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Etelvino Lins pulverita': a -, exploração da morte do academíce Democri,to .,' ,

o sr. Etelvino Lins, candí- Sirvo-me desta oportuní- pela mais forte coligação r12 nos dias agitados de 45, -I do artigo veemente do [or- pos econômicos e rínancet- "Ao mesmo tempo em que,
dato à Presidência da Repú- dade para fazer-lhe um a·, partidos que ali já se ror- disse-lhe em carta divulgada nalísta Osório Borba, e, an- ros e com' a mais firme in- na impossibilidade de termí
blíca, endereçou ao diretor gradecímento ante c íp a d o, mou em tôda a sua hístórra, na edição seguinte. daque- tes, de ataques apaixonados transigência contra as for, nar em ordem o seu comício
do Diário de NoHds§ a se- com a melhor prova de apre- política, e da. qual" fizeram le órgão - quando a Veda- de setores oposicionistas, a ças da corrupção que amea- na Faculdade de Direito, de-
guínte carta: ço e simpatia, parte a DDN e íntransígen- de e a Verossimilhança an- velha desfiguração do 3 de çam degradai a vida puhlí- vida a perturbações mencíc-
"Rio, 16-4.;55 Ilustre a) Etelvina Lins". tes adversários de 45. daram . tão pl:óximas e ao março, quando forças demo- ca brasileira. nadas no capítulo anterior,

Patrício, dr. João Portela Ri- "Sr. Diretor do "Diário de Aí estava, sêm dúvida, me- mesmo .tempo tão distantes. crátícas do país vão buscar Enfrentarei, de hoje por (refere-se o desenho. santos
beiro Dantas - -Meus cum- Noticias" - Esperei em vão,· nos uma vitória política, do Esmagar a Verossimilhança em Penambuco, pela primei- diante, decidida e díretarnen- Pereira a apartes e ínterrup
prlmentos. O artigo do. jor- durante cito meses, tôssem que a mais completa repara- 'com a força irresistível da ra vez em 65 anos de sua vi- -te, menos por mini do que ções de elementos trabalhis
naüsta .Osórío Borba, publí- ventilados os acontecimentos çào moral, Para um homem Verdade, essa a tenacidade da republicana, para condu- pela causa que me confia- tas), os estudantes e seus

cado recentemente nas colu- de 3 de março na Assembléia público que sofrera a brutal bem nordestina com que ti- zí-Io á presídêncía da Repú- ram as terças morais deste adéptos resolviam desfilar

nas. do seu prestigi?SO 'jor�al, Nacional Constituinte. Vota- campanha de demolição, em ve de terçar armas num Ion- hlíca, o homem .simples que país a velha e inconsistente em passeata até a praça da

obríga-me, nas clreunslãn- da a Carta Política de 46, e horas de ódio' e paixão
-

par- I go. combate de 7 anos, E aí não perseguiu essa ambição, acusação, que não é brutali-· Independência para prestar
cías atuais, em que, com o separadas as duas Casas do tídáría, bem mereceria, tão estão

.

as raizes do milagre pelo contrário, a ela resís- dade apenas - para aqui in - homenagem ao "Diário de

apôío de prestigiosas fôrças Congresso para as suas run- inédito episódío na vida de político que as círcunstancías tíu, meses seguidos, á procu- sístír em palavras recentes Pernambuco", o órgão de suas

democrátícas, sou candidato ções ordinárias, esperei em um povo animoso e combati- tornaram realidade,' como ra de outras - soluções' que - porque ultrapassa a pró- 'reivindicações políticas (êsse
á .presidência da República, vão, ainda, rôssem êles leva- vo, o sensactcnal artigo do mostrou o ilustre amigo CO'11 realizassem, com energia e pría hediondez. trecho do Relatório mostra

a pedir ao ilustre patrício a dos a debate na Câmara ou saudoso jornalista Costa Rê- hrílho eexcepcional de sem- autoridade, a politica e o go- Não tenho - e nunca tive bem que a passeata 101 ím

divulgação das considerações no Senado, de fins de 1946 a go - "Um milagre na PoH- pre e o. raro poder de pene- vemo do tnterêsse nacional, _ de que me defender. l'l'e- provísada) em rumo diverso,
enviadas nas páginas ínclu- dezembro de 1952,' Esperei em tica" publicado no "Correio traçãoque o situam entre as sem reivindicações sectarías, nhuma acusação me foi feita mas na díreçáo da mesma

'las sôbre os

aconte:imentos1vão, �igo.mal, porq�e �e,te a- da Manhã", de 27-9-52.

'.'NãO. fig�L�l'(i,S ·.e�po�e�cíais do.jor- sem escravização a ódios, n,o longo e.e�au5tiv.? r�1��6- praça, outra passeataidesrí
d,e 3 de março de 194tJ, no Re·- nos depoís �ra conduzl�o ao I guardo ameno: resse,ntimen-I nansmo brasilelr�. sem contrafacções dernagó- no da. cor�ls�ao de Inquérito lou a dos elementos traba-

cite. Governo de Pernambuco.' to dos que me combateram Ressurge, agora, através gícas, sem vinculação a gru- por mim designada para a- lhístas para ali realizar outro
.

.

�--..,.--- purar os lutuosos fatos, Não comício de adesão ao Presí-
..•.....••...·"··..··1 ·•....•••••••••..

······1' fui ouvido durante tõdas a� dente Vargas. Esse comícto, é

mRETOR •. O
li g Diiá· diligências. Não recebi um preciso salientar, não teve

• m,••1 antl'o í" oficio, sequer, solícítando o o placet da Policia, pois. tra-Rubens de :1 rio d. S. Catarina I mais leve informe ou escla- duzíndo um desabafo, tôra

Arruda Ramos • recímento sôbre êsse ou a- resolvido à última hora. Não

I Ano XLI

I·
quêle ponto. obstante, a mesm�. P$olícia,GERENTE

I
Quantq ao ínterêsse elo de ordem do dr. 'Fábio Cor-

Domingos' F. Govêrno de que os fatos rôs- rela executada "pelo então
• I. N. 12.159 sem suficientemente esclare- dele�ado dr: •. Oswaldo Lima

!
.

de AqUino • cídos, quem o diz é o presí- Filho mandou .díssolver a

......................1 ... ,_ 1..."................... dente da Comissão. desemo. manifestação ü:abal h i s t a

Edição de hoje ..;_ 8 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 21 de Abril de 1955 L Cl'f. 100 Felisberto Santos Pereira, com o intuito de evitar dís-

������������������������������)����.�� c�o Rclatório �ereceu !aD- túrb�s ao sabe�w que do

tos louvores dos meus i.'àver, local se aproximava a pas-

Ma -IS uma p'romessa que t-a-Iha- ����p;e�lí!���:s d�e m<���ãO� �:a�:tod��o����d:�t�ie�a ���
� . • , 1����t�r:si�:�t�a do il�����.%��� ���:d��: ���se:!a :���ha�:

_O sr. Bornhausen foqe a UDl CODlpr0l111SS0 ���Ude!;��d:��e���r:�o sí� 8�::tS:�����·:::\qUi, sem

Em sua última edição, pU-I vêrno do Estado. _despender. pois as disputas que se-esta, tão somente à aquisição de Interventor Federal pela comentários, ás seguíntes
blíca o Jornal da Semana, verbas em exposiçoes. certo e seguro de solucionar bélecem . com as classifica- premias-estimulo a.�s c<:10n08 prova de' confiança que me pontos:
de Concó-rdia: E 'de se lamentar que S, ..!!: grave crise de géneros ali- ções dos anímaís expostos, e serviços de organizaçao. deu com essa designação,
Conforme haviamos notí- Excia. não concorde em di.;;- mentícios, aumentando, tam- trazem um grande' estimulo PQl'tanto, julgamos ir.lO- feita, aliás, sem consulta pré- 1 _ o comício dos estu-

ciado, o sr. governador 11'1- pender com apenas .,...... bém, as arrecadações para aos Pl'oout9res, convidando- portuna � atitude assmUlcl9. via, o que mais a enaltece e dantes, apesar de anunciado
neu Bornhausen, prometeu Cr$ 300.000,00 (trezentos mil que possam os governos .rea- os a m�lhorar os 8e)lS plan- pelo Governo Estadual: que a mim, em particular, senó;j- sem licença da Policia,· no

em discurso pronunciado pe- .cruzeiros) para a realização lizar as ebras e os serviços téis pela aplicação .de' métQ: perde �ssim a oportul1ld�(�e velmente ü'briga, pais-que de "Diário de Pernambuco",
.

de
rante o povo desta -terra, el11 do certame, quando somente' públicos de que o povo ne- dos raciom}.is e modernos em de realIzar um ato que VU'lfl

logo revela, de par com a 1�3-45, não teve a sua reuli-

i -dezembro de 1953 - Festa -com a comercialização e in- cessita e que a conjuntura seus trabalhos. beneficiar os, suinocultores confiança no escolhido, o zação impedida,' cumprindo,
do Trigo - realizar uma Ex- dustriaHzação de suinos pro- economica está a exigir. Pelo que se sabe, no orça- do Estado, ate"la.gOl"U relega- desejo de que, sobre o caso, assim, o Interventor - que
posição K;tadual d� SuinÇls, duzidos .no mUl1lClplO de Erra. o góverno Estadual menta �:pre8'entado a S. dos' ao esqueCImento e ao

se fizesse plena luz".
'

era o signatario destas C011-

'neste nl'.l;l!cípio, d�lrant(' o Concórdia� os cofres esta- quando nega um auxilio pa- Excia" das despesas com a mais' completo. �bandono, Idêntica palavra,s poderia slderações - a g_atant�a da�

anp de 1955. duais arrecadam acima �e Jf> ra tal finalidade, Bensax:do' expo�ição" não ��n,sta ue- por parte deses �esmo ,go- proferir_ o \subr-procm:ador da ao prof, Andrade Bezerra,
, À�ora, no enta1}t\}, o .pr" Milhõe,s ."de cp,�ízeÍl�O�. .?st!: _ �azendo <

•

econouuas, �h�ma. para f;:";':.l���e_ ;r-:..!:::'�.-.__;.......�".!'�w.!".......... geral çló, �sta:do, � atual de' <�h'�tt.tr '"da Faculçlade de Di·
- -

secretário, da- � Agriêultura, No pá�s. e;."tàrtl,?e���8 Es-
-

·I"-��·�-:��� :d���Y'-'"
'\-: ... :'''�;t, '
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-"-"8 sem8.��ador·.'ql.1:C�U ,E{,ll'I;eiEã' rjit�.l�. -<'� _�
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Vem de.mf-orn(ar, oficifl.ltnen-' !'tI!ÚO i'l' Sàl'lfu;<',ç���".'1�.-' e'eX"8'me'-:-':t;do" ::--8'
�

-"�
..

ffl,_.�
_'._. ·Bôrge'S:'156'l.'--'nilltCdeslgÚrrdô . �-��õs fatbs_ rutuosõs da

1 e em nume do sr,
-

goverl!a:.. "la'-"'Sê: Bill :foment@r i.))j-ód�-
-

,"
- .,

.. <

- -, ':_, 'c
.

-' també�1 sem consurtá pré:
-

praçado "Diádo de Pernam.-
dor, que devi0G a medidas de ção da lavoura e da pecua- • IIU•• ",.. via para integrar a Confis- b'l:tco" resultaram da passea-
eé0no�nia não poderá o 00- úa, por ,ser este o caminho RIO, 20 (V. A.) -�A l'ea- I mentos que estariam Ja se por sua iniciativa, mas Pal' sã; na qualidade de repre- ta improvisada após o comí .

.. _ G e.a. _�w....,......,�__'" 'bel'tura dos entendimento3' reaIízànelo no sentido de sua delegação dada pelo _pl'ónl'io sentante cio Ministério PÚ- cio, escapando, assim, as
........,. .

f"Ef -�lHO
.

SSUMIU
no' seio do PTB é importan- canelielátura pelo PTB e su;;- preSidente elo partido, sr. blico. providências mais eficazesPARTIU (Ar FI· _. , A

.

, í· tíssimo, não só para o PTB tentada por aqueles que ga- João Goulart. Diante do dis- Dei aos membros da Co- por parte das autoridades
mas para o Brasil" - assim rantem a insinceridade

.

do, curso, ontem, do sr. Lino Ma- missão de Inquérito - é dis- policiais;

CARLOS lU7 PRIMEIROS-ATOS se expressou esta manhã o acôrdo pessedista e denunci··' tos, porem, não mais fala- pensável dizê-lo - todo o 3 _;_ mesmo assim, tão 10-
.• ' .10... �

general Caiado de Castro a am que não levarão em con- rá, desde que ficou provadd apôio e liberdade de a.ção, go a Policia teve conheci-
RIO, 20 (V, A.) - Acom-: ras, no Catete, o SI;, Café

propósito da segu,nda moção ta o l'lrograma l'nínimo aprf'- que os entendimentos de no momento em que compa- menta de sua realização, tra
panhado pela sua comitiva Filho transmitiu o governo api'ovada ontem Ila convén.. sentado, o general Caiado de parte a parte, 'foram feitos receranl ao meu Gab'ne·r.e tau de dissolver, o que tez
pai'tiu ontem, às dezoito l}o.. ao seu substituto legal, '>1'.

ção trabalhista, dando p'ode- Castro afirmou que os' des- em caráter oficial. para tomar conhecimento do imediatamente, outra "pas
ras por via aérea rumo a Carlos Luz, presidente da

res à comissão executiva do conhece, não tendo nenhu-
�

RIO, 20 (V, AJ - O sr. ato qlle os designara, no (:iá seata de elementos traba
Casablanca, primeira etapa Câmara ele Deputados. O ato partido para reatar entendi- ma conversa 'a respeito, Carlos Luz, como presidente 5' de marco. Daí por di8.ntlé', lhistas, com a preocupação
da sua viagem a Portugal, 'J contou com a presença do mentos e reexaminar, incÍu., Adiantou, depois, que fala- da RepÚblica durante a via- e a.té a c�nch{são do Inqué- de evitar uni choque diante
presidente Café Filho. Da-. vice-presidente do Senado, sive, os termos do acôrdo ria no Senado para esclare- gem a Portugal do sr. CaJé rito, que durou cêrca de 4 dos ânimos exarcebados.
quele ponto do Marrocos presidente do Supremo Tri-

com o PSD. ceI' que os senadores do PTB Filho, assinou_ seus primeiros meses, não os avistei e fiz
Francês" o chefe do govêrno hunal Federal, do vice-presi- Perguntado sobre se tinha I não iniciâram entendimentos atos designando chefe do ga- questão ele não tomar conhe- ,Bem posso pois, à vista do

brasileiro, como se sabe pas- dente da Câmara de Deputa- conhecimento dos entendi- com o PSP para uma alianç'l binete civil o sr. Cincinato cimento da marcha dos tra- resultado do Inquérito, e com

sará para o cruzador "Almi- dos, ministros de Estaelo, GaIvão Ferreira, chefe ,-:0 baihos de que se achavam
a mais perfeita tranquilida-

rante TaIp.andaré", a cujo prefeito do Distrito Federal e
,.

I'
cerimonial, o �onsnl Gilberto incumbidos. Enquanto ir-so,

de de consciência, perante
bordo chégará a Lisbôa. doutras altas personalIda-- N O'. tua -5'-- Chateaubl'iand; ministro in-' era o Inquérito acompanhado Deus, aqui enti"egar, pela
Pela manhã, às onze 110- eles. terino do E;xterior� o embai- por 12 advogados, todos ii- primeira vez, ao conhecimen-

xador Antonio Camilo Oli- liados à União IÍemocrática to da' opinião brasileira, J

veira e para ministro inter- Nacional, nêle depondo cêl'ca seguinte tópico da carta que
'o'
- Todos os representantes de todos os pal'tidol?, na. no da Marinha o almirante de 100 adversários políticos

me dirigiu, após a missa
.

de

Assembléia, se revelam satisfeitos com tt 'l,;ão do Pl'C51- de esquadra Salalino. do Governo, num tótal de ..

7° dia, isto é, no dia 9 de
dente Braz Alves. O ilustre representante h'abalhista, ('om ,. marco, o pai do universitá�

, .,

N t't d
128 testemunhas numeranas . D"

�

't d S F'efeito, vem agÍDlto com absoluta COl'reçao. a S1\;, a 'I n. e,. .
'.

e 38 referidas. no emo�r� o e. ouza .. 1-
por isso, todos podem co}!fial'. Braz Aives, Protogenes "i� :EXONEROU-SE O .

'.

Ilha,
sacnfwado de maneIra

.
'

,

t'
.

I \'. -.' Transcreva-se, nesta altu- t-', b tIl . t' 1eira e OS-W;ildo Oabral são només que. p�es 19lam...) IlOi er, 'DD.,I;:iTO'·
"

DE AQUINO 1
- . d' t 1

ao ru a no amen ave

Legisía-t-hro- e com êle revig'oram o regIme democrah(,o.: ..
,. �."'. :,�l'. ra, a cone .usao mn amen ,a

conflito:
.

t
' 'RIO 20 (V A) Os ves a que chegou o des�mb, SaI�.-' ,,' . '. _

.

*
- Todôs ainda nos lembramos de cer os eplsodios

-'

".,. ._. -:-.
-

tos Perel'l'a, 110 seu Relató-
.

Quero CIer que V. Excla.
bl" l' n "'d '1 pertmos estao dIvulgando -

vergonhosos para a nossa Assem em, 9.1 0,,011'1 os na li -

"

" .rio: "Penso,' à vista do que
nao com�actuou. co.m sem�·

ti'ma· p·!'esl·di.\nc·j·a do SI', Volnei Oliveira. Não nos referimo" que o, S1.,I,VO d Aqumo, c,on- Ih t 1 d. �.

lt 1 dR' bl ficou apurado, não ser pos�.· an, e se vagena. a.ln a nao
..' d °b Esse é um caso escabroso ele suja' su OI gelia a epu lcas, t d dao �llmlço Tas tver

as

'de 'outro assunto' dos' golP�S contra pediu demissão, em caráter sível afirmar, como ponto l'eglS, ru a r:�s anaj�. e nos

rapmagem. ra amos .
.

.

'1'
' al'�olutamente liquido,. fór,l sa v�da polItICa. Ser.Ia con-

t
_

. lar' alI' executados de parceria Delos Irrevogave. O sr. Ivo d Aqm.. JJO
t

�

ta represen açao _POpl1 ,. ,.,
.

, .

" .

