
CONTAS· ,DE UM GOVERNADOR
Sob o titulo acima, o comentarista Humberto Bastos

I.I.a secção Economia da Revista Manchete, no nO 156 de 16
de abril de 1955 escreveu o seguinte:

Sempre simpa'iizei muito com o sr, Irineu Bor
nhausen. E foi com a mesma simpatia que recebi a.

plaquette "Síntese de Quatro Anos de Govêrno" que, êsse
chefe tribal teve a gentileza de enviar-me. Preocupado
com os problemas regionais é sempre com ínterêsse e

emoção que folheio e leio .documentos que podem me es

clarecer sôbre êsses Brasis,
Nunca- tive temperamento de desfazer e sim mais de

Nehru .condeno'u SUSTADAS AS NOMEACO-ES DE J.U.S-
fazer e refazer. Por vêzes, entretanto, se torna necessário
falar com franqueza, principalmente quando se trata. de

a politica de blocos das grandes nações CElINO NO GOVERNÓ DE MINAS �:, �:::�' :;:;;;::o,:�:::l::�:::::,e�:;.����:.
:8ANDUNG, 24. (D� Robert única forma de trazer paz ao reunião de hoje, a Turquia e RIO, 24 (V. AJ - O ves- superiores aos de chefes de

tem a lembrança - comovedora lembrança '-- de man-

Hewett, da Assocíated Press) mundo é reduzir a zona de o Paquistão defenderam as pertmo "O GIO'bO''' divulga departamentO's,. que estão dar-me uma prestação de contas. E' como quem diz: "V.

_ O 10 ministro' da Indía, tensão, por meio da eo-exís- suas aliancas com o Ocíden- hoje, em correspondêncía dispostos, inclusive, a Impe- pensava que eu não trabalhasse, quando me via aí no

Jawaharlal Nehru declarou tência" _ declarou. Nehru, te. ChO'u derendeu-se das cri- especial de Belo Horizonte, trar mandado de segurança. Rio? NãO'. Veja O' q�e fiz e O' que pretendo que se faça".

perante a conferencia afro- que desde dias vem lutando. ticas ao comunismo, lançan- que o governador Clovis Sal- Para duas vagas no Depar- Acontece, entretanto, que eu sou de uma escola

asiática que tanto O' bloco por trás dos bastidores. para do um, apêlo em favor da gado mandou sustar a posse tamento Estadual de Esta- possivelmente cacete, desejando encontrar em tudo -

sovíétíco como O' ocidental impedir que a primeira reu- harmonia na conterêncía. O de todos os rúncíonáríos irre- tistíca, foram nomeadas, ao neste país ainda irréalizado - os índices seguros, fortes,
estão enganados, porque se- nião internacional de 29 pai- delegado indu, �enon Kris- gularmente nomeados pelo mesmo tempo, nove pessoas. marcantes, de realização econômíca, E 'como Santa Ca-

guem uma política que "nos ses da Asia e Africa se es- hina, declarou que a conde- .sr, JuscelinO' Kubitschek ao tarina me despertou o maior entusiasmo nessa Ionga
está levando à beirá da guer- tanque por questões ídeoló- nação das doutrínas subver- apagar das luzes de. seu go- existência tão mal sofrida, tão mal dormida atirei-me

ré. gicas, finalmente pulou para sivas não deveria fazer parte verno. Um exame superfícial NÃO lIAVERÁ ESPE como um glutão ao folheto do Governador Bornhausen,
Nehru criticou de forma es- o primeiro plano da conte- da moção -�ôbr� eolonralís- dos atos praticados pelo seu

.

.

-

E O' prato estava quase vazio.

pecial a Organização do tra- rêncía, na reuníâo da Oomís- mo, como foi proposta por al- antecessor indicou ao atual CULAÇÃO COM AS Realmente o donatârlo de Santa Catarina nos diz
tado do Atlântico Norte NA- são Política. gumas delegações. A Sub-CO'- governo que não houve pre- VACINAS SALK EM ' .

que encerrou o exercrcio financeiro com O'S compro-
TO, constítutda de 14 nações, "NãO' deveríamos nos tor- missão política, depois de dls- ocupação alguma pelos inte -

.

S PAULO nussos em dia e um saldo real disponível de Cr$ .

qualíficando-a de "um dos nar partidários de qualquer eutír durante mais de duas resses de ordem administra- •

d d1· h-
.. tampouco se levou RIO, 23 (V. A.) - O "se- 11.000.000,00. Anuncia também que quando assumiu a

protetores mais po erosos do os adas na guerra fna" - horas, adiou para aman a a nva nem ".
.

ld raça-o a realidade cretarío da Saude de S. Pau- Chefia do Executivo encontrou 1.954 unidades escolares
coloníalísmo, mesmo quando I

disse. Em 'seguida, referiu-se proxima reunião. A conte- em consi e

f·
.

d E t d lo, sr. Scalamandares So- e deixa hoje 2.1)35; que em 1954, cêrea de 1.809 mâquí-
criada para a auto-defesa. A ao caso da Guatemala. Na rêncía, patrocinada por Neh- manceira o s a o, quan-

ru e outros 4 chefes de gover- do toram assinados dois mtl brínho, revelou hoíe aos [or- nas - arados, grades semeadeiras, cultivadores, etc. -

no da Asía merídíonal, en-: e sete atas de nomeações e nalístas que "será decretado fórum distribuídos aos lavradores ; que de 1951 a 1954

cerra-se no domingo. "Pare.. quatro mil e quatrocentos e o controle ofícíal sobre a entregou ao tráfego 50 pontes )22 de madeira e 28 de

ce que teremos que nos des- oitenta e três de promoção vacina anti1PoliO'melitica", concreto armado); que construiu a residência doGo-

cartar da moção -sõbre o co- de tunctonáríos. acrescentando 'que o governo vernador na importância de Cr$ 9.101.912,10.

lonialismo _ declarou um Verificou-se que os servi- "nân permitirá que o publi- Muito bem. Em matéría de estradas, entretanto,

delegado _:_ e assim não se dores extraordinários foram co seja espoliado pelos es- coube ao Govêrno Federa} o programa Importante, E a

- WASHINGTON, Abril que "eles poderão ficar ln- criará um problema, porque nomeados com vencimentos peculadores". economia do Estado? O Governador nada nos diz, limí

(lPS) - Quando os [ornalts- teíramente à vontade e dizer
O' grande problema desta �------------------------ tando-se a informar que de 1950 a 1954 "a produção trí-

tas redatores de pubücações ao mundo O' que bem quíze- conferência é o coloníalís- DE'STRUIDO PELO FOGO UM CEN.TRO tfcola recebeu substancial incremento, passando de 80

lllliversitarias sovieticas cne- rem". Streibert falou duran- mo". para cêr·c� de 200 mil toneladas a produção anual. E is-

garem aos Estados Unidos te O' programa "A Juventude A Comissão Politica, em to não é obra do Ministério 'da Agricuitura.?
Para uma visita, no corrente Quer Saber", como convida- sessão plenáría, dedicou sua' DE DIVERSO-ES D' f '1'o resto, In e izrnente, nada nos informa O' Gover-
mês serão convidados a se do, e durante o qual respon- atenção à paz e cooperação

.

tas d
. YOKOSUKA Japa-o 24' d ulh e morreram nadar. A economia do Estado, em sua dinâmica plenítu-

servirem das facilidades pos- deu a pergun as os Jovens mundiais. Recebeu diversas "

luas
m er s

(U P) U
.

b' d A perda
.

ão de, nãO' aparece no discurso.
.

sibilidades pela "Voz da A- sO'bre as atividades da "Vuz moções que O'S grupos de tra- ..
- m pavO'roso lU- cal' olllza as. s s s

d A ." ndI' ue quase destrul'tl cale ladas em maI's de um Parece.-me que o Goyernador Irineu Bornhausen se'
inerica" para dizerem aos a menca. balho trataram de incorpo-

ce oq. u
.

. ...

seus amigos na Russia ,o que Com relação à esperada vt ..

1'ar num só documento acei- um bloco de casas foi extin� milhão de dolares. O incen- ressente da falta de uma boa eqlÍlpe,'nn�itO' embora San-

viram e o que acham do que sita de lavradores sovieticos, tável pal�a todos. Foi tipic� to às primeiras horas de ho- diO' se O'riginou num centro ta Catarina. seja. pródiga. em talentos. O discurso diz

testemunharam nO's Estados. que deverá reaÍÍzar-se após a' uma moçãO' dO' 10 ministrO' do je. A pO'licia declarO'u que de diversões. muito pouco - pO'uquíssimo - dessa área ecanômjca.

UnidO's. visita. dos jornalistas, Strei- Egito, GamaI
-

Ab,deI N�ser,.
que é uma das maiõres esperanças brasileiras, no, que

bert disse: �'lVIuitO' nos agra- propondo, entre outras roi- MlNÇAO ESPECIAL DE. EISENHOWER· se refere à perspectiva de formar-se um verdadeirO' 8is-

Theodore C. Streiber, dire- dará possibilitar-lhes toda asas,'
.

a co-existência' das .

. tema nacional de economMt.
.

tOl' da Agencia de Inform:l- informação que eres deseja- grandes potencias, redução AO DR 'SAlK Por isto, agradeço e lamento. Sensibiliza-me saber

ções dO's Estados Unidos, de- rem. Na r.ealidade, os Estl1- de armas, adesão à .Carta .

'. ". que o Governador gastou quase 1 milhão de cruzeiros

clarO'u pela televisão qui) dos Unidos colO'cam regulal'- das Nações Unidas, pleno 3,- . WASHINGTON, 24 (U.

