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SAIGON, Indo-China, 22 (U. P.) - Rajadas de me

tralhadoras e explosões de granadas de mão espalharam
ontem o pânico nesta capital, enquanto a luta entre as

forças do governo e das seitas religiosas parecia se enca

minhar, inexorávelmente, para uma aberta guerra civil.

BATALHA NAS RUAS
-

Durante a tarde e até bem entrada a noite, houve tt

roteios entre os dois, bandos em luta, apesar dos ingentes
esforços das autoridades francesas e aliadas para conter
os ânimos-e de um novo apelo do ausente imperador Bao

Dai, para que se prorrogue a precaria tregua imperante até

hoje.
A luta' começou no Boulevard Galieni, o mais explosivo

centro da cidade quando os paraquedístas do governo que

montam guarda ante o Q. G. do exército nacional tenta
ram barrar o caminho a um caminhão cheio de soldados

das tropas de choque da seita rebelde de Binh Xuyen. O
caminhão não deu atenção à ordem de parar e seus ocu

pantes abriram fogo contra as 'forças do governo.
NOVOS INCIDENTES
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� Andam próprios governamentais pelo ínteríoj fa
zendo abaixo-assinados em favor do Plano de' Obras. Re
pete-se, assim, o que já aconteceu com o projeto que au

torizava o govêrno a gastar setenta milhões com a: linha
Florianópolis-Jaraguá. Este projeto foi aprovado sob a

pressão que se refletiu na Assembléia, urdida pelo Palácio,
entre todas as classes do Norte do Estado, A bancada opo
sicionista, da época, ainda assim endereçou ao govêrno um

aviso sincero e prudente, através de um oportuno e profé
tico discurso do deputado Waldemar Grubba. A sua voz fi
cou perdida e a obra foi feita, sem os estudos necessários,
O resultado ruinoso é conhecido por demais.

* O expediente não poderá ser repetido. Gontra o au

mento de impostos, decorrente do Plano, somente não se

manifestaram as forças políticas. O pronunciamento das
classes produtoras está sendo unânime.

* "-Ále'gou-se, na Assembléia, que o govêrno Federal,
também in finis, elabora planos. Mas também esses planos
de última hora, sabidamente, não logram aprovação do
Congresso em prazo como aqui se quer. Tanto a Câmara
como o Senado os analisam cuidadosamente, demorada
mente, sem receberem influências estranhas e ainda mais TREMEU A TERRA
estranhos requerímentos de urgência. BUENOS, AIRES, 22 (U.

'" Ocorre ainda que lá, no âmbito nacional, esses pla- P.) - O Observatorio tnror

nos de fim de govêrno não têm sido levados a sério. A im- mau ter ocorrido leve abalo

prensa, como já vimos, não lhes poupa críticas severas e
sísmíco em Buenos Aires, às

ásperas. A propósito cabe aqui a transcrição de um tópico 17,40 horas de ante-ontem

do Microscópio, seção que o ilustre deputado Raul Pila, pre-
com indicações de que este

sidente do Partido Libertador, mantem na imprensa. Tira- foi extremamente forte ,na
mo-lo do "Correio do Povo", de 17 do corrente: I

direção oeste da cidade. To-

Confesso a desídia. Somente agora decorrida mais davía, não foram determí

de uma semana - semana árdua e trabalhosa _ 1(0 nados a distancia e o epí

Programa Básico elaborado pelo ministro Marcondes centro. Na zona ocidental de

Fi1ho. Explica�se. O sr. Café Filho tem já sete meses
Buenos Aires, a mil quilo

de exercício da presidência; terá ainda dez para che- metros, se encontram as

gar do termo do mandato. Muito pouco tempo, como I,montanhas
da cordilheira

se vê, para fazer obra ele fôlego e ir além das provi- dos_�ndes, na fronteira com

'dênclaa de emergência, que a gravíssima situação do
o Ohíle. '

Pais urgentemente- reclama. Portanto,' ou era muito -------,
----_;_.'

simples o chamado Pl:ogral}.la básico, ou seria urna- CQi- ESCOBERTA
"sa}nédita; lll:o,griúua jj!:fiiborado por um g.ovê!Jt.t para, '''"

�AR-Q'V"EOLO-GICA- j) ,EX'AlTAN''DO 'EIN,STENser executado por outto, que ainda nínguem s be qüal .

",.

?

.

será. Inutil seria portanto, preocupar-se a gente com" CIJilADE DO MEXICO, 2Y.

tal programa.
(U. P.) - Um grupo de ar-

M 'f t "sabi
rr

queólologos da Smithsonian am es am-se sa lOS russos
Instítutíon, dos Estados Uni- MOSCOU 22 (U P) O I tá d t
d d brt I

-
,. .

- na anos recaI' am que a eo-

d
os, talhe nu uma co eçao órgão oficial c o m uni s t a ria da relatividade ele Eins-

:nen a hes em pe�ra .repre. "PRAVDA" publicou, um ela-I' teín "desempenhou um papel

�. tando caras de índios. As

I gio ao Dr. Alberto Einstein, importantíssimo no desenvol- '

d.guras �aya� chegam ,a me- recordando que Vlandímír I. vimento da física atômica e

f I�' 1,80 L11etIo de alt�ra e Lenin o qualificou" certa vez I nuclear", porém não fazem,

Bahia descobertas perto da de "grande transformador da menção de que o falecido sá-
a la Campeche. ciência natural". O elogio es- bío. recebeu o prêmio Nobel.

tá em um artigo que assinam "Einstein foi um dos funda
sete proemintes cientistas, dores da fisica moderna, um
in�indo A. N. Nesmeyanoy, pensador a quem Lenine in

presidente da Academia de cluíu entre "os grandes
Ciências, e os Físicos A. F. transformadores da ciência
Joffe e Peter Kaptsa. Os síg- natural". Disseram.

.... PORTO ALEGRE, 22 (V'I fandega
local e ainda hoje

A.) - O guarda-mor da AI- será instaurado o respectivo
fândega, sr. Luiz Gonzaga processo, segundo as ordens

Furtado Alves, que nos díver- que expediu o guarda-mor.
sos lugares de ascesso a nos- Os agentes da Guarda

sa metropole, acaba de apre- Moria, cumprindo determí

ender vultosos contrabando nação do novo titular, reali-,
de jóias, no aeroporto re- zaram uma nova dilígêncía
deral. No dia dezenove, os coroada de pleno êxito, pois SANTIAGO, 22 (U. P,) -I cíar-se, parecendo que rejei

funcionários da Alfandega apreenderam varias relogios A pedido do interessado, o ,taria a nomeação por forte

destacados no aeroporto a- que estavam sendo negocia- governo retirará do Senado a maioria, devido à participa

preenderam apreciavel quan- dos em plena rua dos An- mensagem pedindo a apre- ção atribuida a Yanez nas a

tídade de [oías, destinadas a dradas e eram retirados de vação da nomeação, como tívídades politicas no seio do

uma firma local, por não te- um automovel. O vendedor embaixador do Chile nos Es- exército e na organização,

rem vindo acompanhados dessa mercadoria, por não tados Unidos, do general E- em fevereiro em sua resldên- SANTIAGO DO CHILE, 22

dos documentos necessarios, saber explicar a sua proce- duardo Yanez, ministro elo cia, da reunião de orícíaís - Pela primeira vez no Chi

como sejam guia fiscal e ou- dencia, foi detido, teve tam- Trabalho, para quem o go- subalternos, que levou à re- le, uma mulher integrará o

tros documentos indispensá- bem apreendido o seu veícu- vemo de Washington já

con-I
forma do comandante-chefe, Conselho geral do Colégio de

veis ao desembaraço das lo.
-

cedera "agrement". general Franco, bem como de Advogados. A senhora Adría-

mesmas, ficando, por isso, O Senado devia pronun- vários outros generais.
'

na Olguin de Baltra ocupa-

caracterizado o contrabando. rá o cargo. No regime ante-

Falando à reportagem, o CÉL. JIM 'CORBETT ríor, a senhora Olguin de

sr. Luiz Gonzaga Furtado AI- NAIROBI, Quenia, 2'2 (U. HERBERT MOSSES EM lISBO�A Baltra ocupou o cargo de Mi-

ves, informou que' ovalor do P.) - Informa-se que fale-
' nistro da Justiça, fato tam-

contrabando é de '. I ceu num hospital de Nyeri, o LISBOA, 22 (U. P.) - Ao vem a Portugal a convite dO,3 bém sem precedentes no Chi-

Cr$ 500.000,00, pois só um coronel Jim Corbett, autor fim da tarde de ante-ontem jornalistas portuguêses. Her- le, já que anteríormênte ne

dos objetos apreendidos, em, da obra "The Man Eaters of chegou a esta capital, como bert Moses, instado pelos nhuma mulher chegou a es·

platina, pesa nada menos Kumaon" Os Antropófagos passageiro do Bandeirante, "repórteres", disse: "Estive tal' numa pasta ministerial.

de oitocentas gramas. de Kumaon). O extinto vi- da Panair, o sr. Herbert Mo- em Portugal na minha mo- Ela é a esposa do ex-minis- SÃO PAULO, 22 (V. A.) - ção, dentro de seis meses a

O contrabando já foi reco- via isolado no hotel da 10- ses, presidente da Associação cidade. Hoje volto no ínver- tro da Economia e Comércio Dando início a uma linha de I firma "Mercedes-Benz" Ia

lhido à Guarda-Maria da AI- calidade onde faleceu. Brasileira de Imprensa, que no da vida. Alberto Baltra. produção de motores a tra- brlcará, no país, um motor
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_ �••, a óleo "Diesel", para auto-

"Í
Terminei, há dias, a leitura do livro "Palmares pelo

UE·
,

d· H· I'· I que aos cargos ocupados. Pela inalterada sobriedade, pela móvel e caminhão, de cinco

,

Avesso" de autoria do 'jornalista Paulo Duarte, de São) m PiSO 10 IS orleo ,1'id�lid�de dos se�t�mentos civicos, pelo i��balável espírito toneladas - o primeiro a

. Paulo. l de justíça, pelo-rígtdo senso de responsabílldade, pelo pro- ser produzido no Brasil. De

Lendo-o, revivi os dias memoráveis da revolução cons-
'

It íb C
fundo conhecimento dos homens, pela superior inteligên- .acôrdo com entendimentos já

titucionalista, em 1932, da qual, por deficiência de visão
agr a ampos cía, pela cultura. Se foi honrado pelos cargos êle os honrou concluidos, uma firma pau-

"
ótica, participei apenas em modesta trincheira burocrá- Abro um parentesís nesta narrativa. Conheci o dr. Ne- superiormente. Esteve sempre - é a opinião unânime dos lista fabricará, para a "Mer-

tíca, ocupando-me de várias tarefas de guerra em cidade reu quando, entre 1941 e 1943, ,cm plena guerra, residi na políticos, dos jornalistas - e serenamente à altura dos cal'· cedes" blocos de motor, sen-_
do interior: emissão de 'salvo-condutos, contrôle de estoque cidade fundada pelo paulista Dias Velho, na Ilha de Santa gos e suas responsabilidades. do que amanhã começará a

de gêneros alimentícios, requisições de veículos, e armas de Catarina, a hospitaleira e acolhedora Florianópolis. (Bons Para mim, paulista que viveu e sofreu e sentiu o dra- funcionar em Ouro Preto

caça. tempos aquêles que pretendO relembrar em cómentários ma de' 1932, que' conheceu há anhs e ainda admira o Uus- uma usina siderúrgica, para

Lendo-o, revivi a contribuição de minha família ,à futur;os), Convivemos, cordialmente, em Rotary. �ivemo� tre catarinense, foi muito agradável saber, embora tardia- fornecimentos à firma ale

grande aventura e'l1gendrada e orientada pelos políticos alguns cl)ntactos oficiais, palestramos algumas vezes ah mente, o episódio assim descrito por Paulo Duarte:

paulistas, sagazes no despertar dos sentimentos cívicos do na Rua Felipe Schmidt, frente ao Cafe Rio Branco, quan- "O Ner-eu deu-me dêstes momentos que quasi Te-

povo, ferido em seu acentuado paulistanismo pelo trata- dos das admiráveis e tranquilas tertúlias vespertinas, à ho- conciliam a gente com a humanidade. Vinha êle

menta imerecido que vinha recebendo do govêrno provisó- ra de confraterniiacão. Admirei-o sempre, sereno e sóbrio, oferecer-nos, além do confôrto moral, tudo, mesmo

rio. Imerecido e ingrato porque tal govêrno existia graças orientando e comaú'dando do seu pôsto de interventor no recursos materiais de que os homens são mais áva-

à cOlaboraç,ão, Jl,tiva em alguns setores e om1ssa em ou- Estado. 'E guardo, dêsse tempo, como um momento eEico, ros do que os recuJ,'sos morais".

tros; dada por êsse mesmo povo. Um irmão- de 17 anos, 'a lembrança do discurso que j;;ronunciou na tarde de seu Referia-se o escritor à oferta que o dr. Nereu mandava

morto algum tempo depois das batalhas, vítima de molés- regresso do Rio, logo após a entrada do Brasil na guerrít fazer por intermédio do Coronel Alencourt aos prisioneiros

tia adquirida nas trincheiras da frente sul, dos lados, de mundial. recolhidos, incomunicáveis, ao Qu.artel .da rolícilf catari- NOVO SECRETÁRIO
Bury. Após 1946, já no Rio, líder da maioria na Assembléia nense, solidarizando-se com êles mais uma vez.