'., de qualquer controversia, a rapar-me ao conc�I o pes-
srs. Celso Branco e Volnei Oliveira, com o aplauso mela,n- �o ---: atflIlna� �� �_esmos autoria moral dolosa das soaI que sempre fIZ de V;
cólico da bancada udenista. Quando o sr. Celso Branco; JornaIS ?�O� a eCIsao por

autoridades p�liciais do Es'- Excia.· como homem de bem.
hOJ'e gOI'getea.do com lIma Secretária era ali o líder, para estar, s011oaI.·lO com. a candl.- N-' t

.

d
d t d 1 tado, pelos fatos obJ'eto do ao se me apresen ou a111 a

eVI·tar pronun'cI·a.mento do plenário, ia à tribuna e, enfei- a ma o SI. Jusce mo Rubl-
t' 1 '1

t h Presente Inquérito ti isto por-
um mo IVO p auslVe que me

ta.do. d'e const·l·t·ucl·onalista, implHmava emendas e artigos se ek..
f' d' t "

�

que se encarregaram .de vir lzesse pensar lVersamen e .

de projetos, pedindo que ,o Presidente os erradicasse dos
dizer à C0missão, a una voce,

Ao concluir estas conside-
textos ou simplesmente da ordem do dia. E o Presidente,

que outras ordens não rece.. rações, lamento' que antipa-
�mbol'a analfabeto em Direito Constitucional, acolhia e

ARCEBISPO D. beram delas sinão as de evi. tias pessoais ou politicas ain-
deferia o pedido. Essa estÚpids,. molecagem foi ali repetida da possam induzir um jorna-

IRINEU· tal' depredações, acentuando
e· se fez praxe paqueles tempos. Os que a encenavam vi-

algumas que essas orelens lista da expressão do ilustre
vem hoje amedrontados, porque pensam que determinados Procedente de Buenos Ai..

eram acomfanhadas da re-
colaborador do "Diário de

projetos ou parte deles, podem ser fulminados através res chegou ôntem a esta Ca- comendação de não atirar" Noticias"'a usar a- Verossi-
dàquelé expediente desonesto. pital, pelo avião da Pan�A- milhança em vez da Verdade,

�, _- Podel)1, todavia, ficar tranquilos os srs. Celso mericana (Panair do Brasil), Alude sim� o pres�dente :ia naquela época tão próxima,
Branco, Volnei Oliveira e os erernos vigilantes que compa- s. excia. revdma. d. Irineu, Inquérito na parte final do mas, hoje tão distante, nes

tuaram com aquela imoralidade. O Poder Legíslativo tel':í Arcebispo Ortodoxo da Amé- Relatório ao titular interino tes dez anos de-serena pers
o respeito que merece. Funciona.rá, sob a preSidência Braz rica do Sul. da Secretaria de Segurança pectiva histórica. Mas, a Pro

Alves, como funcionou sob as presidências Protógenes Vi- S. Excia_ foi recebido no Pública, dr. Fabio Correia - videncia Divina me concedeu
eira e Oswaldo Cabral. Será um instrumento da nossa de- àéroporto da nossa Base Aé- substituido, no mesmo dia a graça da paciencia, e den

mocracia; capaz de realizar com dignidade e' zelo, o regi- rea peJo sr. Representa�te dos lamentáveis' fatos, na- tro elesta. não há lugar para
me que defendemos. dO' Governador do Estado e -quele cargo pelo ceI. do E- rancôres ou ressentimentos,

*
_ Um prócer pessepista, indagado de ser ou não seI' pela Colônia Helenica radi- xército Viriato de Medeiros antes há o refúgio onde es

verdade que o 'deputada Pelágio Parigot de Souza concor- cada em nosso Estado. 1- acusando-o de "negligên- pera a justiça dos que me

dara em ceder a Secretaria da Educação, em troca da de O ESTADO cumprimenta o . cia"..
_"

queiram julgar com olhos e

Segurança, consideradt;L abacaxi para o P.S.P. teria comen- digno Chefe da Igreja Orto- Em choque com essa afir- corações libertos de paixão",
tado: - "O Pelágio ainda acaba delegado de hl{;iene de doxa' desejando feliz esta.da mação� apresenta-se o tre-

em. nossa Ca.pital. cho s.eguinte do Relatório:

logo Renaux .. alto valôr da
'nova geração 'catarinense
Oportuna 8otre,vlstaldo ilustre

. lider do P.S.D.
O dr. Ingo Renaux, ilustre

I
traida pela Prefeitura. no úl

procer péssedista de Brus- timo ano, houve por bem

que, cuja Câmara Municipal instit.uír comiSsões de inq�é�
preside com descortínio � in- . rito, como é de praxe na VIda

teligência, é uma figura mo- pública, para apurar a ori

ça que se está. destacando gem dessas dívidas, que mon

auspiciosamente entre os al- tam a muitos milhares. de

tos valores da nova geração cruzeiros ..

catarinense. O interesse da pOPlllação
A entrevista que há ·dias pelos trabalhos Ida Câmara

concedeu à imprensa brus- foi tomando vulto e hoje o

qúense merece ser conhecida. município inteiro comenta e

Damô-la 8. seguir, transcrito discute o palpitante assunto.

de "O Município": A opinião pública, acostu-

Desde que se instalou a no- mada com a Câmara ante

va Câmara Municipal, agora rior, cuja maioria, por razões
bem conhecidas, jámais dis
cardou dos atos' do execúti-

'constituida, na sua maioria,
de vereadores do PSD, o pa
noral'na político, de Brusque vo, foi tomada de .surpreza

mudou completamente. com os debates alí travados

Os novos vereadores, com agora e os boateiros puse-

o apôio do valoroso represen- ram-se em campo para. fazer

tante do PDC, por sinal um confusão, alardeando propó

moço inteligente e combati- sitos qu� decididamente não

vo, puseram na �residência existem,

da Câmara o dr. Ingo Re- Quem se der ao trabalho

naux, que estréia na política de fazer u� ex�me se�'eno e

ocu.pandO
um cargo de

baS_j
jUS�O da sItu�çao, �era, ,sel�

tante responsabilidade. n_:nhum esfOIyo de Ima�ll1a
Como é do domínio públi- çao, que a Camara esta no

co a maioria da Câmara ci- seu papel. .

el;te da enorme dívida �on- (conUnúa na 6a. página) Videira".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DE.LEGACIA }"LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM ° ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V I S O

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F. DJiI

AQUINO
.

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe- Representante.:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Representações A. B. Lara.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 _ �o

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

para a exigência do cumprimento do Código Florestal' Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua lli de Novembro 228 lio

(Decr. 23.793 de. 23-1·1934) em todo o Estado. andar sala 5l! _ São Paulo.
QUEIMADAS E DERRUBADAS. DE MATO

Ncnhum proprietário. de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe !) CóiJigo Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectívamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades.
.

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flürestais e de ,,,rnamentação, para lor

nec�mento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda oríentação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbllídade da oh

tenção de empréstimos para reflorestamento 110 Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.
. _Os interessados em assuntos üorestaís, para a obten- -a-

ção de maiores sclarecimentos e requererem aaterísação O leitor encontrará, n>Jsta co-
luna, informações que nec lita,

de licençapara. queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS 'l'el.efulle

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6 O Estado................ 3.022 ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO_ RE-

em Flor�ono·poi-l·". A. G�zeta ...•...•..•.• ,.. 2.6561 SIDENCIAL.
.

�... " Diãr!o da Tarde 3.579
T L H

-

A
Telefône: 2.470 __ Caixa Postal, 395.

IA
Verdade .. :: .........•

, 2.010 ratar no ux otel - pio 503
Iinprensa Oflcial ..•••••• 2.688

l':ndereço telegráfico: Agrisilva � Florianópolis, S. C. HOSPITAIS
____________________..... ...-_ Caridade:

(Provedor) .•..••..••••.. 2.114 FARMACIA DE PlANTA-O
life�.��ar�����.:::::::::::: �:�:� ..

Militar .................• &.157 2 Sábado (tarde) _ Farmácia sto. Antônio _ Rua Fe-

São Sebostião (Casa de Iípe Schmidt 43.
Saúde) 1.158 3 Domingo ._ Farmácia sto. Antônio _ Rua Feli.I.Je

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1.121 Schmidt 43.

CHAMADOS UR- 8 Sexta-feira ( dia santo) _ Farmácia Catarínense -
. GENTES Rua Tr·ajano.

.

Corpo de Bombeiros ...• 8.all
Serviço Luz (Reclama- 9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna .- Rua Trajano..
ções) 2.404·· 10 Domingo ,,_ Farmácia Noturna _ RlH\ Trajano.

.

Policia (Sala Cómissário !l.038
Polícia (Gab, Delegado) .. 2.69' 16 -.Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua con-

COMPANHIAS DE selheíro Mafra.
TRANSPORTES
AÉREO

TAO .... ".............. 1.'100
Cruzeiro do Sul 2.500

�� ::-x-=
.....-----.....durs.::""..............---""-------.............""'_..;;,iii 'Panair �.................. 8.6:-58

Varig :........... 2.1125
Lõíde Aéreo .....•...• ... 2.402
Real ...................• 11.868
Seandinavas ..• '.......... 2.1100
HOTÉIS·

2 Florianópolis, Quinta-feira, 21 de Abril (le 1955

------���----����������������==-�----

A IMOBllIARIA "M1GUEL DAUX'J
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

·0 ESTADO
-0-

\

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oflclnu, à rua Con
selheí ro Mafra, n. 160 1'�1. 3022
- Cx, Postal' 13D.
Diretor: RUBEN"! -A. RAMOS.

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

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

quartos casinha e instalações sanitarias, lugar �ara
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em CoqueIros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.

.

,. Div�r.sos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Um'á casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

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

-tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, casinha e i!lsta
. lação completa de banheiro e W.C.

_ ,Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de

Jantai', casinha e Instalação saaitaría comeleta.
Ambas localizadas num ,terreno de 9x53, sito a

.

"
Rua Santos Saraiva.

Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para-

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

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

cómpartifirentos, outra de madeir� medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos. servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintàdas a oleo, ambas localiza

dás em terreno de /10 x 65 cms., com árvores frutíferas

sita-a Rua-Afonso Pena n. - 420 - Estreito.
Pode ser. visitada a -qualquer -hora

.

Preco Cr..$ 220.00Q,00
'\Im' terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sídencial. do 5· distrito Naval medindo 13 x 14

Preco - Cr.$' 50;000:00
Doi� lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de São J��é, em fren t'e a Caixa D'Azua.
..

- .Preço cada Cr$ 10.000,00.
'

4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons

truir uma casa no c�ntro da cidade � valor Oi:$ .. , ...

330.000,00 .'. _

-

uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construída, \oda pintada a oleo. preço Cr$ 9G.000,OO
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 !lndar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano , 170,00
Semestre Oi, 110,00

No Interior
Ano .......•. .....• Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$llO,OO·
Anúncio mediante -ontrãto.
Os or ig in-ris, mesmo não pu

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

lIelos conceitos emitidQI noa an-

tjgos asainados, .

�----------

INFORMAÇOES
UTEIS

Viagem com segarançá
.. e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Hajaf - Joinvllle � Curitiba

./tlSI \ -..,..�.. � p;

Age
A

ncía • Rua Deodoro e�quinll:da
• Rua TenElnte ,SllveiraMóveis

INDICADOR P'ROFISSIONAL\· DR. RO�EfDRUl;C}'SoBASTOS
I'

MARIO DE LAR�O � Dr. Vidal 'Dulra Filho
w CANTIÇAO r ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

\

I
com. prática· no Hospital liJiio CURSOS DE ESPECIALIZAÇ 70

DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO 'DR. WALMOR ZOMER Francisco de Al!8.i8 e nlt "luta;
.

� NO RIO DE JANEIRO

W 1'<"'U·SS! FILHO GARCIA Ca68 do Ri() de Janelro M É D I C ° PEDIATRIA NEO·NATAL - DIS'fÚRBIOS DO R1ilCEM-
• ,LU . _:I'. • CLINICA· MÉDICA CLíNICA DE CRIANÇAS NA�OIDO - A�SIST1tNCIA TECNIOA ESPECIALIZADA AOS
• Doenças do aparelho respIratório Diploma_do pela 1<aculdad. Nll' CARDIOLOGIA ADULTOS

PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAI'El'lbNCIA INFANTIL

DR ANTO··NIO DIB
TUBERCULOSE clonai de Medicina d. Univ..r- Contult'··· R V' i'l

. (FALTA DE APETITE) _ TRATAMEN'I'O DA ENURESE NO-
'. ,RADIOGRAFIA E RADIOSOOPIA sidade do Braall I

- °rrIo. ua ltOl' ei·
DoeJ:J.�as Il1t.ernas TURNA. EM CRIANÇAS

_.

E ADOLESCENTES. _ DISTÚRBIOS
MU·SS! I DOS PULMõES Ex-interno por cononrso da Ma-

r·e es, ,2� e!. 2675. - -

HOratlos' Segundas Qu rt CORAÇA-O _::. FIGADO _
PSICOLoGlCOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA HTF�"'G

_ MJ!lDICOS _ Cirurgia do Torax ternidade-Escola s· . .

.
,

- '" as e CIA DE MANEIRA GERAL
....., ......,

OIRURGIA."LíNIOA IFormado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. Octivla Ko- ,exta ,feuas: -

. RINS - INTESTINOS CONSULTóRIO - FELIPE SCH�IID'[', 88.

GERAL-PARTOS .�al de Me�tCina, .
'I'lillolo�llIta, II drigues Lima) Das. 1,6 �s 18 hor��. . Tratamento moderno da .CONSUL'fAS - DAS 2 AS 6 HORAS.

Serviço completo fi 8IIpeciali- lisloclrurgll�_o do HOSlllt'Íll :fIJ ... Eix-ll!teruno d10 IS�rViço d� Cirur- mí��sl�;ncla :2"R�:d b'elip\ �Ch- "'IFIL··I'"
CONSULTAS CI HORA MARCAL'�: FON'jj iltli'í

zado das DOENÇAS D:i SMNHO. I reu 2am�11 II a do OlP ta 1. A. P.... 1: (;, m - 'o)
-- ar, ap .

- i:I <3 RES�DÉNCIA _. TENENTE SILVEIRA, ljO (FON:i "�ld")
.

d d Curso de especlallu"ão "ela do RIo de Janeiro
. leI. .,:002. Con�ulto'rJ'''' _ Rll'" Vl'ctor ATE"DE CHAMADOS A D()MICI-r.·IO

.. ,,'"

RAS, com moderno. méto 011 II I .,", -, . �.." Médico do Hospltal- de
_

"u'" ". "

diagnósticos e tratamento. IS. N. 1. F-f-tnterno ti .l!i::i'Uj�I*. Caridade DR. HENHÚ1UE PRISCO Mell.·elles, 22.
SULPOSCOPIA - RIS'I'lIIRO

-I·
t.ente de Cirurgia do I'rof. t.liO

DOENÇ.AS !J1il S""NU"ORAS P R-SALPINGOGRAFIA _ lUI'l'Ar;O- Gulmarael (Rio). ..". .LL A· AISO HORARIO:
LISMO BASAL Cans: F'elipe Schmidt, l8 _

PARTOS _ OPERACôlilS MlhDICO Das 13 às 16 horas.
.. Ra.dloterapla por onda. cart•• - Fone 8801 Cons: Rua João Pinto D. 16, Operações - Doenç&8 de Se- .

Eletrocoazulaçio _ Raio.

uItral
Atende em

h.
ora marcada. <!as 16,00 às 18,00 horas. nhoras _ Clínica de Adulto.. t Tel.: Cons. ---:- 3.415 - Res.

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, I'ela manhã atende dià- Curso de Especialização no 2.276 - Florial1óp�lis.
Consultório.: Rua Trajano. n. 1, 80 - Fone: 2395 riamente no Hospital.de Hospital dos Servidorall do :a•.

o
..• . Caridade.

1 andar _ Edifício do Montepio. DR· YLMAR CORR"" A Residência:
tado. . DR. MARIO WEN-

. Horário: Das 9 às 12 horas-. . J:li.n (Serviço do Prof. Mariano d,
Dr. MUSSI. CLíNIOA MÉDICA

Rua: General Bittencourt n. Andrade) DHAUSEN

MUDSaSsI15 às 18 hOlal - Dra. raCs.ONSUr..TAS das 10 -"lI·ho- 10�eJefone: 2.692.
Consultas - Pela manhA· DO CLíNIC.(). MÉDICA DE ADUJ.TOS

Hospital de Caridade, E CRIANÇAS
Residência:, Avenida '.trom- Rua Tiradente 9 _ Fone 3416 DR NEmON

Á tarde das 1580 hs em dian- Consultório - Rua Joio Pin-

powskf, 84. ...,...-;","'.
te no consultório 'Rua Nune. to, 10 - Tel. M. 769.

DR. JOS1l TAV� f D'AVILA Machado 17 :;&squinil d. Tira- Consultas: Das 4. àl e l1or'::3.

DR. JÚLIO DOm IRACEMA' CIRURGIA GER'AL
'

dentes. Tel. 2766
-

Residência: Rua illt",.. Jú-

MOLE'STIAS NlllRVOSAS 11 Doenças de Senhoras - Procto- Residencia - rua Preddent.· nior. 45. Tel. 2.812.
VIEIRA logia - Eletricidade Médica Coutinho 44.

Ml!lDICO ' MENTAIS. _ CL�NtCA Glll,RAL Consultório: Rua Vitor I[ei- CLINICÁ DR. ANTONIO BATISTA
ESPECIALISTA EM OLHOS I Dr Serv�ço NaClonal d. DOln- �eles -no 28 _ Telefone: 1307. de JUNIOR

" ças Mentalll. OOUVIDOS, NARIZ 11 GARGANtA I Chefe do Ambulat':'lr o �, Ririe- .

Consultas: Das 16 hora. em LHOS - OUVIDOS _ NARIZ CLINICA ESPECIALIZADA DE
TRATAMENTO I OPilRA\lOES ne Mental dlante:. .

IiI GARGANTA I CRIANÇAS
.

Infra-Vermf4ho - NebllUaaçlo -_I Psiquiatra do HOlpita} _ Resl.dencla: Fone, 3.422 DO ·Consultas das 9 '8 11 horaa.
tntra-So� . Colônia Sant'Ana Rua. Blumenau n. 71. DR. GUERREIR� DA FONSECA Res. e Coill. Pildrl Ilruelinao.