P).J
ca, o presidente disse que "O' com os jar,dins de sua residência. - O' qli� é ,uma de

.pretende fazer o oferecimen- mente aO' alcance do �undO' datamento- 'das obrigações - ,O preside�te Eisen��w� feito é. um cré.ditO'. �al'�, toda monstração de bom-gôstO' - lJla� t:ne.;d�ce.��an� não sa.:-

to aO's jovens jornalistas so- inteiro as suas informaçõe� lnúerna.çjonais e exclusfro da
.

apl

esen.
tou ,ao D:. JOn�1S

... l!;.. COl1(��Id.a�e .men��f�c�. . A: ..ber �u�tQ. gast?ll .0 Esta,4? para:, con..sO'l�:Q,a'r) ·s-eu'desen-
vieticos para, demonstrru'; ,"a.grí.colas". " política do poctei., , .�. Salk u�1a., ml'lndç�O', . eKP;:lt,al Ctre�tntP�, r�fermdo �,e. n:l'�' {vO!Vlmento. .�coJlom�co - (j gtie é, uma, demonstração de

� ;' .

. .'
"

.
-.

po-r .seu. e�trJ!.O'r mano fil 0, un,_�en,..te. ��'I!mpar.o· ,1- incúria.
".

.

�

.

........,.� �..., �....•.........•�..� � H........ desenvóTvendO' a vacina: C'on- naúeeitb. dp,l;lÚPUCO pal� as ,:___ ,

". -'.
.

..

tra a poliomielite e chamO'u- pesquJsas c'ontra a' poliomie·
. .

.

o de· "benfeitO'r da humani� lUe," que o acontecimento
dade". Em cerimonia no jar- hO'n.rava tambem· O' pO'vO' dos

dim das rO'sas da Casa Bran- EstadO's Unidos!

.............'.(11•••••••
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OS JORNALISTAS RUS:SOS FALARAO
NA "VOZ DA AMERICA"

LISBOA, 24 (U. P.) - O

presidente de Portugál, gal.
Craveiro LO'pes, condecorou O'

presidente elO' Brasil, João

Café FilhO', com a insignia
mais alta de Portugal esta

nO'ite, cO'mo símbolo' dos la

ÇO's de amizade que unem os

dois países. Craveiro Lopes
condecorO'u O' presidente Café

Filho, com a Ordem das três

faixas", que cO'mpreende as

ordens de Aviz, de CristO' e de

Santiago. A cO'ndecoração so

mente é conced!da a chefes

de Estado.

fraternidade espiritual o que
Ú presidente da Assem- fazem., dO' Brasil e Portugal

bléia, dr. Albino Reis decla- duas nações numa só". E a-I
rou que "acima de uma sau� crescentou: "V. Excia. cO'mo

dação protocolar e de todos presidente da República do
O'S interesses comerciais que_ Brasil, é um visitante de Por

possam .intel'essal' a ambas

I
tugal a quem damos nossa"

as nações, é uma verdadeira milis carinhosas hO'as vin

comunidade de raça e uma das".

SERÁ INAUGURADO HOJE O SEMI·,
'N'ÁRIO SÃO JOSÉ

MACACOS DA INDIA PARA EXPE
RIÊNCIAS DA VACINA SAlK

NOVA PRATA, 24 (U. P.)
- Será'inauguradO' no dia 24
dO' mês em curso, o nov.o Se
mináriO' "São José", da Dio·
cese de Caxias do Sul, cpns
truido nesta cidade.

Nesta. data Chegará O' pri
meiro contingente de menI

nos, em número de 30, tranll
feridos do Seminário Nossa

SenhO'ra Aparecida, de Ca

xias do Sul.
E' reitor do novo Seminá

rio o ·revmO'. pe. Antônht Pa
sa, que vem desenvolvendo
grande atividade no acelerá
mento ,das obras e nos pre

parativos da festa de lnau
gul'açãO'. A Comissão Cons

trutora é composta dos se"

guintes membros: Pe. Adol
fo Luiz Fedl'izzi, ReinaldO'
Oherubini, Avelino Lenzi, RO'
gerIO Galeazzi, RaymundO'
Zanettini, Carlos Tarasconi,
Luiz A. Rigo·e Adriano Car

bonera.
Circulo . Operário Pntense.

- Prepara-se esta 'entidade
para festejar condignamente
o dia l0 de plaio, data d:l

Trabalho, cuja efemeride as

sinala também o 10° aniver
sáriO' da inauguraçãO' dO' es
tádiO' clrculista. Foi precisa
mente em 1° de maio de 1945

que foi inauguradO', com

grandes festas, o campo de
espO'rtes do Círculo Operári'J,
cuja benção foi lançada pelo
saudO'so Bispo Dom JO'sé Ba

réa, achandO'-se 'presente,
naquela ocasiãO' O' dr. Adroal'"
do Mesquita da Costa e altas

figuras do circulismo rio

grandense.
Decorridos, agora, dez anos

daquela inesquecível data., a
tendendo a novO' cO'nvite fei

to, o ex-deputadO' federál e

ex-ministro da Justiça �
Brasil, dr. AdrO'aldo Mesqui
ta da\ CO'sta, participará no

vamente da tradicional festa
que � Círculo Operário desta
cidade realizará a l° de maio

próximo, 'O'casião em que,
mais uma vez, falará ao pO'VO
e aO's circulistas pratenses.

.

Estarão presentes também
o revmO'. pe. Inácio Valle, co
mendador Belmonte de Ma
cedo e altas expressões d9.

Federação dos Círculos Ope
·rárlos.

_ A sra. Eleanor RoO'sevelt,
viuva do ex-pl'ésidente Fran
klin D. RoO'sevelt, aconselhou
hoje, o governO' dos EstadO's

D
"" It d

UnidO's a esperar até que O'

a
-

, resu •. oS mundO' se tranquilize antes
de estimular emendas à Car-

I I d ONU'
. · ta das Nações Unidas.

a U ,8 a
.

aos narcltlcoS at:�:��;sa��Sn�1el��;�:n��
ente fO'i de 48.802 li�ras. Se-

1 Cal'ta_ .com uma conferência , ...

guiu-se em ordem de impO'r- plenária de revisão" - de-

iitância O' Oriente Médio, com clarou a sra.'RO'O'sevelt, dian-
\ RE'lAÇO-ES ENTRE JAPA-O E· C INA27.236 libras, das quais mais te da Sub-Comissão do Ex-

de lii mil tocaram à Pérsia. t"eriór "do Senado, que vem BANDUNG, IndO'nésia,

241
diplO'máticas entre os dO'is

O estudo diz que o ópiO' cru estudando O problema. Dis- CU;' PJ - O' l° ministro. dil. países seria difícil, agora, por
conseguido nO's EstadO's' Uni- se; que o munaõ se acha. China- comunista Chou En causa da situação mundial.
dos foi contrabandeado ao "muito inquieto" e manifés- Lai, conferenciou pO'r uma Soube-se, entretanto, que Ta
que parece 'do México, Africa tou dúvidas de que o ambi-,' hO'ra, hO'je, com O' chefe da kasaki e Chou concordaram
e ExtremO' Ori�l}te. Acredi- ént� seja propíciO' pata "se- delegação "dO' JapãO', Tatsu- na pO'ssibilidade de amplia
ta-se que a�maior

.

parte do renas deliberações" cO'm res- nosuke Takasaki. Um infor- rem as relações cO'merciais

óp�o" preparido Pt�vi�i;}a d,�' p�.i'to a 'emendas qos regula- mante disse que Chou e T,l- entre seus países e decidiram

MexicO': da m€sma fol'ina que mentos!la Organização 111-, kasaki, cO'ncordaram em que o estudar o assuntO' mais tar-
a mO'rfma. terhacional. restabelecimento de relações de.

HANNOVER, Alemanha, 24 homens para a defesa da Eu- O atO' inaugural será pre·-
(U. PJ -'Quatro milhões de rop�. sidido pessoalmente pO'r sua

alemães O'cidentais vO'tarão Os resultadO's da votação excia. revma. Dom Benedito

domingo, na última eleiçã3 de Domingo neste estadO'''de- Zorzl, e contará com a-pre
sob ocupação aliada. Os elei- terminarãO' se Adenauer terá senca de alguns deputados e

tores do grande estado da fôrça suficiente na Câmara dos
�

prefeitos dO'S municípiO's
Baixa Saxônica escO'lherão Baixa Federal para decretar vizinhos. Acorrerão para as

.no:vo Parlamento numa elei- 'a quantidade de ·leis. ueces- sistir a este importante a

çãp que poderá ter efeito im- sárias para pôr em vigO'r os contecimentO' também cara-

portante sôbre O'S .planos de tratados. vanas de todas as paróquias
rearmamento de Konrad A- .do município, a saber: de
denauer. Vista Alegre, NO'va Bassano,
A política de aliança do NÃO COlVlPARECEU Nova Araçá, Paraí, São JOl'-

�hanceler com o Ocidente BUENOS AIRES, 24 (U. P.I g-e, São Pedro e Protásio AI-

sob os tratados de Paris é O' O Núncio Apostólico, ves. .

grande tema. Em. virtude mO'nsenhor Mario Zanin, Os trabalhos para conclu
desses tratados espera-se que dando parte de enfermo, não são do edifíciO', estao prosse
a Alemanha receba a sobera- cQmpareceu a um banquete guindo com grande intensi

nia, nO' mês próximo, e co- oferecido pelo cO'rpo diplo- dade e. espera-se que pouco
mece a construir uma gran- mático ao presidente Juan' restará a fazer, até o difi da
de fôrça. militar de 500.000 Domingo Peron. inauguração.
..........� � ! " .