Mas, éVldentemelite, estas linhas não têm o objetivo Constituinte, Vice-Presidente da República, Presidente, Era o confôrto moral aos duplamente derrotados sol-

de relembrar aos leitores os sucesSos do já remoto movi- durante 4 anos consecutivos, da Câmara dos Deputados e, dados da revolução constitucionalista, na hora exata da

menta revolucionário. Mormente nêste contacto inicial que, presentemente, Vice-Presidente do Senado, êsse catarinen- maior amargura, quando no limiar da liberdade em teàa

se Deus quiser, prosseguirá por algum tempo. �e de boa fibra, ésse lageano da têmpera rU,de e forte dos estrangeira, sentem desaparecer tôda a esperança acumu-

Paulo Duarte, no capítulo da fuga em companhia do montanhezes, cresceu imensamente no cenário político na- lada em longa e dura jornada.

Coronel Euclides de Figueiredo, um dos maiores chefes mi- cional, impondo-se, sem quaisquer restrições, no conceito Fez-me bem, alegrou-me saber que o amigo de há al

litares do movimento, após a prisão drámática e quase cô- dos homens de todos os partiàos, tornando-se, mesmo, uni guns anos, que o homem que eu, como incontáveis outro,3,

mica ocorrida aí, no extremo da baía sul, dos lados onde símbolo do homem que o Brasil, nêste momento angustioso aí e aqui,' hoje em todo o Brasil, admiro e respeit.o, tam

atualmente se encontra a base aérea, registra· um episó- de sua vid�, necessita para sua salvação e mf\rcha para os bém esteve nas duras horas adversas, levando aos irmãos

dia que enalteceu e engrandeceu meu desvalioso concei- destinos que pode aspirar e deve atingir. de lutas e idea_is 'O confôrto de sua visita, de seu apôio, de

,to, a figura hoje nacional, respeitada e consagrada de Ne- Ressaltemos, todavia, que tal proj?ção pessoal o dr. Ne-
I
sua amizade. Consagra a estima e engrandece o aprêço.

eu Ramos. r-eu a .deve mais à própria. conduta austera e inteligente, J RIO, 15-4-55

INQUE'RITO SOBRE"JEEPS" E
OUTRAS MAQUINAS

Uma comissão apurará as

irregularidades
RIO, 22 (v. A.) - O mi- do fosse determinada a a

nístro da Agricultura desig-! bertura de inquérito para

nau uma comissão de ínqué- apurar as informações. Em

N ótu Ias
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rito para apurar irregulari
dades na aquisição e distri-

-buíção de jeeps" e máquinas
agrícolas, as quais foram a

pontadas em artigo publica
do pela "Gazeta de Noti

cias", com acusações ao de-

utado Virgilio Tavora e ao

ex-presidente da Comissão

de Revenda do Material, sr.

Cid Tavora: Integram a co

missão os srs. Ibany da
Cunha Ribeiro (Presidente),
Alberto da Cruz Bonfim e

Carlos Augusto Rezende, Lo

pes.
Em face daquela denuncia,

o então chefe do Gabinete

Militar da Presidencia da

República, general Juarez

Tavora, havia dirigido, a 24

de março ultimo, oficio ao

chefe do Governo, solícítan-

data de 4 do corrente, dando
cumprimento a despacho pre
sidencial, o mínlstro Costa

Porto pediu ao diretor geral
do DASP, que indicasse tres
funcionários categoriza dos
para comporem a comissão,
os quais foram agora desig
nados.

o TEMPO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 23.

Tempo - Bom, com ne

bulosidade.

Temperatura - Estável.
Ventos - De Sueste a Nor

deste, frescos.

Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 25,8. MÍ
nima 18,9.

NÃO QUER SER EMBAIXADOR

APREENDIDO VULTOSO
CONTRABANDO

A êuarde-moria da Alfând�ga de
Porto Alegre em ação

GREVE DE JORNAIS
LONDRES, 22 (U. P.)

A greve, que reduziu ao si

lencio os grandes jornais de

Londres, foi resolvida esta

noite, mas a' ameaça de ou

tra disputa dizimou as espe

ranças de um pronto resta

belecimento das edições. Se

tecentos eletricistas e chefes
de máqulnas concordaram

em voltar ao trabalho, com

a promessa de um aumento

imediato. Todavia, os diri

gentes do sindicato de auxi

liares de mecânicos disseram

que a volta das publicações
não estava ainda acertada.

Uma rajada de metralharlora alcançou um oníbus .cheio
de passageiros. Um passageiro foi morto e ontros sofreram
ferimentos.

Horas mais tarde, na mesma Avenida Galieni, houve
outro tiroteio entre tropas do governo e as forças rebeldes.
Funcionários franceses acudiram rápidamente ao .local do
incidente para restabelecer a ordem, mas uma hora mais

tarde, voltou a ouvir-se, no centro da cidade, nova rajada
de metralhadoras e o estrondo monotono das granadas de
mão.

COM MÊDO DO ABALO SISMICO
Morreu um homem no Chile

Esperava-se normalizar o

serviço até quinta-feira. Uma
reuníâo extraordinária, esta

noite, deverá definir a situa

ção.
SANTIAGO, 22 (U. P.)

O alarme provocado pelo
movimento sísmico que foi

sentido ante-ontem à tarde

ras declarações, parece que
o epicentro do sismo é are ..

gíão de 'Ovalle ou a regiao
de Ovalle ou a região costei

ra do Pacífico.diminuiu durante a noite,
pois o movimento das águas
não teve a amplidão receada

na região de Coquimbo.
Confirma-se que não hou

ve vítimas, com exceção de
um homem que morreu de
medo.

'BLOQUEIO
BERLIM, 22 (U. P.) - Os

comunistas alemães suspen-
deram o fornecimento ele 'l

nergía elétrica a Berlim Oci

dental, alegando que o sca

bos precisam de reparos. As

autorídades municipais adi
antam que a medida comu

nista não terá nenhum eroí
to sôbre Berllm Ocidental,
pois este, desde o bloqueio de
1948,-1949, tornou-se inele-

pendente dos fornecimentos
de energia elétrica.

A cidade mais fortemente
abalada foi La Serena, onde

várias casas ficaram ofendi

das. O avanço maximo do
mar foi de 350 metros na

praia de Sogo. Diversos edi
fícios próximos do mar fica
ram danificados e numerosos

barcos de pesca foram arre

'batados.

Contráriameqte às primei-

UMA MULHER

FABRlCACÃO DE MOTORES EM
1

-

SÃO PAULO
Iniciativa da "Mercedes Benz" na

produção de motores a tração

mão
Para a concretização des3e

plano, a "Mercedes-Benz"

trará da Alemanha, em maio

vindouro, o seu equipamento
fabril.

PORTO VELHO, 22 (U. P.)
- Obteve repercussão favo

ravel, em todas os circulas, a

escolha do advogado Mileno
Silva Thé para secretário ge
ral do Território do Guapo
ré. Trata-se de uma figura
.já familiarizada com os pro
blemas da região, apesaI de

cearense, podendo, por isso,
prestar ass)na,lad,)s serviços
ao Ter'�ltório ne governo que
agora se inicia.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O leitor encontrará, nesta ec- C A S Aluna, informações que nec sita,
diàriamente e de imediato: PROCURA-SE COM URG1l:NCIA CASA PARA
.TORNAIS Telefone' ',' ,

O Estado................ 8.022' ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE
A Gazeta ...•.....••••••• 2.656 SIDENCIAL
Diário da Tarde 3.579I' o
A Verdade "::........... 2.010 � Tratar no Lux Hotel - Apt 503
Imprensa OfICIal •..••••• 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) 2.1114

I
(Portaria) "... 2.036
Nerêu .Ramos •••••.•••••• li.831
Militar 1.157
São Sebastião (Casa de
Saúde) ".............. 1.163

Maternidade Doutor Caro
los Corrêa ...........• 1.121

CHAMADOS UR·
GENTES

Corpo de Bombeiros •..• 8.311
Serviço Luz, , {Reclama.
ções) . . . . . . . . . .• 2.404

Polícia (Sala Comissário 2.038
Policia (Gab. Delegado) .• 2.69.
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC •............••••••• 1.700
Cruzeiro do Sul •.....•• 2.600

--------------------------.... Panair ••.••�............ 8�551

Varig ,,'......... 2.826
Lóide Aéreo •...••. ,' . • • • 2.402
Real .••...••...••••..••• ' Z.368
Scandinavas •.. '......... 2.500
HOTÉIS

'

Lux ......•..•..•.•.•.•.•
Magestic .......•..... ! •.

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

Cacique ; .•.•.

Central •.......•.....•.•
Estrela ....•.....•..-.. ','

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

2 'Florianópolis, Sábado, 23 de Ahril de 1955

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE "ACORDO" COM O ESTADO DE

SAN'FA CATARINA
AVISO

MINISTÉR.O na AGRICULTURA
o" /SERVIÇO FLORESTAL
'-'DELEGACIA' I,'LORESTAL .

.��.

REGIONAL

,O· ESTADO
e .' -::

--o-
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'I'el, 3022
- Cx, Postal' 1311.
Diretor: RUBEN� A. RAMOS.

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

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

quartos �osinha e instalações sanitarias, lugar �ara
construir garage, sito a rua Juca do Loy?, em Ooqueíros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.

.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreíros. Em

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

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

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

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

Jantar, cosinha 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- Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

na cada lote Cr$ 45.000,00 cooperação, qu� .ma�têm n? Estado, dispôe de _mudas e se-.

Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00 me�tes de espeCle� florestaIs e de orn.amentaçao, para .ro�-

d duma de materia-l de 5 x 10 com seis neetmento aos agrtcultores em geral, mteressados no reflo-
uas casas, sen o 't t d t I' d t' t d

.

t
-

.

ti t t a de madeira medindo 6 x 12 com res amen o e suas erras, a em-
.

e pres ar o a orren açao
compar imen os, ou r , ,

té
. "

L b
.

d íbilíd d dâ b'sete compartímentos, ambos servidas _de água de poço, 'ecn�ca necessa�,Ia.. em ra, am a, a POSS!. I I a e a o -

I t d f do t d a oleo ambas localiza tençao de empréstimos para reflorestamento- no Banco do
com uz, o a orra a e pm a as, -..

d em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas Brasil, �om Juros de 7% _e prazo de 15 a�()s.�s
R Af P 420 Estreito Os Interessados em assuntos florestais, para a obten-

síta a ua ansa ena n. - -. -

d
•
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d I h çao e maiores se arecímentos e requererem autorísaçãoPode ser VISIta a a qua quer ora ..
'

.

C . $ 220 00'0 de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem
'preço I.

.

• ,00p d G d J t vila re-
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen-

Um terreno sito em e ra ran e, un o a . -. -

o
. o

N I di d 13 14
te a esta RepartIçao, situada a rua Santos Dumont n • 6

sidencial do 5 distríto ava me In o x
em Flori_anópolis.

Preço Cr.$ 50.000,00.. Telefône: 2.470 __ Caixa Postal, 395.
Dois lotes de terreno, medInCdo. cadDa 'Aum 10 x 30, na Endereço telegráfico: Agrisilva _ Florianópolis, S. C.

cidade de São José, em frente a _ aixa gua.

Preço cada Cr$ 10.000,00.
4 lotes no centro da cidade, Otimo ponto para cons

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

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

consbruida, toda pinta-da a oleo, preço Cr$ 9u.000,OO
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

l0 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

A Delegacía Florestal, Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS. F. D:I

AQUINO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Representantea:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos . que Representaçôea, A. S; Lara.

acarretam tais, práticas, torna, público e chama a atenção Lt��'a Senador Dantas, 40 _ 60
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,landar.
para a exigência do cumprimento do Cõdige Florestal Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro. -,

Rua 15 de Novembro 228 6°
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 512 - São Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de' terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Oôdígo Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, .estando os infratores

sujeitos a penalídades,
REFLORESTAMENTO

ASSINATURAS
Ns Capital

Ano ...•....•.•••.•• *$ 170,00
Semestre o. Cr$ 90,00

No Interior '

Ano •.•..• Cr$ 2'10,00
Semestre ..........•.. Cr$110,00
Anúncio mediante -ontréto.
Os origln-us, mesmo não pu

blicados, não serão de- olvidas.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitido. nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇOES
UTEIS

Florianópolis - Itajaf � Jainville - 'Curitiba

Viagem' com segurança
e

. rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
•

ve IS
_ ..�., "",q;<i,�,:?".)""���' � f:�

Age'"ncía e Kua Deodoro esquina:da
• Rua Tenente ,Silveira

2.021

2.27613.147
3.321
8.449
2.694
8.871
1.611U

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bame:r{to de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de

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

eamíseíro sapateiro,
.

Telefonar, 6.625

gr. 't.&r��m:�
r."-���,.'t'".,,-�-
!•• II , ;-1il;�
� 'ClAlfm�Il�41-· ••.d., <"

, .

CVBlt_ flUGMJIA,PROSUIIAII ,_- -"'��, �-

Navio-M'otor «Carl HI,epcken
��..Ll

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São S...

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos .apenas para movimento de passageiros.

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

prejudicarão o horá,io� de chegada no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Raios X
n.parelhagem moderna e completa para qualquer e:r;ame

radiológico.
Radiogranaa e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).'
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bístero-salplngogratía com Insufla

ção das trompas para diagI\óstico da esterilidade.

Radiografiag de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para eríenta-'

ção do parto (Rádio-pelvimetiia).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

.ii)

FARMACIA DE PLANTA0
-

2 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe

'Upe Schmidt 43.
3 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Feli_pe

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

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua rl'rajan_o.
10 Domingo - Farmácia Noturna .:-. Rua Trajano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Espl'rança - Rua Con

selheiro Mafra.
17 Domingo -:' Farmácia Esperança - Rua Conselheiro

Mafra.
'

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

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

Pinto.
_

24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antôn'io - Felipe'

Bchmídt 43.
_

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

Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorização dêste Departamento.08 I

'I,·N"D"I.CADOR p�O_· FISSIONAI!.\',[m}ROMEUMPE�RDIEcSoBASTOS '''MÁRIO DE L_ARMO D·f. Vldal Dutra Filho
..