(Tratamento de .Inult. .em I Convulsoterapia pilo .l.tlo- D",OE1-!ÇAS 110 APARELHO DI- . Chefe do �ervlço de. OTOR!- 12.
operaçio) choque e cardiazol. Inlulin era- I GE",Tlv O - ULCERAS DO ElS- NO do Hospital de Florlanópohl

Anrlo-retlno.copla - Receita de pia. Malarioterapia. Psicotel'apia.: TOMAGO E DUODENO, ALJlR- Possue a CLINICA QB APAR.- ADVOGADOS
Oculo. - Moderno equipamelite CONSULTAS: "'erçal • QUj,,-. GIA-DERMATOLOGIA _. CLt- LHO_S MAIS MODERNOS PARA

DR. JOSÉ MEDEIROSde Oto-RlDolarln,oIorla (tllllco tas das 16 àl 16 hora-•. Sabl· 1 NICA ·GIIRAL TRAq'AMENTO dai DOINNOAS
. D� E.taio) (manhl)

.

DR. JULIO PAUPI'l:'Z da ESPECIALIDADB VIEIRA
Hor'1'lo dai 8 b li1 Aora. ., Rua Anita Garibaldi, I.q!ll�., FILHO

.

_

Consultas - pela mania' DO
_ ADVOGADO _

daa 111 à. 18 1101'11.
. de General Bittencou:tt HOSPITAL. C

.

P t 1 150 It j fConsultório: _ Rua Vitor

1[11-1 RESIDE.NCIA' :Rua Bocaidva Ex interno da 20· enfermaria Á TARDE _ dai I •• I - I S al�a C
os a _ a a

J;elea 22 _ Fone �675. 139 TeI.2901
• ,

e Serviço de gastro-enterologia 'no CONSULTORIO _a_l1_a__a_t_ar_i_n_a. _

Res. - Rua Sao Jore' 20 -

. Ida Santa Casa do Rio dê Janeiro

CONSUL.
TOmO - Rua' 401 J DR. CLARNO G.Fon� 24!1.

I
DR ARMANDO VAL&-I (Prof· W. Berardinelli). ILHEOS nO 2 .

DR. QAMlJEL FONSE.CA
•

RI·O DE-ASSIS·
Curso .de neurolollia (Prof. RESIDEl':lCIA _ Fllipl Seh- GALLETTI

o
. '" Austregesllo). midt nO ll3 Tel. 28615 ,_. ADVOGADO· _ .

CIRURGIAO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil Ex interno' do Ro.pital matfr- Rua Vitor Meirelu, 60.
Clinica - Cirurria - Protele da Auistêncla Municipal e !l01- nidade V. Amaral. ,DR. ANTON!O MONIZ FONE: %.468

Dentária I , __ ,pital" de Carld�de . DO�NÇAS" INTERNAS DE ARA·GA·.O - Florianópoli. -
Raios X e Infra-Vervellao . CLiNiCA MÉDICA DliI CRIAN- Coraçao. Eatomaio, .nte.tino,

Consultório e Resid�nci&: Rua OAB li ADULTOS fígado e vias biliares. Binl, ova- CIRURGIA TREUMA'l'OLOGIA

Fernando Machado i. - Alarr!. - rios e útero. Ortopedia
Telefone: 2226 Consultório: Rua Nunl. .1\" Cqnsult6rio! Vítor ••irll.. Consultório: João Pinto, la.\
Consultas: das 8,00 'i 11,10 chado, 7 _ Conlultal d.. 11

.

ih 22. Dlls 15 às 17 diàriament.e.

e das 1400 ás 18 horaa 18 horaa Das 16 às 18 horaa. Metlos a08 Sá.badô3

Exclusivamente com hora mar- Ra8.Jdência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua BO(jaiuva 20. Res: Bocaiuva 186.

Ílada.· • _ ...• ll:!!lrtiul, i - Fõne: 1781 Fone: 3468. Fone: _ 2.714.

2.021

2.27611,147
3.321
11.449
·2,694
S.S71
_.tii'iV

Oi! I

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 meias de

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

camiseiro sapateiro:

18AHé-OdeGRffiiTO POPUlAt�i. z AGRíCOlA
.
_I.·�,

R '"
W1Nt.i"'l 1· � . , I

. \/Vw.; <.)'1)--r_··�·i g
- ..

f'LORlANOPOI.JS - 51c..(:'cfélorIM,
.. : '

Lux ......•.....•.....••.
Magestic _

.

MetropQl ....•......... ;.
La Porta ..............•

Cacique •..... , , ....•

Centr·al , .

Estrela , .......•

Ideal ........•.••••.. ; •..
ESTREITO .

DÍsque :" .....•............•
,

________________________________�__� � .b_� �

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

-

ADVOGADO
EseritóI'io e Residência:
Av. Hercilio Luz, 11
Tele.fone: &346.

o ESTAúO

.-

Navio--Mo,tOf-· ,({Carl Hoepcke>l
.i:::dJ

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANúPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, SantOJ, Slo Se.
bastião, . Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi..

mos, apenas para movimento d. passag.iros.
As escalas em S. Sebastião, Ilha Beta, Ubatuba MO

• prejudicarão o horá,io de chegada no RIO (Ida) I
.

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

..

-

Raios X
.ltparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograrta$ e radioscopias.
Pulmõell e coração (torax).
Estornago - íntesttnos e ligado (eolecIsto,rafla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

ção das' trompas para diagnfistico da esterilidade.
Badiografías de ossos em geral.

. -

Medidas exatas dos diametros da bacia para oríenta-
.

ção do parto (Bádle-pelvhnetrfa);
Diàriamente na MaternIdade Dr. Carlos Corrêa.

CASA ?

URGlTINCIA, CASA PARAPROCURA-SE, COM

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 Jo!o Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - Felipe

Schmidt 43. ...,

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

Trajano.
_

A presente tabela não poderá ser aItexada 'Sem pré
via autorização dêsFe pepartamento.

-------------------------"--------------------�
DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE

MUND
-

CARVA]�H()
�'ormado pela Faculdade Naci'

.

naol de Medicina UnIversidade
do Brasil Puericultura - Pediatria

RIO DiI JANlilIRO Puericultõr do Departamento
Aperfeiçoamente na "Cua de Nacional da Criança. Ex-Assis-

Saude São Miruel".
tente do Prof. Martagão Gesteirll

Prot. Fernándo Paulino na Universidade do Bra.iI. :lx-
lnterno por li anos do S.rviço Mé·dico do Instituto Fernandes

de Cirurgia Figueira-Servicos dos Profs. Ce-
Prof. Pedro d. Moura zal'. Pernetta e Mário Olinto. _

Estagio por 1 :ano na ".at.r- no Rio de Janeiro. Ex-médico ••-

nidade - 1ilscola" tagiário do Serviço de Pediatria
Prof. Otávio Rodrigues· Lima do Hospital do Ipaae (prof. LlIi.
Interno por Z �no do Prnnto Toües ·Barboza) no Rio de Ja-

Socorro neire.

OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cari-
CLINICA DE ADULT � dade. Médico escolar do Centro
DOENÇAS DE SENHOR.\S qe Saúde de Florianópolil. Pedia-
CONSULTAS: No Hospital de I tra da Assistencia Médico _; 80-

Caridade, diariamente daa 8 às cial da ·AI'mada.
10. I Consultór[o: Rua Tidarén.tel
No consultório, à Rua João 19. c"�
Pinto nr. 16 (I" andar)

-

Consultas, diáriamente da.

\Diariamente
daa 10 à. 12 -e dai

115
horas em diante. .

14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira
RESIDENCIA: - R __• Duarte S/No Esq. Padre Roma.
Shutel, 129 - F'lorianópolil. Tel. 2530·

Dr. Lauro Daura
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná
rias.

Cura radical das infecções agudas e cronicas, doi
aparelho genito-ul'Ín ário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 10% ás 12 e 2% ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - iO.-Andar - Fone:

3246 -
.

,

Residencia: R. Lacerda -·Coutinho,
liõ Espanha) - Fone: 3248.

13 - (Chácara

Lavando- com Sabão

\9iraem ES1Jecialidade
,

da Ola. TIIZIL INDD-SIBIIL--Joluvllle. (marca registrada)
�coDomizo·se=tempo e dlBbeiro .• II
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Zury Nacbado, e...

ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS

Bar; Sabado no "Sabinos Bar", reuniu-se muita gente,
ambiente símpatico e agradavel, tudo feixado pois estava

frio! Mesas que notei. Sr. Sra. Tenente Fernando Viégas,
senhorita Nice Faria, Sr. e Sra. Prof. Salvio de Oliveira,
Sr. Ge,rcino Silva e senhora, Sr. Sra. Celso Ramos Bran

co, Sr. e Sra. Dr. Julio Coelho de Souza, senhorita, Ma

ria Elza Guimarães, Corinha Ramos com muitos apaixo
nados, menos Eu! a mesa do Dr. Brando éra regada a

bom uisque,. O simpatico casal Francisco Mascarenhas,
divert.íu-se. Numa mesa de Canto tres elegantes depu
tados: Discretamente bebia no balcão o deputado Mário

Olinguer. A mesa do cronista éra ocupado pelo Dr..Dibe

Cherem, o moço que ainda pensa em Lajes o arquiteto
Onaldo Ol iveiro, o elegante Paulo Medeiros e o Dr. Clau
dio V, Ferreira também fazia parte da mesa. Nesta noite,
houve muita coisa de bom, nisto tudo. O Sabino é que
enche os bolços, enquanto Dino ganha cartaz.

CASAMENTO: Sabado, a Catedral toda enfeitada e

grande multidão esperava a encantadora noiva senhorita
Yolanda Grillo, que maquela tarde realisava seu matrí
monio Com o Dr. Marco Flack. Lindo éra o vestido de noi
va em custosa renda f'rancêsa, tulles plízados formando

leques na parte de trás da Saia, lindo bordado a pediar la
e muito bem armado o véu que usou. Os' convidados nu

ma elegancia grau 10, lindos vestidos e vistosos chapeus
Como padrinhos teve a noiva no áto civil, sr. e sra, Osmar

Rigueira, Sr. e Sra. 'Zenon Fernandes, no religioso Dr.
Fulvio Luiz Vieira e senhora e o jovem Francisco Grilo
com a senhorita Anita Hoepcke R. da Silva. Do Dr. Mar
cos foram padrinhos, no, ato civil, o sr. e sra, Otto Flack
no religioso Sr. e Sra. Neugênio Grillo, e Sr; e Sra Ro
meu Cascais.

AS ELEGANTES VIAJAM.
Pela Panaír do Brasil Companhia Aérea, viajou sex

ta-feira para o Rio de Janeiro a elegante Norma Mussi,
em companhia da Sr. Alfredo Mussí, A elegante Norma,
foi preparar seu Guarda-roupas para nova estação -

"CANADA-MODA:
Em avião da Transportes Aéreos Catar írienses viajou

sabado a elegante Tereza Fialho, para a capital Bandei
rante, (S.P.) aonde forá visitas ao instituto de beleza

"Niase," falando sobre o Concurso Miss Santa Catarina.
A elegante Tereza; deve chegar um pouco mais loira, a

guardemos, pois, esta beleza.
Itajaí : Sabado nos salões da sociedade Guaraní, houve

um disfile de modas. organizado, por pessoas da terra, e

exibidas por elegantes e graciosas moças daquela socie-
.dade,

'

Depois falarei na onda, dos Dez/mais Elegantes da
cidade. Não são de minha escolha mais, estou de acordo,
Principalmente com os nõvos deputados.

-o-

toa Línhares d'Avila,: con-
ceituado clinico;

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
FAZEM ANOS, AMANHÃ:

- sr. Manoel dos Anjos, - dr. Ivo Guilhon, inte-

proprfetárto do Salão "Mi- gro Juiz de Direito da Co-
nerva" marca de Lajes
- sr. Otavio Régis, fun- - sra, Maria Salum da

cionário da Guarda-morla da Silva, esposa do dr. Francis
Alfandega desta Capital co Roberto da Silva, indus
- sr. Lenio Fortkamp, trial em Biguaçú;

. residente em Criciúma - sta. Márcia Gevaerd
- sr. Gualberto dos San- - sra. Lúcia de Carvaho,

tos Sena, agente posta te- esposa do sr. Alvaro de Car-
le gráfico, no Estreito valho, residente em Brusque
- sr. Pedro' Francisco - sr, José Boiteux Piaza

Colazano. - sr. Artur Olímpio do
_ sr. Luiz Antonio Fer- Livramento

minio - sr. Joaquim Jardine de
_ sr, José Ricardo Co- Oliveira Neto

melli, residente em Tuba- - viúva Elza Mancelos

rão ]doura

sr. Marcos Vieira - sr. Beno Schaeffer
_ sgt. Evílasío Cabral, do ' - sr. Artur Ferrarezzi

140 B. C. I - sr. Joaquim de Olivei-
- sra. Ivone d'Aquino ra

Avila, esposa do dr. New-! - sr. Júlio Voigt Neto

,

Gronde Orqu,slra '

SABADO 23 - LIRA TENIS CLUBE - SADADO 23

CHIQUINHO E SUA ORQUESTRA DE DANÇAS 4
.

CANTORES
RUBENS LEITE - VENILTON SANTOS

RESERVAS DE MESAS CR$ 300,00 - RELOJOA-

RIA MULLER
MESAS 4 CADEIRAS - INGRESSOS AVULSOS

PARA ASSOCIADOS CR$ 50,00

P A R 11 C I P A ç A O
ELPunO BARBOSA E ELADIA MAIA BARBOSA

AUGUSTO BEDUSCBI E BERTA W. BEDUSCHI

participam aos seus parentes e amigos o contrato de

casamento dos seus filhos
léda. e Valmor

11 de abril de 1955

Florianópolis Gaspar

�-:.,

O�B��!g���2RA .

Participam aos parentes e pessoas amigaS o n�sClmen
to de seu filho OSMAN CESAR, ocorrido dlu a �o corren

te na Casa de Saúde e Maternidade São SebastiuG.
-� -.

Florlanopólis, 11 de abril de 1955.

.....................

restos mortais de

•
: =__._ .. __ i::z:__ __

.' __ ,_,
,__ •

__ T� __ �-�
PRECISA-SE

��$ ._---�--

,'-"-
De uma .auxíllar de escri

tório, com bom conhecimen
to de inglês e prática de da-
tilografía.

.

Tratar na gerência do
Cabo Submarino, Rua João
Pinto, 26 .

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

NU11l AlbulD
HOllAC.IO NUNES

Felizes os que podem, sem penas e cuidados,
cercar a mocidade de cantos e de flôres,
sentir na fronte o beijo dos jubilos dourados,
no seio palpitarem os mais. castos a môres ...

Vós sois a sã lembrança dos [ubilos passados
d'aquelles que a velhice cobrio com seus pallôres,
e folgam c'o folguedos ridentes, perfumados
da vossa mocidade repleta de esplendôres ...

Senhora! - que nos mares serenos da alegria
jamais encontre escolhos a vossa mocidade,
- batel que se deslísa no veio da corrente;

que nunca da desgraça síntaes a vaga fria
no seio borbulhar-vos, lançando a soledade
aonde deve a. esp'rança brilhar eternamente!

o que vai pela Câmara
DISCURSO PRONUNCIADO
PJ!.'LO V ERADOR JÚLIO
PAULLINO DA SILVA

};M 18-4-55

Quando do início de nos

sos trabalhos ordinários, co

mo novo representante nes

ta Casa, mas dotado de es

pírito são em bem querer
servil' o mandato que me con

feriram, procurei, sem qual
quer alvo político-partidá
rio, após debates com o no

bre e acatado líder da União
nemocrática Nacional, deba
tes que ocorreram dentro da

'mais pura democracia, por
intermédio dêsse digno PIe·

nârio, através o exmo, snr.

Prefeito Municipal, tôsse so

licitado ao snr, Inspetor Ge
ral da IVTP, informes se tí

nha ou não aquela 'reparti
ção de trânsito, por lei, o de
ver de exigir dos interessa ..

dos, no ato de emplacamen
tos dos veículos, a apresen

tação do talão de quitação
dos impostos e taxas muni

cipais.
Não quíz snr. Presidente e

Senhores Vereadores, com

aquela solicitação visar OH

tro objetivo, senão a deresa

dos interesses da coletivida
de do nosso município.
Meus têrmos foram preci

sos e levaram consigo, a ética

do acatamento, respeito e

educação.
Quando formulei os quesí

tos de minha solicitação, ti
ve o cuidado' de formulá-los
dentro daquele respeito que
a educação determina, espe

cialmente, porque tratava-se

de uma solicitação dirigida
de uma para outra autorida
de.

A nossa Polícia Militar,

corporação que honra e eno

brece aos catarinenses, hoje
um verdadeiro patrimôniO
'valioso das cousas e da his

tória de Santa Catarina, por

cujas fileiras, desfilaram, e

desfilam, vultos da cultura e

inteligência da nossa gente,
tem sempre se distinguido a

través de seus represen'i;an-
tes à frente de quaisqH8i'
cargos que lhes são solic.!:!a
dos a representar.
Guardamos, nós, os meus

familiares, no fundo de nos

sos corações, a mais grata
simpatia pela nossa polícia

Militar. Porque nela, tivemo:1
a representá-la quem sem·

pre soube honrá-la à altum

dos seus galões, honra essa

que, a Polícia Militar _� reJO

nheceu, porque recordando
do-o, traz em sua biblioteea,
camo Patrono, o nome do

Capitão Osmar Romão da

Silva, meu saudoso irmão.
Bnr. Presidente e Senhores

Vereadores. O Inspetor Ge

ral da IVTP, é um jovem ofi

ci,ai da nossa valorosa Polí

cia Militar, daí ter me cau

sado surpresa a maneira

irônica e descortêz de como

respondeu a solicitação for

mulada por esta Casa, de

minha iniciativa, através do

E�ecutivo.

-��

''J? '<"cc" .',

Lastimo sinceramente com

o proceder arrogante do snr.

Tenente Milton Lemos do

Prado, Inspetor Geral da I.
V. T. P. e, tenho certeza, qU9
o Comando de sua Corpora
cão que tem a frente um cul-
-

/

to e solicito oficial e, bem

assim, os demais oficiais, ci
entes da ocorrência, 'haverão
por certo, de também, la
mentarem com a atitude do
snr, Tenente Inspetor, por
que ela, não recomenda as

gloriosas tradições de simpa
tia da Polícia Militar.
Era meu dever, em' defesa

dos direitos desta Casa, con
signar o meu protesto, re

quetrendo o seu registro em

ata; "
_

I NVERSOê'S E5TRANGEI RAS ??
Os jOI'Dllis, ,uõ Bruil, vivem priucipalmente de anúncios.

