
construídos e se, empreita
dos por metros ou tarefas,
qual o preço pago por uni
dade?

5.0; No que ; concerne
às despéesaá com , � estra
da do Arroio do Silva, quais
quantos são êssés- zelad.ob
�.�

.

A Secção' de Santa Catari

na, da Órdem dos Advogados
do Brasil realizou, a 4 do cor

rente, duas sessões muito

concorridas e de grande sig

nificação para a nobre clas

se. Na primeira o Conselho,
recentemente eleito, esco

lheu, por voto secreto, a no

va diretoria da Ordem, sob a

presidência do' dr. Pedro de

Moura Ferro, essa sessão se

prolongou, antes do pleito,
com a discussão de vários ar

tigos do Regulamento da

Ordem e do seu Regimento,
numa prova da vitalidade c

de interesse pelo órgão re

presentativo da classe. Os

debates, postos em nível su

perior e dentro da máxima

cordialidade, esclareceram ê

definiram matéria que antes

aparecia sem aplicação.
Na eleição, procedida após

esses debates, verificou-se o

seguinte resultado para a

Diretoria que regerá os desti

nos da Secção de Santa Ca

tarina, no biênio 1955-1951:
Presidente - Dr. Eclmundo

Comissão de Síndteândja
Dr. - Elpídio Barbosa

Dr. Rubens Arruda Ramos

Dr. - João Baptista Bon-

O dr. João Estivalet Pires,
ilustre deputado à Assem

bléia Legtslatíva, e líder da

bancada do P.S.D., vem

marcando a sua atuação da

maneira a mais brilhante. O·

De A raranguá
maioria a lei não existe

Nótulas
'Para ·a

Belinzoni, a� bancadas do

PSD e do PTB, agindo de

comum acordo, encaminha- -

ram à Mesa, o requerimen
to seguinte :

"Os Vereadores signatá
rios, . vêm mui rli:speitosa
mente, solicitar a V, Excia,

que se digne levar ao co

nhecimento desta Casa, pa

ra posteriormente ser enca

rCinhaJ ao sr. Prefeito

Municipal, o presente reque-

rimento, pedindo o esclare
cimento de certas passagens
de sua prestação de contas,
que ilhes pareceram obscu

ras:

1.0) Por que o Hospital
Bom Pasto .. , 'ao inves de re

ceber os Cr$ 73.317')50, que
lhe coube '{leia arrecadação
da taxa hospitalar, só pou
de contar com Cr$ 20.000,00,
ou sejà, menos de um terço
da quantia a que tinha di

reito, e onde foram empre-

< gados os Cr$ 53.317,50 res

t�ntes?
2.0) Por quee foram gas

tos Cr$ 13.985,00. com o Mu

mcrpio de Sombrio, em

1954, quando, desde 1953,
aquêle Município' está des
membrado de AraranguÁ?
3.°) Por que, no capítulo

referente as despesas feitas
com o Ginásio, estão eÓm
puta dos os gastos. efetuados
com a 'hospedagem do va

cinador da febre amarela,
materiais para a matança
de cães, limpesa da Pre

feitura, e h os p e, da g e m,

transporte e materiais para
a recepção de visitantes?

4.0) No que concerne: às

.
despesas realizadas em S�n
ga Negra, com a abertura
de valas, qual o 'empreitei-
1'0 que as construiu, quan-
tos metros de valas toram

,
.

.

O di'. Edmundo Acácio Moreira ao assinar o .termo

posse na Presidência da Ordem, secção eatarínense.

nassis
Conselho Fiscal

Dr. Telmo Vieira Ribeiro

Dr. Antônio Gomes Almei

da
Dr. - Helio Sacilotti Oli-

veíra
Assistência Judíeíáría
Dr. Fulvio Luiz Vieira

Dr. - Geraldo Gamas Sal

les
Dr. - Renato Ramos

Silva.

Tesoureiro
G. Galletti.

Clarno

A' noite, em sessão sola

ne, a que estiveram presen
tes, S. Exa. o sr. Des. Gui

lherme Abry, eminente cnere

do Poder Judiciário, os srs,

Juizes drs. Adão Bernardes e

Eugenio Trompowsky, o sr,

Severo Simões, representante
da Justiça do Trabalhos, e

numerosas autorídad. s e ad

vogados, efetivou-se a posse

da nova Diretoria. 'I'ransmi

tíndo o cargo ao seu subs

tituto eleito, o ex-Presidente

Moura Feno fez longo rela

tório da sua gestão, sem dú

vida das mais proeficientes.
Alem.de, ao final, receber ca
lorosos aplausos, o dr. Moura

Ferro mereceu que os seus

dois períodos administrati

vos fosse objeto de louvor

especial, com eloquente voto

de congra tulações inserto

em ata.

"fomos, há dias procura

dos, em nosso Gabinete pe
lo deputado Armando Fal-

Dr.

cão, dirigente de uma das

seções estaduais do PSD, que
nos solicitou lhe díssessemos.

se era verdade que julgava
mos que a apresentação da

candídatura do presidente
do PTB não daria lugar a ne

nhum mal estar em certos

círculos militares, Responde
mos ao nosso interlocutor'

que não poderíamos fazer

Acacío Soares Moreira

Vice-Presidente - Dr. A

belardo da Silma Gomes

10 Secretário - Dr. Nilson

Vieira Borges
20 Secretário - Dr. Lauro

Luiz Linhares

Comissão de Disciplina

Dr. Pedro de Moura

Dr. _. Wifrnar Orlando

O novo Presidente da 01',..

dem, dr. Ednnindo Acácio

Moreira, assumindo o cargo,
proferiu substanciosa ora

ção, na qual adiantou o seu

programa, todo ele objetivo
e visando a dar àquele ins
tituto a maior projeção cul

t�ra�, a iar de 'efetiva assís
têncía aos profissionais do
Direito,

esse JUlZO da situação, pois,
há pouco mais de um ano,

foi amplamente noticiado

que a desconfiança de mui

tos mílítares em relação aos

propósitos do então Ministro

do Trabalho, contribuira pa

ra que esse solicitasse demis

são; e que não era plausivel
que aquele ponto de vista,
em reíacão ao politico em

questão, se tivesse modifica

do substancialmente nesse

curto lapso de tempo. IMor·

Dias
Dr: .._ Othon da Gama L.

D'Eça

Caixa de Assistência

Dr. - Antônio Adolfo Lís-

bôa
Dr. - José Felipe Boabaid

D!,. - Paulo Felipe;

', '._ .1'-,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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JNDICADO.'R PROFISSIONAL\ DR.

ROMEMPÉIRDUrEcSoBASTOS ,

MÁRIO DE L_ARMO Dr. Vidal Duira Filho'
r"

CANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS D� CRIANÇAS
1
DRA. WLAÍ>YSLAVA DR. I, LOBATO DR. WALMOR ZOMER 1���cr:c�I�� A��lsHo!pl!:1 ai��: CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

FILHO GARCIA C 8 d R' d J I M É D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RílC1ilM-W MUSSI a a o 10 e ane 10

CLr-NIC.A 'DE CRI_ANÇAS NASCIDO - ASSIS'l':tNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS•

• Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela F.culdade N.- CLCIANRICDAIOLMOÉQDIIACA A"'.DULTOS PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET'S.:NCIA INFANTIL

DR ANTONIO DIB I: TUBERCU_LOSH clonaI de Medicina da Unívee- C t ltõ
. ''D V" (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO' DA ENURESB NO-

. ,RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA aidade do Brasil 1
on 2u2 °Tl"lol: 06'7u5a Itpr Bel-

Doenças Internas TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTúRBIO"
MUSSI I DOS PULMõES . Ex-interno por. ceneurae da Ma-

re es, e .
.,

CI
.

d T' ternidade-Escola Horários: Segundas, Qu..rtaa e CORAÇÃO _ FIGADO -
PSICOLóGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA lNFl.N-

- MÉDICOS - I
rurgra o orax

(Serviço do Prof. Oct'vl�. ..� Sexta feiras: STINOS
CIA DE MANEIRA GERAL

CIRURGIA-CLíNICA I Formado pela Facul�de N.clo- ,.•v- D 16' 8 h RINS - INTE GONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 118.,

I d M di I T i I I ta dríguea Lima) as as 1 oras.
GERAL-PARTOS ,n,��' .

e ._c na, s o o� li e
Ex-Intllrno do Serviço de Clrur- Residência: Rua Felipe Bca- Tratamento moderno da CONSULTAS -'- DAS 2 AS õ HORAS .

. Serviço completo e aspecíalt- 118iocIrUrgll�,O do Hospital N.-
e-ia ,do Hospital I. A. P. i1. T C. midt, 23 - 20 andar, apto 1 _ SIFILIS

CONSULTAS CI HORA MARCADâ: FONli 1165
zado das DOENÇAS DB SIINHO- ! reo Ramoil

do Rio de Janeiro
• Te!. 3.002. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA, UO C�'ONlI 11611)

RAS, com
-

modernos método. de Curso de especlaUzaçie ,ela Consultório - Rua Victor ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO
diagnústícoe e tratamento. S. N. T. Ex-Interno e Ex·...I.· Médico do Hospital d. DR HE

-

t t d Ci ... d P f U Caridade ,. NRIQUR PRISCO Meirelles, 22. DR. NEY PERR·ONE DR. ALVARO DESULPOSCOPIA - HIST.RO - en e e rUl,;>a o 1'0. 10
DOENÇAS DB SENHORASSALPINGOGRAFIA - lUTADO- Guimarie. (�io). . PARAISO HORARIO: MUND CARti'ALH'O

.

LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt, 18 - PARTOS - OPERAOOliS MÉDICO D 13' 16 h
l'

. : Radloterapl. por ond•• ent•• - Fone 8801
.

Cons: Rua João Pinto n. 16, °
-

.

as as oras.
\ Formado pela Faculdade Naci'

.

das 1600 à 1800 h peraçoes - Doença. da Se-
f Tel.·, Cons. - 3.415 - Res. -lIaol de Medl'cI'na Unl'versl'dadeEletrocoagulaçio - Ralo. Ultra Atende em hora marcad.. PI'

s , oras. nhoras - Clíulca de Adulto.. Puericultura - Pediatria
Violeta e Infr. Vermelho. Res.: - Rua 'Esteves Junior, e a manhã atende dià- C 2276 FI" lis do Brasil

. urso de Especiàlização no' -. - onanopo •

RIO DU JANlilIRO Puericultõr do Departamento
OCQnsultóriEo: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2395 C:�fdeandtee. no HOlpital dli .Hospitàl dos Servidorai do

.il-\'
- Nacional da Criança, Ex-Assis-

1 andar dl'ficI'o do ontepl·o
.

.

. - 'tado..'.
'

DR. 'MARIO WEN- Aperfei�oamente na "Ca•• d. t t d P 1 14
-

G
-

. .• DR. YLMAR7 CORRM Residência:
(S Saude São Miguel"

en e oro'. artagao esteira
Horário: Das 9 às 12 horas· -

Rua' General B'tt t ervlço do Prof. MarIano de DHAUSEN Prof. Fernando Paulino
na Universidade <lo Brasil. lii:K:-

Dr. MUSSI.
.

CLíNICA' MÉDICA 101.'
I encour n. Andrade) [Médico do Instituto Fel'nandes

MBsSI15 às 18 hora. - Dra. CONSULTAS das 10 - 11 ho- Telefonil: 2.692. ConsultJlS - Pela manhi DO

I
CLíNICA MÉDICANDJilASADULTOS

nterno pordeS Ci����i:o Slirvlço Figueira-Servi,ços dos Proh Ce-
ras. Hospital de Caridade, E CRIA ç Prof. Pedro d our.

zal', Pernetta e Mário Olinto. -Residência: Avenida Trom- R,ua Tiradente 9 - Fone 8415 A tarde d 1·80 h d' Consultório Rua João Pin R' d J
. '\'

E
.

DR NEWTON '

as ti s em lan-
- -

Estagio por 1 ano na ")latlr- no 10 e aneuo. x-médico 81-powsky, 84.
'D'AVILA

te no consultório , Rua

Nunu1to,
10 - Tel. M. '169, nidade _ E ..cola" tagiário do Serviço de Pediatria

DR. JOSÉ TAVARES Machado 1'1 'lilsquinll d. Tira- Consultas: Dai! 4 à. ti horas. P f Otá' R d
.

L' do Hospital do lpase (prof. LIlII
CIRURGIA GERAL

'

dentes. Tel. 2766
.

Residência: Rua lilstevea Jú- ro.· VIO () nglles una
TDR JúLIO DOm IRACEMA Interno por ! uno do Pronto . orres Barboza) no Rio d. j-a-

•

MOLE'STIAS NERVOSAS • Doenças de Senhoras - Procto- Residencia - rua PUli!lente nior, 45. TeI. 2.812. Socorro. neiro.VIEIRA
E S R logia - Eletricidade Médlc. Coutinho 44. OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cari-

o MÉDICO
lIi NTAI

.

- C�ICA G1i1 AL Consultório: Rua Vitor Mel- CLINI,CA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE ADULT 1 dade. Médico escolar do Ce.ntro
ESPECIALISTA EM OLHOS, !ça�rM������ NaCIonal de Doen- �eles n. 28 - Telefone: 1307. de .. JUNIOR DOENÇAS DE SENIWR_\S de Sat1de de Florillnópoli•. Pedia-
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA I Chefe do Ambulat.-;r o da Billa- Consultas: Das Ui horal em OLHOS - OUVIDOS - NARIZ CLINICA ESPECIALIZADA DI; CONSULTAS: No Hospital dlt I tra da Assistencia liIêdico - 80-
TRATAMENTO 11 OPlIRAOOES ne Mental diante:. .

lil, GARGANTA CRIANÇAS Caridade, diariamente dai 8 ã•. eial da Armada. /

Infra-Vermf'Jho - NebllU••çio -I Psiquiatra do HOlpital _ Resl.dencla: Fone,.8.422 DO Consultas das 9 is l1 hora•. 10. , Con8ultório: Rua Tidarentei
tJltra-So� Colônda Sant'Ana Rua. Blumellau n. '11. DR. GUERREIRO DA FONSECA Re e Cou Padre Klluelinho No consultório, l 'Ru. João j 9,

(Tratamento de Ilnllllt. 118m Convulsoterapia pelo .Ietro- DOENÇAS IJO APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- '12
s.' .

Pinto nr. 16 (lo andar) Consultas, diáriamente dai
operaçio) f

choque e �ardiazol Iiliulin era-
I GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florlanópolll

.

\Diariamente
das 10 b 12 e dali

115
horas em diante.