Naçoes Unidas .

Contraria a sra. Roosevelj, agor.,
a emendas à Car'.

WASHINGTON, 23 m. P.) Como alternativa, por

en-I
.

A Assembléia geral das

quanto, a sra. Roosevelt .su- Nações Unidas resolverá, ês

geriu O' estabelecimento de te outO'no, se cO'nvocará ou

uma comissão especial den - não uma conferencia revisio
tI'O das Nações Unidas, que nista. O governo de EisenhO'
estude a Carta redigida, há wer é favorável a tal reuni-
10 anos, e recomende altera· ão é a

..Sub-Comissão parla
ções para serem· considera

-,
mental' sonda, -agO'ra, qual

djts' em mO'ment().de tranqui- será a reação da opinião pú-
dade. •. blica às emendas da carta.

A brilhante hom(;uagem o

primeiro mandatáriO' do Bl'a- NOVA DELHI, 24 (U. P.) I nal dos Estados Unidos para

sil foi efetuada nO' grande - O governo da India tOl'- a paralisia infantil estabele··
salão de honra dO' Palácio da nau menos rigorosa sua proi-I cesse um agente na India;
Belém residencia O'ficial do biçãO' elo embarque dos ma- que .assumisse a responsabili-

,
,

presidente de Portugal. Do cacos necessários à. fabrica- dade para tratamento dos

Palácio de Belém, o presiden- ção da vacina Salk contra macacos enquantO' estivessem
te brasileiro fO'i para o pa.lá- paralisia infantil, antes da em trânsito.

ciO' da Assembléia Nacional e data marcada para isto. A Fundação recebera pra

da Câmara CorpO'rativa, que Os funcionários confirma- zo até o fim de junho para

realizaram uma reunião con- raro as versões de que O' go- estabelecer O' agente. Entre-.
junta para saudar em nome verno iniciO'u a cO'ncessã.o tanto, agora, O' governO' çon

da nação lusitana O' visitante mais liberal de licenças para cedeu permissão para· variu
O presidente tomou assento as exportações de animais. rem.essas n\ls semanas vin

entre aclamações dos depu- Antes, se informara que o douras. AO' que parece, esta

tados e membros da Câmara governo tinha concordado nova atitude Se eleve ,aO' êxi

corporativ.a. Os chefes de

I
deixar de lado .suas rigoro- to obtido nO's Estados Uni

missãO'.:O'cllPavam seus postos sà� restrições, ape?as �e- dO's, cO'm as experiências da

em umfol'me de gala. pms que a Fundaçao NaclO- vacina.

NACÕES UNIDAS, NovJ,
.

IOl'qu�, 24 (U. PJ - A luta I tuadas até o dia 31 de· mUL'

que se trava contra o tráfico I ço reas .;) total ,el'á ó1UIT."n

de . narcóticO's teve como tado mormente pelO's últi

resultado em 1954 a l'eqUiSi-1 mos relatórios cO'rresponden

cãO' de mais de 76 mil li-' tes a 1954, segundo_se anun

bras de ópio cru e quase 250
j

ciO'u. A maior parte dO' ópio

'!nil de canhamO', que prodUZ cru, segunda o relatóriO', foi

diversas drO'gas semelhantes
.'

.

ao ópio.
J requlsitado no Extremo Ori,::.

Um relatório, publicadO ente e perto da metade
.

dO'

\ hoje, pela ComissãO' de riar- total requisita?O', n��ta .��ll.a,
cóticos das Nações Unidas, correspondeu a Tallandla. O

f a,s l'equl'�içõe� eie- total O'btido aO' Extremo Ori-
s_e re ere u

-

_/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INFORMAÇOES
UTEIS
-o- IO leitor encontrar', nesta co-

luna, informações que nec .ita, C A 5 A
diàriamente e de imediato: ( PROCURA-SE COM UR'G:f:NCIA CASA PARA
.TORNAIS Telefone·

ALUGAR PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE-
O Estado ..••.•..••.•..•. 8.022 ,

MINISTÉRIO na AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA )"LORESTAL

REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

--o-

ADMINISTRAÇAO
Redação e Oflcínaa, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Ti!I.,3022
- ex. Postal' 1311.
Diretor: RUBEN� A. RAMOS.

o ESTADOA IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE.

Gerente: DOMINGOS F. D.
, AQUINO

-

Representantes: .'

Representacões A. S. Lc,ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 _ 6°

andar.
, Tel.: 22-5924 -- -Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 5ll! _ São Paulo.

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

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

quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar �ara;
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.

Preço 180.000,00 - parte financiada.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

com 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,
Jantar, cosinha e instalação sanitaria completa.

Ambas localizadas num terreno de 9x53,
Rua Santos Saraiva.

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

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

duas casas, sendo uma de materi&l de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

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

sita 'a Rua Afonso Pena 11. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a .qualquer hora
. Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em frente á Caixa D'Água.
Preço cada Cr$ !O.OOO,oo.
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 pintada a oleo. preço Cr$ 9lí.000,00 -

negocio urgente
Informações a Rua' Coronel Pedro Demoro 1541 -

l0 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

.
A Delegacia Florestal Regional,

no sentido de coibir, ao máximo pos

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

acarretam, tais práticas, torna público e chama a atenção
de tqdos os proprietários de terras e lavradores 'em geral,
para á exigência do cumprimento do CÓdigí

I Flore1.tal
(Deer, 23.793 de 23-1-1934)

.

em todo o' E�tíldtj.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá ASSINATURAS

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
Na.:,Cllpltal

sala de I
com antecedência, :.\ necessária licença da autoridade üo- Ano :.! ..$ 170,00
restaI competente, conforme dispõe o Código Florestal em Semestre Cr$ 110,00

sito a seus artigos 2:2 e 23, respectivamente, estando os infratores No Interior

sujeitos a penalidades.
Ano .. . .. :.. �r, 290,00
Semestre ..........•.. Cr$1l0,00

REFLORES'l'AMENTO Anúncio mediante ';ontráto.
Os or ig in-rís, mesmo não pu

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

pelos conceitos emíttdos nOi &1'

tigos assinado••

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flúrestais e de ornamentação, para 1or

necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de .. suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessárta, Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

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

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.

Telefõne: 2.470 o Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

A Gazeta .•.•..••.....•.•
Diário da Tarde ..

IA Verdade .......••...•••
Imprensa Oficial ...•••••

C.,HOSPITAIS�--�--------------------__�_____________________ Caridade:
(Provedor) •.••••...•.•••

,·(Po:taria) .............••Nereu Ramos ...........•
Militar .....•.... ; .....••
SãQ Sebostião (Casa de
Saúda). ••••••••••••••••

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ...•

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

I
Polícia (Sala Comissário
Polícia (Gab. Delegado) .•
,COMPANHIAS DE

TRANSPORTES
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul •......•
Panair •..............•.•

Varig •..............•••.

Lóide Aéreo ••...•...•.•

Real ...................•
Scandinavas .... ' ......•••

HOTÉIS
Lux ......••....•.•.....•

Magestic .......•........

Mefropol .•.....•......••
La Porta , .....•

Cacique ..............••

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

Ideal ......••••••••..••.•
ESTREITO

.

Disque ..•.......••....••

. Vi�g.em com s.eguraoça J

.

e rapidez _

..
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO �(SUL-BBASILEIRO)
Florianópolis' - Itajaf - Joinville - Curitiba

Móveis
----

Kua Deodor-o -esquina:da
Rua Tenj'nte -,Silveira"

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

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

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

camiseiro sapateiro.

18AfiCO.dé
C�f�ITO POPULAR

Ie A'GRiCOLA·
-

I I

�D'�,16
..

I.

f'LOI1lANOPOLIS - 5ià.. ('õ.lõ.rtnó.,
,

Telefonar 6.625

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

CIRURGIA TREUMATOLOGIA

. Ortopedia
.

Gonsultório: JoãQ Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Me.nos aos Sábados
Res: Bocaiuva 186.
Fone:

.

- 2.714.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Eseritório e Residência:
Av. Hercilío Luz, 111
Telefone: i346.

O ESTADO

Navio-Motor «Carl Hoepcken
-I)

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

Escalas intermediárias em Itajaf, Santos, São S...

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

As escola« em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MO

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

ITINERARJO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Raios X
l'.lparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograna� e radíoscopías.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (coleclstografla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

.

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.
Radíogratías de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para oríenta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternídade Dr. Carlos Corrêa.

2.656 SIDENCIAL.

3.57912.010 Tratar no Lux Hotel:
2.688 .

2.1114
2.036
il.8111
1.167

1.1113

1.lZ1

8.811

2.404
2.038
2.594

1.700
2.600
8.5fill
2.126
2.402
2.868
2.500

2.021
2.276

J8.147
3.321

8.44912.694

8.3711.1.668

pI! I

Apt? 503

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

lipe 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 Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - RUf\ Trajano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

17 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafra.
21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson - Rua Fe

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

Pinto.
24 Domingo - Farmácia Moderna ___: Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Felipe

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

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

Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorização dêste Departamento.

� �--
� �

I"'.D_I_CADO,R PROFISSIONALI
DR.

ROM�ÉfDRUIEcSoBASTOS MÁRIO DE I:ARMO Dr. Vidal Dutra filho
,.