[ulrz'taüt.:: o.t DumerOl108 jornail COMUNISTAS, DO Brasi],

não ... ívem de, anúncios ...

DÊ' ONDE ViRÁ, ENTÃO O APOIO FINANCEIRO

A tSTES JORNAIS ILEGAIS???

O PAHTIDil COMUNISTA BRASILEIRO, QUE A RÚSSIA BOLCHEVISTA
DIRIGE E MANTÉM NA NOSSA PÁTRIA, EDITA 40 E TANTOS JORNAIS
E REVE-TAS! roa Quít??
URGE FAZEI':. CUMPRIR AS LEIS NACIONAISI

(Lei d;� Segur-auç«, art. 2.° III).
ABAIXO CO�I ELES!!!

Ilras.Ieiros; combatam a intervenção sovíética
ao Brasil!

.

EMPREGADA Os

f!J. ou. ..
Dh-íjam-ae à Caixa POllal
5394. RIO DE J ..\NEIRO

EinatelO
Preciza-se de uma cozi

nheira paga-se Cr$ 500,00
Tratar na Trajano 25.

(Lavanderia Serratine)

HOJE E, AMANHA
NO PASSADO

t' í,
I "_l�I�_í�'-

21 DE ABRIL
A dat.a de hoje recorda-nos que:
em 1500, o navegador português Pedro Alvares

Cabral em caminho da India, afastando-se da ró

'ta en�ontra plantas marinhas, indicio da proxi-
, .

midade de terra;
_ em ,1638, .0 nÇ)sSQ forte, de Monte-Berrate, na

Bá'hia, rendeu-se 'ás forças holandesas de Mauri

cio Nassau;
_ em 1648, Olinda é evacuada pelos holandeses e

ocupada pelas tropas de Henrique 'Dias;
_ em 1792, no campo das Larnpadosas, no Rio, é

enforcado José Joaquim da Silva Xavier, o Ti

radentes: prin-Cipal conjurado de 1789, na Incon

f'idência Mineira;
- em 1805, no Rio de J.aneiro, morreu o astrônomo'

mineiro Dr. Antônio Pires da Silva Pontes;
- em 1857, em Lagarto (Sergipe), nasceu o ensaista

Silvio Vasconcelos da Silva Ramos Romero, que
veiu a falecer no Rio em 18 de Julho de 1914; �

- em 1867, o Coronel Carlos de Moraes Camisão, Icom sua coluna, invade o Paraguai, após atraves

sar o Rio Apâ, em Bela Vista;
- em 1879, o deputado pernambucano José Maria

no, apresentou um projeto para que fosse consi

derado de luto nacional o dia 21 de abril, em ho

menagem á memória de Tiradentes.
em 1905, em São Paulo, foi inaugurado o Institu
to Teológico, 'que já' vinha funcionando desde 21
de Abril de 1904. Foram seus fundadores e cons

tituiram a primeira diretoria:
Rev. Eduardo Carlos Pereira - Presidente
Dr. Silva Rodrigues - Vice
Rev. Benedito Ferraz de Campos - Secretário
Nicolau Soares do Couto - Tesoureiro
Foi transformado em Faculdade de Teologia em

1925.
A data de hoje, com justificadas razões e com o

"maior jubilo cívico dos brasileiros ':':"col18.cientes,

AVENTURAS· -, DO

WASHINGTON, 19 (U. PJ

I
homem que desenvolveu ';),

� O
_ �rande. cientista Albert teoria da RelatiVÍ'd�de (doc.

Emstem, cuja morte resul- de 30 laudas, considerado o

tou de ruptura da aorta füj mais 'importante do seculo

incinerado, esta tarde, sem XX) destacamos a do pre
nenhuma cerímcnía rune- sidente Eisenho}Ver: - "Ne-

bre, após terem sido retira- nhum "homem - disse o

dos ou principais orgãos do chefe do governo norte-a

sàbío-e enviados para estu- merícano - contribuiu tan

dos, no Hospital de Monte- to como êle para a expan

fiore, em Nova Iorque. são do saber no século XX

Entre as centenas de de- e, no entanto, nenhum era

clarações de personalidades mais modesto na posse dos
mundiais sôbre a morte co seus conhecimentos".

voltou a ser Feriado Nacional, restabelecido pela
Lei 1266 de 3 de Dezembro de 1950.

'Saibamos cultivar a memória de Tiradentes e

prezar o seu magnifico exemplo: •

22 DE ABRIL

A data nos recorda que:

em 1500, uela manhã o Almirante Pedro Alvares
de Gouveia avistou hervas marinhas e passares e

pela tarde um Monte a que deu o nome de Pas

coai;
.;_ em 1821, foi organizado o Ministério da Fazen

da;
- em 1821, assumiu a pasta da Guerra o Marechal

Carlos Frederico Cunha;
- em 1822, no Rio de Janeiro faleceu o Marechal

Marques de Souza, nascido no Rio Grande do
Sul em 27 de Fevereiro de 1743;
em 1836, o bravo catarinenae Capitão Bandeira,
a frente de 400 legalistas 'foi derrotado em Mos
tardas (R.G.Sul) por Onofre Pires da Silveira
Canto;
em 1854, a livraria de Pedro d'Angelis foi adqui
rida pelo Governo, Imperial, pela quantia de
21 :120$000, para aumentar a Bibliotéca Pública

Nacional;
em 1866, o General paraguaio Bruguez, cumprin
do ordens do ditador Solano Lopes e vacuou o en

trincheiramento do Passo da Pátria, em virtude
do bombardeamento por parte de nossa esquadra
que tornava aquele reduto insustentavel;
em 1924, em Santos (São Paulo), faleceu o poéta
Vicente Ausgusto de Carvalho, nascido na mes

ma cidade eem 5 de Abril de 1866.

ANDRÉ NILO TADASCO

ZE-MUTRETA
'

•••
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, T!ZZZE lM�' ,ku J'

brasileiro Kurdóglian porde Souza - sgt. 21-14 e 21-13.
Midosi, do Brasil teve a

única vitória para ó seu país,
vencendo a Cafiero por .. ,.

19-21, 21-9 e 21-18. Midosi
foi o melhor jogador brasi
leiro no dia de hoje.
UTRECHT, Holanda, (U.

P.) - O Brasil venceu a Itá
lia na segunda partida que
disputou pelo Campeonato

Deram entrada na F. C. F., Zé GauchO, com o Palmel- Mundial de Tênis de Mesa,
semana passada, vários con- ras, de iBlumenau.

,

I
del'rotando-a pela contagem

tratos de jogadores, tod0s Aducci Vidal, com ó G. E. de 5-4. Anteriormente os bra-
'renovando com seus elubes Olímpico, de Blumenau. sileiros haviam perdido para
são eles:

'

, a França, em .j·ogo realizado
Gil e Medinho, com o

Hen-,
Beneval, ex-defensor do I pela manhã, e posteriormen

..
rique Lage, da Liga Tubaro- Avaí, com o Barriga Verde, te, quase à noite, venceram

I nense de Desportos. de Laguna.
•

a Holanda ar 5-!. ......""""'_�...

EM

J
FINALMENTE, HOJE, A TARDE� NO�E'STADIO,'DA RUA BOCAIUVA, OS ESPORTISTAS AFICIONADOS DO

11

ASSOCIATI·
ON" ASSISTIRÃO AO TÃO ,ESPERADO AMISTOSO INTERMUNICIPAL ENTRE O,S TIMES DO �MBHUBA, DE- HENRIQUE
LAGE E DO FIGUEIRENSE;" CAMPEÁ'p :DA CAPITAl, AMBOS CREDENCIADOS A OFERECER UM DUELO.. DE INTENSA

VIBRACÃO E EQUllIBRIO. NÃO PERCAM!
, �..'

.........................................................................._ .

"O Estadq Esportivo'
............................................................•J••••�.I•.............................................._.4 �

.'..J
,_ - -,

- sabre - 10 - cap. Rúi Stockler de Souza; 20 - TORNEIO TIRADENTES - competição individual:
Leonel Pereira. - florete - 10 -=- ten. Carlos Hugo de Souza';
'tORNEIO ' COMEMORATIVO AO l3ó ANIV:ERSARIO 20 - maj. Rúi Stockler de Souza.

DA ASS. ATLETICA BARRIGA 'VERDE - espada -:- 1° � maj. Rúi Stockler de Souza;
- competição .de equipe: 20 - ten. Alinor José Ruthes.
- florete - A. A. B. 'V. - sabre - 10 maj, Rúi Stockler de Souza; 20 -
- espada - Sogipa

�, ten. Carlos Hugo de Souza.
CAPITULO XXXVI

I
- sabre - Sogipa PROVA RELOJOARIA MONTE BLANCHE - com-

SUIvIULA DAS COMPETIÇõES REALIZADAS NO PE- - competição individual: petição' de equipe - vencedora equ1pe do Curso de
RIODO 1940 - 1954 - florete - 10 Gerhard Theisen (s"'õgipa); 20

'

.. ,Esgrima.
1940 Ernesto Morandi (Sogípa).

'-

""'�'
" III 'GA�IPEONATO ESTADUAL

CAMPEONATO DA ESCOLA DE ESGRIMA -
- espada - 10 Renô Todeschini (Sogipa)3:'2b competição ae equipe:

primeira competição de esgrlma realizada em Santa Ca- Ronald Fetzgerard (AABV) florete - equipe campeã: 'AABV
tarína, - sabre - 10 - Ricardo Krapf (Sogipa); 20 _ peã : Doze

- turma masculina - florete - 10 - Leonel Pe- cap. R úi Stockler de Souza (AABV) - espada - equipe campeã: AABV
reira;,2° - Fernandino Caldeira de Andrade. COPA MARCILIO DIAS - competição de equipe. peã : Doze

espada - 10 Fernandino Caldeira de Andrade; Venceâora a equipe AABV. sabre - equipe campeã: Doze - vice-campeã:
2° - Milton Fett. PROVA TENENTE MANOEL GOMES - para alunos AABV

do C.F.O. - competição individual
- florete - 1° - Paulo Car_doso; 20 - Zizimo

Moreira.

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA 'CATARINA

Ten. M. Gomes

více-cam-

více-carn-

competição individual:
florete - 1° - maj. Rúi Stockler de Souza;

1946
.

2° - ten. Carlos Hugo de Souza.
CAMPEONATO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. 1953 - espada - 1° - ten. Ledeni Mendonça da Rosa'

florete - 10 - Eugênio Silva' Martins; 20 _ De- II CAMPEONATO ESTADUAL 2° - maj Rúi Stockler de Souza'
- ,

brantina Carvalho. competição de equipe: '<' - sabre - 1° - ma]. Rúi Stockler de Souza; 20 _
CAMPEONATO DO "CURSO DE HABILITACÃO DE florete equipe campeã: AABV; vice-campsã :

ten. Carlos Hugo de Souza.

PROFESSORES DE EDUCACÃO FISICA Lima TORNEIO ELETROTECNICA S. A. - competição
florete - 10 -, Wil.burga Muller; 20 _ Lorí BaIlod. espada equipe campeã: AABV; více-carnpeã;

' individual para alunos do Curso de Esgrima.
1949 Doze 1 ° - sar-gento Antonio Silvestre Pereira; 20 _

TORNEIO PARA.,ES1'�EÃNTEB, NA ASSOCIAÇÃO, '.
-- sabre - equipe campeã: AABV; yice-campeã:

,Walto de Lara Ribas.' ,

_

ATLETICA -BARRIGA VERDE. 'ILHa 'PROVA DESEIVIBARGADOR NELSON_ NUNES GUI-
- florete - l0 - Carlos Hugo de Souza; 20 _ Ro- iPR�VA CLASSICA TIRADENTES competição de �1ARA_ES - competição de e,quipe -' Curso de Esg-rima

nald Petzgerad.. equipe
'

� J,C' Clube Atl�tico Operário .de Joinvile.\TORNEIO INTERNQ NA ASSOCIAÇÃO ATLETICA
1° - _AABV - 20 --'Doze

ii ;,

Vencedora "a equipe do Curso de Esgrima.
BARRIGA VERDE TORNEIO ERLINDO SA]i:ZANO,,--, p:�mpetição '" de

PROVA ELETROTECNICA S" A. - competição de'

_

- florete -... 10 - 'Carlos Hugo de Souza; 20''_ L�o-' equipe
.

.. ,.' '·0·
'1' - ,"

'equipe
",

nel Pereira.
'

.

- florete ,- ,P .. M. Star Catarina "

- florete - vencedora a equipe AABV.
TORNEIO DA ASSOCIAÇÃO ,âTLETICA BARRIGA

- espada -, P. ,M. S'ta.' Catarina ' ,PROVA, SEMP RADIO-TELEVISÃO '- competição de
VERDE -;- A. A. B. V. x Policia Militar.

- sabre ..:__ Brigada Militar Rio Grande do Si;l
" equipe

- florete e espada - Vencedora a equipe da P. M. "TORNEIO, .INTERNO TIRADENTES" _ cbrnpeti�ão "
-:- sabre - vencedora a equipe AABV.

1950
'

individual COlVIPETIÇÕES NO CURSO DE FORMACÃO DE
TORNEIO 'DE CAMPEONATO PROMOVIDO PELA

- florete 1° - cap. Rúi Stockler de Souza;
OFICIAIS DA PO'L. MILITAR.

•

ASS. ATL. BARRIGA VERDE _ competição individual.
2° - ten. Carlos Hugb de Souza. 1950

- florete - 10 - eap, Rúi Stokler de Souza; 20 _
- espada - 1° - cap. Rúi Stockler de Souza;

- individuai de florete '- 1° ano - Walace Cape-
Leonel Pereira. 2° - ten: Carlos Hugo de Souza. la - - Zizimo

-

Moreira. :" ,

- espada - 10 - cap. Rúi Stokler de Souza' 20 _'
- sabre - 1° - cap. Rúi Stockler de Souza;' 20 _

' 3° a110 - Carlos Hugo de Souza
I

Airton .1oão de
Leonel Pereira.

.

"ten. Carlos Hugo de Souza. Souza.
,

- sabre - 10 - Leonel Pereira; 20 _ cap, Rúi
TAÇA POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA _

-, individual de espada - 3° ano - Carlos Hugo
, Stockler de Souza.

,

P. M. S. Catarina x F. P. São Paulo.
de Souza - Carlos Alcides Lauth.

I TORNEIO INTEREST,APU,bL - A. A. B. V. x Sogipa. Paulo
vencedora a equipe da Fôrça Pública de 'são

-'- grupamento la. categoria =- florete
- competição de equipe: vencedora -' 3° ano.

I

- florete - Sogipa TORNEIO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA
- grupamento 2a. categoria - florete

- espada - Sogipa
"

'POLICIA MI�I!AR DO PARANA, EM CURITIBA.
vencedora - 1° ano.

-;- sabre - Sôgipa competIçao ,de equipe:
- competição 3° ano x 1° ano - espada - equipe

- compentição individual: florete - P. M. S. Catarina "vencedora: 3° ano.

- florete - 10 - Gerhard Theisen (Sog ipa.) ; 20 _

espada - P. IV!. Paraná
- competição individual de sabre - ínscrtção li-

Renô Todeschini (Sogipa). sabre - P. M. S. Catarina vre : Carlos Hugo de Souza - Onildo Pinto de Oliveira:
TO,RNElO D� EQUIPE - ADIVIINISTRAÇÃO x C. F. O.

- competição individua!: 1952-
- florete 10' t 'C

- compet icâo individual de f'lol:ete - 30 ano.' P- florete e espada. 20
-

- en. arlos Hugo d S
' , au-

ca R" St I
e ouza ; lo Cardoso - Décio do Lago _'

- primeiro encontro - Administração
- .p. UI oc der de Souza.

d t Admí
.

- espada - 1° cap W h' t
- competição individual de espada c-- 30- segun o encon 1'0 - ministração. 20

. as mg on H. Moura Brasil;
1952

- cap, Orlando Xavier Pombo.
Júlio T. B. Dutra - Walace Capela.

TORNEIO ASS. ATL. BARRIGA VERDE x SOGIPA, EM t -C �labre - 1° - cap. Rúi Stockler de Souza; 20 _
'- competiç,') individua.l de florete - 2° ano:

PORTO ALEGRE. I
en. aIOS Hugo de Souza. ton Lemos do Prado - Alínor J. Ruthes

- competição de equipe: (ROVA ELETROTECNICA, S. A. - competição de COMPETIÇÕES

-,
* 'x-

- florete - Sogípa
• r ! :1 1,,1' ...�: _ equipe

NO CURSO DE ESGRIMA DA POLI-
"- espada - Sogipa ; " f :

- florete - vencedora a equipe-AABV CIA MILITAR "fi l�:i;
- sabre - Sogipa

' "I :j"'_ PROVA. DR. MILTON FETT - competição de equipe
1954 I ,f�l�i:'j;I,__ :

- competição individual: -

- florete -:- vencedora a equipe AABV.
- torneios internos:

- florete - 10 - Gerhard 'I'heisen (Sogípa}: 20 _
- espada - vencedora a equipe AABV.

. la. competição, - florete individual: sagt. An-
• Ernani lVIorandi (Sogipa) .

PROVA SEMP RA'DIO-'1;'ELEVISÃO _ c�mpetição de
tonio Silvestre Pereira - sagt. Euclides Vieira de Souza.

- espada - 10 - Renô Todeschini (Sogipa); .20 _ equipe
2a� competição - florete _; individual: maj. Rúi

Leonel Pereira (AABV). sabre - vencedora a equipe AABV.
Stockler de Souza - ten. Carlos 'Hugo de Souza.

- sabre - 1° - ten. Carlos Hugo de Souza (AABV) ; PROVA EXTRA - competição ode equipe Doze x

3a, Competição - espada - individual: maj. Rúi
20 - Rubens Martins CSogipa) Lira Stockler de Souza - ten. Alinor José Ruthes.

T N fI t' d---
,', 4a. competição - sabre - individual - ter1. Cal'losORNEIO ERLI DO SALZANO - competição de equipe.

- ore e - vence ora a equipe Doze.,
'

- florete - Fôrça Pública' de S. Pa�llo. PRUVA CLASSICA TIRADENTES _ competição de
Hugo de Souza - major Rúi Stockler de Sóuza.