Anllo-retlnollcopla - Reeeita ,de pia. Malarioterapia: Plicoterapia. i TO'VIAGO E DUODENO, ALlIR- 'Possue a CLINICA oS APARli- ADVOGADOS 14 às 16 h��as. Residência: R. Tte. Silveira
Oeulo..... Moderno equlp.meuto CONSULTAS: "'erça. e Quj .. _ GIA-DERMATOI,OGIA • CLI-' LHOS MAIS MODERNOS PARA

DR. JOSÉ MEDEIROS
RESIDENCu\: - R�a Duarte S/No Esq, Padre Roma.

de Oto-Klnolarlurolol{l. (iIlJeo tas -das 15 àl 15 horal. Sabt \ NICA ,GERAL 1'RATAMENTO d!ls DOliNNOAS Shutel, 129 - Florlan6poUI. Tel. 2530
no Eiltaio) (manhã) DR. JULIO PAUPIl'Z da ESPECIALIDADlI VIEIRAHoririo daa 11 à. ll1 liora. ..1 Rua Anita Garibaldi, liqUl__ . O

Consultas - pela m.nll' 110
_ ADVOGADO _

da. 16 à. 18 hora..
. de General Bittencourt. FILH HOSPITAL. I IConsultório: - Rua Vitol

iI.t-1 RESIDENCIA' Rua Bocaiúva Ex interno da 20. enfermaria A TARDE -. daa I a. i _ I
Caixa Posta 150 - taial

rele. 22 - Fone !6'15. 1,39 Te!.2901
.' '

e Serviço de gastro-enterologia no CONSULTORIO ,Santa Catarina.
Res. - Rua Sao Jor,. 110 -

. M' da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Rua do.

J
-------------

Fone 24111.

I
DR. ARMANDO V.AL:j.. I (Prof. W. Berardinel1�). ILHEOS nO 2 DR. CLARNO G.

DR. SAMUEL FONSECA RiO DE ASSIS
Curso

.

da neurololl.ll (Prof. RESIDENCIA - Felip. Se.b- GALLETTl
, Austregesllo). midt nO 113 Tel. 2865 .

- ADVOGADO _

CIRURGIÃO-DEN'rISTA Dos Serviçal de CUnlca Inf.ntil Ex interno- do Hospital matu- Rua Vitor :&teirele., 60.
Clinica - Cirurgia - Prote.e dA Asslstê!1cla Municipal. BOII- nidade V. Amal'aI. DR ANTON!O MONIZ FONE: 2.468

Dentária . I pltal de Carid.de DOENÇAS INTEltNAS DE ARAGAO '" FIOl'ianópoli. -
Ralos X e Infra-Vervelh� ICLINICA MÉDICA DlII CR'IAN- Coração. Estômago, inte.tlno,

Consultório e Residência: Rua OAS ]ii ADUL'I'OS fígado e vias biliare •• Rina, ova- CIRURGIA TREUMATOLOGIA DR. ANTONIO GOMES DE
Fernando Machado i. - Alergi. - rios e útero. Ortopedia AL'MEIDATelefone: 2225 Consultório: Rua Nune. ..- Consultório! Viro: .,I'r,I11 Gonsultório: João Pinto, 13.
Consultas: das 8,00 ,. ll,IU chado, 7 - CO:Qlult8li da. li la 22. Das 15 às 17· diàriamentll.

Ie das 1400 ás 18 horal 18 hora. Das 16 às 18 hora.. Menos a08,Sábados
EXClusivamente' com hora mar- Rea;dílncia: Rua Marechal Gul- Residência: Rua Bocaiuv. 20. Res: Bocaiuva 136.

cad..
.

_, _���, l!llJrme, i - Fõne: ,1781 Fone: 3458. Fone: - 2.714.
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MINISTÉRIO DA. AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }"LORESTAL
REGIONAL

"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
'

A V I S O
A Delegacia. Florestal Regional,

no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F, D:I
AQUINO

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe- Ilepresentauteli:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Repreaentações A. S. L�.u.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Lt��'a Senador Dantaa, 40 _ 50
Ie todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

para a exigência do cumprimento do Código Florestal' Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 ÓO

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 512 - São Paulo.
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 tío
restaI competente, conforme dispõe o Código Florestal cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalldades,
REFLORES'l'AMENTO

o ESTADO
.

A IMOBILlARIA '�MIGUEl DA.UXi'
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

--o-
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinall, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'I'el, 3022
- Cx, Postal' 138.
Diretor: RUBEN'.l A. RAMOS.

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos casinha e instalações sanítarias, lugar �ara
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueirns.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

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

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

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

Jantar, casinha e instalação saaitaría cOIf.t)leta,
Ambas localizadas num terreno dEI. 9x53, sito a

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

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

duas casas, sendo uma de materiaol de 5 x lO, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

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

cidade de São José, em frente a Caixa D'Água.
Preço cada Cr$ 10.000,00.

'

4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons-

truir uma casa no centro da cidade - valor Cr$ .

330.000,00
.

uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

consêruida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 9l5.000,00 -

negocio urgente
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRODONIBUS DO

lAPIDO t<SDL-BRASILEIRO)

ASSINATURAS
NlI Capit.l

Ano ........• , •.•••• �$ 170,00
Semestre Cr$ 110,00

No Interior
Ano ..•..• Cr$ 290,00
Semestre ............• Cr$UO,OO
Anúncio -madíante ccntrâto.
Os o rig i n vis, mesmo não pu

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

lIelos conceitos emitidos -

nos ar

tigOi asainados,

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que 'mantêm no Estado, dispõe de mudas e se

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

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 aatorisação
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont na. 6
em Florianópolis.

TeIefône: 2.470 -- Caixa Postal, 395.
}<;ndere_ço telegráfico: Agrisilva' - Florianópolis, fi.

INFORMAÇOES
UTEIS
-0-

O leitor encontrar', nesta co

luna, informações que nec aita,
diàriamente e de imediato:
.TORNAIS TelefonO
O Estado .......•••.•..•• 8.022
A Gazeta . _ . • . . . • • . • • . • • • 2.656
Diário da Tarde .•.•....•. 3.579

lA Verdade. .. . ...•...•..• 2.010
_ Imprensa Oficial ••.•.••• 2.688

C'IHOSPITAIS
.

___--__.........."""' ...._..... Caridade:
(Provedor) ..••.•.. ,..... 2.814

I
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos ...........• .,881
Militar •................. a.157
SãQ Sebostião (Casa de
Saúde) l.ltíS

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros ...• a.811
Serviço Luz (Reclama-

I ções) 2.404
I Policia (Sala Comissário 2.038
I Polícia (Gab. Delegado).. 2.1i94

I' COMPANHIA;:!
DB

TRANSPORTES
AÉREO

ITAC
&.700

Cruzeiro do Sul .......• 2.600
----...,_---=-�"""',._ ----=----- ...,"""'-.. Panair 8.668

Varig' •...••••••••••••••• 2.1215
Lóide Aéreo •.........•• 2,402
Real ...............•..•. 2.858
Scandinavali .,,'......... 2.500
HOTEIS
'Lux ......••.•....•.••••.
Magast.ic ••....••••••.•.•

Metropol •.....•.......••
La Porta .

Cacique ••..•. , .•...•...

Central ....•......•.. r"
Est e la '

� , .. I."

Ideal .,. ....••.•••••..••
' ••

.'- "o'i' ES'l.'REITO

�������������������������������--��������--����� ��i8�e ��•.........•....

Viagem com segurança
e

Florianópolis - Itajaf - Jeínvllle � 'Curitiba
."";.oi."*' � .��_.._' _..JIiIijI �-

Age�ncía e
Rua Deodoro e�quina:da

• Rua Tenente ,SIlveiraM óv e
•

IS

2.021
2.2711

I3.147
3.321
8.449
2.694
8.871
l.tl6i

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um
finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de

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

camiseiro sapateiro.

ADVOGADO
Esel'itório e Reaidílncia:
Av:. Hereilio Luz, Iii
Tele.rlln�: &846.

o ESTADO

Hoepcke))
• .�o�jI

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANCA
Viagens entre FLORIANÚPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em rtaja!, Santos, Sio s...

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últJ..
mos. apenas para movimentó d. passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba n40

prejudicarão o horátio de chegada no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO NjN "CARL HOEPCKE"

Navio-Motor «Carl

Raios X
aparelhagem moderna e completa para qualquer e:r;am.

radiOlógico.
Radiograna& e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (coJecistografia).
Rins e bexiga (Píeloguatía),
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

ção 'das trompas para diagn6stico da esterilidadé.
Radiografias de ossos em g�ral.
Medidas exatas dos díametres da bacia para orientas

ção do parto (Rádío-pelvímetría),
Diàriamente na MaternIdade Dr. Carloa Corrêa.

CASA
PROCURA-SE, COM URGÊNCIA, CASA PARA

ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE
SIDENCIAL.

Tratar no Lux Hotel - Apta 503

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

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

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

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

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
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 efét�ado pelas farmácias Bta.

Antônio e Noturna, situadas às ruas F.elipe Schmidt n. 43 e

Traj-ano.
.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

vía autorização dêste Departamento,oe·1

Dr, Lauro Daura
Cliuica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-
das. i

Cura radical das infecções agudas e cronicas, do
a.parelho gellito-uril1ál'io em amb-os os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema, nervoso.
Horário! 10112 ás 12 e 2Y2 ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - l0. Andar - Fone:

3246 - •

Residencia: R. La..cel'da Coutinho,
�o Espanha) - Fone: 3248.

13 - (Chácara

Lavando com Sabão

-Y>iraem E�l>ecia lidade
da Gla. TITZIL INDOSTBIIL·-Jololllle. (marca feuls·trada)

e_ç.oDQDliza�1fselte o e
-

. i .' ......-.---...-., ��

..... ':7'e;tr �2\ . -:.na ...,. ---=�_.=_��,_ __ ".__�_--'-_.__
,__ ......__�_._��_��_��� _

!
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�ry Macbado, e=.
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I HOJE NO PASSADO Cóm a Biblia na Mão

I
20 DE ABRIL

ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS A.data de hoje re�orda-nos que:
.

.. •
.

- em 1775, nasceu em Lísbôa, o marquês de Alegrete,
ij•••jjMtt �8üt."�••t distinto oficial colonial no Rio Grancte. do Sul, ten-

do exercído o comando de nossas força's da frcnteí-
ra do sul. Assim, em 1817, derrotou o famoso caudl
lho uruguaio Artigas, na batalha de Catalán, que

para sempre aniquilou o poder daquele herot

da índependencla uruguíaía.
- em 1777, 'foi tomada a náu espanhola �'San Agua

tín", de 70 peças .na altura da costa de Santa ca-'

tarína, Santo'Antonio", 64 peças, e "Prazeres", 62.
Na "Santo Antonio" estava o comandante da es

quadra. lusa, Mac Douall;
- em 1817, tendo recebido noticias de que suas tropas

haviam sido batidas no Porto de Pedras e de que

avançavam com celeridade as rorças legalistas
mandadas da Baia, o governo revolucionaria repu
blicano .de Pernambuco declara a patria em perigo,
chamando todos os cidadãos ás armas.

- em 1355, no Rio de Janeiro, nasceu José Maria da

Silva Paranhos, Barão do Rio Branco,· vindo a fale

cer em 10 de Fevereiro de 1912 ..
Era bacharel em ciência Juridícas e sociais pela
Faculdade do Recife, tendo feito em São Paulo os

prímeíros quatro anos do seu curso. Foi .Jente de

francês do Colegio Pedro II, redator- chefe do pe
rtodtco fluminense "A Nação" por ocasião da cam-

panha abolicionista, deputado por Mato Grosso de. Pai Celestial, damos-te graças por teu poder transror

ele 1869 75, consul geral em Liverpool de 1876-93,: mador na vída dos homens pelo qual êles são transforma

superintendente do Serviço Brasileiro de Imígraçâo i dos na imagem de C�isto, teu Filho. Nós de damos graças

na Europa, .Ministro Plenlpotenciarlo.cem Washing- i
por teres dado aos homens o privilégio de serem coopera

ton de ·1893 a 1895, quando se discutiu o processo. dores contigo na transformação do mundo para fazê-Io

de arbitragem do territorio de Missões, tendo tam-
I erístão. Em nome do Mestre. Amem.

.

bem dirigido as negociações da questão do terríto
rio contestado do Amapá. Foi tambem Ministro
em Paris de 1896 a 1899, em Berna de 1899, a 11901,
e, em Berlim, de 19Q1 a 1902. Graças a sua Quando aceitamos a Cristo não somos mais estran-

larga capacidade diplomatica e ao seu profundo I geíros
e peregrmos, mas concidadãos dos sa�tos.

saber hístortco e geografico, o Brasil logrou a' posse-
.

de 30.622 quílometros quadrados, pelo laudo de' C. H. STANFFACHER (MiSSOURI)

Washington, 260.000 pelo Berne e mais 20.000 pelo
tratado de Petropolis, ao tpdo 490,622 qutlometros
quadrados, que foram confirmados para integrali
zação do nosso territorio, sem que isso houvesse

guerras nem ao mesmo simples desavenças nas nos-

ssas relações com os povos contestadores. Foi mi
nistro do Exterior nos governos de Rodrigues Alves,
Afonso Pena, Peçanha e Hermes da Fonseca, num

períodn de dez anos. Era presidente do Instituto

Histórico, membro da Academia de Letras e de ou-

tras instituições nacionaes e estrangeiras, Possuía
varias condecorações do Brasil e de outras nações
Publicou: "EpisOdios. da guerra do Prata", "A guer-

.
-'

�- �J:.

'-·-e·-··ra da trípílíce 'aliança", "Efemerídes brasileiras". ".' ���p'eI'
"

:.��,. "

;�s�:'�,::"l�!��<:U:::��de�:;�'�";�,:d�e�!�:: 'R.'..' .....,."'I!J·,.�_..•.�t�,�",.(4'M�'-Il.,_�I!iA.�.•�- em 1867, deu-se a tomada .da Fazenda Machorra, �'''''-' I{<VI"V
na zona fronteira do Apa, que éra propriedade de 'A6solano Lopez, do Paraguai. Foi um dos sucessos da ""'6 IJfI# -,&_''"'"'.,r' "-J

. coluna brasileira de invasão do norte
. daquela re- - 11'1- r� --;r7't "

pnbllm;l, ganho peÍu -Ct5roij-él Carlos de Moraes Ca-·
,._. ":�_ - x...-_'-'':-:'.

misão e tenente corolliel Juvencfo Menezes: Ataca
dos depois, os nosso� tiveram de empqlellder a fa
mosa retirada da Laguna.

CO'NV [r-rE . �-

..\ Associação Hel len ica .de Sta. Catharilla,. tem a I C···.. 1·· t· .

honra de convidar o� Ortodoxos residentes nesta Capi-.. I. lC 18 I.Ca
tal, para recepCi011al' na Base Aera, Sua Excia. D. Irineu,

R
.

