se

I
nhadas pelos' presentes, for-

ta vez o candidato mais vo- trabalhos,
" O elemento indigena te- viam: senhoras, jovens, cri- mando-se um bonito e ani-

taelo de seu partido no Esta- O Presiaente t.em demons'l ' * ve sempre -preponderan .. anças, tudo dentro da maior mado CÔl\'o ...
do, em torno de seu, nome SE trado rara capaCIdade �ara ,0 te influência, mesmo após a e mais esplendida satisfa- Tivemós a gfata satisfa-
uniram as bancadas do PSD alto cargo �ue ocupa. pe�- conquista lusa, em a nossa eão. ção de encontrar no meio
e PTB e o elevaram à Presi- feito conheClmento do regl- formacão étnica como tam-

'

Grande foi a caravana de daquela multidão, o nossodência do Legislativo, cargo mento e das �r�xes p�r�a- bé� n� expansã� colonizad-o- carros que 'desta Capital par velho amigo, o consagradoque vem ocupando desde 1" mentares, e n_oto.rlO. e�pIrlto ra que daria, como deu, ao tiu para o local da linda artista MOZART RE'GIS, ode março, em virtude da ins- de orgamzaçao e JustIça. É
Brasil as dilatadas fronteiras festa e áli se podiam ver, as querido PITUCA, que foi alitalação da nova Assembléia, um grande Presidente.,

.

de que tanto se orgulha. figuras mais representati- tambem levar a sua sol idaconvocada, em caráter extra- Deputado Nazareno Neves
Hoje, 19 de Abril, aq se co- tivas e representantes .de to- riedade de astro nacionalordinário, pelo Chefe do Po- - PDC - Estamos bem. ser- memorar nela sexta vez a

I P d
><- das as camadas SOCIaIS... àquela realização do nossoder Executivo. vidos com o atua reSl e�- passaO'em do DIA DO INDIO, Assim, a nossa Prefeitu- dinamico e incansavel Pre-Devendo realizar-se, hoje, te, que tem procurado agll' deve�os recordar os propó-

a instalação solene dos tra- com acerto e segurança, de-
sitos dos que, a 20 de Junho

ra Municipal vae cumprin- feito Municipal dr. Osma,r
balhos ordinárIos da presen- monstrando, por outro lad?, de 19ÍO criaram o Serviço de do o seu programa, ,com os Cunha, que há de fazer pe
te legislatura, que começa a pleno conhecimento elo regI- Protecão aos Indios, aos nos-

seus parcos recursos finan- la nossa cidade, muita: e mui-
15 de abril e vai até 15 dI" mento da Casa. Tenho admi-

sos i�trépidos ascendentes, ceiros e isto em alguns me- ta coisa boa, que honrará
novembro, julgamos oportu- rado muito o seu i�t�resse aqueles que são recordado,>, ses desta brilhante e profis sobremaneira o seu nome e

no colher algumas impressões em mel�orar as condlçoes de
na lingua nacional, nos nos- cna gestão do dr. OSMAR que será sempre lembrado

dos senhores deputados sô- insta\açao e conforto da As-
sos costumes, nas indústrias CUNHA, o moço qife é real- pelas gera.ções vindouras ...

bre a atuação do atual Pre·· sembléia, para oferecer me,·
rurais como na formação do 'mente querido pela sua gen- As 15 horas regressámos

sidente da Assembléia que, lhor ambiente. de trabalho
Povo Brasileiro: '

te e pelos seus concidadãos. a esta Capital, numa gran-
como se verá adiante, vem aos sen�?res deputados,:1\ A origem tupí nos é, aindll, Notámos no meio daquela de caravana, onde se via o
agindo com geral agrado e AssembleIa, neste ponto, del-

, 1 1 na toponimia das 'imensa massa popular, os ilustre dr. Osmar Cunha,·t d'
.