- espada - Fôrça Pública ,de S. Paulo. equipe PROVAS HANDJ ,jAP
- sabre - Fôrça Pública de S. Paulo. "

- f_lorete - vencedora a equipe AABV. competições indivi,duais:

TORNEIOS INAUGURAIS DAS SECÇõES DE ESGR,I- COPA f\'IARCILIO DIAS - competição d,el equipe
- florete - major Rú.� Stockler

MA NO CLUBE DOZE DE AGOSTO E LIRA TENIS -- espada - vencedora a equipe AABV.. Antonio Silvestre Pereil',a.

CLUB'E 't' � .

t PROVA NIVEA '''''ARQUES NUNE espada - sagt Aurélio Luiz Coelho �",sagt. Leonel
.
- ,compe lçoes 111" ernas. ,lV.1 'S, - 'co,mpetil'ão de '

,

T
,. Santos;'

�'
-

I CAMP,EONATO ES ADUAL '

..; equipe
t'

�

d l'pe' florete ve d .

C d E
sabre -,- sgt. Aurélio

compe Iça0 e ,�qu .

-
- nce ora a eqUIpe urso esgrima

- florete e,quipe" campeã: A. A. B. V. - vice- _; espadá - vencedora a equipe AABV Luiz Pereira

campeã: Lira. - sabre - vencedora a equipe Curso de Esgrima
- espada equipe campeã � A. A. B. V. :._ vice-

'

1954
campeã: Lira. TORNEiO COMANDANTE BRENNO PERNEÍTTA

- sabre - equipe -

campeã: A. A. B. V. vice- competição de equipe
campeã: Lira. - florete - vencedora a equipe P. M. Paiana

- competição il1divfdúal:
,

- espada - vencedora a equipe AABV ,

- florete ...,- 1° "'- C'a'p. Rúi Stockler de Souza; - sabre - vencedQra a equipe P. M. S. Catarina
2° - Leonel Pereira.

'

PROVA CL\.SSICA TIRA'DENTES - competiÇã,o de
� florete - 1° - cap. Rúi Stockler de Souz�; _equipe

2° - Leonel Pereira. - florete - velÍcedora a equipe AABV
- espada - l° - Leonel Pereira; 20 - cap. !1úi -:- espada - vencedora a equipe AABV

Stockler de Souza. - sabre - vencedora a equipe AA13V j i:_

- turma feminina - florete - l0 Exaurnar Jorge;
2° - Gelta Simas.

equipe

equipe

Rio.
ano:

Luiz Coelho Waldemar

REN.OVARAM GIl, MEDINHO, ZÉ
GAUCHO, ADUCI E BENEVAL

NOfl'CIÁRIO DE
TODA PARTE

Rio-São Paulo

O. Torneio Rio-São Paulo'

prosseguirá hoje com a pele"!
[a entre Coríntians e San

tos, no Pacaernbú.
X 1:: X

. "Irrítíum", paranaense,
Em Curitiba efetuou-se,

domingo, o Torneio-Início do

Campeonato Paranaense de

Futebol, sendo proclamado
campeão o Atlético Paraná-
ense.

Recorde Mundial
ALKMAAR, Holanda, Ui ,

(U. P.) - A nadadora holan
desa Mary Kok estabeleceu'
domingo passado um novo'

recorde mundial de 100 me

tros estilo mariposa, ao na

dar a distância em um mi-'

nuto e 13s8. A marca anterior

pertencia à nadadora norte-_
americana Shelley Mann,
com 1mI4s2/10.

x x x

Uchôa a qualquer momento
RIO, 20 (V. A.) -:- Já se

encontra nesta Capital, o go-.
leiro Uchôa, nova aquíslção
do América. O player colom
biano foi emprestado ao

América pelo Milionários, de

Bogotá, devendo entrar em

ação a qualquer momento.
x x x

A Portuguesa na Europa.
Rio, 20 (V. A.) - Deverá

seguir amanhã para a Euro

pa a delegação da Portugue
sa Carioca que realizará vá
rias exibições pelos países
do Velho Mundo,

x x x

Colocação dos clubes '

Após .os jogos, de domingo,
ficou sendo a seguinte a ta- ,

bela de classificação do Tor
neio Rio-São Paulo:

,

1.0 lugar - Botafogo, Fla
mengo; Fluminense e São
Paulo, com 2 p.p.

'

2.0 lugar - América, Co
ríntíans, Palmeiras, Portu
guesa de Desportos, Santos e

Vasco da Gama, com 3 pon
tos perdidos.

x x x

>otovo 'estatuto da C. B. D. _

RIO, ,20 '(V. A.) ::_ Anun
era-se que, dentro de trinta
dias estará concluído õ novo

Estatuto da Confederação
Brasileira de Desportos. Uma
subcomissão das Assembléias

Especiais está coordenando
as últimas alterações qlle-
serão introduzidas naquele
diploma, que, segundo se ;l'
firma, apresentará sensiveis

modificações além do resta

belecimento do cargo de di

retor tesoureiro.
DESINTERESSE

como infelizmente sempre
sucedem, as Federações fi
liadas não emprestaram à

reestruturação da Confede

ração maior importância.
Das 72 entidades filiadas :-\

que a comissão encarregada
da reforma do Estatuto, ae

dirigiu, apenas duas respon
deram, apresentando suges
tões: do Pará e do Estado do

x x x

Mil- •

o Brasil no Mundial de
Tênis de Mesa

UTRECHT, W. P.) - Em.

prosseguimento ao Campeo
nato Mundial de Tênis de

Mesa o "team" do Brasil der
rotou ao da Holanda por
5-1.

UTRECHT, Holanda, (U,
P.) - Na segunda rodada do

Campeonato Mundial de Te

nis de Mesa, realizada do

mingo, a França venceu aI)

Brasil por 5-1. Haguenauer,
'da França, derrotou o bl'asi-'

leiro Ivan Severo por 21-15

e 21-11. Roothooft venceu O'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Agora também em

a "deliciosa"

j
,FLORIANóPOLIS

Escolinha
I

"

Cur$Ç) ráRido

�Ar-��'
AULAS

DQ� Clube Doze
de" Aoolto

IlIa,doa" Plol" 6

A partir do proximo dia 2 estará
em .nossa cidade a famosa Escolihha Walíta l
Inscreva-se hoje mesmo! O curso é rápido,
inteiramente grátis -e está a cargo da famosa
nutricionista Dna. GUIOMAR SANT'ANNA

DE. PITIGRILLI empresário . de construcões centemente faleeído, '. cultí-
Buenos Aires (APLA) de Roma que queria fazer vava lisozíma, a maior par-

Um escritór amigo meu me um filme sôbre os Pedreiros te das descobertas.r-c- di
telefonou, dizendo que um ITÁLIANOS que emigra- zia eu - é a centelha de
rico comerciante deseja pu- ram para a Argentina. A uma idéia.
blicar uma revista. Trata- ação devia ,se' desenrolar ao Em maio de 1607, um ra

se do mesmo cavalheiro longe de uma ferrovia, em paz, a que apelidavam
que, há um ano, suspendeu construção iminente, empre- "Jeanlle-piedhet", observa
no sexto número uma revís- endimento de que êle estava Iva a janela onde estava
ta que lhe havia custado encarregado: a linha f'er- sendo cozinhada a· galinha
meio milhão de pesos (ou roviária não se construiu e de todos os domingos. O
um milhão - já não se po- eu fiquei com meu argu- vapor da água levantava a
de saber ao certo, pois estas menta, totalmente imprestá-. tampa, como ocorre às tam-
operações póstumas de uma vel para qualquer outro uso. pas de todas as panelas des
editora reserva supresa de- Logo encontrei almas carí- de que o homem civilizado
sagradáveis). Era preciso dosas, que me entrevistaram deixou de ingeuír seus ali
ii' -'�êr êste cavalheiro - \�elo rádio, isto é, me fize- mentes crús. O rapaz era
disse o meu amigo - com ram perguntas sôbre as mi- empregado de um alquímís
um plano, um projeto, en- nhas idéias: o tempo de en- ta que lhe dava, como hono
fjm,.idéias. trevista estava pago por in- rários, seis soldos mensais,

O propósito me perece dustriais que faziam pro- impondo-lhe como trabalho,
excelente - respondi-lhe - pagan.da de uma panela de demasiado modesto para /u,
mas eu não dou idéias de pressão ou um pomada, pa- sua inteligência, moer num
presente: vendo-as, porque gan do sacrossantamente o pilão os pós, os sais e os
o meu comércio, sob as microfone e o repórter ra- unguentos.
mais var-iadas 'formas de diofônico. A mim, isto é, ao Na manhã seguinte, o al-
novela, artigo, conferência, entrevistado, apenas um quimista encontrou .em sua"
é uma contínua venda de apêrto de mão. própria tabaqueira um bí
idéias. A idéia de se dirigir De vez em quando; um j01'- lhetinho do rapaz, que di
a mim para um empreendi- nal toma a bela iniciativa zia: Caro senhor Aloyaíus,
mento desta natureza de- de um referendum: perzun- em vez de moer as suas su
monstra que êsse senhor ta a urna dezena de pessoas bsjê.ncias por meio de mi
sabe o, que faz. Em outras suas idéias sôbre a prática nhas mãos, poder-se-ia atar
palavras - agiu muito bem do jogue, a pena de morte, uma corda à tampa de uma
ao dirigir-se a mim, que o regime �getariano, a eu- panela e fazendo-a passar
passei a vida fazendo re- genesia ou o panorama li- sôbre duas rodinhas, atá-la
vistas, projetandO'-as, exa- terário mundial. Dez Unhas, à mão de, pilão." O rapaz ti
minando a sorte e os reve- apenas dez linhas, recomen- nha antecipado de cem anos
ses alheios, analisando o da o cauteloso secretário, a observação de Papin, que
gôsto do público, analisan- pensando que dez linhas po- é a origem de termodínâmí
do os jornais para diagnos. dem ser perdidas de graça. ca, Mas era um jóvem tímí
tícar as possibilidades de E acreditando lisonjear-me; do, tão tímido, que não ti
venda ou o contrário, medín- propõem até uma fotografía vera a coragem de falar di
do bem os autores, os estí- para publicar, encabeçando retarnente ao alquimista e

los, a fo)Oma, a extenção dos as minhas declarações: Ah! tinha preferido depositar a

textos, indagan do as pos- Já ia me esquecendo, mas idéia na tabaqueira do seu

s!bil�<!�del? de- absorpçãe do .1presso-me a declarar isto patrão. O alquimista, que
pjiblíco, estudando quais ;l bem da verdade: uma co- não era um Fleming, com-
são as coisas que atraem' a, h id f'b'

'

t t
.

feítn eCI a a mca de sabons- por ou-se como o erra ei .o

atenção em uma página e 'tes norteamericana, com fi- 'um 'pesquisador menos ge
qual é o momento em que o Uais. em todo o mundo, ,pa- níal, que tendo visto.que al- ,PEREIRA OLIVEIRA & Cia., maiores revendedores

leitor se detém, observando crocmou uma transmissão go andava mal na sua cultu- "WALITA" nesta praça, tem a grande satísráção de convi-

com o meu vizinho no ôní- di fô
.

ra, .não 'tivesse per'g>untado dar as .Benhóras ponas de Casa, para tomarem parte no-
,

ta 10 omca comigo (a en- .,
Curso Prático da Esc@linha W-ALITA, a instalar-se nos sa-bus folheia a revista, como Grevista costumeira: dez mi- a si próprio o porque e te-
Iões do Clube 12 de- Agôsto, no dia 2 "do próxímo :r:!l.êI> de

� moça elegante'"eXterniL -o ,lUtOS.: que são dez m inutos ria preparado pacientemen- . e

maio, as 15,00' horas.seu interesse ou indiferença, para o senhor?). Pagou a t� outra cultura de bactê- As Inscríçôes deverão ser feitas com antecedência, na
confrontando entre si as cô- dívida, enviand{) para a mi- nas,., loja de PereIra Oliveira'& Cia. No ato da inscrição O inte-
res das tintas e os caracte- oha casa um creme para a

, Qua�do se têm uma idéia, i ressado receberá um cartão numerado; que lhe dará direi
res tipográficos, pergun- barba e uma lóção para re- e preCISO saber em que ta-' to de concorrer ao sorteio de um Misturador de Massas
tando' a mim mesmo po�oque frescar o rosto depois de baqueira vamos depositá- I Turmi� (adaptavel aos liquidificadores WaHta e Turmix),
certa novela publicada em !1le escanhoar. Na minha de- la. no valor de Cr$ 1.680,00. Somente as inscl'lçoes feitas na

duas revistas ,de formatos �laração de imposto de ren- \. loja. de Pereira ,Oliveira & Cia" darão direito de concorrer

diferentes oferece atrativo da, não tlevérei me esquecer' Restrlou se l' ao sorteio. do Misturador de Massas.·
também diferente. Este tra- da loção refrescante' e do

_.

•
I

_ Agradecendo a preferencia,.desejamos a todas as DO-
balho de muitos e_ muitos �reme. Mas como consegui- O "Satosin" é excelente NAS DE rASA um bom aprendIzado na ESÇOLINHA WA-

anos, eu deveria, pois, dar tOei Convencer o Estado de para combater as

conse-I
LITA.

de presente ao conmercian- que. 'não USUfl'lll' daqllelas. quências dos resf:l'iados:te ou, o que seria pior ain- munific'ânCias, porque me Florianópolis, 17 dé abril de 1955.

da, dá-lo em troca de um al- barbeio com máquina eletri- irritações dos bronquios,
moço ou jantar que (isto ca? tosses, oatarros. Peça ao seu I PEREIRA OLIVEIRA & Cia.

não foi mencionada) êle pa- 'Não querQ sustentar que farmacêutico "Satosin', in-I R�a Cons. Mafra, 6 _ Fone 2358garia. idéias são tudo, mas -sem a dicado, nas

tl'aqueobron.1' l!:stes homens de negócio idéia, tudo o mais é inútil. 't 'f t

;:��:1t:;::::h::::;��� �:�;:�&::'�:::li�!�I:�� !!;:::�::::�:; da"':;,:' : I tiR* iliNI�S GIi�H'BE
sôbre o valor das idéias" 10 carbônico e sais na água

p.
'"

1 ", � .' -", ,"'"

IPonho-os a todos no mesmo da mesa. Para lançar êsses rec·ella do' Ola
-':-' 'PROGRAMA DO Mt:S DE ABRIL '

.

feixe, porque as exe.ceções produtos, é preciso uma . , I DIA;"23 - SABí\.PO·_ ELEGANTE SOIRÍi;E com a no-Isão raras. Encontrei apenas idéia Pprguntflm ao 11.eu TAMBÉM HÁ FOME D-E tável orquestra do consagrado. CHIQUJNHO (Rádip Nacio-

mu, há anos, em Roma. Era "migo. Giommi. Uma famosa AR Inal) e seu� 4 cantores. Reserva' de mesas na JOalh�ria Mül-
um produtor cinematográfi- :narca de cigarros e uma cé- O organismo tem gran,qe ler, a part�r de 11 de Abril

.. Ingresso avul�.o .excluslvamente
co. Um dia a atriz Anita 'I lebre marca d . t d necessidade de ar livre ou I para aSSOCIado na Secretana do Clube, dlal'lamente.
F o.

' '.
_ � ve�mu e u- ,

DIA 30 -... SABADO - Soil'ée às 22 horas.aua me dIsse que aquele ohcaram a CIfra dos seus pelo menos, renovado. De '.

A
.•

d
.

senhor não estava satisfei- �egócios, acrescentando um I
modo geral, passamos mais

t i AVdISo..- d�olrgee programa a para o dIa 10 foi an-
.- .

I d ec pa a para o. Ia .

L<7 Com o sma e uma pelí- grande círculo vermelho nos tempo no interior das ha-
�Ia, que eu lhe havia pro- maços de cigarro e nos s,eus bitações e locais de traba-
posto e me, expôs o caso. cartazes ,de pubIicidade� UÍn lho do que ao ar livre. É,
Escutei e disse depois: simples círculo; Nada mais pois, de tf«lla conveniência,

CtUBI=- E por que não faz o fácil do que desenhar um qu� procu�oemo� ventilar. o
'

Lfilme terminar assim? círculo e o vermelho é a maIS posslvel esses locfns.
Dois' dias depois, recebi primeira côr que vem à men-

.

Procure tornar bem, are·
Um telegrama do prodútor, te de uma criança. Um jado

.

o local de tra·
que me cham,ava a Roma, achado de nada, mas é pre- balho e a habitação,
coIocava ,dentro de um' en-' ciso encontrar êstes peque- trazendo sempre aber·
elope umá polpllda soma nos achados" pelos quais as tas as janelas e as por-
para pagar o que me havia casas sérias pagam. Os pri- tas. - SNES�"
custado o esfôrço de um mi- meiros quatro compassos de
uto,. E, depois do café e das "La Vie em Rose" determi
ebidas, me fêz esta propos- naram o êxito desta canção;
a: são vinte .notas; o resto não
- Eu lhe dou 6.000 libras p3<;,sa de um ,rl�senvo:vi-

01' mês (estávamos em .mento do tema, como o fa-
93.4) durante um ano. E da um bom aluno do conser

oCê, de vez em quando; vi- vatório; e aquelas vhite no
á almoçar comigo ém mi- tas que floresceram nos lá

,ha casa. O que lhe peçó é, bios da sUa compositora, en
lmplesmente, um intercâm- quanto calçava os sapatos,
io de i,déias. constituiram a sua fortuna.
Não sei se foi

_
êle que A maior parte das descober

prendeu, muitas coisas co- tas� desde a lei de Al'qui
ligo. ou sé fui eu que,apren- medes até aquele espodo
i muitas coisas com êle; o vegabundo de �'Penicillum CA-S'Aerto é que um indivíduo Nótatum", que entrou pela "

'

ssim eu nUlica, mais voltei janela do laboratório de ·Áluga!:se>'párà pequena

J,)� el).�ontrar p�las sendas. do Fleming e PQUSOU sôbl'e a família.
X Osque Sagrada. Em com- cultur�. ,de agú-agal', na Ver e tratar à rua Duarte

n cão; �t!pa,re' CQm um. q,uaJ Q, hDmemJde..;ei�ncia r�" _S,chutel, IIo 82.
.

. I
.

de São Paulo, Você aprenderá inúmeras
receitas deliciosas e .aínda receberá
um sugestivo diploma!
• Cenrenes de noves uH:aitü�
• Segredos da cozinha moderna
• Manejo dos aparelhos Walita

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

Atenção /

&0 B Y i·t�e

DOZE Df� AGQSTO

apelo do
Ser-vrço�� d&", Luz

O Serviço de LuZ: e Fôrça de Florianópolis; apela _à po
pulação, para que reduza o consu�o, de luz e força ao mi
nimo passiveI, afim de diminuir o ràcionamento de energia
eletricà; motivadà por um acidente na sub-esiação do Es
treito.