-

' CANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
��;:." Com prática no Hospital aio CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE' J no

DRA. WLADYSLAVA
. DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na "uta '

- ... •
. ANEla0

- C d R' d
' M É D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL _ DISTúRBIOS DO RilCEM-

W MUSSI FILHO GARCIA asa o 10 e Janeiro I
CLíNICA DE CRIANÇAS NASCIDO _ ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. AOS

•

. Doenças do .aparelho respiratório Dlplomade . pela FacJlldade· N.a-
CLINICA MÉDICA ·r· PREMATUROS TRATAMENTO A

• CARDIOLOGIA ADULTOS·
' _

.

D INAPETl1:NCIA INFANTIL

DR. AN'rONIO DIB
TUBERCULOSE' cional de Medicina da UnlvI>r- Contultório: Rua Vitor

. (FALTA DE APETITE) _ TRATAMENTO DA ENURESE NO-
.RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA ·llldade do Brasil 1

Mei- Doenças Internas TURNA
_

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

MUSSI I DOS PULMOES Ex-Interno por ·.CODIlUrBO·da Ma-
re es, 22 Tel. 2675. -

PSICOL GICOS
Horârf os : Segunda Q t CORAÇAO _ FIGADO _

o DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INFAN-
Cirurgia do Torax ternidade-Escola

.
. u s, u..r a. e CIA DE MANEIRA GERAL

_ MÉDICOS _

F d 1 F ld d N eí (Serv!po do Prof, Oct'vlo DO_ Sexta feiras:' RINS INTESTINOS
.

CIRURGIÀ-'JLíNICA' i orma o pe a acu a e a o- "4 ... Da 16 à 18 h
- CONSULToRIO - FELIPE SCHMIDT, 88.

GERAL PARTOS
. nal de Medicina, Tlslolorllta e drigues Lima) R s'dA s oras.

Tratamento moderno da CONSULTAS _ DAS 2 ÀS 5 HORAS.

Servíco completo. e. espeeiali- Tisloclrurgiã_o do Hospital Ne- Ex-Interno do Serviço de Clrur- ··dteSI23encia:2oRua Felipe lSc_h- - CONSULTAS CI HORA MARCAL'A.: FONil 116"
� _ D gia do Hospital I. A. P. E. T C. rmut, _ andar, apto SIFILIS R SIDÊ C

U

zado das DOENÇAS DR S.NRO- I, reu ...amos T 1 3002
E N IA _ TENENTE SILVEIRA, 110 (FONlI 11611)

RAS - com moderno. métodoi d. ; Curso de especlallzaçlo pela
.

do Rio de Janeiro' e.... Consultório _ Rua Victor ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO

diag�ósticos e tratamento. I'
S. N. T. lix-Interno e Jl:x-a.III.� llédico do Hospital el. DR. HENRIQUE PRISCO --;::�-;;;;:;;--;:;:;;::;;:�;::;:::::----_-::=--:-=-::-:-- _

SULPOSCOBiA .; HIST.RO _ tente de Cirurgia do Prof. U.o Caridade Meirelles, 22. DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE
SALPINGOGR-AFiA -,,- .JlTABO-, ,Guimarie. (Rio). DOENÇAS DE SENHORAS PARAISO HORARIO: MUNO CARVALHO

LISMO. BASAL Cons: Felipe Schmidt, 18 _
PAR'fOS _ DPERAÇOJlS MÉDICO Das 13 às 16 horas •

. ,Radioterapia por ondaa euta.-
. Fone 8801 Cons: Rua João Pinto . n. 16, Operações _ Doenças de Se- .

Formado pela Faculdade Naeí-

Eletrocoaaulaçio - Raloa Ultra Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 hora,s, I nhoras _ Clínlca de Adultos. ,Tel.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina· Universidade Puerl lt
.. P I h t d d à ! do Brasil nerrcu ura - Pediatria

Violeta e. Infra Vermelho. Res.: ,..... RUa Esteves Junior, ,e a mtan a Ra en .et I Id- Curso de Especialização no 2.276 - Florianópolis. RIO DE JANEIRO Puericultôr do. Departamento
Consultõrto; Rua Trajano, n, I, 80 _ Fone: 2395 rJa�en e no osjn a

.

e Hospital dos SerYI·dore. do •• _
N· I d C' E A

Caridade Aperfelçcaments na "Casa d.
aciona a riança. x- ssis-

l° andar _ Ediffclo do Montepio. 'A'

• tado. DR MARIO WEN
� t t d P f M t

-

G
1

-

DR YLMAR CORn.... Reaidência i
• Saude São MI'auel"

en e o ror, ar agao esteira
Horario: Das 9 às 12 horas-. �.' (Serviço do Prof. D"arl'ano d.

. .. U' 'd d
Rua Ge 1 B'tt t

.... DHAUSEN Prof. Fernando Pau-lino
na DlverSI a e do Brasil. )ilx-

Dr. MUSSI. CLí!-;ICA MÉDICA' '101·'
nera I encour n. Andrade) , Me'dl'c d I t't t F dInterno por 8 anos do Serviço

o o ns I u o ernan es

Das 16 às 18 hora. _ Dra. CONSULTAS das 10 - 11 ho- Telefone' 2 692
Consultas _ Pela manhA no

I
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS de Cirurgia Figueira-Servi,ços dos Profs Ce-

MUSSI raso •

. ... Hospital de Caridade, E CRIANÇA� Prof. Pedro d. Moura zar. �ernetta e Mário Olinto. _
.

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 _ Fone 11415 DR NEWTON
À tarde das 1580 hs em dian-! Consultório _ Rua João Pin- Estagio por 1 ano na "lIater- no �I? de Janeiro. Ex-médico ,,_,

powsky, 84. ....... te no consultório 'Rua

Nune.,to,
10 - Tel. M. 769. nidade _ Escola" taglano do Serviço de Pediatria

DR. JOSl!: TAVARES D'AVILA Machado 17 ;;?]sQuinll d. Tira- Consultas: Das 4. à. ti horr.s. Prof. Otávio Rodrigues Lima do HQspital-do Ipase (prof. Luil

"--DR.' JúLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GERAL dentes. Tel. 2766 Residência: Rua Esteve. Jú- Interno por! "no do Prnnto ITo,rres Barboza) no Rio de Jil-

Doenças de Senhoraa - Procto- Resid�ncia - rua Pre.ident.· nior, 45. Tel. 2.812. Socorro i neno.

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS • logia - Eletricidade Médica CoutinJlO 44. OPERAÇOES

I
Pediatra do Hospital de Carl-

MÉDICO
MENTAIS - CLINICA GliIRAL Consultório: Rua Vitor Mei- CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE ADULT � dade. Médico escolar do Centro

ESPECIALISTA EM OLHOS I Dr Serv�ço Nacional d. Doen- �eles n. 28 _ Telefone: 1307. de JUNIOR DOENÇAS DE SENHOR�'\.S de Saúde de Florian6polll. Pedia-
,

I ças
MentaIS.

OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA Chefe do Ambulat.. I o C:' Rigie-
Consultas: Das 15 horai em OLHOS _ OUVIDOS NARIZ CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital de tra da Assistencia Médico - So-

TRATAMENTO :I OP.�AQOES ,ne Mental
diante.

- B GARGANTA CRIANÇAS Caridade, diariamel'lte dai 8 às cial da Armada.

Infra-V�rm�ho - Neballllaclo -, Psiquiatra do Ho.pital _ Resi.dência: Fone, 8.422 DO - Consultas das 9 b 11 horas. 10.
"

Consultório: Rua Tidarente.

Ultra-So� 'Colõnia Sant'Ana
. Rua. Blumenau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA Res. e Con•. Padre _iluelinho. N.o consult6rio, à Rua João.9.,

, .

(Tratamento de alnualte lIeM I Convulsoterapia pelo .letro-. D..,oENÇAS do APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- 2
Pinto nr. 16 (1° andar) Consultas, dlárJamente da.

operaçio) choque e cardiazol. In.ulin era-! GE"TIVO
_ ULCERAS DO ES- NO do Hospital de FlorianópoU.

1.

IPiariamente
das 10 à. 12 e

dalll15
horas em diante.

A,nglQoooretlnoscopla - Receita de. pia. Malarioterapia Piicoterapia TOMAGO E DUODENO, AL.R- Possue a CLINICA 011 APAR:I- ADVOGADOS 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira

Oculo. - Moderno equipamento CONSULTAS: "'�rça. e Qui ..: GIA-DERMATOLOGIA • CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA
DR. JOSÉ MEDEIROS

RESIDENCIA: _ Rba Duarte S/No Esq. Padre Roma.

de Oto-litlnolarln.ololla {Wco tas das Ui ài 16 horaa. Sabl \ NICA ,GJiJRAL TRATAMENTO das DOMNNQAS Shutel, 129 _ Florian6poli.. .
Tel. 2530

Hor'rio ::.�.�:ofl !lora. (manhã),· DR. JULIO PAUPI'l'Z da ESPECIALIDADII VIEIRA
• Rua Anita Garibaldi, "QUi__

,I'
. FILHO

Consultas _ pela manlti .

no
_ ADVOGADO _

daC• 16 à. 18 horaR.' Vl"- "" I de C}enerlll Bittencoul't.· HQSPITAL. Caixa Postal 150 _ Ita'a!
onsultório: _ ua .....r _.. RESIDENciA' .Rua Bocaltiva Ex interno ,da ·20· enfermaria A TARDE _ du- I a. I -

I Santa Catarina.

re�:s�2_- :::es:�7Iijorl. 10 _
'139 Tel.2901

• � ,

I�a S;����o Ca�: �:si[i�-edneteJ:!�f;� ·1!nocg��JE�J�:go_ Rua Cio. Ji--O-R-.-C-LA--R-N-O--G-.--Fone 24.Z1. DR ARMANDO V.AI..I- I (Prof. W. Berardinelli). ILIfEOS nO 2 ..