'

'
. CANTIÇAO ! ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

�;R1': �YSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER ���cr:c�i�� A��isHO�Pi!:l "1I��: CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
C d R' d M f: D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL _ DISTúRBIOS DO R:lCEM.W. MUSSI FILHO GARCIA aS�LI�IClO M�rfr��iro CLÍNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

., Doenças do aparelho respiratório �iplomad(l p«;l� Faculdade Na- CAR·DIOLOGIA ADULTOS
PREMATUROS _ TRATAMENTO DA INAPET1l:NCIA INFANTIL

DR. ANTONIO DIB
,- TUBEHCULOSE Clonai de Medlcma da Univttr· ,8óntult"· R V"t

' (FALTA DE APETITE) _ TRATAMENTO DA ENURESE! NO.

',RADIOGRAFIA
E RADIOSCOPIA sidade do Brasil - - orro : ua Ior Mei·

Doenças Internas TUHNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS
MUSSI DOS PULMõES Ex-Interno por coneurse ela Ma· reIHes,.,2� T,el. 2675.

PSICOLo' GICOS DA INF-NCIA EN
'

orarros Segundas Qu t CORACa-O _ FIGADO -
A - FERMIDADES DA INFAN-

_ MÉDICOS _ Cirurgia do Torax ternidade·Escola s .

.
, ...r ai e

- CIA DE ,MANEIRA GERAL

CIRURGIA-/�LI-NICA I Formãdo pe.la. Faculdade Nado· (Serviço do Prof. Octávio)lo-' exta feJr�s: RINS - INTESTINOS CONSULTÓRIO _:. FELIPE SCHMIDT, 88.�

1 d M d Ti I I i ta drigues Lima) Das, 1,6 �s 18 horas.
.

'

GERAL·PARTOS nl_l � e .Icma, B o oi' e
Ex.interno do Serviço de Cirnr- ,Rjlsldencla: Rua FelIpe Seh. Tratamento moderno da CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS.

Serviço completQ e e�peciali- TlslocrrUrgli,o do Hospital Ne·
gla do Hospital I. A. P. E. ').' C. mldt, 23 - 20 andar, apto 1 _ SIFILIS

CONSULTAS Cf HORA MARCAI>t\: FON1II 1165
zado das DOENÇAS DIlI SlINHO., ren Ramoa

do Rio de Janeiro
• Tel. 3.002. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA, 110 (FONliI 116B)

'RAS d ét d I de· Curso de especlalizaçie pela Consulto'fI'O - Rua Victor ATENDE CHAMADOS A DOMIC1LIO,
'

, com mo ernol m o o ,. '. . Médico do Hospital de _

diag.n6sticos e tratamento. iS' N. T. Ex·lntei'no ti Ex·...i.·
Caridade DR. HENRIQUEPRISCO- Meirelles, 22.

S.ULPOSCOl3lA _. HlST.RO -

I
tente de Cirurgia do Prof. UIrO

DOENÇáS DE SENHORASSALl'INGOGRAFIA _ ••TABO.,
Guimari,ea (Rio).

PARTOS _ OPERAOõ:lS
PARAISO HORARIO:

.. LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt, 18 - MÉDICO Das 13 às 16 horas •

. ,'Radioterapia por op,daa cutaa. Fone 8801 ," Cons: Rua João Pinto n. 16, Operações _ Doenças de Se. ,

Formado pela Faculdade Naci'
EI' -I i R I UIt

I
Atende em hora marcada das 16,00 às 18,00 horas h Cl' i d di' Tel.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Universidadeetrocoagu aÇ o - -

B.' .oa
ra .

Pela manhiÍ atende dià: noras - m ca e A u tOI. ! do Brasii Puericultura - Pediatria
Violeta e Infra Vermelho. Hes.: _ Rua Esteves Junior,

't H't I d
Curso de Especialização no 2.276 - Florianópolis. RIO D1il JAN"'IRO Puericultôr do

, Departamento,

Consultório.: Rua Trajane, n. 1, 80 - Fone: 2395
'

rlamen e no OlpI a e Hospital dos Servidore_ do -..
JIl

NacI'onal da C' E A
.

, .. Caridade. tado.
'

... Aperfeiçoamente na "Casa d.' rlança. x- SSIS·
10 andax: - Edifício do Montepio.

DR YLMAR COR� Residência:·
(S

.

d
DR. MARIO WEN- Saude São Miguel" tente do Prof. Martagão Gesteira

HorárIO: 1)as 9 às 12 horas -
.

Rua' G I B'tt rt erVH;O o Prof. Mariano d. DHAUSEN Prof. Fer.nand'o _�aulI·n.o na Universidade do Brasil. :Ix.
Dr. MUSSI. CLt"'ICA MÉDICA • 10l.

. enera 1 encou n. A d d)
�

.

•, n ra e t Médico do Instituto Fernandes
, Das 15 às 18 horaa - Dra. CONSULTAS das 10 - 11 ho. Telefone' Consultas - Pela man.... no CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS . nterno por 3 anos do Serviço F'2692 H

.....

I
de Cirurgia

< Igueira-Servi�os do's Profs Ce·,
,MUSSI. ras.'

. . .

ospital de Caridade, E CRIANÇAS Prof, Pedro de Mour. zal'. Pernetta e Mário Olint'o. _
Residência: Avenida Trom· Rua Tiradente 9 _ Fone 34115 DR NEWTON À tarde das 1680 hs em dian· Consultório _ Rua João Pino E t' 1 "J[ t no Rio de Janeiro. Ex·médico ea.

powsky, 84. ...,.. te no consultório á Rua Nune.

'I
to, 10 _ Tel. M. 769. ,s ,aglO nrd�rde �n:sc�fa" li er-

tagiário do Serviço de Pediatria
DR. JOSÉ TAVAliEs D'AVILA Machado 17 �squinll a. Tira- Consultas: Das 4 à_ ti horas., Prof. Otávio Rodrigues Lima do Hospital do Ipase (prof. Luil

DR. JÚLIO DOIN IRACEMA CIRURGIA GERAL dentes. Tel. 2766 Residência: Rua Illtev81 J6- Interno por! "no do Pronto ITo;res- Barboza) no Rio de Ja.

MOLE'STIAS NERVOSAS III Doenças .de Senhoras - Proeto· Residltncia - rua Pre.idente

I·
nior, 45. Tel. 2.812. Socorro nelro.

VIEIRA
MENTAIS _ CLINICA GERAL logia -: �letricidad-: Médica Coutinho44.. OPERA"õElS

1
Pediatra do Hospital de Carl-

M�DlCO I D S
.

N' I d D ConsultorIa: Rua VItor Mei· CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE'"ADULT � dade. Médico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM OLHOS, ças ('.Me!����o aClona e oen· ·eles n. 28 _ Telefone: 1307. de •• JUNIOR DOENÇAS Dl!! SENROR_\S de Saúde de Florianópolil. Pedia-
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA I Chefe do Âmbulat!.r o C;, Hiiie· ,Consultas: Das 15 horal em OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

iCLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital de t:a da Assisteneia Médico - So-
TRATAMENTO :I OPBRAQOES ne Mental diante:, .

lil GARGANTA CRIANÇAS Caridade, diariamente daa 8 às
I
elal da A:�a?a. .

Infra·Verm��.ho - NebllUsaçio - Psiquiatra do HOlpital -
Hesldencla: Fone, 3.422 - DO Consultas das 9 ás 11 horas. 10.

I
ConsultollO. Rua TIdarentel

Ultra·So:"! Colônia Sant'Ana Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIR� DA FONSECA Res. e Conl: Padre .Iiuelinho. N? consultório, à Rua João 9.
" .'

(Tratamento de· alnu_lte lIem I Convulsoterapia pelo eletro-. DnOENÇAS rto APARELHO DI- Chefe dQ Serviço de OTORI· 12 PInto nr. 16 (10 andar) Consultas, dIarIamente -dai
operaçio) choque e cardiazol. lIilulin era.l GE.,TIVO - ULCERAS DO ES· NO do Hospital de

FI.orianóPolil
.

lDiariamente
das 10 iii II! e das

115
l!.oras em- diante.

Anglo.retlno8copl� - Receita de pia. Malarioterapia. Paicoterapia. I TOMAGO E DUODENO, AL:lR· PossUe a CLINICA QS APARlI· ADVOGADOS 14 às 16 horas. Residência: R. Tie. Silveirt;:Oculoa - Moderno equipamento CONSULTAS' "'arçal e Quj .. - GIA-DERMATOLOGIA • CLI· LHOS MAIS MODERNOS PARA
DR. JOS� MEDEIROS

RESIDENCIA:;_ R�a Duarte S/No Esq. Padre Roma. .'

de Oto·RinolarincoloKia ('alco tas das 16 à_ '16· horal. Sabe" \ NIC,t\ ,GJBAI! TRATAMENTO das, DOBNNOAS l".I Shutel, 129 - Florianópolil. Tel. 2630·
.

no Eatado) (manhA)
.

DR. JULIO PAUPI'l"Z da ESPECIALIDAD1il VIEIRAHorárIO da. II il.I 11 laoraa el Rua Anita Garibaldi, 'lqU,l._.. ILHO
Consultas - pela manlai no

da_ 16 às 1,8 horal. de General Bittencourt. F HOSPITAL. CaixaConsultórle: - Rua Vitor ilei- RESIDElNCIA: Rua Bocaidv., Ex interno da 20· enfermaria À TARDE'- das I la I - i Santa:reles 22 - Fone 2675. 139 Tel.2901 e Serviço de gastro-enterologia no CONSULTORIO ,

Res. -:- Rua São Jorie 10 - da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - RUI .01

J --D-R-.-C-LA--R'�N-O G.Fone 24Zl. / DR. ARMANDO V� I (Prof. W. Berardinell�). ILHEOS nO 2

DR. SAMUEL FONSECA ,RIO DE ASSIS IAu��::�esi�e). neuroloi�a (Prof. mi����Dii���. 23� Felipe Sch·
, -'<i*t!�_

CIRURGIAO·DENTISTA Doa Serviços de CUnica rDlantil Ex interno' do Ho.pital matar- Rua Vitor Meirelea, 60.
Clinlca - Cirurgia - Prote.. d. Assistência Mnnicipal e 1101· nidade Vo Amaral.

'

DR. ANTON�O MONIZ FONE!: %.468
Dentária pital de Caridade. DOENÇAS INTEIlNAS DE ARAGAO - Flórianópolia -

Raios X e Infra·Vervellao CLINICA MÉDlCÁ Dili CRIAN· Coração. EstômaKo, int••tino,
'

Consultórió e Residência: Rua OAB 111 ADULTOS fígado e vias biliare •. Rina, ova. CIRURGIA TREUMATOLOGIA
'Fernando Machado I.

-

- AlerKia - rios e útero. Ortopedia
Telefone: 2225 Consultório: Rna Nun.. .a- Consultório' Vitor :a.irel.. Donsultório: JoãQ Pinto, 13.

Consultas: das 8,00 á. 11,10 chado, 7 - Con_nlta. d•• 11 1. 22. Dlls 15 às 17 diàrianiente.
e das 14,00 ás 18 hora. 18 horas

.
Das 16 às 18 hora.. Me.nos aos Sábados

Exclusivamente com hora mar· Residência: Rua Marechal Gui· Residência: Rua Boaaiuva 20. Res: Bocaiuva 136.

cada. L.�_' l!;lerme, � - Fõne: 1781 Fone: 3468. ]fone: - 2.714.

Lavando com Sabão

\?irgem ES1Jecialidade
da ela., 111'IIL IIDOSTBIAL-Jolnvllle. (marca f8oistrada)

econ-omiza-selfempo e dinbeiro .)1
------------�------

- ADVOGADO -

Postal 1110 - It.,.t
Catarina.

I DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Eseritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, '111
Telefone: 3346.

DR. NEY PERRONE
MUND

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Dr, Lauro Doura
Clinica -Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-
rias.

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

Doenças do aparelho -Digestivo e do sistema nervoso•.
Horário! 10% ás 12 e 2Y2 ás 5.,

.

Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10; Andar - Fone:
3246 - •

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

13 - (Chácara

,S����!Rcti,
Esp ECIP.tlOAOE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



....................� \

"' _'C,_S filmes educativos e palestras
-:

!,
sôbre alimentação a cargo

de médicos dietetas espe

Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, cialmente convidados. Com

e vós em mim e eu em vós. (João 14:20). Ler Efés tudo isso, prevemos desde

3 :14-21. já um êxito extraordinário

para a Escolinha Walita a

qui em Florianópolis! Para

sua inscrição e demais in

formações procure qualquer
Revendedor' Walita desta
cidade.

Machado)'Zury. e... .