A econOmia de energia poderá possibilitar a suspensão
do racionamento de luz.

.

Ciente da compreenção da população, .a Empreza de
L,WI e, Fôrça,_antecipa agradeCimentos.

1-.
Dna. GUIOMAR SANT'ANNA,
famosa nutricionista que

,

dorá .•• aul•• da Escoltnha
Walita em nossa cidade.

o número de vagas f limitado, Não perca t�mpo!
COIwi.e suas amieas e ,pá depressa fazer sI/a inscrição num. dêstes endereços:

Pereira Oliveira e Cia. '_ Rua Cons. Mafra, 6
Ca-rlos Hoepcke S. A. - Rua-Felípe Schmidt - Oscar Ammon - Rua Tiradentes, 12
Eletro Técnica Instaladora S. A. -'- Rua Tenente Silveira, 24 - Instaladora de Fpolis - Rua Trajano, 11
Casa Eletronica - Rua i'elipe Schmidt, 38

OUÇA PELA PRF-8 RADIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, TõDAS AS üas. FEIRAS DAS 21,33 AS
22,30 O MUSICAL "QU�NOO OS MAESTROS SE ENCONTRAM"

: ,.1,.1} t-.

L.....,.._ª_-_i_.,,_t_'A_g_E_.!"_C_�_í.I_�_H_A_YI_':_;_I;_'Á_,...:lIJ_É_U_M_A._IN_I_C_IA_T_I,V_A_D_O_S_R_EV_E_N_D_';_·�_.O_R_E_S_W_A_Ll_T_A_D_E_S_f..A_�_;E_._"__"_.0===11

_ Machado e Cia. S. A, - Rua Saldanha Marinho

DOMINGO DIA 24 DO CORRENTE
Grandiosa sóirée em hom�nagem ao '.'ROT.àRY CLU·

BE". Pela passag�m do cincoentenário -anlveJ:sário de
sua JuJ:ldação.,

.

-

Apresentação ,da famosa Orquestra Internacional.,

LOS BIG BOYS
Unira' rto 'generôf' com mimeros de grânde comicida-

"" to ,de. ; .

f�l'fll' IOt.JltIBj � Reserva de,Mesas a partir de 21., ,Feira, dia 17, na
,�',. .,11;: II n. secretária' do Clube, Doze, no Jtorario das 8 ás 11 horàs,

diariamente•.

.

T.,TREAL AEROVIAS� Te,-- -(I,
ças Quinta& e Domingos, de' In
Florianópolis, para Curiti-
ba,'São Paulo e Rio, decolan
do as 9,50. Reservas pelo te
lefone, 23.58.

."'�

àquela época, acrescida dos

proventos particulares, res

pectivos juros e honorários
de advogado a serem apura-

-

dos em execução,
A Sentença repercutiu ra

vorávelmente em nosso 'meío
social, onde o falecido des
frutava de elevado conceito
e sólido prestigiO como pro
fissional culto e idôneo.-
Aquela, decisão, unanime

mente aceita pelos Juizes do.
Câmara Cível, firmando ju
risprudência

'

sôbre a 'maté

ria, virá coibir· os ábusos do
Poder Público nos casos sub

sequentes, concorrendo para
o sossêgo e tranquilidade da

população catarinense.
Foi relator da processada o

nes. Flávio Tavaresda Cunha

Mello, ilustre Membro do

Inosso Colendo Tribunal de

Justiça.

Decisão do Egrégio Tribu

nal de Justiça do Estado,
proferida. a 14 deste, conrír
mou sentença do dr. Juiz dê

Direito da 4a. Vara que jul
gou procedente a ação ordi

nária de indenização de Naya.
Gonzaga de Sampaio e seu

filho menor Roberto contra o

Esta:do de Santa Catarina, a
través da qual fora o Gover

no responsabilizado pela
morte do Engenheiro-agrô
nomo Moacir Pedro Lebre

Sampaio, assassinado, em

maio de 1947, na cidade de

Caçàdoi: por soldados da Po·

lícia Milit.ar.
O aresto do Calenda Tri

bunal' que reconheceu a res

ponsabilidade civil do Esta

do, mandou paga�' aos suces,

sares do dr. Moacir justa in

denização, calculada nos sa

lários que o mesmo percebta

..

A,ss,o,ci,ação do� :Ope���ios�,
e Carpint�iros, N'8vais-
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINAR,I:A

IC O. N V o C A ç Ã O
O sr. Presidente convida os�associado$ e operários

em geral, para assistirem as solenidades "de entrega da
caTta oficial em que esta Associação passará a ca.tegQria
de SÜ1dicato, de ambito estadual, e a realiza.r-se no pró
ximo Domingo, dia 27 de Abril, ás 9 horas, na séde da
União Beneficiente e Recreativa Operária.

Florianópolis, 21· de Abril de 1.955.
Jacob Chagas - 10 Secretário

ALVARO M. DE OLIVEIRA - Presidente

CACHORRO/ SETTER
Acha-se desaparecido a cerca de um mes um cão

Setter de côr marron - A quem o encontrou ou dér in
formações será bem gratifica,do - o dono é o sr. Ca.
milli residente á Rua Vidal Ramos, Esquina da Rua Tra
jano nO 3D, nesta Jt,a �at

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Florjanépulls, Quinta-feira, 21 de Abril de 1955
----�.._. __.:.,_._.-_._._----.:---�_."*-- O.STA�

Inoo Renaux - alto valôr da nova oeração· calarinense. 8a!�'!RA�'c!�!�}L�o�A.
como" temos OUvidO'!!��!'!!!ntoe�!tr.�!i�ot�nl�l� ilustr�"'�.i���!a �� Le�;�e·!�que. A CARTEm;��U�I���gI�'ÜÊ��ERIOR esclarece

e comentários, por vezes não vai pelo Município e como Deve-se, por isso, esclare- desmter�ssadan:ente. As conversas que se fize- aos interessados 'que a classificação, na primeira catego-
.

t t h D on gar os nos 'ram sem fundo de verdade 1·I·a., item 6.79'.99, da Instrução n? 107, da Superintendência.

muito justos e honestos, res- tem recebido as críticas e cê-lo convemen emen e, 0- evemos c JU -

_

peito aos trabalhos da cá- elogios à Câmara MU�licipa�? nestamente, despido de qual- sos es�orços para o bem da não encontrarão ressonância da Moeda e do Crédito, de cloradorés, dosadores, filtros e

mara resolvemos entrevistar R. - Como sabe, e a pri- quer sentimento menos díg- coletividade.
,. ,

no seio d� povo.
.

demais equipamentos para tratamento de água e residuos

o dr 'Ingo Renaux . para le- meíra vês que exerço uma no. O meu propósito em p�h- c Com essas �ala�ras o dr. induetriais com finalidades sanitarlas é aplicável tão sõ-
var � todos os re�antos do função pública no Munící- Precisa-se da colaboração tica está. definido �a .segUl�- I I�g� Renaux fmahzou a en-

mente quando se tratar:

município a palavra do Pre- pio. Vejo que a política está do povo para a tarefa demo- te maneira: a.dm�mstraç�í)ltlevlsta.. "0 a) _ de material para uso em serviços públicos, hos-
sidente do Legislativo, e as- sujeita a muita intriga e crátíca de situar Brusque en- J honesta. e. ,c�Jtenosa para .D�spedlmo-no� d� llUS�l � pitais, indústrias" hotéis, e semelhantes, e que
sim desfazer dúvidas e íntrí- confusão. Não desejo entrar tre os grandes baluartes po- que o Munícípío ?ossa con- PI,eslden�e da �amala sa�ls, se destine ao preparo de água para consumo

gas que estariam sendo Pl'O- no páreo dos que agem as- líticos elo Estado. tínuar a sua cammhad� :m feitos de h�vel�os �an�l�o humano ou sua esterilização em piscínas;
I d sim. Nota-se que o povo esta Não sou político por pro-. busca de melhores condlço:s com S. Excía, tao agradável

b) de material a ser empregado no tratamento dePa:ec:�eu-nós o dr. Ingo Re- interessado na vida política fissão ou interesse. Quero de vida para toda populaçao e oP,ortuna palestra, resíduos industriais líquidos, tais como deflu-
naux no seu gabinete de tra-

I' r'
-

I 'd .. - entes de esgotos, caldas de usinas de açucar,
balho, na Indústria que dírí- C

...

Bllibl"la na MaNo E eiro- eCDlca n us.rla rejeitas de celulose ou semelhantes, com o fim

;i�, d:��r����,��::'��;::�: om a
.

._ . e Comercio S. A. c) � �: :�::;i�;l�!::i�:;o'��'�:a�=��:;o; ';, mi-
tas que desejássemos fazer-

'_-=-"',��!L::_:____ "uNo • -enaCUI·.:�::""JL..j ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA duos industriais sob a forma de gás, para eli-lhe.
,,.,, � EDITAL DE 2.a CONVOCAÇÃO . minação ou transformação de gases prejudí-Eis que, a Rádio Araguaia,

QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL'
,

São convidados os senhores acionistas a se reuni- ciais à saúde de operár-ios ou de moradores vi-em conjunto com os dois [or-
Quem não ama não conhece a Deus; porqu

..

e: Deus. é ram, em assembléia geral ordinária, em segunda convo- zinhos de fábricas.
_

nais O Município e O Rebate,
3 b '1 d t .

amor. (I João 4:8). Ler I João 4:7-12. cação, às 16 horas do dia' O de a 1'1
.

o corren e ano, na -Os pedidos de licença para as importações de que seresolveram promover apre·
SI' 02428 f' d dsente entrevista, afim de que Há, na Galeria Nacional da Inglaterra, um maraví- sede social, à rua Tenente i veira n -, a rm e e- trata deverão ser acompanhados de catálogos ilustrativos

o povo possa estar informado lhoso quadro no qual Cristo está pendentet da cruz em' liberar sôbre o seguinte: ", do funcionamento dos aparelhos e que evidenciem, inclusi ..
convenientemente. plenas trevas. Se a gente continua olhando atentamente ORDEM DO DIA: . fve, a sua aplicação com finalidades sanitárias.

,

.

Assim começou a nossa en- para o quadro, descobre outra figura no fundo do qua- 1 ° - Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre À CARTEIRA é reservado, nada obstante, o direito de
trevista. dro; representa Deus; outras mãos sustentando Cristo, o relatório da diretoria, balanço geral, conta exig ir-a apresentação de atestados firmados por autorida-
P. - Como recebeu, dr. In- as mãos de 'Deus; outra face, a face de Deus, mais cheia . de lucros e perdas, referentes ao ex�'c�cio de des sanitárias, da necessidade de emprego, Com os fins

go, a sua eleição para Presí- de angústia do que a própria face de Cristo. Em seu infi-
. i954, e parecer do conselho fiscal; aqui previstos, do equipamen to ou material por importar.

dente da Câmara? n ito amor, Deus está ao lado de seu amado Filho na. hora 2° - Eleição do Conselho Fiscal; Fica, em conseqüência, ressaltado que não se com-
R, - Recebi-a como uma da Indesêrttível-trasédía. 30 ..:...... Eleição de membro da diretoria; preendem na citada rubrica da Instrução 107 equipamen-

distinção. Aceitei o cargo Hoje Deus está ao nosso lado, amando-nos, sofrendo 4° - Assuntos de interêsse social; tos para simples operações de filtragem;- sem funçãoporque desejo sinceramente
conosco e por nós. Não devemos nunca pensar dêle como Florianópolis (SC), 19 de abril de 1955. bacteriológica especifica, ou para outros condicionamen-servir a minha terra, isento um ser distante, abandonando-nos para lutar sozinhos (ass.) . Leonel T. Pereira - diretor-presidente. tos com fins industriais. 'i !;!-':�IIlI_de qualquer interesse subal-
no meio das trevas. f:le está sempre perto, mais perto (ass.) .Iuvenal N. Pereirá - diretor-gerente. Rio de Janeiro, 4 de abril de 1955. .terno ou vaidade que nada

( ) I
,.

Iquando o precisamos mais. Se duvidarmos de outras coí- a gnacro Tosta Fi hoconstroí.
sas, não duvidemos nunca do amor de Deus; porque Deus Banco do Bra-s'I·I,· ·S-.' I. (a)Luiz de Oliveira AlvesP. - J'ulga que a Câmara '

tem ínfhiêncía na viela ad- é amor, e nós somos objeto de seu amor. Todos os recur-

I
_

mínístratlva do Município? sos de sabedoria e poder infinitos estão-à sua disposição rmandade de N. S. do Ro-para nossa bênção e redenção. Deus está conosco, seu CARTEIRA DE COIHÉRCIO EXTERIORR. -' Sim. E muita. As leis .

,
_

do Município são elaboradas amor nos protege. Nossa vitória por seu 'intermédio é COMUNICADO-N.36

sarJ'ole Sa-o Beaedíte--

certa, se crermos n êle, A Carteira de Comércio E�teri�i· torna público que,e votadas pela Câmara, ca-

benrío-Ihe, portanto, a res- O R A ç Ã O de acôrdo com a resolução tornada pelo Conselho da. Su- FESTIVIDADES DE S. BENEDITO
-

. ponsabilidade de disciplinar Ó Tu cujo noine é amor, cujo coração está desejoso perintendência da Moeda e do Crédito em sessão de 10 do A Mesa Administrativa desta Irmandade convida os
o organísmo municipal den- de nos levar a uma comunhão de amor contigo, perdoa corrente mês, acolherá pedidos de importação" de enxofre Irmãos e os fiéis em geral para as festivida.des que em
tro de normas sadias e pro- nosso descuido, nossa indiferença pecaminosa- perante em bruto; originário e procedente do Chile, amparados por louvor do glorioso S. Benedito realizar-se-ão no próximo-veítosas, ti. Põe em nós o verdadeiro espíeito de-arrependimento. promessa-de venda: de câmbio em dólares do convênio com domingo, 24 do corrente a que obedece ao seguinte pro-P .

....:.. ,Tem \lgum plano a Ensina-nos a conhecer-te de modo que te amemos e sir- a Finlândia (US$ FINL) desde que convenientes os pre- grama : Às novenas terão início dia 16 às 19,30 horas;executais na Presidência da vamos como devemos. Em .nome de Jesus. Amém.' ços e comprovadaq em cada caso, a concordância das au- dia 24 às 7 horas Missa de Comunhão Geral para os 11'-
.c. CâmJi.r�j"

.: .,

PENSAMENTO PARA O DIA ,�" ter-idades finlandàzas. mãos e demais fiéis; às 10 horas Missa Solene Com sermãoR, - A -oãmara não tem O· Deus eterno é o nosso Pai.
-" . ç

Rio d� Jan:ij'·o, 26 de março de 1955. lO Evangelho e às 19,30 encerramento.função executiva,-"Umitando-' - ALFREDO E. CÕOI( (Colúmbia Bi-itâllica) (a) Inácio Tosta Filho, diretor. O Irmão provedor solidtn o corpparecimento de todoss.e a legislar e fiscali�ar os SEXTA-FE1RA, 22: DE ABRII1 Ca)Luiz de Oliveira Alves, gerente. 'JS irmãos púa o maior engradecimento das solenidades."-'atos d!) Prefeito, para' que a ,

COMUNIC 'DO N 37Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? E êles res- �� . Consistório em Florianópolis� em 18 de abril de 1955.�'v..ida muniCipal nãq se ataste
pond�ràm: sete, e uns poucos peixinhos. -(Mateus 15:34). A Carteira de Comércio Exterior, torna 1'Jublico que o

. Erico Rosado ritmo �de suas atribuições l,er Atos ,1 :1-14. .

� Conselho aa Superintendência da Moeda e do Crédito re- .-'10, Secl'eta'1'1'0'e finalidades. ,

Chegou o tempo de alimentar as multidões. Os -dis- solveu, em sessão do dia 22 do corrente, com base no art.Ademais: áinda estamos 'no
.

cípulos, em temor e confusão, preferel'iam. despedí-los 26 do decr. ?4.893 de 5-1-1954, autorizar o licenciamento deipício da legislatura e não se

poude traçar um plano de vazios. Jesus porém, espera ali�1:ent(L-l:os.· Jtlé 'ordena que importação de cobre, pagáveis em moeda de outro país
·ação de muita profundidade. verifiquem o total de que dispõem e'o

_ t�agam, ]J:les esta- que'não seja. o da origem ou procedência do metal. Escla-
, Por óra a Câmara se limi- vam assustados porque realmente nã-o sabiam ex'átamente rece ainda, que a emissão da respectivas licencàs ficará
�u a'fazer _aquilo que moti- o que tinham. Evidentemente, êles se esqueceram. do fa- condicionada à satisfação das exigências regu!i::mel1tares,

.

vou a sua convocação extra- to de que, além dos pães e peixes que possuiam, êles ti- especialmente no que concerne aos preços declarados. (INE SÃO JOSE'ordinária. nham também Jesus. . Rio de Janeiro, 26 de março de 1955.
'�P. � Tem-se dito que os

I
Os discípulos tinham a responsabilidade de dar de Ca) Inácio Tosta Filho, diretor..

. senhores vereadores estão 1 comer à multidão, mas esperaram que outro o fizesse por (a) Luiz de Oliveira Alves, gerente.
somente f.az�n�o poli�i.ca: e, êles. Cristo os chamou para cumpl'ir o seu dever- Deus
q�e a pre::ndencla devel'la 1111-- jamais exigirá de nós que façamos alguma coisa fora do
pedir. a continUIdade desse nosso alcance, e sem que f:le mesmo nos dê poder de rea
mo·\·hnent-o. Poc._; dizer algu- lizá-la. Os pães que nós temos não valem muito quandoma causa a esse :'espeito? estão egoísticamente separados, mas quando os damos aR. - Como nao. - Devo Deus, são mais que suficientes.inicialmente esclarecer uma

O R A ç Ã O
Ernani Tolentino de Souza Otavio Alves Bl'anco

coisa. A Câmara, que é o Po- AlegÍ-emente louvamos o te,u no'"e e
..
t I 'f'

e e
der 'LegislaÚvo, com função. ':' . ,

e g OlT lCamos Bercides Tolentino de Souza Zuleica de Almeida
fiscalizadora atribuídà por;

por aceitares nossas ofertas � multtph�a:-las pela pre- têm o' prazer de partici- têm o prazer -de partici-
lei, é um órgão político na I sen�a e poder de Jesus para �Judar. a àhmentar o �undo par a V; S. e Exma. família, I par a V. S. e Exma. familia
vida democrática do país. Eu

fammto. Le�a?t�mos da ,ol'açao ,para coo�rar contigo em que contrataram o cas;:t- que o seu filho Caiuby Con
me que.�o .. referir � P?lítica an�or e �acrlflclO, atl'aves daquele que e o 110SS0 Reden- jmen�o de sua filha. Nancí- tratou ca�ame�to com a
como Clencla; a polItica ele- tOI. Amem. Maria com o Sr. CalUby AI- S�'ta. NancI-Mana Tolentino
vada e sã: A Óâmar3:. está no . PENSAMENTO PARA O DIA '. ves de Almeida. dé Souza:, •

.