Ih leve aca,
simpatia de todos os parti- xa mUI o a eseJar, pOIS

.

e
nossas cidades, vilas e povoa- srs. Desembargador Fel'rei- seus auxiliares diretos e

d faltam salas onde as comlS-
B t d A d V .os,

ções, como nos numerosos 1'a as os, r. .rman o a- muitos �mlgos ...Iniciamos as nossas inves- sões possam reunir-se e tra-
acidentes geográfiCOS, lerio de Assis, Vereador An- Em nome deste diario, a-

t'
-

'd pI'I'meI'ra balhar sossegadamente.
I J

-

NIgaçoes, ouvm o, -

Enão nos esqueçamos, nes .. tonio Aposto o, oao ave- gradecemos as gentilezas ret l'rupresso-es do Deputado Lenoir V. Ferrei·· -

d P
.men ,e, as. tas comemoraçoes, o gran- gantes Pires, Nereu ereI- cebidas e felicitamos aqueled t d O I 'd B tolO do ra - PSD - Bom Presidente,

, epu a o r an o er .1, de Rodolfo Miranda, um ç!os ra, João Ama-ro, Mario Lo- homem flúblico, pela suaPSD d· se' Honesto, sereno, justo.' d '8 P I' que ·nos IS .

valorosos pinoeiros 0',." bo, Braz Silva, Tenente Tou,- magnífica administração.
cuja memória jámais se apa- rinho e Senhora, João Ama
trá das páginas d� nOS8'3.

1'0, Mário Lobo, Braz Silva,
História Pátria, e muito me- Coronel João Eloi Mendes,

Jnos do intrépido sertanista Manoel Gonçalves, Alvim TRABALHOSMarechal Cândido Mariano
da Silva Rondon, cuja figu-

FO:RÇA'DOSra veneranda de quasi 90 a-

nos consagradOS ao Brasil IRMANDADE DO SENHOR
deve ser respeitada e consa- JESUS DOS PASSOS E 1I0i�"

PITAL DE CARWAIIE

ASSOCIACÃO DOS JORNALISTAS PROc
,

,FISSIONAIS DE SANTA CATARINA
/

dos associados, ficando de-
Iíberado que, até o dia 20 da

corrente, a documentação
deverá seguir para o Minis
tério do Trabalho, afim de
ser despachado, quando- en

tão será expedida a respecti
va carta,

Assim, dentro em breve, os

jornalistas profissionais te

rão, em Santa Catarina, o

seu Sindicato de classe, con
cretizando-se, mercê de es

forços de prestigiosos ele
mentos da classe, velha aspl-

Reuniram-se, sexta-feira

última, às 20 horas, na Casa

de Santa Catarina, conforme
convocação, os sócios da As

sociação dos Jornalistas Pro

fissionais de Santa Catarina,
Presidiu a sessão o Jorn.

Martinho Callado Jr., secre

tariando-a o Jom, Lydío
Martinho Callado.
Entre as providencias to

madas, as de regulamenta
ção do processo de transror

mação da Associação em Sin
dicato dos Jornalistas Profis

sionais, tomou' todo o tempo ração.

Florianópolis, Terça-feira, 19 de Abril de 1955

E C ITA �
INSTITUTO DE APOSENTADORIA É PENSõES DOS

COMERCIARIOS
.

Delegacia de Santa Catarina

FUTURA GREVE

Fundada em 17 ti5

ESTOCOLMO, 18 (U. P.) -

O ,refugiado rumeno Paul

Lahovary, julgado por espio
nagem, foi 'condenado a um

ano e seis meses de' trabe.
lhos forçados.

ELEIÇõES
�

PARA MEMBRO DO CONSELlfO FISCA'L

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Com.e,r
ciários, pe1a Comissão Local de Ele._ições, na forma do

artigo 12 das Illstru�ões baixadas pelo Departamento
Nacional de Previdêncial Social, em ol:;lediêncià ao artigo
30 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

c�mpar�'cer às 9 horas do dia vinte e oito' (28) de abril
do corrente ano, e 2) representantes de Sindicat<;>s de ca

tegot'Ía ec'onômica (patronlftis) a Ç!omparecer -às 9 horas
do dia trinta (30) de- abril do corrente ano, à sede des
ta Delegacia, sita a rua Felipe Schmidt nO 37, 1° andú,
sala da Secretaria, nesta Capital, para a eleição, em As
sembléia de Delegados-eleitores, dos Membros Efetivos
e Suplentes do Conselho Fiscal do Instituto, das respec
tivas categorias.