., N·
-

Bispo da Amedca do Sul que deverá .chegar no dia 20 do. osa elo
corrente, --pelo avião da Panair, procedente de Buenos'

Rua 24 de Maio 906 (lI;!!-
Aires. ü-.íto)

Á Ciclistica Rosa. Neto A�n:-.ttt.,I'ii�LO 'l'ADASCO'

(Antiga Oficina de Bici-
�_���=.,.__� � _

cIetas Nely tem a grata f:la�

tisfação de comunicar ao

público, que cónta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos e'\pecializados
em: reformas e consêl�tos

de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos berços en-

de ciclismo.
,
"

J Possue um grande e va-

� riado estoque .de peças des-
de uma simples. borracha

para rodas de trlcicios até
s bicicletas de .corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem,

GR�MIO' CRUZEIRO DO SUL _ RECREATIVO I

com presteza e perfeição OB�

'CULTURAL - ESPORTIVO - (Filiado ao Clube 6 de sel'viços.
Estamos equipados com·

,Jarteiro-._ Estreito)
.

J , d. .' dade de fer-
A D· t

.

d G'
.

C
.

d S 1 t h glan e valle
Ire ona o

_

remlO ruzeIro o u em a oura, l'amentas especializadas
de convida:' aos .seus dignís�imos asso�iados para a ��sse

..

bem como maquinários.
da nova DIre.tOrI� a se realIzar na nOIte d� 20 do C�IIe�-jl Serviço de Solda, Forno

te, quarta-feIra, as 21,30 horas. Em segUIda havera SOI- Vulcanização" Mecâmica,
l'ée.

.

Pintura Raiações e breve- T�T'D1 a-pelo do-.

mente Pintura à FôlO. U-
.----,-----------------�-- Atendemos às cidades do S· d LInterior peJ.o serviço de. erVlçO e· uz

Airad·ec.l·m-. ento Rfiememtubd��fs.or.e.ferente
ao

ramo .0. O Serviço de Luz e Fprça de Florianópolis, apela à po-
. pulação, para que reduza o consumo de luz e força ao mi-

Á GIChstlca Rosa Neto à. pimo passiveI, afim de diminuir o racionamento de energia
A familia Maestri, composta dos _seguintes mem- oficina Oficial da. 1& Volta elétrica, motivada por um acidente na sub-estação do Es-

bras: Laura, esposa, e Marina, filha, e Deonizio José! do Atlântico. treito. '-.
.

Italia; Ant'onio, Iri�eu, Adelino, Maria. Izolina, Neri e Ate.ndemos pelo telefone A economia de energia poderá possibilitar a suspensão
Valdir, irmãos, agradecem penhorados ao snr. Celso Ra- 6230,. do racionamento de luz.·

.

mos, pe�a caridade prestada
.

ao snr.,· Roldão Francisco
_........ Ciente da compreenção da populaçã.o, a Empreza de

Maestl'i, pois seu irmão seIldo pobre e desempreg'ado,

C A 5 A
Luz e Fôrçâ, antecJpa agradecimentos.

achava-se sem recursos para aliviar seus padecimentos,
sendo o mesmo portador de uma "ULCERA" e "TUMOR", AVEN·TU:R,AS· DO
no estomago. Achando-se numa situação tão aflitiva e CailaI de tratamento. pro-

desesperadora, apelou para o coração bondoso do snr., cur.a casa para alUlar, DO

Celso Ramos, e conseguiu to'das ás despezas verificadas centro ou 'imediações, que

com, seu' internamento. Todos nós agradecemos imensa- seja nova ou belll conserva

mente ao snr., Celso Ramos, rogando a Deus, peia sua da, Qualquer informação na,

saude e de. tod.os eis seus. "A Modelar".

POBRE!

HORACIO NUNES

pobre nasci. N'aurora da exístêncía,
nos annos da aÍegria e dos folguedos,
quando o peito, a cantar, não tem segredos,'
e do goso só gosa a pura essencía:

quando o prazer respira alma innocencia,
e os dias se deslisam calmos ledes,
_ 'como a briza nosverdes arvoredos,
na brilhante estação da ríorescencía: -

.quando os brincos pueris convidam. rindo,
quando tudo é prazer, tud,l é belleza,
e o gOBO ímmorredouro, eterno, infindo,

_ criança, eu já pensava na pobreza,
nas magnas do porvir, na dor, sentindo
Molhar-me a face o pranto da tristeza ...

PEREIRA OLIVEIRA & Cía., maiores' revendedores

"WALITA" nesta praça, tem a grande satisfação de convi

dar as Senhoras Donas de Casa, para tomarem parte no

Curso·Prático da Escolinha WALITA, a instalar-se nos sa

lões do Clube 12 de Agôsto, no dia 2 'do próximo � de

maio, às 15.00 horas.

As inscrições deverão ser feitas com antecedência, na

loja de Pereira Oliveira & Ola. No ato da inscrição o inte

ressado receberá um cartão numerado, que lhe dará direi

to de concorrer ao sorteio de um Misturador de Massas

Turmix (adaptavel aos liquidificadores Walita e Turmix),
no valor de Cr$' 1.680,00. Somente as ínscrtções feitas na

loja de Pereira Oliveira & Cía., darão direito de concorrer

ao sorteío do Misturador de Massas.

Agradecendo a preferencia, desejamos a todas as DO

NAS DE CASA um bom aprendízado na ESCOLINHA WA-.
.

LITA.

Floria�ópolis, 17 de abril de 1955.

PEREIRA OLIVEIRA & Cia. .'::':".'f.", ,

.:r:�.; f

Rua. Cons. Mafra, 6 - Fone 2358

A,vi 80
De ordem do Senhor Presidente, aviso aos Compa

nheiros do "LIONS" Clube de Florianópolis,
.

que a pró
xima reunião será realizada no dia 21 do corrente, às 19

horas, nas Salões do "Lux Hotel", para a qua.I -estarão
convidadas as Exmas. Senhoras.

Florianópolis, IS de abril de 1955

Paulo Henrique Biasi
Secretário.

Convite·

Maestri

Ata-c.adistá de� Casemiras
Ataca.dista de casem iras, eXClusivamente nacionais

de graflde acêi tação, procura vendedor nesta Capital e

itepresentantl's para Cidades do Interior.. .

Caitas para Caixa Postal, 2'.802 __; São Paulo

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
- Jovem Deodoro Lopes

Vieira, residente em Blume
Ilau;
- Sta, Nadir Lopes de

Almeida;
- Sta. Norma Brasil, fi

lha do sr, Euzebio Brasil
- Dr. Gilberto 'Doin Vieí-

ra

Sra. Alice Arantes
Zimmermann, esposa do sr,

Henrique Zimmermann;
- Sr. José Pires Zytkue

wisz, oficial da Marinha
Mercants ;
,

- Sr. Alvaro de Carvalho
residente em Brusque;
- Sr. Henrique de Bem,

representante comercial, ém
Araranguá;
- Si'. Egon Tietzmann,

coletor federal em Brusque
- sta. Yolanda Cabral,

comerciária muito' estima

da e apreciada pelas suas

elevadas qualidades;
- sra. Laura Moreira, es

posa do SI': João Moreira
Filho, funcionário aposen
tado do Tesouro do Estado,
e dama muito estimada na

sociedade local pelas qua
Iidades de. caráter e cora

ção;
- sr. Astrogildo Macha

do
- sr. Carlos Eduardo Vié

gas Orle

rCOBRADOR
Precisa-se de um cobra

dor, que seja ativo e enér

gico.
Tratar na "A lVlODE-

LAR",

CASA 011 SILI
Rapazes: Recem chegados

do Rio neeessita alugar uma
casa ou sa.la, pl'eferencia
centro comercial.·
Fineza procurar 8111·S.

ADAUTO Hotel Estrela.

ORAÇAO

QUARTA-FFEIRA, 20 DE ABRIL

Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos
dos santos. (Efés, 2:19). Ler Efés. 2: 13-22.

UM PROFESSOR anunciou certa vez que havia desce

berto um alimento fantástico. Se fôsse dado a, um rato fa

ria com que êle alcançar a estatura de Ieão. Mas quem
- há

de querer um rato do tamanho de um leão? Um rato já
é bastante nocivo do tamanho que é. Êle transmite doen-

<,

ças, destrói os alimentos. E' um animal pernicioso.
Temos tentado fazer os homens maiores. Nós os temos

educado, melhorado o seu ambiente, proporciona do a êles

educado,.melhorado o/seu ambiente, proporcíonando a êles

êles, a sua natureza é que precisa ser mudada. Educar um
homem com natureza animal só o que fazemos ê torná-lo
mais perigoso e um cidadão indesejavel. Os homens têm.,

que ser feitos à imagem de Cristo. Então êles transforma
rão o mundo em uma sociedade cristã.

Cristo é a luz das nossas trevas. Quandó Êle se apodera
da vida de um homem, êste homem se torna nova criatura.

Quando êste homem transformado se emíscue na vida elo

mundo, o mundo se torna também um novo lugar, gover
nado pelo espírito e pelos ensinos de Cristo Jesus.

PEN8AMENTO PARA O DIA

Participação'
OSMAN HENRIQUE SILVA E Sl':NHORA

Participam aos parentes e pessoas amigas o nascímen
to de seu filho OSMAN CESAR, ocorrido dia a do corren

te. na Casa de Saúde e Maternidade São sebastta»,
Florianópolis, 11 de abril de 1955.

P A R T I C I P,Á ç A· O
ELPIDlO BARBOSA E ELADIA MAIA BARBOSA

AUGUSTO BEDUSCm E HERTAW,'BEDUSCIII

participam aos seus parentes e a,migos
casamento dos seus filhos

Iêda e Valmor
11 de abril de 1955

o contra.to de

Fldrian6polis Ga!>par

-'
,- �- ., .

,,- :;
.

Restaurante Napóli
RUA Marechal Deodoro 10.
Em Lages, no 8ul do Bri.siÍ, o melhor I
Desconto especial para o••enllores Y1ajantea�.

- Distribuidor

C, RAMOS S/A

Comercio Tnnsport.J
Rua João Pinto, 9 li"'polL

Participação
JOÃO CHRISTAKIS

I
VIúVA LIDVINA ÍlEIL

E SENHORA •
Participam aos seus pa-

.

Participa aos seus parentes
rer�tes e pessoas de s�\as re· e pessoas de suas relações, o

laço�s o contrato. de casa- contrato de casamento de seu
meuto de sua fIlha CATA:. filho JAYR com a senhorita
RINA, com o senhor JAYR

'

HEIL. CA'1P..l\.RINA CHRISTAKIS.

• JAYR e CA'rARINA
noivos

Florianópolis, 9-4·55.

ZE-MUTRET.A

'�'."-. ,. ...
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FlorianópoJi.s, Quarta-feira, 20 de Abril de 1955

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�ttG I � .
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o ESTADIO.DA RUA BOCAIUVA DEVERA' APANHAR UMA BOA ASSISTENCIA NA TARDE DE AMANHÃ, QUANDO BA
TER-SE-ÃO AMISTOSAMENTE IMBITUBA E FIGUEIRENSE, ÊSTE. CAMPEÃO E AQUELE VICE-CAMPEÃO DA CAPITAL

NAO PERCAMI Marcaram para o .vence
dor Nelson, Acácio e Zezi
nho. Na preliminar vence

.

�]' ram às iocais por 5 x 1.

FAl�BRE BASQUETEBOL HISTÓRIA DE UM GRANDE"ClUBE �::,'a::l�Oo !;��:�:�:;a!:1� 7·__.;;;77-d:-;_.�-�-_.�;':;,__._:_----
Por Roberto S. Lemos Duas' vezes o Fluminense se lançou f:�;��s·�u,�1i::n:�����s ���� SERA' DISPUTADO ESTE ANO O\ siderações apenas com efei-Por Roberto S. Lemos queios muito bem feitos. d'f' Id d e nada plJ to para a histria. CER'TAME DE JUVENISNa quinta-feira santa, No Caravana do Ar, o ele-, em I leu a es para qu ..,-

�!�i���:�1�s��� l�e���:;:� ;:��01;�1�, ��iS o ;��li��� I· desse sofrer o conceito do Brasil TORNEIO VARZEA._ Sem limite de idade o Campeonato de
passear pela cidade. Vimos José Carlos, com muita vi- (Continuação) \ nó ano seguinte.'
uma roda de amigos do bas- são de jogo. Aldo Nunes nos TRI-CAMPEÃO DE AMA- CAMPEÃO DOS CAM- NO DO PALMEIRAS Amadoresqueteból. Portanto, nossos pareceu fóra de forma. 'I'o- DORES DO RIO PEõES
amigos. Entrámos na roda. mé, como sempre um peri- A mais bela proesa dos Teriamos muito que falar, O Torneio Varzeano doOuvimos o que diziam. As- go no ataque, fracassando amadores de futebol do Flu- se· pudéssemos pormenori- Palmeiras prosseguiu nasim, (parece um absurdo completamente na defesa. minense foi a conquista do zar a carreira de grandes manhã de domingo, no camdês te' tamanho, 'mas é ver- Osman esteve muito pouco primeiro tri-campeonato ca- jogadores, como Marcos, po do Largo General Osório,dade) soúbémos que ia ha- tempo em campo. Platt de- doca. Foram três anos glo- Chico Neto, Lais, Zezé, etc. sendo êstes os resultados
ver naquela noite, um pré- fendeu muito bem. Aliás,

I riosos : 1917-1918-1919. Como isso é impossível no : dos dois jogos disputados:lio de basqueteból entre Do- como sempre, e como sempre Foram êstes os carn- reduzido espaço que t�mos, I Palmeiras 12 x Ferroviâ
ze e Caravana. também foi fraco no ataque. peões:

.

limitamo-nos a mencionar i rio O. Este encontro nãoMais uma vez apelamos Tanga nos pareceu. desloca- 1917 _ Marcos; Vidal e os campeões dos campeões, I chegou ao termino em vista
para os clubes, afim de que do na ala. Na meia-cancha Chico Neto; Lais, Osvaldo e Osvaldo Gomes, por que êle de terem os jogadores doorganizem seus Aptos. de se saiu bastante bem. Sera- Fortes; Mano, Zezé, Welfâ. incarna o. es?irito de �i�ACi-1 Ferroviario abandonado aPublicidade. Do contrário fim esteve inoperante nos

re, Machado e Morais. plina, ass idu idade e ef ic iên- cancha.
não poderemos informar rebotes, quer defensivos, 1918 - Marcos; Vidal e cia dos trícolores de tão Palrneir-inhas 3 x Curiti-
aos amantes do basqueteból quer ofensivos. Edinho, mui- Chico Neto; Lais, Osvaldo gloriosa campanha. Figura banes 3
cidadino o que de bom e de to esforçado, mas sem seno

e Fortes; Mano, Zezé, Wel- entre os vencedores dos cam-
realmente. Alertarmos os tido exato de jogo. Com tan- Iare, French e Machado. peonatos de 1906, 1908,
erros que porventura vir- tos recursos individuais, po- 1919 _ Marcos; Vidal e 1911, 1917, 1918 e 1919, tenmos, Tudo, afinal de con- deria produzir muito mais. Chico Neto; Lais, Osvaldo e do sido o único que não fal
tas, resume-se no que mais Seu jogo é muito bonito para Fades; Mano, Zezé, Welfa teu- a nenhum jôgo do tri-
falta ao nosso cestoból � a assistência porém sem re-

re, Machado e Bacchi, campeonato!PUBLICIDADE. sultados práticos para á A maior contagem em se .. O PRIMEIRO ESTADIO DO'
Agora vamos ao prélío ] equipe. Necessita de mais favor, o tricolor a' obteve no BRASIL

em si: Quem visse as duas I senso de objetividade. jôgo com o Bangu, que foi -Devia o Brasil dar sede
equipes em campo, não te- Quanto ao Clube Doze, ti- batido por 11-1, no retu.•'no, para o Campeonato Sulame
ria .dúvida em afirmar: 1 vemos em Hélio Lange, como em 1917; a maiór, também ricano de 1919 e não tinha
"Vence o Caravana, com fa- sempre, um grande capitão. sôbre. o Bangu, no primeiro campo com capacidade nem
cilidade.' Possuindo joga-; Porém esteve num dia de turno de 1918, foi de f.l-3, em instalações adequadas para
dores do quilate de Platt,