'..'

seu papel. Como Presidente Jesus disse: "Eu sou o pão da vida.", Florianópolis (SC), 9. Co�ch�s (SP). 9. abril
não me é facultado estimu- W. ANGIE SMITH (Oklahoma) abril, 1955 11955 '

lar este ou aquele movimen ..

to. Tenh9 me mantido' aci
ma das manifestações indi
viduais dos srs, v,ereadores
para· cumprir e fazer cum
prir as decisões tomadas pe
la. maioria. Nos regimens de
mocráticos é pelo voto da
maioria que ficam aprovadas
as leis, as resoluções, enfim
as proposições apresentadas
no plenário. A maioria deci
de, A função do Presidente
consiste em dirigir os traba
lhos, em manter_ a ordem dos
trabalhos, em fazer respeitar
os preceitos regimentais e le
gais.-Ao· president� não GoJ;li
pete .iní:peQir a h'vre .. ni'an-t
festação de cada,,:Um d{)s srs.
vereadores; pejo contrário,
zelar para que este direito
possa' ser exercido. - O que,
no entanto, é evidente é qua
o ,plenário' de'cide 'por maio
ria' e estas decisões merecem

acatarnento. ',. .

,
.

P: - S.ôbre a comissão de
inquérito da Câmara, pode
ria nos dizer alg\lma causa �

_
R. ":_'·Aqui convinha falar

ao Presidente daquela comis
são. Ainda não tenho coml-
go informações oficiais 'da
queles trabalhos. Sei que a
comissão anda muito-ativa.

Brevemente., creio ela
..

s

...

e pro-

f"""'.............._.nunciará oficialm
.

P; - Qual a s �í;essão
.

, "',

São convidados os senhores acionistas a se reuni
rem em assembléia geral extraprdiil1ária, às 14 horas .do
dia 30 de ábril do corrente aiio; 1,\a sJd� ,sóciàl, à .'hui
'l�enente Silveira nO 24-28, a fim de deliberaI' sôbre a al
teração dos estatutos sociais.

Florianópolis (SC), 19 de abril de 1955.
(ass.) Leone� T. Pereira -' diretor-presidente.
(ass,) Juvenal N. Pereira -: direetor-gerente.

JAYR e CATARINA

As 2, 4,30, 7,30, 9,15 hs.
ULTIlYlO DIA

Glifton Webb - Jean
Peters - Louis Jordan

Dorothy Mc Guire - Ros-
As 2, 4,30, 7, 9hs.
Victor Mature

Blanchard em:

O PRINCIPE DE BAGDAD

Mari

\

São José
13-4-1955

Cinemas

Participação

"UNICO DIA"
AS,l,45 - 4 - 7 - 9hs .

GRANDE FESTIVAL DA As 2hs.
M. G. M. 1°) Paisagens do,Brasil.
SETE GRANDES LAN- 2°) A ESPADA DE DA-

ÇAMENT'OS (7 Dias) MASCO
Apaixonaram-se (e como ITechnicolor com: Rock

se beijaram dominados pelo Hudson

fei.tiço do luar do Rio de

Ja-I'
Preços: 7,00 - 3,50.

nelro... Censura até 10 anos.
. 1° LANÇAMENTO - Aa8hs.
Lana Turner Audie Murphy em
Ricardo Montalban ONDE IMPERA A TRAI-

Johl1 Lun.d em çÃO
�IEU AMOR BRASILEIRO

Florianópolis, 9-4-55.
(Technicolor de Lu-xo

CINEMASCOPE)
em

CTechnicolor)
Rock Hudson em:

A ESPADA DE DAMAS
CO

(Em Technicolor)
Na Téla Panorâmica
No programa:

Cine Noticiaria. Nac. Technicolor
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Elétro-Técnica Industria
Comercio S.A.

e Partici'pação
,JOÃO. CHRISTAKIS

I
VIúVA LIDVINA HEIL

E SENHORA
Participam aos seus p,a-

.

Participa aos seus parentes
rel1_tes e pessoas de suas I e- e pessoas, de suas relações, o
laçoes o contrato. de

casa-.I c.ontrato
de casamento de seu

menta de sua Íllha CATA- filho JAYR, com a senhoritaRIN-A., com· o senhor JAYR
., '..'

HEIL. ", •... �. _ .1. ;' CATARINA CHRISTAKIS.
�;

;;: - . ,-.,.
;-

.

-
.... .'

Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 5 anos.

Dou referencias comerciais e bancarias.
Cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua Camomil, 137

-- SÃO PAULO -,_

Ven d.e-se ou troca-se por
outra mercadoria um proje
tor de cinema sonóro, .de 16
mm, com transformador.
Tratar à rua lVIajor Costa

Um armazem de secos e em:

molhados' sitO- a.-·Rua ,Rui MEU AMOR BRASILEIRO
Barbosa 10 (Frente â Praia (Technicolor)
de Peixe) . No Programa:

Cine Noticiaria. Nac.
Preço§.;, �,ºO - 4�"",5.0�.,_...·Ner e tratar no local.

anos.

Sessão Noturna até 14

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

noival? "ano Bl'azzi
A FONTE DOS DESEJOS

Restaurante Napoli
RUA Marechal Peodoro 60.
Em Lagel5. no sul do Brun. o meiborl
Desconto especial para 08 lenhorel Yiajante.l.

,----�----

Parli.cipação
LeftlHh'o Vieira de Souza Laudelino Joaquim da Silva

I . e

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 Maria da Glória

Preços: 18,00 - 10,00
Censura até 5 anos.

CTechnicolor)
.No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 10 anos.

"

-e':

casamento com a sta. Maria' contratou casamento com o
da GlÓria Silva. i sr. Walter Vieira de Souza.

Walter e Ma_ria da Glória

As 5 - 8hs.

Cinema Soaóro

Unico Dia

GRANDE FESTIVAL CI
NEMATOGRÁFICO 'DA M.
G. M.
SETE ESPETÁCULARES

LANÇAMENTOS: (SETE
DIAS) ... Prima de Walter Disney"

3°) LUA PRATEADA
Com: Doris Day - Gordon
Mc Rae. Em Technicolor
Preços: 7,00 - 3,50.
Sessão Diurna - até 5

VEND-E-SE Lana Turner - Ricardo
Montalban - John Lund

As 2 - 8hs._
1°) Atualidades Atlanti

da. Nac.
2°) BRANCA DE NEVE

E OS SETE ANõES "Obra
�-

Representações para S .. P' B
Aceito representações de firma que queiram espandir

s/volume de negócios em São Paulo, Disponho de lOja, de-
pósito e selecionada fre.guezia.

.

Florian6polis
13-4-1955.

'

I,,·0.
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o ESTADO Florfanópcfjs, Quinta-feira, 21 de Abril de 1955 I
--------------�----��----�------'--����----------------------------------------�----�-------------------:

.
Expre Florianó 01" LI 8.

�,�,- c..

�' Transporte de cargas em geral entre
.

FlOR1ANÚPOLlS, CURITJBA E SÃO PAULO,

MA'l'RIZ: FLORIANOPOLlS
EscritórIo:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Matra n. 135

Fones: '2534 - 2.535

Caixa Postal, 43:>

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-o�

FILIAL: CUiU'l'IBA

COM VIAGENS DIRE'l'.\S E PEítMA NEN'l'ES EM CARROS PROPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

vtsconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegrá.:tico
Santidra e Transpoli.s

-o-

Avenida do Estado 1666/76

'reletone: 87-30-91

São Paulo - Capital - SP.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpoll.s

-o-,

(Agência no Rio de lanelro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a. Emprêsa de Transportes Minas Gerada S/A.)

'11 "E "�I

.vasa ore a *fsm�l�nD
.

I

Rádios, 'I'ransformadores, Amplificadores, Motores

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

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, 'foca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOl!:HM

Registro: Inscrição 211
Fone :

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
.

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA li: A LONGO PRAZO

DR. INGlETTO
Diagnõstico-'frato. Clinico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções d-e Adultos e Crianças.
Pediatl'ia - Ortopedia - Traumatologia � 'fisiologia
Ginecologia - Obstetrlcla -.Urologia - Enâoerínolegta,

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

ClRURGIA PLA..'3TICA: EstétIca e Reuaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 _l° andar.
Telefone 22-2'1

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

Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com nora

marcada.

PrefeiJ�urQ Municipal
de Florianopol1s

EDITAL

Com o presente, são convidados os abaixo relaciona

dos, para dentro em 15 dias, a 90ntar desta data virem á

Portaria da Prefeitura prestar esclarecimento em as

sunto nos quais são partes int.essadas:

633-55
582-55
13-55

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

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

751-55
677-55
676-55

NUMERO NOME ASSUNTO

RauJino Horn Feno e Outra. Abrir uma Rua.
Bertoldo Serafim. Baixa do imp. Predial.
Delfino Ferreira Certidão.
Antonia do Lago Alves Entrega de Ruas
Nilo Andrade Pagamento
José Ramos Ferreira Isenção do Imp. Predial
José dos Passos Sardão Isenção do Imp. Predial
por 15 anos

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

Agrícola Bruno Registro de Carteira
Artur Silveira Modificação no Prédio
Campolino Fernandes de Aquino Consto de Casa
de Mad.
Alde José Candido Acréscimo
Acioli Maria de Jesus Consto casa de Mad. (F)
Luiz Gonsaga Valente Pede Remocão Baixa de

,
. ,

Imp. e Dem, de· 3 casas. Desmembramerito
606-55 Manoel Vieira de Melo "

525-55 Simão Gonzaga "

528-55 Simão Gonzaga "

577-55 João Honorio da Silva "

709-55 Dante Bonetti Acrescimo em Prédio
625-55 Ivo SelI " "

448-55 Julio Vieira Const, de Prédio
706-55 Odilon B. Vieira (Francisco Jacinto Simas} Cer�

tidão Diversa
779-55 Odilon B. Vieira (Mario Peres) Certidão
335-54 Odilon B. Vieira (Euclides Machado) Transf. de

Terreno
382-55 Odilon B. Vieira (João Francisco de Souza)

Tranferencia De Terreno
Certifico outrossim que, findo o prazo indicado, sem

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

Diretoria de Administração, 13 de Abril de 1955

Natercia Lemos Müller
Chefe do Expediente e Pessoal

_Ci li tíee
Rosa N'elo
"Rua 24 de Maio 906 CEs-

tl'.tto) ,

A Cicltstíca Rosa Neto
PELOTAS, 19 (De Antônio I

.

I
Noé de Freitas, indicando até

(Antiga Oficina de Bící-
Carlos Ribeiro, nosso envia- i nheíro Noé de Freitas, díre- Ô seu substituto. E declarou,
do especial) - Por ocasião ter geral da CEEE., fixando - então, peremptóriamente,

cletas Nely tem R grata SR- dos trabalhos da Mesa Re- se em alguns entraves a sua que o Estado, em nenhuma
tisfação de comunicar áo
público,

.

que conta atual-
donda da Zona Sul, o .gover - ação. Particularizando, o go- 'I hipótese, permitiria

tais in-

nadar Ilda Meneghetti teve vernador do Estado abordou tromissões, preferindo per - .

mente com uma equipe de oportunidade de fazer Ul11R, a questão do financiamento I der o tínanctamento a ter d.')
14 mecânicos especializados I

- . -

t t Ireve açao Impor .an 'e, do Banco Internacional, na Prescindir do concurso de
em: reformas e consêrtos H

'

id I t d t I
avia S1 o re a a a a .ese importância de 25 milhões um técnico da rapacidade e

de bicicletas de passeio, cor- sôbre o problema da energia de dólares, para a contmut- retidão do dr. Noé de Frei
ridas (meia corrida, cor elétrica. As classes produto- dade do Plano de Eletrifica- tas.
rida especial 'l'rtcíelos, tíco- ras queixaram-se da defici- cão, Disse que aquela entída- "O Rio Orande - asseve

ticos, carrinhos berços en- êncía de torça motriz para o de de crédito havia exigido, rou o governador, sob uma

de ciclismo. '" desenvolvimento industrial e em troca da concessão do fj.- tempestade de aplausos
Possue um grande e va- declararam que o Plano ele nanciámento, a sua partíci- não é uma colônia".·

dado estoque de peças des- Eletrificação de nada valia pação em assuntos ela exclu- Finalizando, referiu-se o

de uma simples borracha para a zona sul. síva alçada da administra· sr, Ildo Meneghcttí à possí
para rodas de trícícloa até O sr. Ildo Meneghetti apre- ção riograndense e pleiteara, bilidac1e .de obtenção de um

s bicicletas de 'corridas es- veítou a deixa para renrír- inclusive, a demissão do eng. outro financiamento para (I

peciais. mar sua confiança no erige- Plano de Eletl'ific!1c:ão,
Seus mecânicos atendem -�._-----�------------------------------

com presteza é perfeição os

serviços..
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especlalizadas

Ibem como maqutuâríos.
Serviço de Solda, . b'orno-

Vulcanização, Mecânica;
Pintura Ralações e breve
mente Pintura à FÔiO.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de

fim tudo referente ao ramo

Reembêlso.
A Cícllstíca Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

o Centro de Irradiação
Mental "AmO! e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à ma

Conselheiro Mafra, 3] - 20
andar. 'e"

, ENTRADA FRANCA-

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó

rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR"
REAL AEROVIAS. Se-

gun das, Quartas e Babados,
de Florianópolis, para Por
to Alegre, as 16: 00. horas.
'telefone para 2358 e faça

ASSOCIACÃO CATARINENSE DE
, 1

MEDICI�A.__ ,

R�aliz;u urna excursão à

I
tônío Moniz de- i'tragão sôbre"

Tubarão a Ass. catarinel1Ri:' "Conceito e tratamento do pé
de Medicina. Compondo a torto congentto" e outra pelo
delegação de médicos de F'ln- dr. Isaac Lobato Pilho sõbrr

rianópclís seguiu, no sábado "Ressecção pulmonar na tu-

passado, uma caravana ons- berculose".·
.

tituida dos drs, Antônio Mo,

níz de Aragão, Miguel Salles
Cavalcanti, Isaac Lobato Fi

lho, Paulo Tranín e Antõnto
Modesto Primo. Em visita de
intercâmbio cientifico e con

graçamento também lá :,G

encontraram médicos de ;;

municípios vizinhos.
-Forarn pronunciadas duas

palestras uma pelo dr. An-

Foi também, na ocasíâo.
lançada a idéia da criação
ela Secção Regional do Sul
do Estado, miada à Ass, Ca
tarínense de Medícína e cujs
séde será em Tubarão,
Por último foi pferecido

um churrasco aos médícos
visitantes

-

pelo dr, Miguel
Boahaíd em sua residência.

o· Rio Gran�e não é colônia

Dr. E. Moennich
Cirurg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes Inclúsoa Tratamento atual da Píorréía,

por operação sem dôr
Pesquisas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do

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

teste bateriológ ico 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

FLORIANÓPOLI� ......,. Pela manhã somente

TAC.-Transporle$ Aéreos
Catarinense S ..A,

Aviso aos Srs. Acionistas
.. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta- Sociedade, à rua Felipe Schmidt 14 nesta

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De
creto-lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 9 de abril de 1955.
Luiz Filiza Lima.

Diretor Superintendente

Z99r - za.l'Im.r 0nuaa
'"olraluI alllaUnUOC) mn 'l! S'l!m 'o-y5'l!u

'l!J!u!l 'l!mn 'l! 'l!!l!Ja,J o'!,lu asstlqaalsap as 'l!la 'l!JlUoa anb adlo�
anb a ''l!utlapmm ap'l!PUllUOp'l!U 'l! ano op s!'l!m o2I'E l\Ja�nn'il
oarx:�I� ou Opu'l!Ioruasap 0'!.lv�a as anb SOilsaans !lO anb ,:[apua
-aJdmoJ ap S'E;Il!lOUI 0'!.lP S'l!t['l!;)!.lamv s'l!anq�ldaH .SV" -

Qv�n�!!Op��t;��!!! AgradeCim
A ramil ia Maestri, composta dos seguintes mem

bros : Laura, esposa, e Marina, filha, e Deonizio , José
Ital ia,' Antonio, Irineu, Adelino, Maria. Izolína, Ner i e

Valdir, irmãos, agradecem penhorados ao snr. Celso Ra
mos, pela carida de prestada ao S11r., Roldão Francisco
Maestri, pois seu irmão sendo pobre e desempregado,
achava-se sem recursos para aliviar seus padecimentos,
sendo o mesmo portador de uma "ULCERA" e "TUMOR",
no estomago. Achando-se numa situação tão aflitiva e

desesperadora, apelou para o coração- bondoso do snr.,
Celso 'Ramos, e conseguiu todas ás despesas verificadas
com seu internamento. Todos nós agradecemos imensa
mente ao snr., Celso Ramos, rogando a Deus, pela sua

saude e de todos os seus.

nto

a c I T E

TORNEIROS
Telefônes: 2.266 e 2.212.

'um .belíssímo conjunto para
quarto de casal de Imbuía

composto de cama, duas me

sas de cabeceira, um guarrtn
roupa grande e um eamlseí-
1'0 sapateiro.
Telefonar - 6225

\

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

Agência��
,

de,

Pu blicidade
._
.... �...aJ.O
1'luIaa_u.
..... 1Uutu

���....�:fi:�f'��fCJ

Maestri

Precisa-se
No Estaleiro

MIWANICOS
Arataca

SERRALHEIROS
Casal de tratamento pro

cura casa para alUlar, DO

Icen tro ou imediações, que
seja nova ou bem conserva- ___

da. Qualquer informação na

"A Modelar".

AvisoDOCES
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 qual �starão
convidadas as Exmas. Senhoras.