ANIVERSÁRIOS

A data de hoje recorda-nos que: Falar em judeus que salvam, agora, nas proximidades

em 1.500, os navios de Pedro Alvares "Càbral", da Semana Santa, faz o pensamento encaminhar-se, íns

aproximando-se de terra fundearam junto a cos- tintivamente, a Jesús, São Pedro ou, ainda, às dezenas e

ta, havendo o Capitão Nicoláu Coelho trocado dezenas de rabis e profétas que pontilham o livro dos li-

presentes com ás indigenas; vros e enlevam e elevam o espírito de crentes e incréus.

em 1616, em Straford, na Inglaterra, onde nas- Falar ainda em judeus que salvam milhões é, símulta-

cera em 1654, faleceu o grande poéta dramático neamente um chamado aos preconceitos sempre latentes

Guilherme Shakespeare. Depois de haver escrito no sub-consciente dos que receberam a catequese racísta

grandes tragédias, dramas e poemas os mais bri- ou dos que foram embalados por lendas plasmadas na obs-

curidade fanática da idade média e subsistentes ainda hoje.
lhantes, morreu pobre e foi enterrado sem pom-

Desses preconceitos, mesclados de veneno e' perversí-
pas na Igreja Stratford, onde mais tarde lhe er-

dade decorre o pensamento tendencioso da maldade dos

gueram um grande monumento; judeus de que só cuidam' em acumular dinheiro, em amea

em 1636, em São Lourenço da Mata (Psrnambu- lhar milhões, como si aos cristãos repugnasse azê-Io ...

co), travou-se um' combate entre 450 brasileiros Daí, desses preconceitos, deriva uma saudade pouco ino

comandados por Francisco Rebelo e uma divisão cente que determinadas circunstâncias transmudas perigo

de 1200 holandeses comandados por Jacob Sta- samente em anseios e até em atos de cooperação, pelo re

chower, cabendo a vitória a estes; torno aos tempos, pouco distantes, das espoliações e exter

em 1683, ficou sendo considerada como séde dr minios hitlerístas ou, quiçá, a tempos mais longiquos ...

.do governo da antiga Capitania de São Vicente a Abandonando, porém, as divagações sôbre passiveis e

então Vila de São Paulo; prováveis reações que provocar possa o título dêste comen-

_ em 1811, com a presença de seu grande entusias- tário, vamos é falar da descoberta de Jonas Salk, descober

ta, o Conde de Linhares, foram abertas as pri- ta que sucede, sem ligeiro intervalo, excedendo-a, aliás, em

meiras aulas da Academia 'Militar do Rio de Ja- alcance, à das micinas (strepto-rnícína e auro-mícína) , por

neiro. E' hoje a Academia Militar das Agulhas Waxman, outro cientista judeu norte-americano.

Negras (MAN);
Vamos falar da contribuição cientifica de mais um ju-

em 1815, em Lisbôa, faleceu o explorador e na- deu, entre outros muito�, do presente .e do pas,:ado. l?o ju-

t I· t b ·1· D AI d R d
.

F deu Jonas Salk, que dedICOU a sua genial capacídade a pre-
ura IS a raSl elro r. exan re .0 rlgues er- _ .

. .

. id B hi 27 d Abrll d 1756 locupaçao
exclusiva de fazer o bem, de salvar vidas, VIdas

reira naSCI o na a la em e 1'1 e· .
. .

,.
"

.

,
._

,
humanas, vidas que estariam fadadas ao trágico sorrímen-

em 1827, o General.Sebashao Barreto, �Ol:n 760
to e à morte. Falaremos dessa notícia, que já correu mun

h�mens de Cavala�'la, b.ateu-se em reh�'ada, no

I do, da descoberta da vacina contra a paralisia infantiL

Rincon do Camaquãn-Chico, com o General Alve- Dessa notícia que contêm no seu ámago a grandesa su

ar, que o fôra atacar com 2433 argentinos; prema da saÚsfação das supremas esperanças, da alegria

em 1828, na Lagõa Mirim o Segundo Tenente e da restituição à vida dos que só conheciam o desespero e

Souza Junqueira, com tres canhoneiras atacou na só vislumbravam a morte. Da notícia que sacudiu o mundo

Barra de São Luiz a Esquadra Argentina; num intenso alarme emocional. Dessa notícia que síntetísa

_ em 1829, depois do tratado preliminar de paz em- o regresso à vida de milhões c milhões de seres humanos.

barcou em Montevidéu, regresssaudo com as tro- O relatório apresentada pela Universidade ele Michigan

pas brasileiras, o General Andréia, que ainda no dia 12 do corrente, data na qual coincidentemente se

ocupava aquela cidade. comemorava o 10° aniversário ela morte do grande Roose

em 1933 no Rio de Janeiro em frente á Galeria velt, uma das vitimas da peliomielite, expõe, nUl11;a língua

Cruzeir;, registrava-se um'c�nflito entre pareei- gem cientifica, habitualmente se�·e:la e fria, mas que no

ros de Jôgo dos Clubes "Pierrots da Caverna" e
caso presente, tr�e um fundo patetlco: � �reme�ldo alca�ce

"Centro d P' ,. tá ,. " t dI·,· _

da no-va descoberta e textualmente dIZ. Na VIgorosa lín-

, ,OS roprre arros", en o a po icia em. d' t t' t· t 1
.

te
.

d ücá
I

. �. t b I guagem a es a IS ica, 'em-se a 11S orica prova a e ica-

pregado gás acrrmogemo para res a e ecer a
cia da vacina do dr. Jonas Salk. Já não podem caber dú

ordem. vidas de que se pode vacinar, com êxito, crianças contra a

poliemiolite. Já não restam dúvidas de que a humanidade

pode agora erguer-se e protejer seus filhos contra a insi-

diosa invasão ela enfermidade ultra-míscroscopíca".
Aos hitlers e torquemadas, aos fanáticos idos e atuais,

aos meléficos difundidores de ódios e preconceitos, à mal

dade e à estupidez dos anti-semitas, grandes e pequenas,

às almas obscuras de todos 'eles esta resposta magnifica.
esta luminosidade vívírícante da genialidade Judaica, re

presentada na descoberta da vacina Salk e na sua desin

teressada oferta à humanidade sem nenhum provento pes

soal. Dessa genialidade judaica, que despontou, lá nos bru

mosos tempos da distante Calc1éa, com a concepção da uni-

dade divina e continuou marcando radíosamente a mar

cha da civilização, com' os Moisés, Jesús, profétas e após
tolos, artistas e descobridores, estadistas, filosofas e cien

tistas. Cientistas judeus que revolucionam o mundo, ofer
tando-lhe descobertas que salvam milhões... milhões de

HOJE NO. PASSADO
23 DE ABRIL
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JUDEUS SALVAM MllHÕES-...
_.i

- Rev. Cônego Tomas

Fontes, ex-deputado federal

pela U. D. N.
- sr. Euclides Cunha, al

to funcionário do Tribunal
de Justiça, aposentado;
- sr. Jorge Polibio Coe

lho
- Jovem Odair Silva
- menina Elizabeth, fi-

lha do dr. Dib Mussi
- sra. Edalgiza Paim,

Neves, esposa do dr. Sebas
tião Neves, Diretor da Peni
tenciária do Estado

F.
Ruy

sra. Jorgelína
Cunha, esposa, do sr.

Glavan Cunha;
- sr. Albi Pereira
- sr. Augusto Pinto da

Luz
- sr. Joaquim Alves Fer

reira Neto
da Glória- sra. Mário

Buchele Alves
viúva Paulo Ari Pai-

va

MUITO BREVE UM CUR- J
SO CULINÁRIO INTEI
RAMENTE GRÁTIS

.Iá está assentada em defi
nitivo a vinda da famosa Es
colinha Walita para Floria

nópolis. Dentro de poucos
dias teremos um moderno

curso culinário grátis, diri
gido pela competente nutri
cionista Dna Guiomar Sant'
Ana. A Escolinha Walita já
� famosa em todo o Brasil.

Alcançou enorme sucesso

.ias nossas grandes cidades.
Em Belo Horizonte, por

exemplo, formóu mais de
3.000 alunas. E no Rio e em

3ão Paulo já diplomou para
mais de 7.000 senhoras e

senhor itas !
Seu curso completo é de

1 aulas, com lições sôbre nu

trição em geral, regimes ali
men tares, economia domés
tica e manêjo e aproveita
mento dos aparelhos Walí
ta. São ensinadas centenas

de receitas deliciosas. E por
último as alunas ' assistem

COBRADOR

ANDRÉ NILO TADAS.cO

Banco do Brasil S. I.
EDITAL

(\oncurso para escriturario--auxiliar

O BA�CQ DO BRASIL S. A. torna público que o

concurso para escriturár io-auxil iar, cujas matrículas fo-
f

mm encerradas em 11 de março último será realizado

nos dias 15 e 29/5/55, devendo ser observado o seguinte
horário:

Diá 15/5/55· - Domingo

Matemática Comercial das 8h. ás 10h.

Francês das 10h 30m ás llh. 30m.

Inglês . ; das 14h ás 15h.

Português das 15h. 30m ás 17h 30m.

Dia 29/5/55 '- Domingo

Contabilidade Bancária ...• das 8h ás 10h.

Datilografia das 13h em diante.

ÔS candidatos deverão comparecer aos locais desi

gnados para, a realização do concurso, devidamente mu

nidos de caneta tinteiro ou lapis tinta, 30 minutos antes

da hora determinada.
'

As provas de Matemática Comercial, Francês, in

glês, Portugues e Contabilidade Bancária, serão realiza
das nos salões da Faculdade de Direito, á Rua Esteves

Junior nO 11 e a de Datilografia na sede da Agência do

Banco do Brasil S. A., á Praça 15 de Novembro nO. 4.

Florianópolis, 20 de abril de 1955

Nestor Angelo Arioli - Gerente

José de Brito Nougueira - Contador

Jacques 'Schweídson

vidas humanas ...

MORTA
HORACIO NUNES

.Pall ida flôr, - da morte a tempestade,
- a, eterna louca, a atroz destruidora,
a tremenda e fatal desoladora
soberana da dôr e da saudade,

que não respeita o amôr, a castidade,
a pureza, a virtude sonhadora, -
veio esfolhar-te ao despontar 'd'aurora
da vida, - em plena e doce mocidade ...

E fôste, - alma gentil, serena e pura,
e fôste, - alma gentil, meiga e singela,
formosa sonhadora da ventura,

I

Precisa-se de um cobra

dor, que seja ativo .e enér-

gíco.
Tratar

LAR".
na HA MODE;

TROTE DOS CALOUROS
A Comissão de Trote, da Faculdade de Direito de Santa

Catarina, avisa ao Povo de Florianópolis que, dia 24, do

mingo, será levado a efeito o tradicional "TROTE DOS
CALOUROS".

A "bicharada" precisa de estímulo e êste se traduz no

comparecimento popular à passeata, que às 10,30 horas de

domingo percorrerá as ruas da Capital.
Dando apôío às determinações estudantis, o povo flo

rianópolitano estará mostrando o seu espírito de solidarie

dade e homenageando a geração, que, no futuro, lutará
pelos interesses da Pátria.

A Comissão

AVENTURAS DO

',.

APELO
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos cloen

tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare

cidamente um auxílio para construirem uma casinha:

Lista entregue nesta Redação . . . . . . . . . . 87,00
Vereador João N. Pires .'. . . . . . . . . . . . . 100,00_
O ESTADO ,....... 100,00
Lista do sr. Osvaldo Ramos . . . . . . . . . . . . 333,00

Elétro-Técnica lndusírta e

Comercio S.A.
ASS�MBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reuni
rem em assembléia geral extraordinária, às 14 horas do

dia 30 de abril do corrente ano, na sede social, à rua

Tenente Silveira nO 24-28, a fim de deliberar sôbre a al

teração dos estatutos sociais.

Florianópolis (SC), 19 de abril de 1955.

(ass.) Leonel T. Pereira _. diretor-presidente.
(ass.) Juvenal N. Pereira - direetor-gerente.

ZE-MUTRETA •••

aos páramos da luz - infinda e beda,
- do tormento fugindo à noite escura, -

formar no céo mais uma doce estrella.

CLUB� DOZE' D� AGOSTO
DOMINGO DIA 24 DO CORRENTE

Grandiosa sóirée em homenagem ao "ROTARY CLU

BE". Pela passagem do cincoentenário aniversário de

sua fundação.
Apresentação da famosa Orquestra Internacional ..

LOS BIG BOYS
Unica no género, com numeres de grânde comicida

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

secretária do Clube Doze, no horario das 8 ás 11 horas,
diariamente.

_ .. _'. �.' i

113Z·i/pd

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA DO Mf!S DE ABRIL

DIA 23 - SABADO - ELEGANTE SOIRÉE com a no

tável orquestra do consagrado CHIQUINHO <Rádio Nacio

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

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

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

AVISO - A soirée programada para o dia 10 foi an

tecipada
'

ara o dia 9.

Cóm a Biblia na Mão
«No tenDcul.,.

SÁBADO, 23 DE ABR�.!�

JESUS tentou inspirar seus seguidores com a doce

esperança de que algum dia haveria melhor compreensão
de Deus. Temos testemunhado o desenvolvimento pro

gressivo do conceito de Deus. b:le habita com o homem e

se move na vida do mundo. Êle é Deus de amor, cuja na

tureza é dar-se a si mesmo. Deus é uma personalidade
moral como o homem.

Os homens pensaram e muitos ainda hoje pensam

que Deus é um poder' estranho á natureza humana; que o

homem é por natureza, filho do Diabo; que tudo nêle é

totalmente mau. O novo conceito põe ênfase no caráter

moral e pessoal de Deus, não estranho a natureza huma

na, mas o poder propulsor de sua vida, inerente à sua na

tureza.
O Espírito Santo não é alguma fôrça estranha e

incontrolável. Êle é o espírito de Cristo, espírito de amor

de verdade e santidade que se manifestou em Jesus. So

mos um com Deus, na qualidade de seus filhos, que so

mos. Isto inclue. nossa emoções e nosso coração unindo

os e a nossa vontade à sua. \

ORAÇÃO

Somos tão agradecidos, ó Pai, porque vives ·em nós!

Estás sempre perto para confortar-nos e animar-nos. Que
os solitários compreendam que êles não estão sós e os

tristes que não os deixarás sem confôrto, em nome de

Jesus que nos revelou a verdade a teu respeito. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Um Deus interior implica meu amor

.para com o Pai.

incondicional

AGENTES -REPRESENTANTES -CORRETORES,
Precisam-se, ativos e desembaraçados, para venda

diretamente a consumidores de mercadoria de grande'
.

aceitação, agradável e interessante, ótimas comissões"
I premios de produção, etc. Esta é a sua oportunidade de

..