:!'Te caso de não ser alcançado o quorum previsto no

Parágrafo único do art. 21 das citadas Instruções, isto

é, a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos De

legados-eleitores da respectiva categoria, a eleição, assim
transfe-rida, será realizada, no primeiro dia útil imedia

to, à m�ma hora e local, com quaiquer número de Dele

gados presentes, indeperidentement/e de nova convocação.
Francisco Câmara Neto João Baptista Bonnassis

Delegad� Presidente C. Local Eleições

grada mesma.

Nâo' fossem os nossos se1-
,

. vicolas, defendendo palmo a

palmo o território nacional,
orientando e auxiliando as

entradas sertão a dentro,
combatendo e caçando, pres
crutando e prevenindo com

o seu apurado instinto os

constantes perigos das sel

vas, e, certamente, os ceIe··

bradps "bandeirantes" não
teriam levado a bom termo
a obra gigantesca' de que
tanto nos envaidecemos!

Hoj�, rememorando todo (l

imenso esforço elo bravo e

destemido selvicola nas dra�
máticas jornadas da coloni

:,ação, devemos, num culto'
apaixonadO de nossos deve
res civico�;, reverenciar a 111,,-

111ória de nossos avós tupis,
num preito de profunda gr2.
tidão por tudo quanto fize
ram pela grandeza de nosso

território pátrio!

Eleição dos Consultures
De ordem do Irmão Pro

vedor, para cumprimento dos

dispositivos dos artigos �3 e

2� do Compromisso d1, Ir

mandade, convoco oe; sms.

Irmãos Eleitores, para, no

dia 2 de maio, ás 1'1 horas,
comparecerem no Consistório
da Irmandade, afilll de se

proceder à eleição deis Con
sultores para o bienio de W">5
a 1957.
Informo que é permitido

aos snrs. 'Irmãos Eleitores,
que não puderem com13areC'3r
po,' motivo justificado, reme
terem ao S11r, Irmão Provedor
as chapas, dentro de carta
fechada e assinada (art. 28 LONDRES,18 (U, PJ - Os
do Compromisso), maquinistas e foguistas ds,s
ConsistóriO, 15 de abril de estradas de ferro britânicas

1955. entrarão 0111 greve no dia lU
J(}sé Tolentino de �(lUl;ct de maio, domingo, conforme

,-- Secretário. se anuncia em Londres.

AMOTINARAMuSE
RUSK (Texas), 18 (U. P,)

- Dizem qúe 'oitenta ho

mens, todos negros, detidos
na secão dos criminosos de

sequilibrados do Hospital do

Estado,' amotinaram-se, apo
derando-se de vários refens,
entre estes um médico.

EXTREMO ORIENTE
AUGUSTA, 18 (U. P.) .. _ ção, mas disse 7,OS [ornalls

O presidente Eisenhower re- tas que nenhum rnotdve-espe
cebeu um relatório de prí- cíal de importância, o trou

meíra mão, sobre a situação xera a Augusta.
no n;:;;:tremo Oriente, forneci- O almirante, ao mesmo

do pelo almirante Felix B: tempo, não quis comentar

stump., comandante de, todas I suas informações a, Eise�?�
a� forças norte-amerícanas wer. Quando u� jornausta
na zona do Pacifico. indagou se havia ele conse-

Stump chegou de Was· .guldo calcular as Intenções
hlngton ao lugar em que Ei- da China .vermelha, respon
senhower costuma passar deu sorridente: "Não se pu
suas férias, a nm de coníe- desse fazê-lo, estaria evíden
rencíar com o chefe da na·-l temente em melhor posição".
------------------------------�----

Comunicação à Praça
Avisamos aos senhores embarcadores e clientes em

geral que a partir do dia 'primeiro deste estamos obedeceu
do novas tarifas de frétes, acatando as 'instruções do nosso
Sindicato em São Paulo (SETICESP), orícíalízando ri au
mento aprovado em agôsto do ano passado e que nunca

fôra aplicado, sendo agora forçada sua aplicação em vir
tude de aumentos constantes do material rodante, chassis,
péças, accessórios e ainda ultimamente a gazolína.