I
rara infelicidade nos passes 1919, no primeiro turno, Q isso. Foi o Fluminense que

Osman, Edinho, Aldo Nunes, : em profundidade
.

e nos ar- Madureira. 'foi goles do, por salvou a situação, fazendo
. Serafim, Tonga, Tomé e JO'1.1 reme,ssos(ol de, re1�-cancha. 8-0." construir o primeiro estádio
sé Carlos, atraiu para si o Borba esteve muito bem, FLA·FLU DE�ISIVO do Brasil, que foi inaugura-
favoritismo absoluto. No

I
com infiltrações perigosas A decisão do campeonato do com o jôgo Brasil x Chi-

lado do Clube Doze, via-se I' e inteligentes. Pedrinho de 1919 foi emp rlgante. Eis le.
Hélio Lange e Borba, da mos�rol�-se ainda'muito ver-

como Paulo Coelho Neto des- OUTRO ESTADIa, ME-
equipe do ano passado, e os de, porem verde de esperan- creve a pelejr.: - "O jôgo LHOR E MAIOR
dois únicos cartazes, já que' ças também é o seu futuro.

começou corro lances empolo Em idêntica situação se
Calil e Rozendo não iriam Vai longe, sem dúvida, des- gantes. O l-'Iamengo, sen, viu o nosso país, pois come
jogar, mais Mario, Abreu de que não se convença de tindo a su jerior ida.de do moraria o Centenário de sua
(juvenil no ano passado), que já sabe jogar. Ainda é adversá rir e suportando tre- emancipação politica em
Pedrinho, que vinha da equi- dispersivo 110 rebote of'ens i- menda pr- .ssão, defendia-se 1922, aqui deveriam ser rea
pe de aspirantes, Oscarito voo Não sabe ainda a hora desesparv.damente. Um ten- lizados os Jogos Latino-
(idem ao anterior), e como. exata de rebotear. O tempo to de Ze.é foi anulado sob Americanos e não havia um EMPATOU Oreservas, os juvenis Osval- será o seu melhor profes- a a.legaçà o de impedimento. local condigno para êsse
do e José Luiz. sol' nêsse particular. Mário E, logo a s sguir, o juiz mar- fim. 'Lembraram-se do Flu, CAlCARA EMDepois de um primeiro Abreu esteve muito bom, cu um "penalty" contra o minense e o Fluminense ,

tempo, em que dominou a com ótima visão de cêsta e Fluminense. Japonês bate, mais uma vez não faltou ao PALHOCA Este jogo, efetuado no co-
equipe da Base Aérea, veio, bôas infiltrações. Tem con- Marcos defenJe e larga a cumprimento do dever para ., .losso do Maracanã, na tarde
com 2.0 half-time, uma rea- tra si apenas a indisciplina hola; Japonês rebate, Mar-: COIJl a Pátria, depois de con- Foi com prazer que encon- de sábado, foi vencido pelo
ção estupenda dos garotos em certas ocasiões, 'pois não cos volta a .defender : Sid- trovérs ias que a enorme tramas o jovem baluarte do alví-preto carioca, pelo es
do Clube Doze, que chega- se conforma com as medi- ney emenda o rechaço e o responsabilidade sugeria. O Figueirense Julio Moura Ca- core de 3 x 2, rehabilitando ..

ram aos três minutos finais, das que o árbitro toma. Os- extraordinário guardião tor.. Estádio, ainda novo, foi re- margo, completamente resta- se, des'/- forma de seu insu
com a vantagem de um pon-I carito, enquanto esteve em na a salvar, mas a bola es- modelado, ampliado,' o que bel:cido da n:elindrosa ope- I cesso de quinta-feira quando
to. Foi quando Mário Abreu

I campo,
com condições físicas capa-lhe �as mãos e, na cor, equivale quase a dizer, um

1
raçao �o memsco a que fôra I con?�ceu a derrota frente ao

"t
"

t bIt d Se '"
, o submetido na Casa de Saúde Amenca.completou o 11m1 'e maXllTIO se mos rou om u a 01'. m nda, Junque1ra emenda pa, novo estadlO. Apesar de to-

s- S b to- 1d f It
.

S
I dúvida que tende'a melho' . M . t·. . d t.· t' FI ao e as lao, pe o Dr. Gia-

.

e a as pessoais. �m re-, .- la arcos pra lCaI a qual, o o seu pa no 1smo, o l�- I' 'I �tt I t .. VASCO X CORINTIANSservas no momento, Ílcou.o raro Osvafdo, que o substI- ta defesa da série sansacio. miJ1ense viu com tristeza
como ng e o

..
n ellogadoI

t
.

.'
.

� '_ ' quando retornana aos gra-Veterano com apen.as qua- UIU nos pareceu ma1S

am-j na!. O Flumll1ense não po, que o governo nao lhe res- .• '
o

t d d' Ih', mados, respondeu-nos quetI'O homens em c.a;upo, ce- bJen a � e
.

a1 sua :ue °dr dia perder ... e não perdeu. peitava os direitos e sur-
provavelmente se verificarádendo o empate VelO a pror- produçao. E um galoto e 4-0 I Machado (2) Welfare giu então a famosa "divi- lt

•

o , • •• •

, " sua vo a em meados dorogação, e com ela a vitona: grande futuro. PreCIsa me- e Biancclíi marcaram os da" do clube, orçada em
do Clube do Capitão Cintra. lhorar apenas na defesa. É tentos do triunfo que garan, 2.838 :470$000, além de ter
Vitória justa, mas traba- pena que na equipe juvenil tiu ao Fluminense a posse responsabilidade o clube pe-'
lhosa, dificil, e que por isso não jogue assim também. definitiva da taça "Colom, la hospedagem de delega
mesmo valorizou-se. Sem José' Luiz não deu tempo bo" (apud' "História do Flu· ções estrangeiras, quando '0
dúvida que a equipe da Ba- 'nem para esquentar. Entrou minense"). clube nada tinha a ver com
se Aérea pode fazer mais. É no final da prorrogação, e PRESENTE O PRESIDEN. isso, líma vez ,que a verda-
questão de tempo. Também ainda assim se deu ao luxo TE DA REPÚBLICA deira responsabilidade era
a do Clube Doze, com sua de perder uma grande opor- Êsse grande jôg-o foi as. do govêrno. Mais tarde, se
garotada e melhorada <cCom tunidad·e. sistido pelo presidente Epi- afirmava com sem-cerimô-
Rozendo e CaJil, tende a Quanto a arbitragern, Os- tácio Pessoa, acompanhado nia, que o Fluminense devia
render mais. valdo Meira. não se condu- do ministro da Marinha e aquela importância, quandoO Caravana se defendeu ziu como de costume. Não do chefe de Polícia. O chefa o clube fizera um favor ao
em marcação po'r zona, for- é o mesmo árbitro do ano de Estado só deixou o está- govêrn� e êste não souberamaçao 3-2, e atacou em 3-1- passado. No entanto é uma dio depois de concluido o manter os compromissos1, procurando infiltrações garantia para que tudo cor- jôgo. Ofereceu 11 medalhas assumidos, criando ainda di
para atirar de bandeija. Já ra bem. Donald Abreu o au- de ouro aos campeões de ficuldades maiores. Entre
o Clube Doze, inicialmente xiliou na medida do pos- 1919. tanto, mesmo enfrentando
marcando por zona 3�2, mu- sivel, não comprometendo CAMPANHA MERITóRIA riscos tremendos, que pode-dou no 2.° tempo para ho- absolutamente. Em três anos, o Flumi- riam sacrificar irremedià-
mem dentro da zona, o que nense disputou 54 partidas velmente sua situação, ov1!i� lhe trazer grandes be- oficiais do campeonato, ga.- Fluminense não deixou de
nefícios, e atacou em forma nhou 44, empatou 5 e per. agir com patriotismo, impe-
'!e leque, com um homem no deu 5. Fêz 178 gôls, sofreu dindo que o Brasil ficassefundo do garrafão, três em' 56 e marcou 93 pontos. Em r.�:1! colocado perante os pai-cima e o último, caindo para J 1917 e 1919, foi Welfa.re o ses estrangeiros que nos vi-
a direita, porém bem aberto, I maior gole'lcloi", Com 18 e sitaràm através de suas de-

d
.

ti· I
22 AIprocuran o aSS1m a 1'11' a: g-o s, respectivamente. Em !ega,ões. Finalmente, há

marcação do adversário. j 1918, coube a (Zezé ser o poucos anos, â. "divida" foi.

Seus arremessos eram jeitos maior marcador ue gôls, com "perdoada;'... Se as coisas
de meia-cancha, com bio- 17, quantidade que manteve f5gs�'m meticulosamente a-

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

AINDA O CASO BITINHO
O-C,N.D, deu provimento ao recurso

do Paula Ramos

TORNEIO RIO-SÃO PAULO
Com mais quatro er:con-l

sendo êste o melhor resulta
tros prosseguiu o Torneio do da rodada.
"Roberto Gomes Pedrosa" '.1 ���..,,�"". .

(Rio-São Paulo). SANTOS X FLUMINENSE

o certame terá prossegui·
menta com os 'seguintes pré �
lios:

4a. fefl'a'
No Rio - Vasco x Botafogo

Nada menos de 10 gols fo- Em São Paulo - Portu-
ram vistos no jogo entre guesa, x São Paulo

'

Vasco da Gama e Corintians 5a. feira
que dividiram as honras da No Rio - Flamengo x A-
tarde de domingo no Paca- mérica
embú empatando por 5 x 5, Em ·São Paulo - Corin-
sendo a segunda vez conse- tians x Santos
cutiva que o campeão pau- Sábado
lista empata por 5 tentos. No Rio - Vasco x Santos

Em São Paulo :_. Palmei-

Foi recebida com- geral
simpatia entre os clubes a

noticia de que a Federação
Catarinense de Futeból pre
tende tratar na sua próxima
reunião da disputa, êste ano,
do Campeonato Juvenil de

Futeból, bem .como em fazer
voltar ao sistema antigo o

TATU' PARA O
OLlMPICO Como é sabido o caso Bí

tinha - Paula Ramos - Fi-

BOTAFOGO X PALMEIRAS

Por oeasião do 2.0 prélío
entre a seleção da capital
e o Palmeiras, de Blumenau,
o goleiro avaiano Tatú foi
abordado por diretores do
Olímpico, da mesma cidade,
que lhe fizeram uma propos
ta' para ingressar' no clube
de Aduci Vidal, tendo o sen

sacional arqueiro declarado
que só deixaria o Ava í

me

diante 10 mil cruzeiros de

gueirense tornou-se o mais
rumoroso do Campeonato do
ano passado. O Figueirense,
alegando ter o player paulaí
no atuado em condição irre
gular, recorreu ao T. J. D:

pleiteando os pontos da pele
ja que foi ganha pelo trico
lor da Praia de Fóra, tendo
o órgão disciplinar da F.CJ...'.

dado parecer favorável 80

pedido do' alvi-negro. A díre-
"I uvas" e 5 mil . cruzeiros
mensais. Ao que soubemos
o Olimpico concordará Com
a proposta e dentro de pou
cos dias Tatú seguirá para
Blumenau.

Bem sucedido foi o esqua
drão da Portuguesa que, na
tarde de domingo, no Mara
canã, conseguiu levar de
vencida o América por 4 x �,

PORTUGUESA X AMÊRICA ras x Flamengo
Domingo

No Rio - Fluminense. x

Corintians
Em São Paulo - são Pau

lo x América ..

NILSON QUER. RETORNAR AO
FUTEBOllLHEU

:��-.�.: -.' ';:,é:'" f.<a� :�.
-

:;",..IF:,-.::-
A nossa' reportagem

con-lrâneo
está em grande for

seguiu apurar que o odian- ma como soube demonstrar
teiro Nilson, ponto alto da no último certame estadual,
eq'uipe do Ferroviário, de quando se revelou o melhor
Tubarão, está desejoso de homem do quadro sulino.
retornar ao foot-ball ilhéu, Que se coloquem em ação,ingresando possiveJmente no pois, os 110SS0S clubes; tão
AvaL necessitados de bons cons-

O destacado meia conter- trutores.

campeonato. Como vemos, :)

Figueirense não poderá con

tal' durante a disputa de to
do o turno com o valioso
concurso de Julinho.

Cláudio Fullgraf
A data de sábado último,

foi das mais auspiciosas par:1
os integTantes da equipe do
Bangú, Campeão Amador de
54. Sim, porque viu transcor
rer seu 18 aniversário o jo
vem zagueiro Claudio Ale
xandre Fúllgraf, elemento
que por suas elevadas quali
dades, foi muito cumprimen
tado. O Estado Esportivo,
embora com atrazo, se une/
as muitas felicitações de que
foi alvo, augurando-lhe cres
centes progressos _ no setor
esportivo.

(IILVII ••,
."ANDE TOH'�

/
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RECUPERA�SE

JULlNHO
A equipe do Caiçara, de

Saco dos Limões, foi bem
sucedida na sua excursão á
Palhoça, onde empatou por
3 x 3, com o Gaurani, local.

O "onze" limoense formou
com Mirico, Joãosinho e Nel
son; Osni, Dino (Alvedes) . e

Zezinho; E'dío, Aldo, Waldir,
Acácio e Alberto.

�
'.�

.

certame de amadores, isto é
ser aquele tão discutido -Ií
mite de idade até 21 anos

que impediu tanto jogador
Je disputá-lo e forçou a re

tirada de vários clubes entre
eles o Treze de Maio.
Aguardemos a reunião.

torta do Paula Ramos não

gostou da decisão do T. J. D.
e recorreu ao Conselho Na
cional de Desportos por ín
termédio de seu advogado
dr. João Batista Bonnassis. O
julgamento do recurso do
Paula Ramos pelo maís alto

órgão esportivo do país tar

dou, mas veio: foi dado pro
vimento ao recurso, ficando,
assim, sem efeito a decisão
do T. J. D. da Federação Ca
tarinense de Futebol.