.. ganhar dinheiro em suas horas extras!!! Basta enviarj
seu nome e endereço á CAIXA POSTAL 2052 - CURI-.

TIBA e receberá prontamente, sem c0mpromisso, todas'
as informações. Escreva hoje mesmo!

REAL AEROVIAS. Se-

gundas, Quartas e Sabados,
de Florianópolis, para Por

to Alegre, as 16 :00 horas.

I'elefone para 2358 e faça

Preceite do Ola
A PERSONALIDADE DO

"FILHO úNICO"
O "filho único" fica com

a personalidade muito apa

gada quando é criado fora

do convívio de outras crian

ças. Em vez de pensar e

proceder como os de sua ida

.de, passa a imitar os adul

tos e as consequencías são
desastrosas. Os pais devem

procurar educá-lo no-meio
de outras crianças, no jar
dim de infância, na escola e

não sàmente em casa.

Eduque seu filho único
para a vida de todos os

dias, dando-lhe bons

companheiros, a fim de

que êle desenvolva o

gôsto, os interesses, a

inteligência, a compre
ensão do mundo, enfim,
a personalidade.'
SNES.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Tará a �anominação �a "Nelson Maia Mac�a�o' ���N:l��qO
Prosseguiu o Torneio "Ro-

a Torneio Octogonal dos Clássicos . ;�:�!alE:;o::.o:�:::2
Como tivemos oportunida-' nense de Futebol,

-

a reali-ln:ió �ctogonal com a p.art.i- I co�ega e particular am�go nossa terra, já tendo sido derrotar o Vasco da Gama,
de de noticiar em edição zação, todos os anos, antes: crpaçao dos clubes rivais

I
seja o certame emref'erên- elaborado o regulamento do por 2xl e a Portuguesa de

recente está nas cogita- da disputa dos, campeona- de Blumenau, Brusque, Jo-: cia denominado Torneio torneio. Desportos surpreendeu ao

ções d� Federação Catari- tos regionais, de um tor- invi�le e desta Capit�, =. Octogonal �os Clássicos Foi, nã� rest� dúvida al-, derrotar o São �aulo por
. __

'

pectivamente Palmeiras e "Nelson' Maia Machado", guma, feliz o Jovem e ta- 2xO no Pacaembu.
Olímpico, C. A. Carlos Re- I

em homenagem à memória lentoso rabíscador e a êle Quinta-feira, no Pacaern
naux e Paysandú, América

I
do prantedo jornalista que damos todos o nosso apôio, bú o Corintians a duras

e Caxias e Avaí le Fiquei- i durante mais de um quarto pois acima de tudo, vem re- penas pllSSOU pelo Santos
rense, com a denominação; de século dispendeu o me- conhecer o quanto Nelson por 2 x 1.

NA RODADA INAUGURAL DO CAMPEONATO ESTA- de Torneio Octogonal dos lhor seus esforços em pról Maia ,Machado fez pelos es- Em continuação ao sen-
DUAL DE TENIS O BOA VISTA T. C. VENCEU O Clássicos. I da imprensa esportiva de portes, como redator espor- sacional torneio que reune

LIRA T.· C. Agóra, o cronista e locu- 1 Santa Catarina, vindo a fa- tivo de vários orgãos da ím- cariocas e paulistas, hojeJOINVILLE, (Do Correspondente Helio Milton Pe-
tal' Hamilton Alves, pena Ilecer em plena luta na .re- prensa barriga-verde, entre no Maracanã o Vasco dará

reira do 1.0 Campeonato Estadual devTiêtnisT,te�e Iculgabr, do- brilhante do jornalismo es-
I
dação da Imprensa Oficial êles esta fôlha 'que dirigiu combate ao Santos e no Pa-

míngo últímo nas quadras elo Boa s a ems u e, o
.. I ' , ,,

..' , portrvo barriga-verde, atu- do Estado. por varres anos ate 1943, caembu o Palmeiras enfren-
Primeiro confronto entre as categcrízadas equipes do Líra

I t di
-

d UM l A idéi I H ilt deixando-a do. ,. 1 b lIa men e na ireçao o 0- 1 ela (e arm on AI- nas mãos tará o Flamengo. Para do-Tenis Clube de Flonanopolls e do' c u � oca.
,." ' . ,

t ítórí ta tres triunfou o Boa vísts [rnento Esportivo , da Rádio

Ives,
ao que .soubemos, en- atual redator, jornallsta Imingo estão marcados osPor qua 1'0 VI erras con r

. ' . "" �.
.,
.,

.esent di S" d P 1 P I M h d
.

tes i FI'.

I esentantes bem fizeram [ús á vító- \.xual uja, apr esen ou aos 1- uger e o nosso preza o . ec 1'0 au o ac a o, que segum es Jogos: ummensecUJOS va orosos repr· ,

'h t I C
..

(.

1 locam que empregaram nas contendas ngentes da F. C. F. a sua
I
controu logo eco em todas nen um paren esco tem x crintians Maracanã) ena pe o empen1. .

-. .

id
com os seus não menos valorosos advereártos, os quais, re· 5ugesta? que consideramos as. camadas esportivas e com o querr o e sau-doso São Paulo x América (Pa-
centemente, foram meritórios ve.ncedores do Torneio Inau- das mais oportunas e acer-'I V�l. ser aprovada pelo.s que jornalista. I caembú).
gural da F. C, F. realizado na Capital do Estado. ta.das. dirigem o esporte-rei em

NOVO ADIAMENTO DO JOGO. Os vários jogos dísputados apresentaram individual-

mente os seguintes resultados: ;.om

san;o� ��61)espor 7A��a�d� xc�:arelli (BV) venceu José

SEIS MILHÕES POR JUlINHO OFERECE fIGUEIR�NSE X IMBITUBA
2a. simples - Raul Schmidlin (BV) venceu Flavio Desta vez o motivo não' vida as copiosas chuvas que

Hartmann (LTC) por 1 x 6, 6 x 3 e 6 x 2). O OllMPIQUE DE MARSELHA foi a falta de energia ele- desabaram durante a serna-

3a. simples - Carmelo Prisco (L';rC) venceu Hercílio ; trica e sim do mau tempo. na, o amistoso Figueirense
A. Luz (BV) por 8 x 6 e 6 x 4. ,)e10 passe do maior extre-l Comenta-se no Rio que o Marcado para a tarde de

4a. simples - Arthur Langsch (BV) venceu Antonío ma direita do mundo a so-1 Cube Olimpique, de Mar-' ante-ontem, dia consagra- x Imbituba, foi novamente
Santaella (LTC) por x 1 e 6 x 4. ma de 4 milhões de cruzei- selha fez uma - vantajosa do ao Mártir da Inconfidên- adiado para outra oportu-

5a. simples - Wilson Elias (LTC) venceu Kurt Colin ros e mais 2 milhões e-meio I proposta ao extrema Ju- cia Mineira, Tiradentes, de- nidade.
(BV) por 6 x 3, O x 6 e 6 x 4.

para o atacante da Portu- linho, da seleção brasileira.
la. dupla - Armando Caparelli e Raul Schmidlin

guesa de Desportos. I Pagaria o clube francês
(BV) venceu José Santos e Flavio Hartmann (LTC) por

6 x 3 e 6 x 3.
2a. dupla - Guerreiro Fonseca e Wilson Elias (LTC',

Kurt Collin e Rubens Schmidlin (BV) por 6x4, 6x8 e 6x:).,

No certame feminino venceu o Boa Vista T. C" em

simples e dupla, por não apresentar equipe o "Lira T. C.,
sendo as raquetistas do clube local as senhoras - Carmem

Lobo e Loni Klein.

Também, pelo mesmo motivo, o Boa Vista T. C. ven

ceu na- dupla mixta, cujos integrantes são Darci Cubas e

Risolette Schmidlin.
Bom número de pessoas afluiu ás quadras do Boas Vis

ta T. C., assistindo com interêsse ás disputas, que foram

de bom índice técnico.
Esteve presente, também, o esforçado presidente da

Federacão Catarinense de Tênis dr. João David Ferreira
Lima, � qual muito tem batalhado para o efetivo soergui
menta do tenis catarinnese, o que se demonstra pela gran

de animação existente nos clubes tenísticos catarinenses!

"O Estado

NOTICIAS DE JOINVILlE

FINAL DO CAMPEONATO JUVENIL
Devido ao adiantado da hora deixou de ser realizada a

partida final do Campeonato de Juvenís da F. C. F., dis
putada dias 9 e 10 do corrente, em Florianópolis, ficando
então adiada para domingo último, com local na quadra
do Boa Vista T. C., lado ao encontro Líra x Boa Vista.

Esta peleja, a quarta dupla, foi vencida pela . dupla
representativa do Lira Tenis Clube: Paulo Ferreira Lima

.e Henrique Fleming frente a do Bôa Vista T. C.: Pedro

Dória e Pedro Silveira,
Com tal resultado, o Lira Tênis Clube de Florianópo

.lís confirmou a conquista do título máximo do certame in

fànto-juvenil.

VITORIA DO CAXIAS
'Foi recebida com satisfação pelos desportistas locais

a brilhante vítóría conquistada pelo poderoso "onze" do

Caxias F, C. -- atual detentor do título de CampEão Esta ..

dual, frente ao valoroso pelotão do C, A. Cm'los Renaux

de Brusque, na peleja travada domingo último na Capital
do E!'taclo, pelo Torneie Triangular promOVido pelo Fede

ração Catarinense de Futebol.
.

Continúa, assim, invicto em canchas catarinenses o

"alvi-negro" campeoníssimo, que na semana anterior co�
lheu belíssimo resultado empatando por 3 x 3 com o re

nomado esquadrão titular do Fluminense F. C. do, Rio de
Janeiro.

BRILHANTE EXIBIÇÃO DO AMElUCA EM CURITIB.\
Ainda repercute prazeirosamente a brilhante exibição

que a equip,e prinCipal do América F. C. levou a efeito em

Curitiba, ao enfrentar o forte "onze" do Agua Verde E. C.
na semana passada.

O esquadrão americano cumpriu magnífica "perfor
mance", sendo que vencia por 3 x O na primeira fase, pa
ra, ,-mesmo prosseguindo com igual rítmo de jogo, ser su·

perádo na etapa complementar por 4 x 3, fruto de maior
"chance" dos locais, no que se incluiu a. duvidosa penali
dade máxima com que lograram conquistar o tento da vi-
tória. ,

A imprensa clJritibana fêz grandes elogios pela ótima
conduta técnica; dos "rubros" comandados pelo veterano
Zabot.

CAMPEONATO DE BOLA AO CESTO
Os jogos realizados' apresentaram os seguintes resultados:

Guarani 33 x Ginastico 26

União-Palmeiras 35 x Cruzeiro 19
Cruzeiro 33 x Ginastico 28

Guarani 50 x Nautico Cruzeiro do Sul de São Fran·
oisco 32.

x x x
.

PELO ESPORTE DA VELA

o ESTADO
---=o-- '7EG--- - ---

----

CINE SAO JOSE'
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
Continuando o grande

festival' cinematográfico da
M. G. M.
3°) Apresentação:
Clark Gable Ava

}ardner - Grace Kelly em

MOGAMBO
Na Téla Panorâmica
(Technicolor)

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 10 anos.

MOGAMBO
É UM FILME DE AVEN

rURAS E DE ROMANCE!
?ILMADO EM TECHNI
COLOR NA AFRICA!

[.-IIP,
As 4 - 7,30 - 9,15 hs.
3a GRANDE APRESEN

rAçÃO EM CINEMASCO
PE
James Mason - Janet

f.Jeigh - Debra
. Paget -

:lterling Hayden em:

O PRINCIPE ·VALENTE
(Technicolor de Luxo em

jINEMASCOPE)
Preços: 18,00 - 10,00
Censura até 10 anos.

-

:C' I-i�l!!l
As 8hs.

Continuando o grande
'estival da M. G. M.
3a Apresentação r

Clark - Clable
- Grace

Ava
Kelly

JEMPORADA DO FLUMINENSE NA
EUROPA

... O "Veleiros" foi a Porto Alegre, afim de disputar lar,dner
uma regata com o Iate Clube Guaiba, em comemora- em:

ção ao 25° aniversário de Fundação daquela agremiação.
«Muitos velejadores que estavam afastados do 'Veleiros",
apareceram)

MOGAMBO

xxx
.

... Afim de tomar parte na regata de encerramento
ela temporada da Federação, encontra-se nesta capital c

valoroso velejador, Rafael Linhares Filho (O Grillo), de
fensor do Veleiros da Ilha. (Preparem-se, pois, a coisa não

vai ser sôpa).

RIO, 22 (V. A.) - Os di- .

e� Istambul. Os tricolores
rigentes do Fluminense já IjOgarãO na Turria, Suíça,
sstão tratando. do uniforme Itália e -França havendo
Ie sua delegação, que a 17

,

.

:le maio embarcará para a I ainda possibilidades da ex

Europa. Sua estréia' estáJi-l cursão se estender por ou

<ada para 21 daquêle mês, tros paises.

xxx

... O João está novamente na linha de frente do "Ve
Ieiros" que como tal já é encarregado de organizar
treinos e anotar o movimento técnico de cada, velejador.