DR. SAM·UEL FONSEC·A
.

•

RIO DE ASSIS I
Curso

..
de neurologia (Prof. RESIDENCIA _ Felip. Sch- GALLETTI

Austregesllo). " midt nO lI3 Tel. 2366 '_ ADVOGADO _

CIRURGIAO-DENTISTA Doa Serviços de Clinlca Infantil Ex internô do Ho.pital mater- Rua Vitor Meireles, 60.

Clinica _ Cirurgia _ Prote.e da Assistência Municipal. Boa- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ FONE: %.468

Dentária pitil de Caridade DOENÇAS INTERNAS .

DE ARAGÃO
_ Florian6poli. -

Raios X e Infra-Vervelllo CLINICA MÉDICA D. CRIAN- Coração. Estômago, int..tino,
Consultório e Residência: Bua CAS II ADULTOS figlido e vias biliare•. RiD., ova-

Fernando Machado I. _ Alergia _ rios e útero.

Telefone: 2225 Consult6rio: Rua Nun.. .a- Consult6rio! Vitor .,ir.l..
Consultas.: das 8,00 ,. 11,10 chado, 7 _ Con.ulta•..da. 11 à. 22.

e das 14,00 ás 18 hora. 18 horaa Das 16 às 18 hora•.

Exclusivamente com hora mar- Ruidência: Rua Ma·rechal Gui- Residência: Rua Boeaiuva 110.

eada. i __ ,' J)1nme, i - Fone: 1781 Fone: 8458.

Lavando com Sabão

V>irgem ES]Jecialidade
da

-

Claa iETIEL INOOSTRIIL-Joluvllle. (marca registrada)
ecoDomiza-selfempo e diDh,eiro ••

Dr. LQUI'O Daura
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná
rias. I

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

•

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 101;2 ás 12 e 2% ás 5..
Consultório: R. Tiradentes, 12 -l°. Andar - Fone:

3246 -

,

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
�o Espa\lha) - Fone: 3248.

13 - (Chácara

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 24 de Abril de 1955 s

..................................................................,

Zury Machado, e... i

._.....���.TtCIMtN�� I

...<"• .,....,""'"'. menino João Carlos,

C filho do SI'. Jose' Preítasornemorando na vizinha cidade de Biguaçu suas Bodas
� menino Hamilton, fi-

lho do sr, Antonio João da

Silveira, comerciante;
- sra, Ilda Fernandes,

esposa do Cél. Aldo Fernan
des

,

Sonelo
HORACIO NUNES

Caros meninos meus! Com intima alegria,
vibrante o peito em festa, em festa o coração
eu venho á vossa festa, e, em festa, n'este dia,
saudar a todos vós - com intima effusão.

A vós, que, assim, rompeis a escuridão sombria,
e procurais da luz o vivido clarão,
- ankelando um porvir de flôres e harmonia,
de fé, de arnôr, de crença, - estendo a minha mão.

Da vida no começa, é vossa a vida. Avante!

passai, cantando d'alma o canto jubiloso.
o cantico do amõr, da crença e da bonança,

e na vossa bandeira - altiva e scintillante
gravai, filhos da Patría, o motte luminoso:
- Patria l Familia! 'Deus! Honra! Valôr l Esp'rança l

--0--·

FLORIANóPOLIS ESTÁ DE PARABENS
O Salão Record inaugurou seu Instituto de Beleza.

A elegantes dá cidade estão frequentando, este esta

belecimento e está sendc muito comentado, por seu COn
forto e pelo cabeleiro capaz de satisfazer qualquer exi

.gência,
O Instituto de Beleza Record, foi inaugurado com

elegante cockí-taif onde reunio a elite da cidade. A se

nhora Dr. Celso Ramos Branco ,foi a madrinha do Ins

tituto de Beleza Record.
JANTAR DANÇANTE

É sempre um prazer estar num ambiente como do

Luz Hotel. Quinta-feira num jantar dançante reuniu a

elite da cidade. Casais, senhoritas e jovens elegantes.
Nesta noite o "Lions Clube" fazia seu costumeiro jan
tar. Estavam neste elegante jantai', o casal Sr. e Sra.
Gilberto Guerd, Sr. e Sra. Michel Daura, Numa mesa

elegante os senhores e senhoras Dr. Vilmar Dias, Dr.
Niwton D'Avila, Dr. Polidprio Santiago, Dr. Válerio de
Assis. O Sr. e Sra. Dr. Madeira Neves. A mesa do Sr. e

Sra. Nilton Djacuma, Dr. Silvio Silva e senhora, estava

o simpático casal, Sr. e Sra. Walter Delayti do Rio de
Janeiro que de passagem pela nossa cidade tive o prazer
de conhecer, acheios muito simpáticos. O jovem Paulo
Medeiros e o 'cronista Maurel estavam no jantar. O jo
vem Olímpío Matarazo Filho sendo muito comentado nas

.boas rodas Sr. Alberto Pires Velasco, com a senhorita
Diná Lunardellí, e as senhoritas Emily e Rosse Ruppe,
tomavam champanhe.

O jovem Felix Foes tomava bons uisques e aprecia
va as danças: Convidados pelo Sr. e Sra. Dario Tavares,
ocuparam a elegante mesa Sr. e Sra. Walter Wanderley,
Sr. e Sra. Prof. Sálvio de Oliveira e Zurí Machado. A
Sra. Tavares elegantimente vestia um modêlo, com Cor

cinza, de tecido parizeense. O Sr. e Sra. Luiz Fernando
Machado, o Dr. Paulo BIasi e sua noiva Heloisa Ma
chado.

Sem dúvida estava uma noite agradável.
Os intelectuais da cidade, agora já tem seu

certo; "Poema Bar."
I

-x-

BODAS DE PRATAS: Terça-feira na cidade de
São José festejava bodas de prat� o Sr. e Sra. José Ma
ciel, no mesmo dia aproveitando a grande data cas.ou seu

filho Aldo Maciel com a senhorita Marilene Pamplona,
o Sr. Aldo é prof. da Academia de Acordion "Santa-Ce

licia"{Após as cer imon ias na Igreja Matr-iz os noivos re

cebéram os convidados no Clube 1.0 de Junho, com uma

grande festa.
-x-

Em à noite de
-

terça-feira na residêncía do casal
Sr. e Sra. Manoel Feijó, f�stejavam o aniversário da me

nina-moça Marília, filha d ocasal que completava 15
anos.

--0-·-

BODAS DE OURO

de· Ouro, o casal Romão Francisco de Faria, espera reu

nir hoje, em sua residência, todos os seus descendentes
que são em elevado número.

Possue o casal, 14 filhos, 48 netos e 2 bisnetos, além
de numerosos afins.

Contando com largo círculo de amizades na cidade
onde residem, bem como nas em derredor, por certo, re

ceberá o Sr. Francisco de Faria e sua Exma. esposa D.
Olivia F. de Far ia , as congratulações que merecem.

Como comerciante, atividade que exerceu até pou
co tempo, Conselheiro Municipal, Suplente de Juiz de
Direito, em seu Municipio, sempre foi largamente esti
mado por seus conterrâneos. Será pois, de grande ale
gria, não sé! para os seus, como para a cidade de Biguaçu,
a data que hoje transcorre.

--o--

Clube 12 de Agoslo
AVISO AOS ASSOCIADOS.

A DIRETORIA RESERVA-SE O DIREITO, NAS
FESTAS BENEFICIENTES OU DE TERCEIROS, DE
VEDAR A ENTRADA A PESSOAS CUJA PRESENÇA
NÃO CONVENHA AO CLUBE.

REFERENTEMENTE A GRANDE REUNIÃO DE

DOMINGO, DIA 24, QUANDO SERÁ APRESENTADA
AO NOSSO MUNDO SOCIAL, A GRANDE ORQUES
.TRA ARGENTINA, "LOS BIG BOYS", ESCLARECE
QUE A VENDA DE MESAS É FEITA NA SECRETÁ
RIA DO CLUBE, 'DAS 8 ÁS 11 HORAS, DIARIAMEN-
TE, AO PREÇO DE CR$ 150,00.

OS CONVITES PARA PESSOAS NÃO RESIDEN
TES NESTA CAPI'l'AL, SOLICITADOS PELOS SRS.

ASSOCIADOS, SERÃO AO PREÇO DE: Cr$ 30,00.
"""""�""""'�

ponto

I
ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
.

- dr. José de Lerner Ro

drigues, Diretor do Hospi
tal "Nereu Ramos" e pes
sõa muito relacionado em

nossos meios políticos e so

ciais;
sra, América Gonçal

ves da Luz Veiga, esposa
do dr. Afonso M. C. da Vei

ga, alto funcionário do Mi
nistério da Agricultura;
- sra. Athiná Fezelikis

da Silva, esposa do sr, Aca
cio Silva, funcionário da
firma Carlos Hoepeck S. A.
- sr. Joél Mancelos Mou

ra, do ato comércio desta

praça e destacado despor
tista nautico
- sr. João Carlos Mortiz,

comerciário
- sr. Paulo Marte da

Silveira
-

.
sra. Maria Lamego,

esposa do sr. Mário Lame

go
- sta. Norma Ortiga

Couto, filha do sr. Eurico
Couto
- ata. Eunice Maria Fer

reira
- jovem

midt

,

- jovem Durval Melquia
des de Souza Junior
- sr. Vitor Cardoso

FAZEM ANQ� AMANHÃ:
dr. Eurico Klettern

berg Couto, advogado
- sr. Eurico Hosterno,

funcionário do I.B.E.U.
- sta. Yolanda Luiza

Georgi
+», sra, Francisca Coelho

da Silva, esposa do dr. AI
rredo Damasceno da Silva,
idvogado em São Paula
- menino João.. filho do

saudoso conterrâneo sr.