.

E, finalmente, em Santos,
jogaram Fluminense e o clu
be que tem o nome da cidade
praíana. Venceram, após ár
dua pugna os santístas pela
contagem de 2 x 1.

PRO'XIMOS JOGOS

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
Flol'ianópolis, Quarta-ft>ira, 20 de Abril de 1955 5

Va-Ior da produ- Snperado O valor das D:::�::;t�!��f:�'::
\ esgrimistas, da Polícia Mi-

ç""
.'

d trla I exportaça-o litar.vdevem estar em Joa-

ao m us r I ' i�a�so��e ::�:p:o�i:fou���:r�
O valor da produção in-' micos" e localizadas nas Ca- Em 1954, pela primeira no TIRADENTES, por aqui,

dustrial, no ano de 1953, pita is se,mantém a mesma, vez no após-guerra o valor na da exportação. articulam-se os esgrimistas
possivelmente 'excedeu os chegaremos àquela hipótese, de nossas exportações para Segundo estatísticas qi.e civis e militares para os
240 bilhões de cruzeiros. isto é, de que o valor da pro- a Europa (19,3 biliões de acabam de ser publicadas torneios de florete da PRO
Assim, a contar de 1949, dução industrial no Brasil cruzeiros) superou o valor pela Associação de 'I'rans- VA CLÁSSICA TIRADEN
quando os reaultados do estaria ultrapassando os 240 de nossas exportações para. portes Aéreos dos Estados TES, prova máxima que a

Censo Industrial ri haviam bilhões de cruzeiros, em a América do Norte e Cen- Unidos, o número de récor- Federação de Esgrima de
fixado em 116,7 bilhÕes, o 1953. Tal crescimento dêsse trai (16,3 biliões de cru- des de velocidade estabele- Santa Catarina instituiu em
valor das mercadortas pro- valor, em tão curto espaço zeiros). Restabelece-se, as- cido pela Pan Amerlcan homenagem à Polícia Mili
duzidas pelas in-dústrias do de tempo, deve resultar, sim, a situação existente World Airways supera o de tal' do Estado, bêrço e sus

país, a preços não deflacio- principalmente, das altera- antes de 1939, quando o ve- qualquer outra emprêsa de tentáculo da esgrima de
nados, ter-se-ia elevado' ao ções nos preços dos produ- lho continente figurava no transporte aéreo, nacional Santa Catarina.

\ dôbro, Essa avaliação, me- tos, e, em menor escala, do lugar mais destacado de ou internacional, daquele Grande é a expectativa
ramente aproximativa, ba-' aumento no volume fisico da nossj.s estatísticas de comér- pa.ís. em torno dessa prova; pois
seia-se nas recentes apura- produção. cio extérior. Dentro os pa í- De acôrdo com as in for- sendo, como é, a primeira
ções dos "Inquéritos Econô- Numa elegante reunião, ses europeus, a Alemanha mações, a PAA detém, atu- prova da F'ESC, ela consti- i l'rate das Vi �Smicos" para o ano de 1953. de senhoras e senhoritas da situa-se como o -maior com- almerrte, 101 dos 117 récor- tue o termômetro do que se-

U

Dentro de mais ou menos nossa sociedade, imprensa rtl'ador de produtos brasí- eles estabelecidos por em- rá a esgr-ima no corrente Besp,eratõ
·

s60 dias, serão concluídas no escrita e falada, foi inau- Ieiros (5,2 biliões de cru. prêsa norteamerical1lis,' des- a11'0. Ao q'"e se-sabe, o Bar- As 5 - 8hs.
. r18-

Conselho Nacional de Esta- 'gurado o "Instituto de Be- zeiros) e nosso principal de 1945 até a presente da- riga Verde, veterano e in- CJifton Webb Jean
As Bronquites (Aemãtí-

t.ística (IBGE) as apurações Jeza Record", que nada tem fornecedor (5,5 biliões de ta. '

victo campeão desde que Peters - Louis Jordan -
cas, Crôn icas ou Agudas) e

referentes "a 1954, o que re- a desejar as elegantes ire- cruzeiros). Os Estados Uni, Entre as maréas estabele- foi a FESC fundada, dispen- Dorothy Mc Guire - Ros- catarros), assim como as
presentará um importante quentadoras. O Sr. Osvaldo: dos mantiveram-se à frente cidas pela, PAA figura o sará grande parte dos seus sano Brazzi as suas manifestações (Tospasso' para atualização' dos Goulart e Sra. receberam I de. nosso intercâmbio comer. trajeto Tóquio - Honolulu elementos afim de uue os A FONTE DOS DESEJOS

I ,,' ses, Rouquidões, Resfriados,dados sôbre nosso desenvol- os convidados com muita I
era ,vendendo-nos 26,2 bí- de 6.080 quilômetros, realí- mesmos integram as equipes (Technicolor de Luxo)

vimento industrial. distinção. Usou ;la palavra liõe� de cruzeiros de merca- zado em nove horas e 18 mi-
. dos outros clubes, equili- Preços: 18,00 - 10,00 �ripes, são moléstias que

Os "Inquéritos Econôrní- o sr. Francisco Masca- donas e adquirindo 15,8 bí- nutos, melhorando assim em brando assim as fôrcas Censura até 5 anos.
atacam o aparelho respira-

cos" abrangem os estabele- renhas, e Dr. Siro Nunes, liões de cruzeiros. mais de duas horas a ante- afim de que possa haver -

tório e devem ser tratadas
cimentos industriais, locali- representantes da Rádio Nos doze_meses de 1954, rio:'. emulação. �INr, íi1.� iW:,1tl�--J c,�m um medicamen;o enér-
zados nos municípios das Diário da Manhã. Logo após as exportaçoes do Brasil ai- Esse tempo foi obtido com Esse desprendido gesta

_� _ !::! _;.i...!.__ ' gico que combate o mal, eví-
Capitais, que realizam ven- a cerimonia de inauguração cal1ça.ram 42 967 571 mil

I
a ajuda dos ventos de pô- que se manifesta despido do � c-,."

-

- tando complicações graves.
das anuais superiores a 200 do salão. Depois gostosa cruzeiros, ficando aquém pa que prevalecem nas al- clubismo que, se em algu- As Shs. Procure hoje o seu vidro de
mil cruzeiros. Em 1949, ano convidada pelos deligentes i

das importações, que se ele- tas camadas atmosféricas mas ocasiões é estímulo e Rock Hudson - Piper "SATOSIN" nas boas rar-
de referência do censo os Sr. Coulart e Sr. Burigo a varam a 55 238 775 mil cru- do Pacífico, sendo a PAA a fôrça, noutras é absorvente Laurie - em: macias.
levantamentos compreende- I Sra. Isolina Ramos Branco. zeiros. Nossa balança co. primeira ernprêsa de trans, e aniquilador, virá, não res- A ESPADA DE DAMASCO
ram 10 968 estabelecímen- esposa do Dr. Celso Ramos Imercial acusou, portanto, porte co_mercial a tirar pro-

tarn dúvidas, assegurar a

tos, Com uma receita total Branco, que foi a madrinha um deficit de 12271 204 mil veito dêsse fenômeno. continuidade da esgrima nos

de 59,3 bilhões de cruzeiros do. salão. Despois gostosa cruzeiros. Essas cifras f'o- A lista de récordes bati- clubes desta Capital.
ou o equivalente a 50,8% champanhe foi servido aos ram as mais altas até ago- dos ,p�la Pan American, na, F'ernando Murilo, Ro
dos 116,7 bilhões racensea- presentes. Estavam lá o Sr. ra verificadas em nossas AAmerlCa Latina, inclue um I nald 'Henry Fitzgerald e

dos na totalidade das indús- e Sra. Telmo Ribeiro, sra. trocas comerciais com o ex- v�o de 12 minutos de dura-I Tenente Alinor Ruthes, de
'trías do Brasil. Em 1953, Otilia Fialho, Senhorita Mi- terior. çao entre Barranquilla e

fenderão as côres do Lira;
êsses mesmos levantamen- riam Goulart, senhorita Te- Como se pode ver pelo re- Santa Marta, na Colombia, T�nente Hugo e Tenente
tos registraram 11 883 esta- reza Fialho, sra. Dalvier trospecto publicado no úl, bem como um de 3 horas e Leo, as do Doze. O veterano

,belecimentos industriais, so;o Pain Luz, senhorita Nice timo "Anuário Estatístico l� minutos estabelecido num �elito permanecerá no Bar
mando sua receita 122 bi- Faria, senhorita Alice Bar- do Brasil", as exportações voo de San Juan a Miami, e nga Verde, onde tentará 01'

lhões de cruzeiros. reto, 'Dr. J. J. Barreto, Sr. brasileiras chegaram à casa outro de 9 horas e 45 minu- ganizar uma equipe capaz
Se admitirmos que decor- Renato Machado. O Salão de um bilião de cruzeiros no tos 110 trajeto Rio de Jenei- ,de bater a dos seus, tam-

ridos quatro anos, a 'propor- Record está de parabens e ano de 1909 e as importa. [·o-qaracas. bém veteranos, advel'sários.
, ção das indústrias alcança- faço votos de muito suces- ções, no ano de 1913. Mais A PAA mantém também Ao que. se sabe, a prova
das pelo "Inquéritos Econô- so de duas décadas depois, em o recorde de velocidade en- que devel'Ja realizar-se no

1937, as trocas nos dois seno tre Nova York e Londres motivos de fôrça maior,
tidos haviam excedido 5 bi. de 8 horas e 55 minutos, � dia 21 de Abril, será, por
liões, só atingindo uma de-

. de Shannon, Irlanda, a Gan- motivos de fôrça maior,
zena de biliões após 1944 e der, Terranova, de 6 horas transferida para (') dia 5 de
1945.

.

Ultrapassamos em e 37 minutos. Maio, data do aniversário
1947 a ordem dos 20 biliões, da Polícia Militar.
em 1951 a dos 30 e em 1954
a dos 40 biliões, tanto na co

luna da importação quanto

•

ExperiatÍcia - '�,que explica a

fI/))
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Quando, há 47 anos, o Sr. Fridollno da Costa Rebello, atual
Chefe da Seção de Manufatura, começou a trabalhar na

'Fábrica Souza Cruz, eram produzidos 190 cigarros por minuto.
Desde então processou-se um extraordinário desenvol-
vímento técni�o. E hoje, com a sua vasta experiência,'
êle assiste à produção de 1.200 cigarros Continental
por minuto. Graças iii esta experiência, que é mais
fator para garantia de qualidade,

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

o VELEIROS DA ILHA IRÁ A PORTO
ALEGRE PARA AS REGAlAS DO

RIO GUAIBA DOCES -I
Aceitam-se encomendas de {docinhos eDl grande varie

dade; Tortas e Bolo de :-J'üi
va, Salg�dinhos para Bat!za
dos _. AniverSários e Casa
mentos. -

Rua eel. Melo e AIvin 17. '

Te!. 3.418

Soares, Rafael G. Linhares
(Bilitoti) e Francisco Magno
Vieira, Carlos Chierighini {: madÇl que os referidos vele
Aroldo Barbato, Joaquim A. jadores por motivos particu
Bello e Osvaldo Fernandes. I lares não podiam se ausen-

A chefia da delegação fi- tal'· desta capital no momen,

cou a cargo do Comodoro to. Lamentamos esta falta,
João Gonçalves Júnior e o pois, temos absoluta certezR

Juiz junto a comissão de 1'e- que muita falta irão fazt>l'

gatas será o Sr. Jorge Bar-- em nossa representação este"

bato. A embaixada do Velei.. dois grandes velejadores, pois
ros da Ilha deverá rumal' é sabido que a representação
com destino a Pôrto Alegre do Iate Clube Guaiba posslte
no proximo dia 22, viajando os maiores da vel!!, gaucha,
por via terrestre, Estranha- Ó regresso da representação
mos a não inclusão elo vele- do Veleiros da Ilha esta

jador Ademar Nunes Pires e marcada para a segunda fei

de Rafael LiJ.1hares. Procu- ra. Aos velejadores e mem·

ramos junto a mentores do

I
bras da embaixada do Ve,lei.

VISC saber das razões da ros da Ilha, os votos de VitO

não inclusão e nos foi infor- ' ria de O Estado Espol'tl voo,
, '

•
< ••

Na última quarta-feira es ..

teve reunida a diretoria do

Veleiros da Ilha, para tomar

conhecimento de um convite
feito pelO Iate Clube Guaiba,
para disputar regatas com o

Veleiros da Ilha, em home

nagem ao seu 25° aniversá
fio, a serem realizadas nos

prmdmos pias 23 e 24 do cór

rente. Aceito o convite, pro
curou a diretoria ouvir o seu

conselho técnico a fim de in

dicar as guarnições que re

presentariam o clube nas

competições no rio Guaiba,
E ficou assim constituída a

repres_entação do VISe: Luiz
Farias e Ari Silva, Pedro Go,·

mes Soares e Itamar Zilli,
Osvaldo Nunes e João Gomes

'CINE SAO JOSE'
-As 3 - 8hs ..

Audie Murphy - Ste
phen McNally
Cabof - em:

ONDE IMPERA A

TR.f\IÇÃO
Technicolor

Noticias da Semana. N°.
55 x 14. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Imp. até 14 anos

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

serva,

Susan

"0, ,)

LIRA TEMIS CLU'BE
PROGRAMA DO Mf:S DE ABRIL

DIA 23 - SABADO - ELEGANTE SOIRÉE com a no
tável orquestra do consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio
nal) e seus 4 cantores. Reserva de-mesas na Joalheria Mül
ler, a partir de 11 de Abril. Ingresso avulso exclusivamente
para associado na Secretaria do Clube, díàrlamente,

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

tecipada para o dia 9.

CLUB� DOlf oe ,AGOSTO
�

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

BE". Pela passagem do cincoentenário aniversário de
sua fundação.

Apresentáção da famosa Orquestra Internacional ..

LOS BIG BOYS
,

-

Única no género, com numeros de grânde comicida-
de ...

Reserva de Mesas a partir de, 2a• Feira, dia 17, na
secretária do Clube Doze, no hora rio das 8 ás 11 horas
diariamente.

. ,

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e lt'ichári�s de AçoRadiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.
'

Bombas Elétricas, Motores para, Bicicletas Toca
Di�co.s Ventil�dores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PROPRlE'TARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Regístro : Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Esireito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

'I'echnicolor

Quarlo de casal
Vende-se por ótimo preço

um belíssimo conjunto !Iara
,

quarto de casal de Imbuía
composto de cama, duas me

sas de cabeceira, um guat'da
roupa grande e um camisei-

As 8hs. 1'0 sapateiro.
Tyrone Power - 'Norma ' 'felefonar - 6225

Shearer - em:

1MARIA ANTONIETA V'iDANOVA SEMTEMÓ:áNo Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.