Não foi passiveI, por

mO-lo_"
adversário do "five"

Uva de força maior, a rea- paranaense na estréia, es
lização, sábado e domingo ta noite, será o quinteto -do
últimos, da temporada do

I
Caravana do Ar, detentor do

[caro, campeão de bola ao titulo de campeão -da cidade,
-:esto da capital paranaen- que está apto a bem' repre
;e. sentar o cestebol insular na

interessante pugna.
Segundo' nos informou a Amanhã, no seu jogo de

Federação Atléticá Catari-, despedida; os paranaenses
ADIADO O TORNEIO DE NATAçAO nense, os jogo�'3 foram trans- : terão pela frente os rapa-

Devido ao máu tempo reinante na tarde de sábado úl- feridos para hoje e amanhã,
.

zes do Cluze. Doze. de Agos
timo" Q )I'orneio. Inaugural d!:) _Natação programado pelo à no.ite, tendo por lacaIo to.

o :aDa 'il('�'''' T. ç.,- na sua piscina, foi a:dia-do -"sine-die'< .

Êstádi6 "Sanla Catâi'iIüi:". 'Entrada franca!.,' ·':.-·· ..

'c �-- '.'.,�... :"-

...

FESTIVAL DO GREMIO DOS
CONTADORANDOS DE 1955

xxx

O Marfim andou vencendo um treino no "Veleíros"
xxx

E' necessário que a Federação nomeie uma Comis

são, afim de que, seja dado dnstrucões aos velejadores, sô
bre Regras de Regatas à Vela, pois, é uma vergonha o

estado técnico em que se encontram nossos velejadores.
(Nem uma bandeira de baia eles conhecem e terão o cam

peonato brasileiro em Novembro).

O Grêmio dos Contadorandos de 1955, visando anga ..

dar fundos para as solenidades das formaturas dos seus

diretores e associados, irá promover, no dia 15 do próxí
.no mês de maio, no estádio do Ipiranga, em Saco dos
Limões, um grandioso festival futebolístico com o concur-
30 dos mais categorizados quadros da nossa várzea.

Para brilho excepcional da festa esportiva dos rapazes
da nossa Academia de Comércio, estão, desde já, sendo
�eitos grandes preparativos.

Aguardemos.

SEGUE HOJE A DELEGAÇÃO DO "VELEIROS"
Seguiu ôntem em condução especial, a turma do "Ve

leiros da Ilha de Santa Catarina", que na vizinha capital
Gaúcha enfrentará em regata amistosa, o consagrado Iate
Clube Guaiba, que alberga o maior velejador brasileiro de
sharpie e iatista internacional, FRED BERCHT.

A delegação do "Veleiros" irá assim composta: Chefe
da Delegação o comodoro do 'Veleiros, desportista João
Gonçalves Junior e os seguintes velejadores: Pedro Soares,
Itamar Zilli Luiz Faria, Ari Silva, Joaquim Belo, Osvaldo

tro jOgos. Nesta capital, dois I Fernandes,.Osvaldo Nunes, João Soares, Carlos Chiriguini.
encontros serão efetuados. Haraldo Bal'bato e o CC!nhecido Ditador Jorge Barbato,
No estádio "Belforte Duar- iue felizmente já se encontra completamente restabeleci-

te" o Coritiba, campeão do
(o .

Que voltem cobertos de loiros, são os nossos votos.
ano passado, enfrentará o

REGATA "COPA DAS AMERICAS"B. E. Morgenau e no está- Dando prosseguimento' a seu bem elaborado progradia "Orestes Tltá", o Cara-
ma, o IATE CLUBE ·fará realizar no próximo domingo, diamurú E. C., de Castro en� 24 a tradicional Regata "COPA DAS AMERrCAS", em dis-

frentará o Britânia.
I puta de uma belíssima Taça.

,

Em Ponta Grossa, no es- A regata reveste-se de um brilho todo especial. - poistádio "Paulo Xavier", pre- diversos velejadores já possuem vitórias na taca e- a regu�
liarão Guarani 'e Palestra llamentação da mesma dá posse definitiva, ao velejador
Itália e no estádio "Horá· que consegúir 3 vitórias consecutivas ou 5 alternadas.
cio Klabin" em Monte Ale-I Aguardemos pois, o desenrolar da grande p�'óva .

. gre, o Ferroviário irá me�

�e�a�l�,mc��pre:��:�: qU�� ;�,:.fôrças �om o Monte Ale-
. TORNEIO INFANTOaJUVENil EM

SACO GRANDE

HOJE O INICIO DO CAMPEONATO
PARANAÉNSE

CURITIBA, 22 (V. A.) -
J campeonato paranaense
de fute,bol de 1955, serã ini
.:iado no próximo sábado,
contando, êste ano, com a

participaç�o de onze con-

30rrentes, sendo que a As

sociação Esportiva Jacare
zinho, por motivos financei
l'OS, estará ausente. Em

�ompensação, tomarão par
te, o Operário de Ponta
Grossa e o Caramui'ú, da ci

. dade de Castro.

SOMENTE HOJE E AMANHA O� JOGOS
DO CAMPEÃO DE BOLA AO CESTO

DE CURITIBA

o Batafogo Futebol Clube, da localidade de Saco Gran
de, está promovendo um bem organizado torneio infanto·
juvenil de futebol, em disputa de lindas taças e medalhas,
em seu gramado.

Domingo últin10, realizou-se o "initium", sendo êstes
os resultados das partidas efetuadas:

Avaí (local) x Ar(lenal (Rua Bocaiuva), saindo vence·
dor o primeiro pela apertado escore de 2 x 1.

Botafogo (local) x Tamoio (Pedra Grande), vencendo
o clube promotor por 2 x 1. /

Por último defrontaram-se os conjuntos vencedores
das partidas acima, tendo os avaianos obtido justa e mere
cida vitória, pelo escore mínimo, sendo proclamados ven
cedores do torneio.

.

Amanhã será efetuada a primeira rodada com as se

guintes p�rtidas: - Botafogo x Arsenal e Tamoio x AvaL
.

A segunda rodada está marcada para o dia 1° de' Maio
com os se2:uiftÍ,rs jogos: - Botafogo x Tamoio e Avaí x
Arsenal e no domingo seguinte: Tamoio x Arsenal e Bo�-
fogo x., AvaL . '

, ".
'

(Technicolor)
No 'programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

It'·jJt:Q- �-'- - -----

As 4 - 8hs.
10) Noticias da Semana.

"TO. 55 x vI. Nac.
20) O GÊNIO NA TELE

vISÃO Com: Clifton Webb
- Jeanne Dru
30) EMBOSCADA

ESTAFETA Com Wip
DO
Wil-

san

40) DICK TRACY, O DE.
TETIVE 15. Eps. Final.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 2 - 4hs.
CONTINUANDO O FES

TIVAL DA M. G. M.
2a Apresen.tação:
Esther Williams - Vic

tor Mature - em:

A RAINHA DO MAR
(TechnÍcolor)

No Programa:
Atualidades Atlantida. n.

55 x 14. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50�
Censura até 5 anos.

As 8 horas .

10) Paisagens do Brasil.
Nac.
2°) EMBOSCADA DO ES
fAFETA Com: Wip Wil-
son

,

3°) DICI{ TRACY, O DE
TETIVE 15 Eps. Final.
4°) A ESPADA DE DA

MASCO Com: Rock Hudson
Preços: 7,00 - 3,50.
Ceilsura até 14 anos.

PRECISA-SE·
Auxiliar de escritó

rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR"
VENDE-SE

Um armazem de secos e

molhados sito a Rua Rui
Barbosa 10 (Frente a Praia
de Peixe).

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"
,

"E k"
'JURACI DESMENTE

tlasa ore a �f;ttEi�ft��:��]�
ontem à Bahia para pleitear
o apoio do governador Anto
nio Balbino à candidatura

:;o."�"

NOVO CHEFE DO FOMENTO E EXECU- CENSO
laR DO ACORDO DA PRODUÇÃO DEMOGRÁFICO.,

Valho-me do ensejo para

apresentar a Vossa Serihorfa

os meus protestos de elevada
estima e distinta considera

ção.

o NOVO MINISTRO
DA JUSTIÇA

RIO, 20 (V. A.) --: O de

putado Prado I�elly, que on

tem tomou posse do cargo de

ministro da Justiça, nasceu
.

na Estado do Rio, em 1904:,

sendo filho do ministro do
.

Supremo Tribunal Federal,

Otavio Kelly e da sra. Ange

Una Prado Kelly.
Diplomol;l-se em 1Q25 pela

Faculdade de mreíto do Rio

de Janeiro onde obteve a

medalha de ouro Machado

Portela, destinada aos alunos

que fazem todo o curso com

disUncão. Dedicou-se na mo

cidad� à poesia, tendo livros

publicados. Exerce a advo

cacia, .nesta capital, desde

sua formatura.
Em 1933 foi eleito pelo Es

tado do Rio para a Constitu

inte Nacional, e em seguida
para a Camara Federal, e

xercendo o mandato" até a

dissolução do Congresso pelo
golpe de Estado de 193'Z.

. Em' 1945, seu Estado o ele-

geu mais uma vez para a Ca
Irmãos e os fiéis em geral para as festivídades que em

mara Federal"onde exerceu
louvor do glorioso S. Benedito realtzar-se-ão no próximo Cl·clíSII-caa .ttderenca da bancada da .

domingo, 24 do corrente a que obedece ao seguinte pro-
União Democrática Nacional, , _ ..' .,

'

da, qual foi presidente de g�'ama:, As novenas �erao lllICIO dI� 16 as 19,30 horas; Rosa Neloi948 a 1950. Neste ano foi dia 24 as 7 horas MIssa de Comunhao Geral para os 11'-
.

candidato da UDN a gover- mãos e demais fiéis; às 10 horas Missa Solene com sermão
j Rua 24 de Maio 906 (Es-

nadar do Estado do Rio, mo-I ao, Evangelho e às 19,30 encerramento.' tl'�t.o)
.

Uva por que não pleiteou a O Irmão provedor solicita o comparecimento de todos À Cíclíatica Rosa Neto

reeleição como deputada, os irmãos para o maior engradecimento das solenidades.
r

(Antiga Oficina de Bici-

No último pleito, novamen- Consistório em Florianópolis, em 18 de abril de 1955. cletas Nely tem a grata sa-

te foi eleito para a Câmara
.

Erico Rosa tisfação de comunicar ao

Federal. la Secretário ' público, que conta. atual- fmente com uma equipe de
14 mecânicos especializados

. em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos, berços en

de ciclismo.
Possue um grande e va

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

peciais.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer
ramentas. especializadas
bem como maquinários.

, Serviço de Solda, Forno
VulcanjzaçãD, l\I!ecâmica,
Pintura Ralações e 'breve
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
fim tu'do referente ao ramo

Reembôlso.
'

À Ciclistica Rosa Neto à
oficina 9ficial 4.a la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.
. '.'

Etelvina Lins. Esteve real
mente algumas horas em

Salvador, em viagem de ro
tina, como costumá fazer

quinzenalmente.
Conversou, colho é natural,

com o sr .. Antonio Balbino

sobre a .. situação politica,
passando em revista os últi
mos acontecimentos. Reve

lou o sr. Juraci Magalhães
que.o go.vernador Antonio
Balbino deverá vir ao Rio
até o fim do mês, provavel-
mente a 24 ou 25. Concluiu o

senador Juraci' Magalhães:

I d d d N S d R "não é verdade que tenha

rman a e e • . o o. sido convidado para o cargo
. de ministro da Agricultura.

sario e São Benedito Há muita especulação em

torno disso. E' o que posso

Rádios, Transformadores, Amplificadores Motores

Elét;icos, G�zolina, Oleo Crú, Cofres e Fichãri�s de Aço,
Radíolas, Maquinas de Costura, etc. etc.

.

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

.

.

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

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEfiM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E'A LONGO PRAZO

FESTIVIDADES DE S. BENEDITO
A Mesa Administrativa desta Irmandade convida os

. Expresso Florianópolis Lida.
��.

. -f Transporte de cargas em geral entre
FlORIA,NOPOLlS, CURITIBA E SÃO' PAULO.
COM VIAGENS DIRltTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS'

MATRIZ: FI,ORIANÓPOLIS FILIAL:_ CURITIBA FILIAL: S�O PAULO
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 435
End . .-Telegráfico:

Sándtat1e �ê 'Trans1>olis

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-.30-91
Telefone 1230

Endereço -Telegrátlc3
Santidra e Transpol1s

São Paulo - Capjtal - SP.
Endereço Telegráfico:
Sandrade, e Transpolis

-0- -0.-

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

Dr. E. Moennich
o INSTITUTO CATARINEN
SE DE MEDICINA E DIREI

TO "DO TRABALHO INICIA
AS SUAS ATIVIDADES

Cirurg. - Dent.

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

por operação sem dôr

Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do

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

teste; bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada 'palatina,

quando ànatomicamente indicadas.
. Pontes: móveis e fixas

. RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA

Na Faculdade de Direito
de Santa Catarina, com a

presença do Prof. Catedráti
co da Cadeira do Direito do

Trabalho, Dr. Henrique sro

dieck, foi ministrada a aula

inaugural do curso de exten
são universitária que o Ins
tituto oatarínense de Medi

cina e Direito do Trabalho,
houve por bem instituir.
Esse curso será orientado

pelo ilustre causídico dr. Jo

sé Felipe Boabaíd que discor

reu, na aula de ante-ontem,
sôbre as finalidades do mes

mo e sôb:ç.,e os problemas
mais relevantes da especia
lidade.
Estão de' parabéns os aca

dêmicos de Direito de Santa
Catarina que, sob a direção
do dr. José Felipe Boabaid,
se prepararão para uma as

sistência mais eficaz no di

fícil campo jurídico das rela-

Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

_

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

CONGRESSO EUCARIS
TI,CO. A Real já está aceí
tando reservas de passagens
para os que desejam tomar

parte no Congresso Eucaris
tico. Não deixe para ultima
hora, faça desd'e já sua re-

serva.