Ubaldo Abraham;
- sra, Ana Rita Macha

do Linhares, esposa do dr.
Lauro Luiz Linhares, Pro
curador Fiscal do Tesouro
NacionaI, neste Estado;
- menina Eliane, filha

do sr. Walter Cardoso·
- sr. Raulino Horn Fer

ro, f'armaceutico
- sr, Paulo Silva, Chefe

da Oficina Mecanica da

Imprensa Oficial do Esta

do;
- sr. Anastácio Katecips,

alto comerciante;
- sr. Edgard Carneiro

Sobrinho
- sra, Walkyria Ramos

Moura, esposa do sr, Mano
el Moura;
- sra, Ester SaIles da

Silva' Vieira
- sta, Walda Maria Ber-

Alberto

nardes
sta. Herminia Pache-

co

NASCIMENrrO

Está em festa o lar do Sr.
Darci Antunes da Cruz e de
sua exma. esposa 'D. Ruth
Kin el da-Cruz, com o nas

cimento de um robusto ga
rotinho a quem deram o no

me de uno, ocorrido ontem
em sua residencia, á rua

Rio Grande do Sul. 27, nes
ta capital.

VIAJANTES

Da Filá di Bel'nadi
Acompanhaeda de seu es

timado neto Academico Pau
lo, que retorna ás aulas da
Faculdade de Medicina', de
pois do goso de merecidas
férias, segue amanhã para o

Rio de Janeiro, em avião da
Panair, a passeio, a Exma.
Sra. Da. Filó di Beruadi,
estimada esposa do Sr. Far
maceutico João di Bernadí
proprietario da Farmacia
Homeopotica.

� __ E2!2 •

ADHEMAR VAI AOS ESTADOS UNIDOS
COISAS QUE UM·A

DONA DE CASA
Adhemar F'erreíra da SU- r-ealizados na Cidade do Mé

va, o notável atleta brasílel- xico. O antigo recorde per-

1'0 detentor do recorde mun- tenda ao russo Leonid Cher

dial do tríplice salto, reser- bakov, com 16,23 metros.

vou passagem no Clipper da

Pan American World Air-

ways que deixará o Rio de GEN JUAN VIGON
Janeiro a 25 do corrente com MADRID, 22 (U. P.) - Foi

destino a Nova Iorque. Cam- atacado de fostíssimo ataque
peão e recordista olímpíco, de hemíplegta, o general Ju
Adhemar Ferreira da Silva an Vigon, chefe do Estado

estabeleceu novo recorde Maior do Exército espanhol.
mundial ao pular 16,56 me- O estado do general, que tem

tros durante os Jogos Pan 162 anos de idade, é consíde-

Americanos, recentem e n t e rado extremamente grave.

DETESTA:

Sch-

tão, o câncer tem muitas i Preparação para Curso
vêzes a aparência de uma Superior Aceita alunos
iinfecção �anal - começa; PRF. 'O,TTO FRIEDMANN
por um �odulo ou caroço I Rua: Cristovão Nunes
indolor, que por isso, l!ão! Pires n: 21
preocupa o paciente ou pas-
sa despercebido. No entan-

to, se êsse nódulo não fôr Quarto de casallogo tratado, fatalmente
há-de alastrar-se e levar o
.

d i íd t
Vende-se por ótimo preçu

m IVl uo a mor e. beli
. .

t
. I

um 'e issimo cenjun o nara
Se sentir na face, no quarto de casal de im�bui
lábio ou no peito,. um I composto de cama, duas me�
p�queno caroço, nne-

I
sas (le cabeceira, um guarda

díatamente p r o c u r e .

roupa grande e um eamlseí
mostrá-lo ao médico. I

ro sapateiro.
- SNES. I Telefonar - 6225

'�lP";;"'�'''A<��'q�lI,�:;''·'
.
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MORTOS E fERIDOS EM CONFllTO

Paredes encardidas

advogado Chales Chichakh',
primo do general, e ficou

gravemente ferido o sr. Was

sel Horani, irmão do líder do

Partido Socialista. Foram

igualmente feridas outras

cinco pessoas.

DAMASCO, 22 (U. P.)
No transcurso de violento
conflito ocorrido ontem na

cidade de Hama, entre par
tidários o antigo presidente
a República, general Chi

chakly, e membros elo Part.l

do Socialista, foi morto o

LIÇÕES DE MATE
Mi\TICA E FíSICA

COMPRO

COBRAIJOR Maquina de escrever usa

Precisa-se de um cobra- da tipo portatil - Ofertas

dor, que seja ativo e enér- nesta Redação.
gico.
Tratar na "A MODE

LAR". RUIU
ROMA, 22 (U. P.) - Ruiu

uma parede e parte de um

arco dos antigos banhos ro

manos do imperador Cara
cala.
A polícia atribui o aciden

te ao fato' de a estrutura
haver ficado enfraquecida
por motivo de um raio que
caiu ontem sobre ela du
rante uma tempestade.

- A obra foi construida há
1.800 anos.

no interior da casa ...

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

por ISSO, a dona de
casa experiente tem na

cozinha um

Preceito do Dia
. APAR:ÊNCIA QUE ILUDE
A moderna cirurgia, os

raios X e o radium assegu

ram a cura do câncer, quan
do descoberto no início. En-

Maior capacidade de aspiração.
Mais fácil de limpar-se o Luz
vermelha indicando quando
está ligado a Pintado com e s

malte creme especial- não risca.

Eletrotécnica Ind. Com. S.A. -
Rua Tenente Silveira na .: 24. --

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

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 ralecímento de seu pranteado esposo, pai,
sogro, avô e bisavô MIGUEL DA SILVA LEAL.

Exprimem especlaímente a sua .gratidão aos desvelados

médicos assistente Drs. Newton d'Avila e Polidoro Santia

go; aos Drs. Danilo Duarte Freire, Artur Pereira e Oliveira

e Jcaquím Madeira Neves; ao ilustre Provedor Desembar

gador João da Silva Medeiros Filho, aos Irmãos ela Irman

dade do Senhor dos Passos e as venerandas Irmãs e Enter
meíras do Hospital de Caridade, pela atenção e 'pelo cari

nho com que cercaram o doente e as pessoas de sua família.

Conviclam ainda a todos os parentes e pessoas de suas

relações para a missa de 70 dia pelo sufrágio da alma do

If_alecido, a �er lugar na C�tedral Metropolitana, às 8 horas ..............,.....,...

ele terça-ferra, 26 de abrtl,
_UIllIIP.�_'"

DR. ORLY M. FURTADO

Cirurgião - dentista
CLINICA DENTÁRIA de

CRIANÇAS e ADULTOS
Cursos recentes de espe

cialização no Rio de Janei
ro ODONTOPEDIATRIA
- PONTES MóVEIS
RADIONTIA Atende dia-
riamente, com hora mar

cada, das 8 ás 12 e das 15
ás 18 horas.
Rua Felipe Schmidt 32

Edificio Amélia Neto.

I
P A R T I C I P A ç ·Ã O

DARCI ANTUNES DA CRUZ e RUTH InJ.UMEL DA CRUZ

Participam aos parentes e .amígos, o nascimento

de seu filho UDO, ocorrido em sua residência à rua

Rio Grant\e do Sul n. 27, no dia 22 do corrente.

AUMENTANDO
WASHINGTON, 22 (U.P.'

- Dizem que por 178 votos
contra 174, a Câmara dos

Representantes aprovou pro
jeto de .Ieí, prevendo o au

mento ele 8,2 por cento nos

salários de 500.000 funcioná"
rios dos correios.

SR. AYltTON LUCIANO CONCORDATA
FRANCO I PARA FUSÃO

Acha-se ha dias em a nos- OTAWA 22 (U. P.) - As
sa capital, vindo de Curíti- duas mal�res organizações
ba, afim de assistir ao lan- operárias do Canadá, que
çamento dos filmes do Fes- reúnem um milhão de ade
tival da Metro Goldwyn
Mayer de Brasil, o sr. Ayr
ton Luciano Franco, digno
sub gerente da filial de
Curitiba"

IPÊ - CIBIC S./A.

BOMBONS - CARAMELOSrentes, concordaram com os

princípios que deverão ser

vir de base à sua fusão, pre
vista para o comêço do ano

de 1956.

e Chocolates

Rua Deocleciana, 59 - Caixa Postal, 738 - São Paulo
----------------�----------------

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
"I

•••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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utaráas regatas de hoje

Na cidade de Blumenau a sua realiza-
I

ção, com a participação das seleções
de Bhnnenau, Brusque, Joinville e Rio
do Sul- Atletismo, Xadrês, Futeból e

Pedestrianismo

MONTEVIDÉU, (V. A.)
- À história futebolística
brasileira foi juntada mais
um capitulo glorioso, na

tarde de terça-feira no Es
tâdio Centenário. A faça
nha coube- ao Flamengo,
que, defendendo em terra

estranha, a sua condição de

bicampeão, fê-lo, de forma
brilhan te, ratificando, por
outro lado, o poderio de fu
não se traduziu somente no

tebol nacional.
A vitória do ruronegro

foi deveras sensacional,
pois, a sua superioridade
marcador, mas também na

, melhor conduta no gramado"
no momento preciso.