Florianópolis, 18 de abril de 1955
Paulo Henrique BIasi

Secretário.

Acerta.m-sê encoméndas ,de
doclnhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de NoI

va, Salgadinhos�paru Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentõs,
Rua CeI. Meio e Alvln 17

Tel. 3.416
,

._

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.: Inaugurada, ontem, a Filial do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. I.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

��
.. �� � ��=__

, ....
, �;_ r- -_ <:; _""_

se desenvolvem rápidam�n�e I� 'J J!M!iR-_ .-... -�!t!IJI:il&22ell!lw ... �I'.I
� em ambiente de extraordíná- 4

ria simpatia, compreensão e

estimulo. O êxito dessa íni

clatíva é que nos leva a es�

colher agora Florianópolis
para anui prosseguir no mes

mo esforço já iniciado em

terras de Santa' Catarina, co
laborando com sua popula
ção correta, ordeira e'escla
recida em seu trabalho de

votado à, grandesa, ao pro

gresso e ao desenvolvimento
material e cultural da cole

tividade.

nal e não simplesmente re

gional. Estendendo sua atu
, ação por' todo o território du

República, os Bancos brast

leiros têm-se afirmado como'

importante fator da coesão e ��JlJ.IIII••af.I._IIIIliI_=-__
da unidade nacionais, apro- O Dr. Joél de Paiva
xímando os compatriotas dos cando impressões com o nosso Gerente após o rito. da
diversos rincões do País, ín- inauguração
tensificando o intercâmbio

comercial, fortalecendo, in
cessantemente os elos da co

munidade de ínterêsses,
idéias e aspirações. Os legis
ladores do Brasil agiram com

sabedoria e segura visão dos
interêsses superiores da cole

tividade, conferindo, assim,
por essa forma, aos Bancos

onde o espírito pioneiro se do Banco de Crédito Real a

associa' ao senso da propor- quantos nos honram com sua

'cão e da medida, onde a presença neste instante, e

marcha para o futuro já- saudando efusivamente as

mais perde o contato com as autoridades de "santa Cata

lições de um passado cheio rína, as instituições bancá
de experiências fecundas, e rias que aqui atuam, suas

onde florescem generosos operosas classes produtoras,
impulsos de associação e in- seu comércio e sua indústria
tercooperação para a tarefa e, finalmente, o nobre e ge-

comum. neroso Povo catarinense,
Sob um clima ameno, pro, junto ao qual vimos labutar

picío ao emprêgo das ener- .nfluídos dos mesmos eleva

gias pugnazes, e vivendo dos ideais de servil' à causa

num solo de inesgotável fer- do desenvolvimento econô

tilidade, os Catarlnenses se mico de nossa Pátria.
"

mostram perfeitamente côns- Suas últimas palavras ro

eíos de seus destinos pro- rarn recebidas com entusí

gressístas na comunhão bra- ásticos aplausos.
sileira e vão marchando vi- Presente ao ato inaugural
toriosamente no rumo dêsses usou da palavra, em víbran-'
altos destinos. te ímprovíso, ·0 sr, Prefeito.
Para êsse cenário de, labor Municipal, dr. Osmar Cunha,

incessante, para êsse ambí- que disse do alto significado
'ente de esforço intenso e do ate.

bemvoríentado, o Banco de _ Terminado o discurso foi o
Crédito Real trouxe os seus orador vibrantemente aplau
serviços, inicialmente em dído, após o que, passaram
Joinville e Blumenau, servi- os presentes para o segundo
ços que agora se estendeu a pavimento do prédio em que

"Florianópolis, a formosa Ca- se acha instalada a Filial,
pital do grande Estado. As- sendo servido champagne e

sim procedendo, temos a finos salgadinhos.
certeza de servir não só aos Assim, com 65 anos de e

interêsses do estabelecimento xístêncía, passa o tradícío
que soube conquistar ínve- nal Estabelecimento Bancá-

·0 Dr. Joél de Paiva Cortes
I jáveis tradições na organiza- Tio a ter, em nossa Capital,

quando pronunciava o 'seu ção bancário brasileira, mas uma de suas Filiais, o que,
vibrante discurso principalmente de servir aos' sobremodo, muito eleva os

interêsses de Santa Catarrna meios comerciais desta cída
e de seu nobre Povo, que, poi de.
sua vez, tem sabido escrever Está Florianópolis, en

nos fastos da história pátria grandecida com o estabeleci
pagmas brilhantes com a menta de mais uma casa

sua atuação civilizadora e bancária, razões sobejas pa
progressista, vencendo ga- ra bem se aquilatar do mo

lhaidamente as' dificuldades vimento comercial de nosso

que se opõem à evolução so- Estado.
cial e econômica dos núcleos O ESTADO, presente ao

populacionais em País jovem ato, manifestando-se grato
como é o Brasil. pelas atenções dispensadas
Por todos êstes motivos, é ao seu Representante, for-'

com profunda satisfação que mula os mais francos e sín
declaro inaugurada esta A- ceras votos de prosperidades
gência de Florianópolis, ma- a Filial, se congratulando
nifestando os agradecímentos com o Povo de Florianópolis.

Nossa legislação confere,
em certo sentido, uma fun

ção especial aos institutos

de crédito do País, quando
lhes atribuiu caráter nacío-

Florianópolis, QuInta-feira, -21 de Abril de 1955

"TlRADENTEY', O HEROICQ'
INCONFIDENTE

ANDRÉ NILO TADASCO

Há 163 anos, a irresponsabilidade de uma louca - D,

Maria I - e a Justiça do Reino de Portugal, lacraram

com um episódio sangrento as memoráveis e Iríiperecíveís
páginas da Inconfidência Mineira, levando á aparatosa
forca, armada em praça pública, a figura sublime do mag

níríco Alferes de Cavalaria da Milícia de Minas Gerais,
JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER - "O Tiradentes" :
uma das mais destacadas figuras e um dos proto-rnartíres
de nossa Independência política.

Altaneiro e indiferente, com andar seguro e olhar ale

vantado, TIRADENTES naquele memorável 21 de Abril de

1792, atravessou as ruas da Metropole, subiu os 24 degraus
do patíbulo, pelas 11 horas daquela radiosa manhã.",

compenetrado de que "cumprira com a sua palavra, mor- No Edifício "Rio Branco", O Banco de Crédito Real

rendo pela liberdade"! à Rua Felippe Schmielt foi de Minas Gerais S. A., no

Assim, tudo o mais que há e haverá de nobre e sublí- ontem inaugurada, a rílíal seu programa de expansão
me na nossa História Pátria foi e há de ser uma sequencia do Banco de Crédito Real de pelo su' elo Bra$U, entregará
da iniciativa fecunda desse vulto supremo, dessa fígura Minas Gerais S. A., tradicio- nesta uata, ac I;-ar.de povo

magnifica, desse cidadão-soldado que a posteridade con- nal Estabelecimento Bancá- Catarlnensé, sua Agência de

sagrou como Patrono das Policias Militares. rio, cuja fundação data da Florianópolis, completando
Tiradentes trouxera do berço a missa histórica de ser época elo Brasil Império e assim a 3a. no Estado que é

o expoente máximo de um movimento que visava a líber- que, fiél aos patrióticos ob- a 127a. no território nacío-

dade política de sua Pátria. jetivos de seus fundadores nal.

Traficante, mascateando por V"ilas e Cidades] exercen-· vem ajudando a construir a Como se trata de um De-

do a cirurgia dentária - de onde o seu apelido - tinha a grandeza econômica do Bra- partamento .sedíado na capi
guiar-lhe os passos uma estrela que indicava novos rumos sil. tal do grande Estado de

até seu ingresso no Regimento de Dragões de sua Provín- Convidados especialmente ANITA GARIBALDI, sua

cía Natal, quando passou e envergar o uniforme de Sol- para o áto inaugural, esta- inauguração não poderia
dado do Brasil. vam presentes, os S1'S. dr. deixar de ser feita pelo nos,

Já Alferes incorporou-se à falange de poétas, de sacer- Joél de Paiva Cortes, Dlre- so digno Diretor Presidente,
. dotes, de magistrados, na trama contra a opressão da Me- ter-Presidente, e Ajácio de Sr. Dr. Joél de Paiva Cortes,
tropole, tornando-se, dentro em pouco, a figura principal Aquino Castro, . Diretor da o que é motivo de júbilo pa

pará a 'qual convergiam todos os olhares e todas as espe- Carteira de Cambio. ra todos nós administrado-

ranças, no drama que teve por palco São João Del-Rei, A's 11 _ horas, presentes res desta novel agência,
Ouro Preto e a própria capital mineira. ainda os Representantes do Temos, também, a grande '

"Mais esperto que o seu coléga do Oriente" surgiu um 31'. Governador do Estado, honra de contarmos com a

novo Judas, o Coronél Joaquim Silvério dos Reis, cuja Prefeito Osmar Cunha, Re- presença do Representante
traição vendeu, não por "30 dinheiros" mas pelo perdão oresentante do sr. Ascebíspo do Exmo. Sr. Governador do

de muitos contos de réis que devia ao erário real. Metropolitano, Presidentes Estado, e ainda, com a pre-
,

Tiradentes, como consequencia da denuncia de Silvé- :\os Tribunais de Justiça e sença do Ilustre Prefeito de

rio dos Reis, foi preso no Rio de Janeiro, em 10 de Maio de Eleitoral, Secretários de Es- Florianópolis, que é Osmar

1789, quando alí se achava a serviço daquela nobre causa, tado, Representante do Co- Cunha.

sendo -tambem presos, sucessivamente, todos os demais mandante da Infantaria Di- Salientamos, ainda, a jire

conspiradores. visionária, altas autoridades sença ,do Representante ele

Uma eternidade durou o processo até que, na mais Civis e Militares, crescido sua Revma. D. .Joaquím Do

desagradável espectativa que fragelava os espíritos, che- número de representações mingas de Oliveira, Arcebls

gou, finalmente, a noite de 19 de Abril de 1792, quando, das classes produtoras} in- po de Florianópolis, nosso

altas horas, foram os presos retirados das masmorras em dustriais e comerciais, desta grande mentor espiritual.
aparatoso cortejo até a Sala da Capela onde, diante de Capital, além de grande Por último, a honrosa pre-

um oratório defrontaram-se e reviram-se, depois de tanto! massa popular. sença das autoridades CIVJS

tempo, velhos amigos de épocas felizes ... já eram ruínas Iniciando o áto Monsenhor e militares, dos representan
humanas,

.

alquebrados, envelhecidos, macilentos, quasi Frederico Hobbolt benzeu tantes das. classes laboriosas,
irreconheciveis... um Crucifixo que foi entro- do comércio e da indústria,

O Desembargador Luiz Alves da Rocha, Escrivão da nizado na Sala da Gerencía que aqui vieram, atendendo

Alçada penetra o recinto e à luz de fachos e candieiros lê pelo sr. Antonio • Machado, ao nosso convite engalanar
aos extenuados presos a longa decisão para, depois de mi- dinâmico Gerente da Filial nossa festa de hoje.
nuciosas considerações, concluir,' em triste silencio só in- do Banco de Crédito Real Sr. Presidente; como ge

terrompido por abafados soluços: de Minas Gerais S. A., que rente do Departamento que

_ "portanto, condenam o réu Joaquim José da Silva proferiu o seguinte discurso: hoje será inaugurado, apre-

Xavier, por' alcunha .o TIRADENTES, Alferes que foi das ., -'-0<.."...,....... .....�_;..:sento a V. Excia, as nossas

tropas pagas da Capitania de Minas, a que, com baraço e boas vindas e a dêste gran-

pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da for- de povo que nos honra _com

ca e nela morra de morte natural para sempre, e que, de- sua presença,

pois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à VEa Vibrante salva de palmas

Rica, aonde, em lugar mais público dela, será pregada em coroaram suas últimas pala-
um poste alto até que o tempo a consuma; o seu corpo vras, sendo muito cumpri-
será dividido em quatro partes e pregados em postes pelo mentado pelos presentes.
caminho de Minas no sítto da Varginha e de Cebolas aon- Em seguida usou da pala-
de o réu teve sua/infames práticas, e os mais nos sitias de vra o sr. dr. Joél de Paiva

maiores povoações até que o tempo tambem as consuma, Cortes, digno Díretor-Presí-

Declaro ao réu infame, e infame seus filhos e nétos, ten- dente do Banco de Crédito

do-os, e Se1.H,. bens aplicam para o fisco e camara real e a Real de Minas Gerais S. A.,
casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, e cujo discurso transcrevemos

que nínguem mais no chão se edifique e, não sendo pró- �m seguida:
prías, serão avaliadas e pagas ao seu dono pe}os bens con- Senhores:
fiscados e no mesmo chão se levantará um padrão pelo Como Presidente do Banco nentes financistas que, no

qual se conserve em memória a infâmia dêste abominavel de Crédito Real de Minas decurso dêsse longo período,
réu". Gerais, cabe-me a honra in- lhe dirigiram os destinos,

"A consagração dos heróis é o sacrifício do sangue" e Jligne de instalà:r a AgênCia pautando-lhe as atividades

o suplíCiO de Tiradentes, o seu sangue derramado, a sua loc�l. doAgrand,� .Instituto de I' pelos tradicionais padrões da

coragem impávida e o seu destemor ensina aos brasileiros Credito que ha sessenta e moderação, do equilíbriO e do

como morrer peia Liberdade, pela manutenção deste reli- cinco anos desenvolve as 1 espírito idealista e empreen-

cário que nos é tão caro - a Pátria! suas atividades em nOS30 dedal' que são outros tantos

Com Tiradentes e com o seu grande ideal marchare- .':'ab, Com êste alO no, pro- traços distintivos do tempe-
mos resolutos para as grandes conquistas do futuro, e a ,. pomo:.. a expa!1dÍr 0S YJO'lSOS ramento dos filhos de Minas

Bandeira do Brasil representará sempre a Pátria de um O' Sr. Antonio Machado pro- sen iças no Estac'o de Santa Gerais.
'Povo Livre e Soberano, a terra de uma raça impávida, dig- l1l111ciando o seu discurso Cai.arin'a, procurando contri- De há muito vinhamos u-

na continuadora de seus Simbolos Nacionais, como o Alfe- buir através àcs instrumen� companhando com admira-

res Joaquim José da Silva Xavier. Exmo. Sr. Representante _tos r ue o sisLemil bncàrio ção o impressionante desen-

Seja-nos licito, ainda, nesta data, apresentar aos quc do Sr. Governadôr do Esta- -.P( ssibWta, par'1, int:rementar volvimento do Estado de

integram a nossa Polícia Militar, da qual Tiradentes é Pa.. do, Exmo. Sr. Prefeito Mu-,'o de�envolvimento 6,!(P1ômi- Santa Catarina, que se ins

trono, a nossa saudação e as nossas homenagens, com a nicipal, Dr. Osmar Cunha, ·co e bocial desta rira e por- creve como uma das unida

confirmação de nossos propositos de pugnar sempre por Sr. Representante do Revmf) tentosa região. des mais atuantes e progres
um Brasil dos Brasileiros, por um Brasil livre como queria D, Joaquim Domingos de Oil- Já:rá algurr. t'?ml1o V;)',:n o sistas elo Brasil. Suas imen-
Tiradentes! veira, Arcebispo Metropolita- DJ.'1C'o de Crédito Real de sas possibilidades, no campo

SALVE, POIS, O 21 DE' ABRIL DE 1792! .

no, Exmas, autoridades ci- Minas Ger!lis ltuan�o em da produção agríCOla, das a

vis e militares, meus senho- Joinville e Blumeuau, onde tividacles extrativas e da in
res: instalou .sU8S ag"ncias, que dustrialização em !5ases am-

ABRAÇO DE LIDERES - O Dr. Joél de Paiva Cortes,
rrande líder bancário, quando abraçava o Prefeito. Osmar

Cunha, .!íder municipalista no Brasil, após o seu

magnífico improviso.

nacionais, ao lado de sua

função normal de adminis
trar capitais e incentivar o

progresso econômico, essa

outra atribuição a-que me re

ferí e que lhes imprime um

significado essencialmen te

grato ao coração de todos os

patriotas.
E exatamente essa' parti

cularídade de nossa legisla
ção bancária é que nos per
mite inaugurar agora esta

nova Agência em Florianó

polis.
O Banco de Crédito Real

de Minas Gerais, constituido
há sessenta e cinco anos, im

pôs-se como um dos maiores

estabelecimentos de crédito Ido País, graças à 'firmeza, I
prudência e descortínío de

seus fundadores e' dos emí-

----------------------------------,------���
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pias, revelam que o trabalho

dos Catarinel1ses se COroO'.l

do mais completo êxito e in· ..

dicam que esta privilegiada
)l"egião do Brasil se trans·

formou, realmente, num cen-,tro de produção organizada,

HOJE, - Jantar, daoC8nte
lUX HOTEL, das
21 às 24 horas

DO

F R ec H A.N D O
Um condenado à morte, em longinquo reino, já'

faz muito tempo, embargou a execução ela pena sob Q

fundamento de qúe, sendo parente do rei, não podia.
ser enforcado como criminoso comum e entre críml
nosos comuns.

O soberano, tomando conhecimento da petição,
nela exarou o seguinte despacho: "O suplicante têm
razão. Sendo parente meu, não

,
pOde ser �nforcado

prosaicamente entre culpados vulgares, em forca

igual"as comuns. Ordeno, pois, que se construa . uma

forca mais alto do que as outras para a execução de

tão importante personalielade".
x 'x

Era assim qüe, no tempo ele dantes, cumpriam a

lei. Hoje é aquela sopa. O deputado Paulo Konder Bor

nhausen ainda anda por aqui com o seu cal.'ro exibin
do chapa velha, de Joinville. Mas - dirá êle - papai
não cumpre a lei, por que vou cumpri-la eu?

x x

Eis um anúncio: "Consertam-se e reformam-se
discursos, espurganelo-os ele bobagen::; e inconveniên·
cias e enxertando-os com frases bonitas e fulminan
tes respostas a apartes, Ver e tratar com a Agência
Mercúrio. Só aceita encomendas oficiais".

x x

Que o serviço acima anunciado é perfeito, temos
a prova no discurso, trabalhado pela Agência, do sr.

Sebastião Neves, publicado ante-ontem no Diário (la,
Tarde. A Mercúrio anexou a peça tudo quanto o ora

dor se esqueceu de dizer e dele estirpou tudo quanto
disse. Horrores de perfeição!

GUILHER,ME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