Dia"Ó"i'O-E�;. �n�o� �I�'!! 9.. Do,n,as e· COMPAREÇAM A
Afecções de Adultos e Crianças. 16a. C R

Pediatria - Ortopedia - Tmumatologia - Tisiologia "Deverão comparecer à 16a

Ginecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia. Circunscrição de' Recruta-

Curas de emagrecimento e engorde. menta, afim de tratarem de

Doenças da velhice. assuntos de seu interesse, os

ALTA CIRURGIA seguintes oficiais:

CIRlJRGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora.. Tenentes otto Fenselau,
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar. Olavo Nogueira Domingues,

Telefone 22-27 Celso Cassou, José Garcia

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

I
Machado, João Bosco Poncia

Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora no Gómes e Raul de Abreu

marcada. Bacelar".
.. � � �

,

/'
cíonal, Em seguimento a es

cas dívulgações, sairá breve

brevemente o volume corres

pondente ao Paraná, já a

presentado, aliás, em forma

de "separatas" e a- publica
ção dos dados do Censo A

grícola referentes ao Esta

do de São Paulo.
O Estado bandeirante,

con tando mais de 9 milhões

de habitantes na época do

Censo, é a Unidade da Fede

ração de maior' população.
Seu crescimento demogrâfl

JO, nos oitenta anos de inter

valo entre o primeiro e o

último recenseamento bra

sileiro, atingiu ritimo dos

mais vivos: São Paulo apre

senta-se como centro de con

vergência de grandes cor-

L rentes migratórias, tanto es

i,. trangei ras como nacionais,
,CONVOCAÇÃO

O sr, Presidente' convida' os associados e operários1 Ultimamente, tem-se proces
sado no Estado intensiva ur

em geral, para assistirem as solenidades de entrega da
banização. Sua Capital, ha

carta oficial em que esta Associação passará a categoria' bitada por cêrca de 2,2 mi-
de Sindicato, de ambito estadual, e a realizar-se no pró- lhões de pessoas na data do
ximo Domingo, dia 27 de Abril, ás 9 horas, na séde da

Censa, era a segunda cidade
União Beneficiente e Recreativa Operária. do País em população. Ou

Florianópolis, 21 de Abril de 1.955.
tros grandes centros urba

Jacob Chagas - 10 Secretário
ALVARO M. DE OLIVEIRA _ Presidente

nos paulistas recenseados
em 1950 acusaram cifras

expressivas: Santos, com a

proximadamente 200 mil ha

bitantes, era a nona cidade

brasileira; Campinas conta
va perto de 100 mil habitan-

Acha-se desaparecido a cerca de um mes um cão =.S.an�o And:é, grande
Se..tter de côr .marron - A quem o encontrou ou dér in-j empo�'I� m�us.t�:al, m�ls de

formações será b-em' gratificado - o dono é o sr.. Ca-' _97 �ml,,, BI?enaO Pl:�,O,.�
milli residente á Rua Vidal Ramos, Esquina da Rua Tra- antiga : �apItal do cafe., Ja

jano na 30. nesta Capital.
se aproximava dos 64 milha-

------------.- - "As Repúblicas Americanas dão mostras de compre-
ender que os sucessos que se estão desenrolando no México
atdngem algo mais do que a nacionalidade mexicana, e que

golp_e que contra ela se desfechasse não feriria a uma única
naçao, mas a um Continente inteiro".

Benito Juarez - 1862

afirmar".

Recebemos e agradecemos:
F'lortanópolls, 15-4-55,
Senhor Diretor.

Estão em circulãção os

resultados finais do Censo

Demografico de 1950 para os

dois mais populosos.-Estados
brasileiros, São Paulo e Mi

nas Gerais. Ambos os volu

mes editados pelo Serviço
Nacion�l de Recenseamento
em fins do ano passado, fa
zem parte da série regional
das publicações censitárias,
compreendendo 25 volumes,
e que conterá dados, não só

do inquérito de população
�omo dos econômicos - a

gr ícola, industrial, comer

cial e serviços -, integran
tes do VI Recenseamento na-

res,

Minas Gerais, ao centrá
do de são Paulo, não rece

be imigrantes; fornece-os, e

em maior escala para seu vi
zinho do sul. No decorrer
dos oitenta anos entre o pri
meiro e o último levanta
mentos demográficos do
Brasil, o Estado montanhês
contribuiu fortemente para
o povoamento tia terra ban-

Quarlo de casal
Vende-se po).! ótimo preço

um belíssimo conjunto :vara
quarto de casal de imbuia

composto de cama, duas m�
sas de cabeceira, um guarda
roupa grande e um camisei
ro sapateiro.
Telefonar - 6225

MAIS UM.!
RIO, 29 (V. A.) - O sr.

Paulo Bastos, secretário da

Cruzada Brasileira ArrU":C�
munista, está publícando o

seguinte:
"A Cruzada Brasileira An

ti-Comunista apresentará no

mês de junho o almirante

Penna Botto como candidato
à presidência da República .

Na' crise atual, o almirante
será o verdadeiro homem

forte do Brasil, capaz de der

rotar qualquer nome surgi
elo nos conluios políticos.
ass.) Paulo Bastos, secre

tário".

Tenho a satisfação de co

municar a Vossa Senhoria,
que, nesta data, tomei posse
e assumi o exercício da fun- Cordiais saudações.
ção de Chefe da Secção de Rubens. Benetti - Chefe
Fomento Agrícola e I Execu- da Secção de Fomento Agri
tal' do Acôrdo do Fomento cola e Executor do Acôrdo do
da Produção Vegetal, neste Fomento- da Produção Vege-
Estado. tal.

DOCES
Acettam-se enc'Omendas de

docInhos em grande varIe
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos paru Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e AlyiIi 17.

Tel.3.418

(o REGULADOR VIEIRA)
. A mulher evitar' dor••

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

a-c I' E
Agência f;;::

d
t,;;

" e i·'j

Pu blicidade .�
I
.... �..

,

..... �w,Jo\ftadIú...... �
.............

F'mprega-se com vantag.,m pata
combater a. Florel BraDCU, cou·
cas Uterinas, Menstruae.. . .pô. o

parto, e Dores nOI ovário••
I poderoso calmante. Re,ula

dor por excelência.
l"LUXO SED�TINA, pela 61U. CDm

j)rovada eficacia e receitada tol
medico. iluatrea.

P'LUX. SEDATINA .ncoDtrfl..... aDI

toda part••
"��,' "w ..

'""ilJt�1f}:r;;;r,�"'- .....�
: .��>?���!'�' .� .. ,;.,":�.. '�������?t

Associação dos Operários;'
e Carpinteiros Navais

AUX. TRAT. SIF!Ll�

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

CACHORRO SETTER

Elétro-Técnica Industria
e Comercio ,Se A_
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
EDITAL DE 2.a CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas a se reuni
ram, em assembléia geral ordinária, em segunda convo

cação, às 16 horas do dia 30 de abril do corrente ano, na
sede social, à rua Tenente Silveira n-O 24-28, a fim de de
liberar sôbre o seguinte:

ORDEM DO DIA:
10 - Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre

0_ relatório da diretoria, balanço geral, conta
de lucros e perdas, referentes ao exercício de
1954, e parecer do conselho fiscal'

20 - -Eleíção do Conselho Fiscal'
'

3° - Eleição de membro da diretoria'
40. - Assuntos de interêsse social'

'

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

Prec-isa-se
No Esjaleiro

..

A'afaca
MECANICO�

SERRAUlEIROS
TORNEIROS.

Telefônes: 2.266 e 2.212. IMPUREZAS DO SANGUE?
ti

fLmlR Df I06UflRA
Grande .Orquestra'

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

CASA
Casal de tratamento pro

cura casa para aluJar, DO

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

"A Modelar".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado, 23 de .Abril de 1955

Na Assembléia
Sessão do dia 19

Lida e aprovada a ata e lido ·0 expediente, foram ini

ciados os trabalhos, na hora regimental, sob a presidência
do Dep. Antônio Gomes de Almeida.

,

. Homenagem a Getúlio

Como primeiro orador inscrito, na hora do axpedíente,
ocupou a tribuna, o Dep. João Colodel, do PTB, para, entre

outras considerações, tecidas em tôrno da personalidade do

Ex-Presidente Getúlio Dorneles Vargas, solicitar da Casa,

que constasse em Ata a homenagem ao aniversário, em

memória, ocorrido hoj e.
Em seguida, o Dep. Bahia Bittencourt, do PSD; por de

legação de seu líder, falando em nome da bancada do PSD,

disse que estava de pleno acôrdo com as homenagens que

a Assembléia Legislativa de Santa Catarina, por proposta
do Dep. João Colodel, prestava na. ocasião, ao Ex - Presiden

te Getúlio Vargas. Terminando sua oração, disse que o 19

de abril de 1955 é o Dia da Saudade do Povo Brasileiro.

Propôs' que se fizesse "um minuto de silêncio".

O Dep. Laert R. Vieira, lider da UDN, ocupou, também

a tribuna, para ássocíar-se as homenagens, que estavam

sendo prestadas ao Presidente extinto, apesar de achar que

a ocasião não é oportuna para aquelas homenagens. Re

quereu da Presidência, cópia do discurso do Dep. João Co

lodel, por certidão ....

O Dep. Parigot, do PSP, também, associou-se às ho

menagens, em nome do seu partido. Postos em votação as

propostas dos Deputados João Colodel e Bahia Bittencourt,

foram as mesmas aprovadas.
Apresentado Projetos de Lei - Voto de pesar

O Dep. Edmundo Ribeiro, do PSD, ocupou a tríbuna,

para apresentar o seguinte: .

10) _ Projeto de Lei --' Declara de utilidade pública a

Sociedade Beneficente Sagrado Coração de Jesus, de Uru

bicí.
20) _ Projeto de Lei - Será incluída no Plano Rodo-

viário, a Estrada S. Joaquim-Passo da Cidade.

30) _ Requereu inserção em Ata, de um voto de pesar,

pelo falecimento, em São Paulo, do dr. José Moacir Ribeiro

Martins.
Congratulações

O Dep, Márto Brusa, sub-líder da UDN, ocupou a tri

buna para, entre várias considerações em torno do Plano

de Obras, congratular-se com a direção d? jornal "O Es

tado", pelas publicações feitas a respeito do citado Plano.

Antes de deixar a tribuna, leu telegrama recebido pelo
exmo. sr. Governador do Estado, favorável ao Plano de

Obras. Foi aparteado pelo Dep. Estivalet Pires.
Ginásio em Joinvile

Ocupou, em seguida, a tribuna, o Dep. Heitor Guima

rães do PSD, para fazer um veemente apêlo ao exmo. sr.

Gov�rnador do Estado, no sentido de ser cumprida a Lei

88, de 13-8-53, que criou um Ginásio em Joinvile .. (O dis

curso do Dep. Heitor, será publicado na oportunidade).
Ordem do Dia

Discussão e votação da redação final do Projeto de Lei

n. 126-50 - Autoriza a Fazenda do Estado a adquirir, por

doação, uma área de terras, no município de Ituporanga,

para construção de um banheiro carrapatecida. �provado:
Discussão e votação da redação final do Projeto de LeJ

n. 9-55 - Termos de Acôrdo ns. 2 e 7-54, celebrados entre

o Govêrno da União e o Estado de Santa Catàrina, para

instalação de uma Escola de Iniciação Agrícola no muni

cípio de Araquarí. Aprovado.
Setor Educacional

Em explicações pessoais, o Dep. Paulo Preiss do PSD,

ocupou a tribuna, para explanações gerais em tôrno. dó .E�
sino Escolar. Foi aparteado pelos Deputadas OS111 Regls,

Sebastião Neves e Laert R. Vieira. (Seu discurso serápu
blicado, na oportunidade). Após deixar a tribuna, o dep,

Paulo Preiss, encaminhou o seguinte Pedido de Informa-

ções:
Pedido de Informações

I _ Com o objetivo: de melhor poder orientar a discus

são do Plano de Obras e Equipamentos, no setor da Edu

cação, desej a-se saber o seguinte, relativo ao ano de 1955:

a) Qual a constituição da docência dos Grupos Esco-

lares?
1) Quantos normalistas?
2) Quantos Regentes de Ensino Primário?

3) Quantos de outras categorias?
II - Nas Escolas Reunidas qual a constituição dos do ..

centes?
1) Quantos normalistas?

2) Quantos Regentes do Ensino Primário?

3) Quantos Complementaristas?
4) Quantos Complementaristas não titulados?

II - Qual a composição lia Docência nas Escolas Iso·

ladas? "._{11<
I ��I_ �

I) Quantos Normalistas?
2) Quantos Regentes de Ensino Primário?

3) Quantos Complementaristas?
4) Quantos' Complementaristas não titulados?

Sala das Sessões, em 19 de abril de 1955.

Paulo Preiss - Deputada.
. Assuntos Políticos

O Dep. Laert R. Vieira, em explicações, pessoais, ocupou
a tribuna, para tecer rápidas considerações em tor�o .�a
política de Lajes. Foi aparteado pelas deputados OS111 Re

gís, Sebastião Neves e Estivalet Pires.

Em seguida, o dep. Osni Régis, do PSD, ocupou, tam ..

bém, a tribuna, para tratar do mesmo assunto. Foi apar

teado pelos Deputados Laert R. Vieira, Sebastião Neves,

Nazareno Neves e Estivalet Pires.

Como último orador, o Dep. João Oolodel, provou ao

Dep. Laert Vieira, através das notas taquigrafas, que não

eram verdadeiras as suas afirmações em torno de concei

tos emitidos em sessão anterior. Terminando sua oração,
disse que considerava insidiosas as afirmações do Dep. La ..

ert R. Vieira. Foi aparteado pelos Deputados Laert R. Viei

ra e Sebastião Neves.
�

Loteria do Estado
RESULTADO DE ONTEM

3.479 _:_ Cr$ 200.000,00 - Tubarão

8.760 - Cr$ 25.000,00 - Florianópolis
10.949 - Cr$ 15.000,00 - Tubarão

7.211 - Cr$ 10.000,00 - Brusque
2.336 - Cr$ 5.000,00 - Florianópolis

'_

Como subiram os preços
das peças dá ônibus

Comparação entre, 1953 e 1955 .