PARA OS HOMENS
Hoje todo homem pode,Preços: 7,00 - 3,50. ser 100% viril e pode serTmp. até 14 anos. pai, mesmo sofrendo de dis-

turbios de origem nervosa,
fisiológica, de nascenÇa e

de idade.
Esses disturbios são ago

ra compléta e cientifica
mente corrigidos por novos

médicos. Peça GRATUITA
MENTE, mais informações
à Caixa Postal 8536 - São

No programa.-
, Reporter na Tela. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
Sessão Popular

Doris Day - Gordon
Rae - em:

LUA PRATEA.DA

Mc

(Technicolor)
/No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Imp. até 14· anos.

As 8hs.
10) Noticiario Guaiba,.

Nac.
"

20) FLAGlmO DE DUES
Com: Amedeo Nazzari
3°) UMA MULHER SEM

AMOR: Com: Tito Junco
Preços: 7,00 - 3,50.
!1l'lP. a,t�.1,4 a;nos,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Expr
. vimanto

II _

IV mo

hoje. Esta previsão foi fei
ta pelo general Aler, em

palestra, pronunciada no

Instituto de Transporte dos
Países Baixos, à qual com
pareceram altas autoridades
aeron áutícas, O orador de
clarou que baseava seus cál
culos no contínuo melhora
mente dos aviões, que deve

rão, na época prevista, voar
a 900 quilômetros horários,
com um ráío de ação supe
rior a 10.000 km.

NUM ANO, TRANSPOR
TOU MAlS PASSAGEIROS
DO QUE A POPULAÇÃO

DE B. HORIZON'I'E
Durante o ano de 1954,

bastante expressivo foi o

movimento das companhias
brasileiras de navegação
aérea, relativamente aos

quilômetros e horas voadas,
cargas, bagagens e pas
sageiros transportados. Pa
ra citarmos um exemplo,
basta revelar que somente
a VARIG, no decorrer do
ano passado, transportou
405.058 passageiros, ou seja,
mais do que a população de
Belo Horizonte, capital do
Estado de Minas Gerais,' se
gundo o último recensea-

EXCURSIONISTA ':4RNOlOO ..1i!U1Jmt'
-�PEQICIQN,Á�lO=

FUNDADO EM 16-9·54HOSPITAL DE CARIDADE
DA

Irmandade do Senhor Jesus

dos Passos
O movimento de assístên-

mento.
ela aos indigentes durante

Telegrama de São Luiz,' os' meses de Janeiro, Fev!.'
-Maranhão, revela que um retro e Março do corrente
jóvem de nome Manoel Silva ano, foram os segllix�te.s: IMatos inventou um apare- Consultas, 4133; Cur!Ü,VOS,
ho que evitará os desastres 5061; Exames laboratório,
aéreos. Trata-se de um sim- 777; Raios X, 420; Ondas

pIes engenho que, adapta- Curtas, 256; Raios Infra Ver
do ao avião, tará o mesmo melho, 194; Raios Ultra v:o

planar, tão pronto ocorra' leta, 45; Corrente Elét.I'jc�L,
pane nos motores. Falando 55; Metabolismo Basal, ia:
à imprensa, Manoel Silva Elétrocardiograma, 10; Ra

Matos declarou: "Trabalho! dium, . 6; Broncoscopia, I;
para o gênero humano e me Tubagem duodenal, 5; Ionl
coloco acima das ingratí- sações, 10. Oxígenoterapía.
dões e represálias. Não de. 26; Anestesia pelos gazes, 44:

Eletrocoagulação, 34; Bistu
ri Elétrico, 6; Transfusão de

I
---��---------------

Sangue, 23; Inhalações com

Ipenicilina, 33;_ Injeções, .:" Pa rtl CI· p'ara-O !!,::�";�.�,.�-..�r"",.l'..'15908; Operações, 511.e 1"01" I

Y
���

mulas aviadas, 11904, ) '�iro1fli �li!,�;P��,Er'4 ',_..

"""'r.-""�"""'l'<b'''�;?io.,'':;�i� -tt v :O:�"'7f..,:�;.�'1'i<"�.;1:: -e- � \,���;;f-��r�":l�il.;1l�C�
. Eruaní Tolentino de Souza

.. ,

Otavio Alves Branco
e e

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

par a V. S. e Exma, familia, par a V. S. e Exma. família
que contrataram o casa- que o seu filho Caíuby con

mento de sua _filha Nanci- tratou casamento com a

Maria com o Sr. Caíuby Al- Srta. Nanci-Marta Tolentino
ves de Almeida. de Souza.

CASA MIBC.LANIA &lI_tn. Florianópolis (SC), 9. Conchas CSP), 9. abril,
abril, 1955 1955

,bQ.td0ra doa 1Ud.I� aC.A.

Vitor, Valvu.lu • Dflcu.

.

,JE°ÉÕV"",E_M�C_A_:r._AR_INE��?S·!
AGORA, QUE SURGIU A rIJA SOCiEOAOE� TERÁS

�AIORES OPORrUN1DAOES DE: CONHí!:CER A

TER·RA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO
•.
EN =

VIA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENO�E �

CO A CAIXA POSTAL. 4à9� FLOR!ANÓPOUS�S.C.

- "As Repúblicas Americanas dão mostras de compre
ender que os sucessos que se estão desenrolando no México
atingem aJgo 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

sanimarei, embora não en

contre apôio e ninguem se

interesse pelo leu invento.
Todavia, levarei minha ta,
refa até o fim".
A Marinha americana

anuncia que experimentou
com êxito um aparêlho cha
mado "Plataforma Voado, REAL AEROVIAS. Ter

ças Quintas e Domingos, de

Florianópolis, para Curití
ba, São Paulo e Rio, decolan
do as 9,50: Reservas pelo te

lefone, 2358.

ra", que decola vertical
mente e permanece suspen
so no ar como um helícópte
roo Diferentes, porém, dêste
último, as hélices da "pla
taf'orma" estão encerradas
em "caixas", a exemplo das
pás de um ventilador. O pi
lôto fica de p-é no centro da
"plataforma" e a dirige sim,

plesmente fazendo cair seu

próprio pêso do lado onde

quer ir.
O general L A. Aler, dire

tor-presidente da K. L. M.
(Companhia Real Holandesa'
de. Aviação) demonstrou

confiança no futuro, pre
vendo que, em 1970, o trans
porte aéreo será três vezes

mais desenvolvido do que
atualmente e as tarifas cus

tarão 50% menos, em rela

ção aos preços cobrados

1.11.,,# .

._

i
1 f

. '

TAC.-Traaspertes Aéreos
Cataríaense S.A,..

PRECISA-SE
Auxiliar de eseritô

rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR" Aviso aos §r�. Acionistas

REAL AEROVIAS. Se- . .Acham-se à disposição dos .senhores acionistas, no

escritório desta Soeiedade, à rua Felipe Schmidt 14 nesta

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

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

Florianópolis, 9. de abril de 1955;
Luiz Fiuza Lima

Diretor Superintendente

gundas, Quartas e Sabados,
de Florianópolis, para Por
to Alegre, as 16 :00 horas.
Telefone para 2358 e faça
sua reserva.

EXAME PERIóDICO DOS

IDENTES
de. - SNES.

Bons dentes são índíspen- j
'.�� _

sáveis à saúde. É aconse- \
'l lhâvel mandar examiná-los, R . I

-

S P Bpor um bom dentista:, d; 6 epresen açoes para.. "

em 6 meses. Imprescindível Aceito representações de firma que queiram espandír
o exame dos dentes aos 6 s/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja, de
anos, quando surgem os pri- pósíto e selecionada freguezla.
melros molares permauen- Dou rererencías comerciais e bancarias.
teso cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua Camomil, 137

Cuide dos dentes, se -- SÃO PAULO -'-

quiser defender a saú-

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se.

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar. "or

I ENTRADA FRANCA

cinema Sonóro
Vende-se ou troca-se por

outra mercadoria um proje
tor de cinema sonóro, de 16

,

mm, com transformador.
Tratar à rua Major Costa

13.

CASA.
Aluga-se para pequena

família.
Ver e tratar à rua Duarte

SchuteI. nO 82.

A C I T E
Agência
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Pu blicidade
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Preceito do Dia

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA
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AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade: ;�j;;':'"
J

100 a 1.000 litros.

j I 'I "

. t' j
r

�

> .'"
"#'

�' .....

jr ���i�::: .nO:e�:::', '�:�i�!�,!.,. _._ ._. _ ..

t.';. Construção sólida, sendo a caixa ;interna de COBRE ..

I' revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
.' , Resistência' do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle autómático de temperatura poc T_f.RMOSTATO.

.
.

que proporc;iCina grande EC:ONOMJA.

j'J
.

.. �:'J,';' '.", GARAN
..

Te �""'Q��':' FA6RIC:-;'.(---(t,/�'.•

"-','
Vd :K'tI l, ...

Y � ln
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."'" ,��<'� C. ft AMuOS �.A. CI mér�cjo e. P Qêlic�as
"',' ,;,::,,;;;:�' Rua· �!,ãO Plntol 9 Fpohsu ....Sta.Catarlna :"'::'�__ ,_.-
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AQUECEDOR

ELÉTRICO

r�4-
IMERSÃO e CHUVEIRO
, _dIoiI_�......

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• AQu�cimento ultra rápido,

• Jito abund ..nte na ternpe-
I. ,. ratur.. de�ejada.

�,
o MISTURAOOR' DÁJ(O, de reg'"

logem in$tontoneo. permite Q

moior 4isçolo de grodlloçõe. ..
TEMPERATURA. �

----

-'0

.I

Precisa-se
.

No Estaleiro Aretece
MECANICOS

SERRALHEIROS
TORNEIROS

Telefônes: 2.266 e 2.212.-

Peças pára 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.

SANGUENOL
TONICO DOS CONVA'LESCENTES

""

TO�ICO DOS DESNUTRIDOS .

tônicos: Fósforos,'Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDOS - DEPAUPE-
R A DOS, ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a tonifica-

•

ção geral do organismo, com o

Srs.lndustriais e Co·merciantes
Para: MECANIZAÇÕES CONTÁBEIS, Sistema' FRONT
FEED E RUFF -

Re'Visões, Planificações e Auditorias Contábeis. .

Organizações de Sociedades Anônimas e Outras Es

pécíes Jurídicas de Sociedades Comerciais;
DIRIJAM-SE

A ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA.
Cx. Postal 150, Rua 15 de Novembro 78, - Lajes

Enel. Te!.: CONDE Santa Catarina
Resp. Técnico Resp. Jurídico
L. Lisb�a - Contador Dr. Evílásío Caon, Advogado
Aceitamos serviços e consultas para todo o Estado de

Participação
Leendro Vieira. de Souza Laudelino Joaqaím da Silva

e i e
'I

Maria Santos, Souza ,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 Marta. da Glória

. casamento coi'il'a sta. Maria' contratou casamento com o

da Glória Silva. - 1 sr. Walter Vieira de Souza..
Walter e Maria da Glória

Confirmam
/

F'loríauópolis
13-4-1955

São José

13-;4-1955

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

PA.I.I ��' cOJ
/ ,,_... nos \lAP�JOS .
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o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 20 de Abril de 1955

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

ço; DOMINGO DIA 24 DO CORRENTE
30 - F'ixar e determinar a distribuição de dividen- Grandiosa séírée em homenagem ao ''ROTARY CLU-

dos; . RE". Pela passagem do cincoentenário aniversário de
40 - Eleição do Cons�lho Fiscal; sua fundação.
5° - Prestação de contas da Diretoria; Apresentação da famosa Orquestra InternacionaL,
60 �,"�;l;�era�' "sô�l'e matéria f�_.;,:n!�r��S�,;OCial. LOS BIG BOYS

� ..._--- -,� r

A V I S O Única no geneco, com numeres de grânde comicida-
de, ..

Acha-se à disposição dos senhores acionistas os do- Reserva de Mesas a partir de 2a. Feira, dia 17, na
cumentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, secretária do Clube Doze, no horarío das 8 ás 11 horas,
de 26 de setembro de 1940. <, diariamente.

.

São João Batista, 14 de abril de 1955.

Prefeitura Municipal
de Flcrícnopche

"

rarangua
maioria a lei não existeEDITAL

mente, objetando uma série
ide paeudo-razões, que não
puderam alcançar eco entre
os integrantes da oposição.
Essa obstrução ostellJli

vamente ilegal do pedido de
informações dirigido ao Pre
feito, deixou-nos entender,

Raulino Horn Ferro e �Outra. Abrir uma Rua. de modo claro e positivo, a

Bertoldo Serafim. Baixa do imp. Predial. intenção de colocar o sr.
Delfino Ferreira Certidão. Walter Belinzoni à margem
Antonia do Lago Alves Entrega de Ruas de todo e qualquer escla-
Nilo Andrade Pagamento ree imento relativo aos seus
José Ramos Ferreira Isenção do Imp. Predial atos administrativos e, con-

679-55 José dos Passos Sardá. Isenção do Imp. Predial sequentemente, afastando
por 15 anos o do povo, para o qual de
André de Melo Gomes Isenção do Imp. Predial veria estar çlirigida tôda a
Sebastião Amaral Acrescímo de Madeira sua atenção.
Agricola Bruno Registro de Carteira Nessa defesa intransigen-
Artur Silveira Modificação no Prédio te do Prefeito uma verda-
Campolino Fernandes de Aquino Consto de Casa deira cortína de fumaça
de Mad. OCultando a explícvação de

751-55 Ald. José Candido Acréscimo seus atos administrativos
677-55 Aciolí Maria de Jesus Consto casa de Mad. (F) -, os Vereadores udenis-
676-55 Luiz Gonsaga Valente Pede Remoção, Baixa de

I tas têm ultrapassado ao li
I mites de suas atribuições,
I inclusive f ingin do ignorar
i
as leis que regem os tra-
balhos da Casa. E tanto �
assim, que se negaram ao
encaminhamento do 'pedido
de informações ao sr. Wal
ter Bel inzoui, apesar de a

Lei Orgânica dos Mun ici-
.

pios estipular em seu arti
go 60:

"Qualquer Vereador po
derá solicitar, por intermé
dio da Mesa informações ao

Prefeito sõbre a marcha dos
negócios administrativos ou

outros de sua competência,
importando crime de res

ponsabilidade a recusa de
informações" e de o Regi
manto Interno da Câmara
Municipal de Araranguâ, em
seu artigo 81, estabelecer,
entre outras coisas, que
"o encaminhamento de pedi
do de informações ao Pre
feito indépenderá de 'assen
timento do plenário."
Não obstante, apesar da

nitidez dos termos legais,
os Vereadores :situaci.anis"
tas f izerarn proceder' a uma

votação para o encaminha
mento do requerimento, plei
to êsse que só poderia ter

Com êste vaololf' V. S.um resultado final favorá-
db"i ..;;_ umtl. ednta. quevel à UDN, já que ela é ma-
Ihe,.ende�jul"ócom.jorttár'ia na Câmara, 'J'!''' penso.doro.