O conjun to da Gávea,
após vinte e três anos de
ausência retornou a Monte
vidéu e colheu um triunfo
que, jamais será esquecido
pelos desportistas uru

guaíos, pela forma Com que
foi conquistado, com todos
os fàtôres contrários: cam-.

Flamengo, que, inicialmen
te revelara desajuste nas

suas diferentes linhas, dan
lével a sua volta na capí
rol consignasse dois ten
tos, vantagem de grande
expressão em se tratando
de uma pugna entre equipes
de idênticas condições téc

nicas, não se atemorizou
diante da vantagem do ad
versário.
Passado o mau período, o

rubronegro foi crescendo
de produção e, em seguida
assumiu o contrôle da par
tida. O seu maior desem

penho teria que ser recom

pensado, como de fato foi

e, de dois a zero, o "pla
card" passou para dois a

dois.
O clube brasileiro, igua

lando o marcador, não se

deu por satisfeito, contínu
ando a perseguir o "goal"
da vitória, o que foi conse
guido, coroando os esforços
dos defensores do bicam-

RIO, 22 (V. A.) - O Mi

lano, da Itália, declinou do
convite formulado pela C.
B. D. para tomar parte no

torneio internacional que
está previsto para ter lugar
!lOS meses de junho e julho
do corrente ano.

Todavia, a eclética envi
dará todos os esforços no

sentido de conseguir a parti
cipação de outro clube ita
liano.
Com a finalidade de acer

.ar a vinda de equipes que
lisputarão o referidq ter
leio bem como as exibições
da seleção brasileira, em

iampos europeus, no próxi
mo ano, viajará amanhã pa
ra o Velho Mundo o sr. Ja
.lOS Lengyel. O emissário da
�. B. D. leva instruções no

:entido de contornar as di
:iculdades até então surgi
das para a participação dos

Valério treinando com agrado na equipe vasc3:ina:
o

centro-médi.O
Valério continúa treinando e

conven-j
num dos centros mais adiantados do país sua estupenda ,Suas atuaçoe.s no a�o passado, pe�a sua conduta ím-

cendo de ensaio para ensaio na equipe do Vasco da Gama, classe, pecavel, lhe vale.Iam o titulo de melhor elemento do Cam-

sob as ordens de Flávio Costa.
-

Valério é, inegàvelmente, um grande jogador. Chuta- peonato da Capital.
. .

dor emérito excelente driblador e possuidor de notável espí Esperançoso e confiante nas suas possibilidades, o ótí-

A noticia enche de satisfação os inúmeros fans do po- rito de luta, o "pivot" paulaíno bem mereceu a oportuní- mo "player", por certo que brilhará, recebendo, então, um
pular e eficiente médio do Paula Ramos, que estão torcen-' dade de realizar um pe�ío�o de experiências no grande gre- vantaJ?so co�trato.

. ,_ ,

do para que êle seja contratado, passando a demonstrar mio da Capital da República. A ele, pOIS, os nossos votos de mUlto eXIto.

OS JOGOS, REALIZADOS NA_ VÁRZEA
Palhoça - Mauro Ramos x Cruzeiro - 3xO.
Palhoça - Guaraní x Caiçara - 3x3,

Santo Amaro - Oaramurú x Independente - 2x1.

Estreito - Internacional x Ipiranga - 5x3.
Barreiros - Riachuelo x Balneário - 7x1.

Estreito - Atlântida x Associação - 2x1.

Capital - Avante x América - 4x3.

Vitória dificil do Avante, frente ao Ibnérica
Domingo último, Avante e América jogaram na Praça

General Osório um match corrido e equilibrado. No fínal o

placard assinalou quatro a dois para os do Avante,
Foi uma vitória difícil que se justifica de certo modo,

pelo.._ºf)ortunismo dos rapazes do Avante. Sob outros as

pectos o match apresentou perfeito equilíbrio. E poderia
mesmo dizer-se que um empate não cairia mal ao rím dos

'noventa minutos. Contudo os do Avante aproveitaram bem
as quatro chances que tiveram.

O primeiro período do jogo terminou favorável/ao A-

vante por dois tentosa zero,
-;

No final o Avante venceu o América pela contagem de

4x2. Gols de André 2, Nivaldo e Rui para o vencedor e Beto

2 para o América.
A maior figura da partida foi o center-half André,
Também se destacaram na equipe vencedora Delmo,

Rui, Tarquino e Telmo.
A equipe vencedora assim esteve formada: Delmo, Oríl

do, e Valter; Tarquino, André e Rui; Tito, Nivaldo, Telmo,
Me,zo e Nilton.

Internacional 5 x .Ipínanga 3

Realizou-se, domingo, no campo do Sete de setembro
no Estreito, o encontro entre as equipes juvenis do Inter
nacional e Ipíranga. O Internacional realizou domingo seu

primeiro jogo, a contento, vencendo o seu antagonista por
5x3 após uma bela partida, Os tentos foram marcados por
Miro 3, Vânio e Alceu para o Internacional, que formou as

sim: Joél; Bicho e Cabrera; Miguel, Alceu 'e -Maurínc: Pé
de Leque, Ledo, Vânio, Lio e Miro. O 10 tempo terminou
'com o placard favorável ao Internacíonal por 4x1. Tendo
todos os jogadores àtuado a contento.

O Internacional que obedece a orientação técnica do
sr. Gílbertç Nahas, comunica por nosso intermédio que a

ceita convites de todos os seus co-irmãos.
Mauro Ramos 3 x Cruzeiro O

Na Palhoça defrontaram-se as fortes equipes do Mau
ro Ramos versus o Cruzeiro local.

Saiu vencedora a equipe visitante pelo amplo marcador
de três tentos a zero, Gols de Dorival, Niltinho e Erado.

No primeiro tempo a equipe visitante já vencia por doia.
a zero.

O Mauro Ramos esteve assim constituido: Portela; Ní
zo e Joel; Orly, Edsom e Valdo; Dico, Eraldo, Dorival, Níl
tinho e Mauricí.

Como árbitro do encontro runcíonou o sr. Waldemar
Silva que correspondeu.

PRIMEIRO CAMPEONATO CATARI
NENSE DO ,SESI

CONSEGUIU O fLAMENGO A MAIS,.
BONITA VIIO'RIA INTERNACJONAL

O-ESTES ULTIMaS ANOS

Vai ser realizado, graças aos esforços de uma pleíade
de esportistas, o Primeiro .Campeonato Catarinense do

SESI, nas seguintes modalidades: atletismo, xadrês, tuteból
e pedestrianismo, disputadas pelas seleções de Brusque,
Blumenau, Joinvile e Rio do Sul.

.

Foram marcadas as datas de 30 do corrente e 10 de

Maio para a, sua realização que terá por local o magnifico
estádio do Grêmio Esportivo Olimpico, na adiantada cida

de de Blumenau.
O programa está assim organizado:

SÁBADO- (30 de Abril)
10 _ 18,30 horas - Desfile pela Rua 7 de Setembro ao

Estádio do G. E. Olimpico.
, 20 - 19,30 horas - Juramento dos Atletas.
" ,30 - 2000 horas - Início do Campeonato de Futeból,

entI:e BLUMENAU e JOINV:ILLE - 'BIit1JSQUE.. e RIO DO'

SUL.
40 - 20 30 horas - Inicio do Campeonato de Xadrez.,

.

DOMINGO (la de Maio)
5() - 8,00 horas - Missa Campal no Campo do G� E.

Olímpíco, celebrada por Frei Braz Reuter 'O.F.M..

60 - 14,00 horas - Inicio do Campeonato de Atletismo.
70 - 19,00 horas - Final do Campeonato de Futeból.
80 - Entrega dos TROFÉUS e MEDALHAS aos vence-

dores.

zrêmlos europeus.
AS DATAS

Segundo apurou a repor
.agem, a'C. B. 'D. propõe as

.eguintes datas para os [o
;os de sua equipe:
Abril - Dia 4, em Lís

'ioa ; dia 14, em Londres;
iia 22, em Budapeste; dia

. �9 em Roma.
As entidades dos paises

em .que jogar a equipe na

cional se comprometerão a

-etr ibu ir, Com suas repre

.entações, a visita do qua
iro brasileiro, também em

1.956.

INICIA-SE HOJE A DISPUTA DO TOR
NEIO QUADRANGULAR "TTE.-CEL

COSTA UNO SOBRINHO"

Escreveu P. APOSTOLO

po, assistência, clima, e peão. E, assim, o Flamen
etc., o "XI" carioca não se go marcou de forma índe
impressionou e atirou-se à léveu a sua volta na capi
luta com o firme

prOPóSito,,'
tal uruguaia obtendo uma

de superá-los. vitória que, não é sua uni-
Revivendo a sua tradi-, camente, mas do futebol

cional fôrça de vontade, o brasileiro.

EM JOINVILLE O JOGO fiGUEIRENSE
X CAXIAS FINALIZANDO O TORNEIO
TRIANGULAR DE FUTEBÓL

Transferido do dia 3 do corrente, por motivo de força
maior, realiza-se, hoje, a rodada inicial do Torneio Qua
drangular promovido pelo Oswaldo Cruz F. c. e denomina
do "Tte-cel. Costa Lino Sobrinho" em homenagem ao dis

tinto mílítar e esportista pela sua recente promoção.
Quatro clubes dos mais destacados da várzea floríanó

politana disputarão o torneio. São eles: Taubaté, América,
Balneário e o clube promotor.