Para esclarecimento do povo transcrevemos as ínrorm ações prestadas a Emp. Flo
• ríanópolís pelos concecionários Ford nesta Capital.

1953 1954
CR$ CR$

Motor completo 110 HP. F-6 25.000,00 85.000,00
Motor parcial 110 HP. F-6 9.62{1,00 48.819,00
Jogo de pistões 110 HP. F-6 1.000,00 2.144,00
Jogo de aneis 110 HP. F-6 426,00 '1.069,00
Jogo de bronzínas de bíéla F-6 440,00 1.472,00
Biéla do motor F-6 . . . . . . . . . . . . . . . . 171,00 873,00
Biéla do motor 1946 171,00 873,00
Virabrequim do motor F-6 1.809,00

. 9.765,00
Virabrequim do motor F-8 3.246,00 16.276,00
Cabeçote do motor F-6 486,00 2.168,00
Cabeçote do motor F-8 882,00 3.760,00 .

Jogo de bronzinas dos mancais F-6 .. 208,00 904,00
Jogo de bronzinas dos mancaís F-8. 882,00 1.980,00
Valvulas de descarga e admissão F-6 41,50 167,00
Guias de valvulas F-6 24,00 84,00
Tuchos das válvulas F-6 ,'.... 18,70 89,00
Jogo de juntas do motor F-6 171,00 540,00
Carburador F-6 513,00 2.355,00
Carburador F-8 1.899,00 7.350,00
Bomba d'água direita e esquerda F-6 577,00 1.350,00
Radiador F-6 2.946,00 13.492,00
Gerador completo 819,00 4.100,00
Motor de partida.................... 882,00 3.680,00
Induzido do gerador 375,00 1.815,00
Induzido motor partida �.... 358,00 1.750,00
Regulador de voltagem 6 volts. 318,00 1.251,00
Bobina de ignição :....... 225,00 941,00

Jogo de reparo da bomba d'água 92,00 250,00
Distribuidor completo F-6 508,00 2.060,00

Jogo de platinado 39,00 104,00
Condensador do distribuidor 26,00 91,00
Lampada Sealed-Bean 6 volts 54,00 204,00
Bendix completo 171,00 830,00
Bateria de 6 volts 850,00 1.150,00
Caixa de cambio completa F-6 4.999,00 26.041,00
Caixa cambio completa F-8 13.580,00 59.402,00
Chapa de pressão de embreagem F-6 492,00' 2.292,00
Chapa de pressão de embreagem F-8 1.138,00 5.270,00
Disco de embreagem F-'6 544,00 2.250,00
Engrenagem do contra-eixo F-6 1.227,00 5.614,00
Engrenagem do contra-eixo F-8 1.714,00 5.790,00
Eixo entalhado F-6 ...'", . . . . . . . . . . . . 459,00 1.690,00
Engrenagem principal (príze) 535,00 1.910,00
Engrenagem 3a. e 4a. 396,00 1.430,00
Engrenagem la. e 2a. 396,00 1.850,00
Rolamento da príze direta 189,00 280,00
Cruzeta da junta universal F-6 .: 261,00 528,00
Cruzeta da junta universal F-8 612,00 1.490,00
Flanja do eixo cardan F-6................. 351,00 1.584,00
Conjunto coroa e pinhão F-5 2:718,00 9.790,00
Conjunto coroa e pinhão F-6 3.120,00 12.500,00
Conjunto coroa e pinhão F-8 5.866,00 20.200,00
Conjunto coroa e pinhão F-I"{ 5.979,00 19.200,00
Eixo dianteiro F-6 1.506,00 5.664,00
Eeixo dianteiro F-8 3.595,00 11.410,00
Ponta do eixo dianteiro F-6 ;....... 688,00 3.540,00
Ponta do eixo dianteiro F-8 .1.724,00 4.956,00
Terminais direção F-6 86,00 369,00
Terminais direção F-8 199,00 889,00
Embuchamento direção F-6 334,00

\
1.290,00

Embucbamento direção F-8 371,00 1.470,00
Cilindro freio roda traseira F-6 .209,00 908,00
Cilindro freio roda traseira F-8 244,00 908,00
Jogo de lonas freio traseiro F-6 418,00 1.020,00
Eixo direção c/Rosca s/tím F-6 324,00 1.275,00
Eixo direção c/rosca s/rím F-8 469,00 1.700,00
Setor da direção F- 6................ 542,00 1.836,00
Setor da direção F-8 930,00 2.939,00
Direção completa F-6 ' 1.446,00 6.372,00
Direção completa F-8 2.891,00 11.328,00
Capa do diferencial F-5 3.042,00 13.835,00
Capa do diferencial F-6 3.971,00 20.343,00
Jogo lonas freio traseiro F.:.8 48/50 .. 2.560,00 6.288,00
Jogo lonas freio. traseiro F-8 51/54 .. 2.752,00 8.944,00
Rolamento externo roda traseira F-6 182,00 735,00
Rolamento interno roda traseira F-6 182,00 735,00

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t AgradeCimento e Missa
Isaura Laus Leal, Francisco Moura Filho, Aurea Leal

Moura, filhos e netos, Arno Bauer, Benta Leal Bauer, filhos
e netos Leoberto Leal, esposa e filha, João Henrique Brau

ne, Isabel Leal Braune e filhos, Laércio Leal, esposa e filhos

Agradecem comovidos e penhorados as manifestações
de amizade e de pezar que lhes trouxeram por ocasião da

enfermidade e do falecimento de seu pranteado esposo, pai,
sogro, avô e bisavô MIGUEL DA SILVA LEAL.

Exprimem especialmente a sua gratidão aos desvelados

médicos assistente Drs. Newton d'Avila e Polidora Santia

go; aos Drs. Danilo Duarte Freire, Artur Pereira e Oliveira
e Joaquim Madeira Neves; ao ilustre Provedor Desembar

gador João da Silva Medeiros Filho, aos Irmãos da Irman

dade do Senhor dos Passos e as venerandas Irmãs e Enfer

meiras do Hospital de Caridade, pela atenção e pelo cari
nho com que cercaram o doente e as pessoas de sua família.

Convidam ainda a todos os parentes e pessoas de suas

relações para a missa de 7° dia pelo sufrágio da alma do

fàlecido, a ter lugar na Catedral Metropolitana, às 8 horas
de terça-feira, 26 de abril.

=-

MIOD81 da Silva
Leâl

Florianópolis recebeu peza
rosa a infausta notícia do fa

lecimento do nosso prezado c.

distinto conterrâneo sr. Mi

guel da Silv� Leal, ocorrido

dia 20 do corrente, nesta Ca

pital, em quarto reservado

do Hospital de Caridade.
O venerando ancião, chefe

exemplar de tradicional fa

mília catarinense, gozava de

gerais estimas pelas suas ele

vadas qualidades, sendo mui
to estimado' nos meios co

merciais e sociais de nossa

Capital.
O extinto deixa víúva a

exma, sra. d. Isaura Laus

Leal e filhos a exmn, sra.

Aurea Leal M'JUra, esposa do

sr. Franelsnu l\lIoura; exma,

sra. d. Benta Leal i3:l\ll\r, es
posa do sr. Arno Bauer; dr.
Leoberto Leal, deputado fe

deral; exma, sra, Izabel Leal
Braune, "asada com o sr,

João Henrique Braune ; e sr,

Laércio Leal.

Deixou, ainda, f prunteado
extín to, netos e bil;net,,!',
À exma. família enlutada

H O J E
Jantar dancante no

J

L.UX HOTEl, das
21 às 14 horas

H E R'O I N A
NAÇÕES UNIDAS, 22 (U.· fins medicinais, seja abolido os que mourejam em O ES

P.) - A Comissão dos Nar- e substituido por outras dro- TADO apresentam ccndolên
cótícos recomendou que o gas cujos efeitos sejam me- cias.
emprego da heroína, para nos perigosos. a __ '

Projeto ae [êi ao Depufaao
Edmundo R. Rodrigues

Projeto de Lei Nr. em seguida ao referido Pas-

Inclui no Plano Rodovíá- so da Cadeia, diminuindo e

rio do Estado do trecho São normemente a extensão a

Joaquim (Cidade) - Passo percorrer.
da Cadeia (�io Pelotas). Quer-nos parecer, face ao

Art. 1° - Fica incluído no exposto, que não significa
plano rodoviário do Estado, o onus maior para o Estado,
trecho de estrada que vai de assumir e integrar no Plano
São Joaquim (Cidade) a Pas- Rodoviário a estrada de que
so da Cadeia - (Rio pelo- cogitamos. As atribuições da

tas), no município de São 11a Residência, por sua vez,
Joaquim. crescerão um pouco, o que

:

Art. 2° - Esta Lei entrará não é mal, dada a círcuns
em vigor na data da sua pu- tância de ser relativamente

blicação, revogadas as dís- pequeno o encargo que o Go

posições em contrário. vêrno lhe deferiu, em termos
Sala das Sessões da Assem- de quilometragem a cuidar.

bléia Legislativa, em Floria

nópolis, aos ..... ; de abril
de 1955.

Justificação: . O Govêrno
de Santa catartna houve por

.

bem de instalar na cidade de
São Joaquim a na Residên
cia de Estrada de Rodagem
Tendo ela, ao que nos cons

ta, a missão de zelar e con

servar as vias de transportes
que, partindo de São Joa

quim, tomam a direção da ci
dade de Lajes, até a divisa
com esse município; e, na

direção do município de Bom
Retiro.
Quer o Projeto atribuir à

11a Residência a íncubêncía
de conservar o trecho apon
tado.

Exmo. Sr, Presidente.
O Deputado abaixo assíria

do, de acôrdo com a forma

regimental vem requerer que
V. Excia, se digne mandar

constar em ata um voto de

profundo pezar pelo faleci
mento do ilustre médico Dr.

José Moacyr Ribeiro Martins,
na cidade de São Paulo, em

25 de Janeiro de -1955.

Dep. Edmund_o R. Rodrigues
Sala das Sessões da As

sembléia-Legislativa, em Flo

rianópolis, 19-4-55.
DR. JOSE' MOACYR RI

BEIRO MARTINS, nascido
no Distrito de Bom Jardlm,
em 1912. Filho de Adolfo
José Martins e de Da. Dolo-

Trata-se de uma estrada res Ribeiro Martins.

municipal, de grande utllí- Dr. José, cursou o Ginásio

zação, que serve a uma rica aqui em nossa Capital no

região agrícola e madereí- Catarinense. Logo em segui
ra. As condições em que a I da transferindo-se para Por

mesma se encontra, dadas as to Alegre onde fez seu curso

deficiências naturais e a fal- de Medicina em 1936. Após
ta de recursos do município, haver concluido seus estudos
são altamente precárias. O superior veio para Bom Jar

transporte com caminhões e dim e aí dedicou 2 anos de
outros veículos mais pesados seu trabalho de médico, à
é quasi impossível, o que 1'8- quele povo.

�

sulta num prejuízo enorme Ampliava-se nesta época o

para a população que dela serviço de Assistência Social;
se deve obrigatoriamente ser- o então Interventor Senhor
vir. Acresce, ainda, que a Nereu Ramos, a vir cooperar
estrada conduz na díreçâo do nesta grandiosa obra. Muito
Rio Grande do Sul, com o- trabalhou e muito fez no

.

qual se mantem intenso in- sentido de cooperar com os

tercâmbio comercial, raoílí- serviços de Assistência 80-

ta tambem o acesso dos joa- cial e como médico muitos

quinenses com o sul do Es- benefícios prestou à coletíví

tado, que pela serra da Ro- dade.
cínha ligando as cidades de Em 1949 foi acometido de

Araranguá e Torres a outros uma grave infecção pulmo
municípios do Sul. A preca- nar culminando após recor

riedade da comunicação o- rer os recursos necessárius
briga a população a se diri - para o seu caso, no desapa
gír a Lajes para, daí, pela recímento de nossos meios
Estrada Federal ganhar o Rio em 25 de Janeiro de 1955.
Grande do Sul. Melhorada e Em sinal de homenagem à
conservada a estrada São sua fámília e de pezar pelo
Joaquim - Passo da Cadeia, desaparecimento dêste gran
que tem um.i extensão de de colega,
apenas trinta quilômetros os Pelo que se conste em ata
que dela se servissem esta- o nosso voto de pezar.
riam no vizinho Estado, logo Dep. Edmundo R: ROdrigues

Entre a ponte do Abraão e aquele mirante lá do
morro da Lagoa, considerado uma das maiores obras
do ex-Prefeito Paulo Fontes, vai. a diferença que re

para o util do inútil.
O mirante mirabolante mereceu, entretanto, fartos

elogios da mesma imprensa que critica a ponte do
Abraão!

-

Pelo que se vê, o Prefeito Osmar Cunha não pode
construir pontes por que isso enche de ciumes o Go
vernador Bornhausen.

Pontes? Só Irineu!
Até a Hercílio Luz entrou no filme das realizações

bornhauseanas.
xxx

E por falar nesse filme, correu por aqui que êle
fôra recolhido, por ordem federal.

E que o motivo dessa censura fôra nele aparece ..

rem obras federais como realizações bornháusicas.
xxx

O meu prezado amigo e conterrâneo, dr. Orti Fur
tado, instalou nesta, Capital, moderno e magnifico ga
binete dentário.

Ele que se cuide para não cair na lista negra do

govêrno, Vai, naturalmente, fazer muitas pontes ...
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