Mesmo que o ,encaminha- ê���-�-�ª-�ê-��-�-�-:fEl*flI�� Ii;Vól"';' pól'ó seuó I'esidên-mento de requerimentos
I i Cli�umlindoeútilp,.e5�"t�;desta natureza dependessem umEID.JSS/MO eOFREde )4Ç?O (JROMADO.

da aprovação do plenário,

l3 . Aprocu.r'! hoje" NOVOdeveria a situação aprová- ""-ICO. G��íf':"lííi CO-LAlo para que, desta maneira" I� 1"",1 �

II ,'R.uc. Y�IlV, 16pudesse cientificar o povo
..... FL.ORiAtiO?Oi.IS _' s...:'1TA CATARINA ""HD"",",da honestidade dos homens'

do govêrn o. E o Prefeito,
en tão, deveria ser o primei-
ro a mostrar-se favorável ao
seu próprio pronuncíamen
to, nêstés casos. Mas essa

obstinação da UDN em evi
tar o pronunciamento do

Executivo, está a indicar

que, realmente, existem di
ficuldades para justificar
alguns dentre os pedidos de

informações dirigidos pelos
Vereadores da oposrçao,
Provàvelmente, os próprios
representantes udenistas
acham demasiado gastar
Cr$ 53.115,60; somente com

zeladores, na estrada do

Arroio do Silva, quando até
os próprios' Vereadores da

situação sabem que alí não

existem zeladores efetivos serviços mecânicos e lubri
capazes de perceber tão vul- ficações; e Cr$ 36.913,00,
tosa quantia, como sabem, com motoristas e despesas
também, que o Prefeito te- de viagens. Ou por que, dos
rá dificuldades em explicar Cr$ 73.317,50 arrecadados
por que, só nessa estrada para o Hospital Bom Pas
(por sinal, uma das piores t01', não foi entregue um

do Município) foram gastos, centavo siquer à direção ,da
ao todo, Cr$ 99.422,90, sem quele nosocômio, corno, ago
serem computados os ser- ra, estamos habilitados a

viços alí executados pelo ca- afirmar.
minhão da Prefeitura. Ou Expusemos aí, com exa

por que, no decorrer do ano tidão e honestidade, os mo

passado, unicamente com Uvas por que se opuseram
êsse caminhão, foi dispen- as bancadas do PSD e do'
dida a quantia global. de I PTB a aprovar as contas do
Cr$ 234.241,90, dístrihuída I Prefeito Walter Belinzoni e

da seguinte maneira: Cr$.. os leitores poderão julgar a

82.041,00, com óleo e gaso- quem pertence a razão.
Jina; Cr$ 115.287,90, com �.

•

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 in�sadas:

NUiVIERO NOME ASSUNTO

633-55
582-55
13-55

445-53
581-55
556-55

30-55
489-55
168-55

52�-55
538-55

USINA DE AÇÚCAR TIJUCAS S/A
. ,�������

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINAIUA
Imp. e Dem, de 3 casas. Desmembramento
Manoel Vieira de'Melo "

" � 'li ,«<li ',� j�,n���
Pelo presente, ficam 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, Munícipío
de 'I'ijucas, Estado de Santa Catarina, a fim de delibera
rem o seguinte:

606-55
525-55
528-55
577-55
709-55
625-55
448-55
706-55

IISimão Gonzaga
Simãó Gonzaga
João Honorio da Silva "

Dante Bonetti Acréscimo em Prédio
Ivo SelI " .. "

779-55
335-54

Julio Vieira Consto de Prédio
Odilon B. Vieira (Pranctsco Jacinto Símas) Cer..
tidãa-Diversa
Odilon B. Vieira (}Ilario Peres) Certidão
Odilon B. Vieira (Euclides Machado) 'I'ransf. de

ORDEM DO DIA

Terreno

382-55 Odilon B. Vieira (João Francisco de Souza)
Tranferencia De 'I'erreno

Certifico outrossim que, findo o prazo in dicado.. 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 11°. 127 de 14 de Janeiro de 1952.

Diretoria de Administração, 13 de Abril de 1955
Natercia Lemos Müller

Chefe do Expediente e Pessoal-

;::r "� •.

LIRA TENIS CLUBE Cesar Bastos Gomes

.� , PROGRAMA DO .l\'IÊ� DILA!UUL
.

DIA 23 � SABADO -' ELEGANTE SOIRÉE com a no-

t$.ye,LOrqlle13tra, 90 ,ç,I?,!1"ê.,ar;rasI_o Ç�HQPl�H;O (Rádio_, Na��:o:
nal) e seus 4 cantores. Reserva de mesas na Joalhel'la Mul

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

DIA 30 - SÃBADO - Soirée às 22 horas.
AVISO _ A soírée programada para o dia 10 foi an-

tecipada para o dia 9.

DR. INGlETTO
Diagnóstico-Tl'ato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria _ Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetrtcía - Urolog'ia - Endocrinologia.

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

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

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

.

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

marcada.

Excelenle Oportunidade
o Departamento de Vendas da Toddy do Brasil S. A.

oferece ótima oportunidade a dois rapazes, solteiros, de

28 a 35 anos de idade, que estejam dispostos a viajar por
todo o Brasil. Cartas enviando fotografias, dando refe

rências' e capacitação bem como salário desejado, para a

Toddy do Brasil S, A. - Rua dos Inválidos, 143.
- RIO DE JANEIRO -

. Expresso Florianópolis Lida.
��!f·--

Transporte de cargas em geral entre ,

�
,

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.
.
COM� VIAGENS DIrut'f4S E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: CURITIBA FILIAL: BAO PAULOMATRIZ: FLORIANÓPOLIS
. , " Escritório:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n.135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

,

End. TelegrãfiCQ:
Sandrade e Transpolis

-0-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegrátlc�
Santidra e, TI:anspol1s

-o-

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico: "

sandrade e Transpolls
-0-

(Agência no Rio de lanelro e em. Belo Horizonte �om. tráfego m�tuo até

São Paulo com � Emprêsa de Transportes Mma.s Gerais SIA.)

Dr. E. Moennich
Círurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos _'fratamento atual da Píorréía,

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 bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

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

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

Participação
Leandro Vieira de Souza Laudelíno Joaq'llim da Silva

Maria Sa:t08 Souza ., Maria Ferre�ra 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

S'ão José
13-4-1955

CLUB� DOZ� D� AGOSTO

....

Casa "Eureka"
Rádios, 'I'rausfoerrradm-ss, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gasolina, 01eo Crú; Cofres e Fichários de AçoRadiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.
'

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, MaterialElétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O,P. - Técnico forma-.

do na Europa
.

PROPRIETARIO: OTOMAR GEOR6ES BOEAn!
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua Cel. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis -, E'stado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

,

-O MELHOR JURO'-

:<0-%·
,, .•.:< ,.::.' ,

,::.,

�t; ;,�,
",<

.... ",

"

;J.E,QSll,0S :'�'U,���.';
BANCO" AGRICOl�A'
j:4�;j(U.'�'I'RAJÀI(O: 16

"

. ;.�,,,�,,, :'"
- .

�

\<; {; ",ORIA"6'DL'�'
. ,;!,;s,.,_i:- -,'

.

Quarto d,e casal
Vend!l-se por ótimo preço

um belíssimo conjunto :vara
quarto de casal de Imbuia
cómposto de cama, duas me

sas de cabeceira, um guarda
roupa grande e um camisei
ro sapateiro.
Telefonar - 6225

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

DOCES
Acertam-se encomendas de

docinhos elli grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa-
mentes,

.

·"1
Rua �el. Melo e Alvin 17.

Te!. 3.41B

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



- SESSÃO DO DIA 18 _. Setor Educacional d) _" Em quantos estabe-
Lida e aprovada a ata e li- O dep. Paulo Preiss, do lecimentos se vêm mantendo

do o expediente, tiveram íni- PSD, inscrito na hora do ex- os serviços médicos? Em
cio os trabalhos da sessão do pediente, ocupou a tribuna, quantos existe. efetivo servi
dia 18 do corrente, sob a em seguida, para fazer lon-

ço dentário?
presidêncie do dep, Antônio ga e apreciada análise no se·· Sala das Sessões, em 18
Gomes de Almeida. tal' educacional. de abril de 1955
Congregação ela Doutrina (O seu importante díscur- Paulo Preiss

Cristã ue Itajaí so, será publicado oportuna- DeputadoEM NOSSA REDACAO UMA AMOSTRA DO l° JACTO DE

.NOVA OLINDA P()R, GENTILEZA DE UM CONTERRA- - Outros assunto - mente) Remoção de Professora
Como primeiro orador íns- ORDEM DO DIA O dep, Alfredo onerem, doNEO QUE LA' ESTEVE

críto na hora do expediente, Licença para Deputado PSD, leu
I

telegrama prece-A Imprensa de todo o Brasil e do Mundo tem se .cl-
dtado, últimamente, para o Estado do Amal'.on.as, onde, em ocupou a tribuna, o dep. Foi concedida licença te dente de Mafra, apelando

Bahia Bittencourt, do PSD, sessenta dias, ao dep. Paulo fosse tornado sem efeito oNova Olinda, surgiu o melhor petróleo já eonhecído.
dPara, depois de tecer consí- Bornhausen, para tratar e ato que removeu professoraNa agóra famosa cidade de Nova Olinda, às margens .

deracões em tôrno da citada interêsses particulares. FOl daquela cidade. Em aparte, odo Ma'.:ül'a, surgiu o precioso petróleo, de cujo 1° jorro, -

ldCongregação, ler carta, justi.:. convocado o Dep, Gera o Dep. Nazareno Neves, in-por especial deferência daquele nosso conterrâneo, se en- _.

ficando apresentação do se·· Guinther, que não quiz ter- formou que o ato de remocontra em nossa redação uma amostra.
guinte Projeto de Lei: minar sua licença. cão ora trazido ao conheci-

PROJETO DE LEI NR. Pensão de mil cruzeiros �1e�to da Casa, já havia si-
Declara de utilidade pú- Discussão e votação do do tornado sem efeito.
büca a-COl'�gregação da projeto de- lei n. 168/54 Os aumentos de impostos e

Doutrina Cristã de tta- Concede pensão de mil cru- funcionalismo
jaí. zeiros ao sr. Eugenio Pereira O Dep. Sebastião Neve»,

Art. 1.0 _ E' declarada de dos Santos. voltou à tribuna, para dizer,
utilidade pública a "Congre- Foi aprovado. Vai para a entre outras coisas, que o

gação da Doutrina Cristã de redação final. aumento do funcionalismo (>
Itajaí", com sede na cidade Reparos necessál'ios improdutivo, visto que, an-

do mesmo nome. Em explicações pessoais, tes de ser concedido o au-

Art. 2.0 - Esta lei entra vem à tribuna, o dep, Estiva- menta, o comércio, por ante
em vigor na data da sua pu- let Pires, para fazer certos cipação, aumenta em per
blicação, re \ ogadas as dís- reparos à oração do Dep. centagem elevada, o preço
posições em contrárío.. Ronieu Sebastião Neves, na das utilidades. FOl aparteado
Sala das Sessões, em 18 parte que se refere às crítí- pelo Dep. Estivalet Pires,

de abril de 1955 cas em torno do aumento de contrariando o ponto de vis-O Catarinense Manuel Brasil, ráelio-te-Iegrafista da Panaír, impostos- para pagamento ta do orador.entre os da Caravana que assistiu ao 1° jorro do Bahta Bítteneourt dos funcionários públicos do Ginásio de Mafraprecioso liquido Deputado: Estado. Foi aparteado pelos O Dep. Pedro Kuss, do
O orador, antes de deixar dep. �Sebastião Neves, Laert PSD, fez apêlo aos Poderes

a tribuna, apresentou reque- R. Vieira, Lecian Slowinski Públicos, em referência a

rimento, propondo fosse te- e João Colodel. assunto ligado ao Ginásio de
legrafado aos exmos. srr. Pedido de mtormações Mafra.
Presidente do Senado e Oà- Em seguida, o dep, Paulo Ponte sôbre o- Rio Uruguai
mara, Ministro da Viação e Preiss, do PSD, apresenta i.l. O Dep. Miranda Ramos, do
Diretor Portos e Canais, pa- consideração do plenário, PTB, teceu oportunas con

ra que as obras do cais do requerimento encaminhando siderações em torno do pro
porto de Itajaí, não paralí- o seguinte Pedido de Infor- jeto de ligação do Estado de
zassem. macões: Santa Catarina ao do Rio

Sementes de trigo Pedido de informações Grande do Sul, através de
O dep. Paulo Bornhausen, 1 - Para melhor se poder uma ponte sôbre o Rio Uru-

da UDN, falou sôbre a dís- julgar e apreciar o setor da guai, no lugar denominado
tribuição e restituição de "Educação", incluido no JOIO-EM. Foi aparteado pelo
sementes de trigo. Apresen- "Plano de Obras e Equipa- Dep. Vicente SCheneider, do
tau requerimento, no sentido mentos", solicita-se o seguín- Partido Integralista.
de ser telegrafado ao xmo. te: Aumento de passagens dos
sr. Ministro da Agricultura, a) - Possuem tôdas as onibus São José e Palhoça
com apêlo de solução tavorá- unidades escolares, e de mo- O Dep. Ivo Silveira, do .,

vel aos triticultores. do especial as escolas isola- PSD, trouxe ao conhecímen
Defendendo o Plano em no- das e- escolas reunidas, todo to da Assembléia, do que es
me da UDN a favor do au- ma�erial didático para uma tá ocorrendo em São José e
mento do Imposto de Vendas bôa "aprendizagem? Palhoça, com referencia ao

e Consignações b) - Em que datas foi aumento absurdo das passa-
Ocupou, após, à tribuna, o entregue aos diversos estabe- gens de oníbus, e consequen

dep. Sebastião Neves, para, lecimentos de ensino o ma- temente, caso não sejam a
na qualidade de Membro do terial de consumo destinado tendidos os proposítos da
Diretoria da UDN de Floria- aos anos de 1951, 1952, 1953 e Empreza concessíonarta, a

nópolis, tecer considerações 1954?
_ paralização dia 20 dos oní

favoráveis ao Plano de 0- 2 _ Objetivando-se, no bus que trafegam por ali.
bras do Govêrno. Disse que ano em curso, suprir as de- Terminando sua oração, fez
o aumento de imposto de ficiências e pouco rendímen- sentir aos Poderes Públicos,
vendas e consignações não to escolar, onservauos em a gravidade de tal assunto,
vai encarecer o CUSTO DE anos anteriores, deseja-se e apelou ao Líder do Gover
VIDA. RespondEmdo a um saber: r no, no sentido de ser toma
aparte do Dep, Osny Regis, a) - As novas unidades do conhecimento das acor
do PSD, afirmou que as ma- escolares, criadas no corren- rêncías que se vêem notando
nifestações dasEntidades de te ano, já foram tôdas su- últimamente, com reterencía
Classes contrárias ao au- prtdas do indispensável ma- aos aumentos das passagens,
mento do vendas e consigna- terial didático? tirada dos ônibus da linha, e
cões não têm nenhum valor. b) - Em que data recebe- constante desrespeito ao ho
À finalidade dessas atitudes ram os professores o mate- rário obrigatório de trânsito.
das Entidades, é acobertar rial de consumo para o cor- Em aparte, o De]>. Nazareno
os seus associados para não rente ano? Neves - Ltder do Govêrno,
pagarem os seus impostos, c) - QuantGs estabeled· disse o sr. Governador tem
devido ao Estado. Até hoj� mentos de ensino vêm for- conhecimento do que está 0-
- continuou __:. as Associa- necendo a "sopa escolar" correndo. Está aguardando
cões Comerciais, não fize- dêsde o início das aulas do porém, para ver se pode ou�am, porém, nenhum movi- corrente ano? Quantos não pode ser concedido ° tfll
menta para que os seus asso- estabelecimentos não o fa- aumento, por parte dos 01'-
ciados pagassem regular- zem? - Por que? gãos competentes.
mente todos os impostos et,�.