A nova tabela aprovada é a seguinte:
São Paulo á Florianópolis - Cr$ 2,00 (Carga pesada)
Cargas leves e volumosas - Preço a combmar.:

Florianópolis, 10 de abril de 1955,
.

EXPRESSO FLORIANóPOLIS LTDA

TRANSPORTES RIS'l'AR SIA.

Contou-me, certa feita, o dr. Cândido Ramos um

episódio político do seu tempo de Secretário da Fazen
da. Ingenuamente acreditei na história. Somente mais
tarde, coÍlferindo-a, percebi que era anedota, dessas

que o seu primoroso espírito critico inventava para iro·
nizar certo momento da vicia pública balTíga-verde. O
fato, nmrado pelo saudoso médico. era o 'seguinte: Na
Interventoria federal, o sr. Gal. Assis Brasil para os

cargos bon�, só nomeava gaúchos. 18S0 começou ele ir
ritar os lideres revolucionários do Esfado, que nada po·
dial11"_ fazer pelos seus companheiros de r;al'tido e de
rebelião, Cansados desse procedimento elo velho Gene-

-

ral, reuniram-se �erto dia os srs. Nerêu, Rupp, Aris
tiliano, Lacombe, Cândido, Manoel Pedro, Altamiro,
Amorim, e outros e resolveram levar seu desagrado ao

interventor. Este os escutou e lhes deu razãú. E propôs
uma solução: sempre que houvesse nomeação maior a

fazer, seriam colocados num chapéu três bilhetinhos
enrolados: dois com a palavra catal'inense e um com a

palavra g-aúcho. Feito o sorteio, se saisse g-aúcho, êle,
interventor, nomearia o seu candidato; se saisse cata
l'inense, o Partido Liberal forneceria o nome para' a
investidura.

Logo ao dia seguinte surgiu a oportunidade de o

-acôrdo funcionar, com a nol'neação efetiva de um ta
belião, num dos grandes municípios, O Gal. Assis Bra
sil chamou os .srs, Altamiro Guimarães e Olívio Amo
rim e pediu-lhes que fizessem os três bilhetinhos: dois __

catal'inenses e um g-aúcho. Os saudosos conterrâneos,
na ante-sala interventorial, ao fazerem os bilhetes ti
veram a mesma idéia: "o Gal. já nomeara muito gaú
cho. Era justo que aquele tabelionato ficasse para um

catarinense, na certa", E, nos três palpezinhos, escre
veram a palavra catarinense. Dobrafam-nos, meteram
nos dentro de um chapéu e os levaram ao velho Ge
neral.

Este, sorridente: meteu a mão e tirou um papel
zinho, enquanto o portador do Chapéu, previamente
combinado, se retirava rápido com os' dois restantes.
Calmamente o interventor, sob a fiscalização dos olha
res de Olívio e Altamiro, foi abrindo o papelzinho. E

depois leu-o e exíbiu-o:
- Vejam, ganhei! Aqui está: gaúchú!
Terminava o tio Cândido afirmando que o Altu

iniro ,e o Olívio nunca descobriram a mágica do Gene
ral.

xxx

Há dias, contando essa anedota a, uns políticos da
U,D,N" ouvi este comentário:

- Ir história sempre se repete, Dentro. de pouco
tempo ela vai acontecer outra vez, aqui n� Estado,
Mutatis, mutandis, ê a mesma: 18 candidatos terão

/
seus nomes nos bilhetinhos, com a indicação catarí-
nense. Mas vai sair gaúcllO, E o gaúcho é o Jorge La
cerda!

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