Perguntado pelo Dep. I'10

Silveira, do PSD, em aparte,
se. o aumento de imposto do
vendas e consignações para
pagamento aos funcionários
é mal aplicado, respondeu o

orador que, _ economica
mente, é mal aplicado. Já no

caso do aumento para aten-

IrO FISCAL der as despesas com ó Plano
ELEIÇõES PARA MEMBRO D.O CO�S:F2_L de Obras, não é mal aplica-

O Il1Stl·tUtO de Aposentadon_a e Pensoes dos Comer-
f d do, no seu entender. O dep.

ciários pela Comissão Local de Eleições, na orma °
SebastiãO" Neves, ainda, naartigo'12 das Instruções baixadas pe��A D�partam��to tribuna, fez criticas aos jor

Nacional de Previdência I Social, em obe lenela .ao ar IgO
nais da oposição que vêem

30 da Lei nO 2.155, de 2 de janeiro de 1954, CONVOCA
combatendo o aumento ào

os Senhores Delegados-eleitores: 1) representantes dos
imposto de vendas e consig

Sindicatos de categoria profissional (de empregados) .a nações, e adiantou, entre ou

comparecer às 9 horas do dia vinte e oit� (�8) de abl'll
tras considerações, que o

do corrente ano, e 2) representantes, de Sll1dlC�tos de ca-
governo não pretende fazer

tegol'ia econômica (patro�-ais) a co�parecer ,as 9 horas
política com o Plano de 0-

do dia trinta (30) de abnl do corrente ano, a sede des-
bras, aquisição de jeeps,

ta Delegacia, sita a rua Felipe Schmidt nO �1� 1° andar, construção de uzinas elétri
sala da Secretaria, nesta Capital, para a elelçao, em .As- cas, estradas asfaltadas etc.
sembléia de Delegados-eleitores, dos Membros EfetIvos

O Dep. Alfredo Cherem, do
e Suplentes do Conselho Fiscal do Instituto, das respec- PSD, em oportuno aparte
tivas categorias.

. perguntou ao orador: "Se
No caso de não ser alcançad? o quorum pr�vlsto. no govêrno não pretende fazer

Parágrafo único do art. 21 das cItadas Instruçoes, lsto política em tôrno do Plano,

é, a presença de, pelo menos, 2/3 (do.is terço�) _ dos �e- como é que o dep. Sebastião
legados-eleitores da respectiva cat�go�'la, a. el�l�ao: ass�m Neves, ve:rn fazer a defesa

transferida será realizada, no prImeIro dIa utII )mlOcha- dêsse mesmo Plano, em no-

t a, mesm� hora e local; com quaiqufrr número de Dele- me da UDN". Foi aparteadoo,
_.. .

tgados presentes, independentemel:_te de n,ova convo.ca�ao. ainda, �elos dep� Estivalco

Francisco Câmara Nelo Jo�.? .BaptIsta Bo_nn�s�l� I Pires, ��r�nda R�mos, e La·

Dei�gado PreSIdente C. Local Elelçoes ert R. VleIra.
. . ..

Florianópolis, Quarta-feira, 20 de Abl'íl de í955

PETRÓLEO DO AMAZONAS EM
FLORIANO'POLlS

Então não teremos dúvidas de que realmente existe o

precioso liquido, o petróleo que jorra em abundância, num
concurso valoroso, acrescendo seu destaque dos demais do
Brasil, porque mais puro, oú, como proclama o Governador
Zacari'as de Assunção - "

... é puríssimo, é muito díferen
te ao da Bahia".

Acontecimento verdadeiramente entusiasta, sentiu .

o

Povo daquela cidade, quando aguardava, na mais expres ..

síva das expectativas, o primeiro jorro do petróleo.
Um "Catalina" da "Panair" para o local se dirigiu, sob

o comando de Beltrão, conduzindo ainda nessa viagem ex

traordinária, uma lotação, da qual fazia parte o nosso

conterrâneo Rádio-telegrafista Manuel Brasil, que há anos

vem exercendo o cargo de Chefe de Estação na cidade de
Manáus.

Este nosso conterrâneo, entusiasmado com o aconte
cimento enviou para sua família aqui residente, uma

amostra' do que foi colhido quando do primeiro jorro, que
nos veiu às mãos por íntermédío de sua sobrinha Prof.
Olga Brasil.

Esta amostra, como não poderia deixar de acontecer,
vem despertando' grande interesse nesta Capital, tendo
sido procurado por muitos que desejam ver, de perto, não
escondendo mesmo uma certa e natural emoção.

Assim o catarinense, vendo a amostra do petróleo de

Nova Olinda, compartilha com a alegria exuberante de

seus irmãos amazonenses, com os quais se congratula com

o precioso legado ao Brasil e que, estamos, certos, num

'futuro não muito distante virá enriquecer, como merece, li

grande e Imperecível Pátria.
O PETROLEO DE NOVA OLINDA TALVEZ SEJA UM DOS

MAIORES ACONTECIMENTOS DE SEU GítNERO
Comentário do Orgão da Indústria Petrolífera Americana

TULSA, Oklahoma (UP) _ O "The Gas and Oil Jour ..

nal" diz que a recente descoberta de petroleo em Nova

Olinda, talvez seja o maior acontecimento de seu gênero
no hemisferio Ocidental, desde a descoberta de Ledue, Ca
nadá e na bacia de Willinston, nos Estados Unidos.

Depois de dizer que se trata de um dos dois unícos

poços de exploração perfuradas no Amazongs, afirma a

revista: "Se as posteriores perfurações confirmarem a

atual promessa da bacia, poderíam. aliviar a posição eco

nômica da República onde é mais escasso o petroleo na

América do Sul".
TESTE DEFINITIVO EM NOVA OLINDA

RIO, (C.P.) - Os trabalhos de perfuração dos novos

poços de petroleo em Nová Olinda estão prosseguindo com

intensidade, segundo informou á reportagem o coronel Ar
tur Levi: "Todas as providencias estão sendo tOI:11adas pa
ra o teste definitivo no primeiro poço e outras perfuraçõe.s
estão sendo realizadas no mesmo local.

E O ITA �
�, �

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E' PENSõES DOS

COMERCIA�IOS

Delegacia de Santa Catarina

NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Segundo cabograma de ôn

tem, soubemos que o sr. De

putado Braz Joaquim Alves,
presidente da AssembléIa
Legislativa, óra no Rio em

objeto de serviço, comparece-
1'a na t�rde de ôntem ao Su

prêmo Tribunal Federal, a

fim de tratar de assuntos do
interêsse da Assembléia Le-

Na parte do Estatuto, o

Sr. Governador não concorda

Uma dessas leis é da ini
ciativa do Poder Judiciário
e trata da criação de co-

marcas. A outra é ° Estatu
to dos Funcionários Públicos
do Estado, ambas vetadas
pelo Governador.

gislativa, presos a represen
tação que o Sr. Governador
do 'Estado fizera contra as

Leis 197 e 198, votadas peI:::.
Assembléia.

que sejam estendidos aos ex

tranumerários os mesmos di··
reitos de que gozam os fun,·
cionários do quadro.

-Comunicação.à Praça
Avisamos aos senhores embarcadores e clientes em

geral que a partir do dia primeiro deste estamos obedecen
do novas tarifas de frétes, acatando as instruções do nosso

Sindicato em São Paulo (SETICESP), oficializando o au

mento aprovado em agôsto do ano passado e que nunca

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

'

A nova tabela aprovada é a seguinte:
São Paulo á Florianópolis _ Cr$ 2,00 CCarg'a pesada)
Cargas leves e volumosas - Preço a combinar.

Florianópolis, 10 de abril de 1955.
EXPRESSO FLORIANóPOLIS LTD-a
TRANSPORTES EiSTAR SIA.

RELATÓRIO SOBRE A UNIVERSIDADE.
DE SANTA CATARINA

Antes de terminar o seu

mandato de deputado esta

dual à passada legislatura, o

professor Wilmar Dias, teve

oportunidade de apresentar
à Presidência da Assembléia
Legislativa do Estado, minu
cioso relatório a respeito da

criacão da Universidade de

Santa Catarina, como resul

tado de uma viagem de ob

servacão que; 'para esse fim.
rízera aos Estados Unidos da

América.
Tendo enviado cópia do

Relatório ao Embaix.ador dos

Estados Unidos em nosso

país, acabou de receber o

referido professor o seguinte
ofício, cuj a divulgação jul

gamos de ínterêsse para os

catarinenses:
"EMBAIXADA AMER"C,A
NA, Rio de taneíro la de

abr» �je 1955.
Prezada senhor Dias,
Os agradecímentos since

ros por sua carta de 28 de

marco de 1955, dirigida a S.

Exci�, o Embaixador James

Clement Dunn.
Desejo cumprimenta-lo pe

lo interessante Relatório a

presentado por V. Excia. à

Assembléia Legislativa do

E:stado de' Santa Catarina,
com rererêncía à criação da

Universidade de Santa Ca

tarina. As suas atenciosas

palavras assim como o inte

rêsse de V. Excia. pela síste

ma educacional dos Estados
Unidos muito nos sensibili
zaram. As considerações so

bre as universidades e colé

gios norte-americanos pro
vam bem o laborioso traba
lho de pesquisa desenvolvido

8eo. Alfredo 8.
i':,. Sapucala
Esta redação foi honrada

com a visita que lhe fez o

ilustre General Alfredo Go
mes Sapucaia, figura de

grande proí eção fio
_ Magis

tério Militar, tendo leciona
do no Colégio Militar por

longos anos e achando-se já
na Reserva, em gozo de me

recido repouso.
O ilustre Professor mante

ve agradável palestra com

a Direção deste Jornal, ím
pressionando-nos vivamente
o seu gesto cavalheresco e

as suas maneiras afaveis e

palestra amigaveI. .

Agradecendo a gentileza de
sua visita formulamos feliz
estada em nossa Capital.

por V. Excia, por ocasião de

sua viagem aos Estados Uni

dos, cuja contribuição para
o intercâmbio cultural de
nossos povos é do mais alto
valor intelectual.
Cumpre-me informar-lhe

que a cópia do Relatório que
V. Excia. tão gentilmente
nos enviou, está sendo reme

tida para o Departamento de
Estado para efeito de infor

mação.
Com os protestos de eleva

da considerações, subscrevo

me,
Atenciosamente,

asso Lawrence S. Morrts,
Adido Cultural.

Exmo. Sr. Wilmar Dias, rua
Il:steves Junior 47 _ Floria

nópolis".

AINDA O PLANINHO
Fôsse publicar o que recebi, em aplausos e louvo

res ao Pianinho, levaria meses e meses a encher esta

coluna. Se os. própríos meios oficiais se mostram entu
siasmados com êle, bem de ver que .dos círculos opo
sicionistas Ô apôío é unânime. Como os leitores sabem,
o PIaninho é -o mais simples possível: determina ao

govêrno que se concentre, nestes 10 últimos meses que
lhe faltam, no seguinte:

.

a) - solução 'da problema da luz;
b) _ solução do problema do leite.

MAIS UM CANDIDATO FALA

"Tenho responsabílídades diretas lia eleição do sr.

Irineu Bornhausen. Para levá-lo ao Palácio cheguei a

bancar São Pedro e negar o Mestre várias vezes. Todos

se lembram que o inolvidável Presidente Getúlio re

comendou ao povo barriga-verde votar em Udo Deeke.
Eu me rebelei e levei o P.T.B. para votar no atual go
vernador. O tempo veio logo comprovar o lUeu erro. O

grande brasileiro tinha razão. Devo e preciso corrigir
meu engano. E o jeito é ficar com o Pianinho, contra
o Plano de Obras e Equipamentos. Realizando o PIa

ninho, o sr. Governador pelo menos dei"ará a Capital
como a: encontrou: com luz e sem filas. Saulo Ramos;
Senador".

OPINiÕES DE OPOSICIONISTAS
"O Plano de Obras é visionarismo eleitoral. No

Brasil, talvez, só Juscelino Kubitschek saberia reali
zá-lo. Já o PIaninho é projeto consentâneo à realida
de e ao momento ca..tarinense, escapo a conteúdos
ideológicos. Ivo de Aquino".
.... "De acôrdo com o sr. Ivo de Aquino. Leoberto Leal";

"Achamos que o ilustre catarinense . dr. Ivo de

Aquino tem razão. Newton Avila e Ari Mafra".
_

"Não sei o que o dr. Leoberto pensa, mas eu aChtl
o que ele achar. Haroldo Luz".

VOZ SINCERA

"Estou, cem pOT cento, com o Pianinho. Ainda
ontem, quandO no microfone da Rádio Diá,'io da. lVIa
nhã, de que sou diretor, defendia o Plano de Obras do

govêrno, foi-se a luz ... E' preciso que o Povo saiba
que sem o PIaninho não é possivel o Plano. Francisco
Marcarenhas".

AS FORÇAS ARMADAS
"Fora do Pianinho não haverá salvação. Domin

gos da Costa Lino Sobrinho".
"O PIaninho é um ovo de Colombo. Acredito que

nem os comunistas terão coragem de combatê-lo.
Observo que sô êle terá forças para fazer a união es

tadual, com a participação de todos os partidos. Paulo
Webber Gonçalves Vieira da Rosa".

x x

x

Como se vê, até os generais e coronéis estão C0111

o Pianinho. Infelizmente até hoje o nosso Governador
ainda não se ma_nifestou. E' lamentável que S. Exa.
ponha acima dos interesses do povo, o seu despeito
pessoal e ainda teime em não retirar o seu Plano de
Obras, projeto rf:acionário, já completam,!mto superado.

GU/II�HERME TALi

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