Esta tarde, com início às 15 horas, inaugurando o tor
neio quadrangular bater-se-áo Oswaldo Cruz e'América, os'
quais prometem um espetáculo repleto de lances emocio
nantes.

A segunda rodada está marcada para o dia 10 de maio,
com o jogo entre Taubaté e Balneáriõ.

Local: Estádio do 140 Batalhão de Caçadores, no Es-

HISTORIA DE UM GRANDE CLUBE
Duas vezes o Fluminense se lancou

,

em dificuldades pare que nada pu-
dess-e-sofrer 0- conceito do Brasil

(Conclusão)
ALGUMAS DAS GRANDES! bem compreendido, amplia-
FIGURAS DO CLUBE do e executado por Arnaldo
Além de Oscar Cox, figu-, Guinle.

ra ímpar na vida do clube, OS PRESIDENTES
pela sua condição excepcio- Até hoje, foram êstes os

nal de pioneiro, o Flumi- presidentes efetivos que te
nense possui centenas de, ve o Fluminense F. C. e os

nomes dignos do maior res- periodos em que permanece
peito e da maior admiração, ram à frente dos destinos

Devido' às fortes chuvas que na última semana l'ln-'
treito. pelo muito que fizeram pe- do clube:

, charcaram bastante a Capital, dois grandes encontros dei-

Q OU SEXTA fEIRA O ENCON
lo clube e pelos esportes do:

xaram de ser realizados, em ambos intervindo o Figuei- UINTA -
.

"

- Brasil. Arnaldo Guinle é um
rense, o categorizado campeão da Capital que se esforça no dêles .Grande presidente,
intuito de apresentar bons espetáculos futebolísticos e não TRO FIGUEIRENSE X IMBllUBA esse nobre esportista teve
prívear os aficionados de aos domingos assistirem ao es- .', . atuação destacadissíma no
Porte-rei. Segundo soubemos de fonte digna de todo crédito, o ,.'

t·
.

I. cenarro espor IVO naCIOna.
Ontem conversamos com o técnico professor José Ba- amistoso Figueirense "versus" ImbItuba, que por duas ve-

Af d Ctt. " .'
t

.

t onso e as ro ou 1'0 no-
rão, que com grande empenho e eficiência vem cuidando zes sofreu adiamento, sera realízado possívelmen e qum a

.

'

do preparo físico e técnico dos jogadores do Figueirense. ou sexta-feira próxima, tudo dependendo das condições fí- me glorloso, que se �or�ou
Informou-nos o excelente "coach" terem as diretorias sícas-rdos .Iogadores-que-quarta-feíra jogarão em Joinville, uma das .colunas b,r�sIleIras

do Figueirense e dei Caxias acertado a realização do prélio enfrentando o poderoso esquadrão campeão cata.rinense d01 do Flt�mmense. Mano Polo,
final do Torneio Triangular de Futeból em disputa da ri- Caxias, em disputa do Torneio Triangular de Futeból. esportista de grande enver-

quíssima Copa "Presidente Braz Alves". -' g'adura, ,com um passado
O jogo, que deixou de ser realizado segunda-feira úl- CAMPEONATO -VARZEANO DO brilhante. Alaôr Prata, pre-

_ sidente absolu.tamente inte-tima, será, de acôrdo com os entendimentos havidos entre
paredros dos dois clubes alvi-negros, efetuado na próxima PALMEIRAS _ gI�ado nas tradições do F.iu-
quarta-feira, à luz dos refletores do estádio do Caxias, em mmense. Fred C. BrowI o

Joinville, onde é esperada uma grande arrecadação. Finaliza na manhã de hoje, no campo do Largo Ge- grande organizador. Cunha
Disse-nos !llais o professor Bar�o que seu conjunto neral Osório, o 1° turno do Campeonato Varzeano pro- Freire, o semeador inteli-

pross�gue treinan
..
do e progredindo, esperando dar o máxi-,. movido pelo Palmeiras, sendo estes os jogos programa- gente e -de grande visão, que

mo por um resultado satisfatório frente ao experimentado dos: .; delineolJ 'e iniciou o grande
"onze" que com tanto brilho e merecimento levantou o tí-I As 8 horas - Palmeiras x Curitibanos. plano çle remodelação do
tulo máximo do futeból barriga-'verde de 1954.' As 10 horas - Universal x Ferroviário. .Fluminense, plano que foi

CONGRESSO EUCARIS
TICO. A Real já está acei
tando reservas de passagens
para os que desejam tomar

)arte no Congresso Eucarís
tico. Não deixe para ultima
hora, faça desde já sua re

serva.
-

O eficiente centro-médio lo grande player incorreu em

Valério, presentemente em falta, tendo sido pelo públí
experiências no' Vasco da co presente ao match muito
Gama, do Rio, foi protago- lamentado seu gesto.
nista, por ocasião do prélio Na ,mesma pugna, quando
Seleção x Palmeiras (Blume- poucos minutos faltavam I!.a
nau), de um incidente cOm ra o seu termino, outra cena

o .médio Zé' Gaucho que foi veio empanar o brilho do
atingidO violenta e proposi,· jogo, sendo protagonistas
tadamente por um ponta-pé Adão e Sadinha. Como divul
daquele, tendo o árbitro 01'- gamos, o dianteiro, palmei
denado ao defensor' do Pauh. rista foi vítima de estupida
Ramos que. se retirasse do agressão por parte ào médio
gramado e não mais' voltas- gaucho que lhe vibrou um

se. Foi a primeira vez que soco em pleno rosto, sendo
socorrido e medicado, não.
mais retornando ao gramado
enquanto ao agressor era a

pontado pelo árbitro Oswal
do Meira o caminho da cêr
ca.

Sexta-feira última o Tri
bunal de Justiça julgou os

dois casos.

Valério foi multado em

Cr$ ·300,óo e- Adão .suspe,nso
por 90 dias.

"�:

MULTA DE CR$ 300,ao PÁRA VALERIO
E SUSPENSÃO DE 90 DIAS

PARA ADÃO

". INTERESSANTE PUGNA INTERMUNICI'PAL, REUNINDO AS EQUIP_ES DO USATI, F; (" DA CIDADE: DE TIJUCAS E
DO IPIRANGA, DESTA CAPITAL, ASSISTIREMOS NA TA'RDE _DE HOJE,. NO EstADIO DA, V IL A OPERÁRIA DE
SACO DOS LIMÕES. O CHOQUE VEM SENDO AGUARDAD.O COM GRANDE INTERESSE. E O?, MAIS -VIVO ENTUSI
ASMO PELOS. A.fICIONADOS. COMPAREfAM lODOS ,AO �STADIO DO 'I�IRANGA �ARA DAR A· SUA CONTRI-i,; ;J�AQ��AQj�HBóLMi�ºº�DLNOSSA TERRA. PREÇO úNICO: CR$ 4,00.

..
.. .. .

.

·-�5:BJi:::;\i�:i0g·;:,:;{±�k:·j.(ó -;��1:�i0Wqyj}�'.�ffl#:E:-: -:::',�-)ú;�'���b:�: _',' ;::�."
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

DE PITIGRILLI

No Estaleiro
• MECANICOS

SERRALHEIROS

Telefônes: 2.266 e 2.212.

•

Agora também em

•

FLORIANóPOLIS

a "deliciosa"

Escolinha
Cursol rápido.

-k��_
AULAS

no Clube DOZ8
de Aoosto

Rua João Pinto, 6

baixo, um cartaz dizia: "Sõ-? propostas, no campo do seu
mente para Homens". trabalho quotidiano, preme

..Buenos Aires - (APLA) Um senhor se deteve; de- tendo-se a justa recompensa
- Não sei se a história da pois dois; que coisa peca- a cada idéia que fizesse rea
tabaqueira do alquimista minosa revelava aquêle bu- Iízar uma economia de tem
Aloysius e autêntica ou in- raco? Formou-se uma mul- po, de cansaço e de matéria
ventada. O importante, po- tidão; o caminho se conges- prima. Os inimigos do que
rém, é que tenha permaneci- tionou, a rua ficou bloquea- é novo, os medíocres an
do simbólicamente oculta da, os transeuntes já não po- quilosados pela rotina, en
durante alguns séculos. Não diam circular. Quem conse- colheram os ombros artrí
esqueçam.os que os bisavós guia colocar o ôlho no bu- ticos. Mas a "General Mo
de nossos bisavós não sen- raco indiscreto se afastava tors" entregou aos operá
tiam necessidade-urgente de rindo e os outros queriam rios dois milhões de dóla
progresso e· simplificação. saber porque. As senhoras res, em trinta meses; uma
HabJtuad(j)s, há milhares de não ousavam formular per- mulher encarregada de pro
anos, a se deslocarem com guntas. mover as vendas ganhou ...
a velocidade do cavalo, não No interior da vitrina, não 21.000 dólares por haver su
sentiam ansias de maior ve- havia mais do que um co- gerido que se substituissem
locidade ; a nobreza do arte- [lar in hn de homem sôbre as duas cintas de papel por
sanato não antecipava o de- uma pilastra de madeira, uma só e um

- operário de
seio da fabricação em série. coberta com veludo verme- Filadélfia cobrou 250 por
A máquina foi durante lho, sob os raios de quatro sugerir que se mudasse a

muito tempo um ínstru- refletores. A marca dêste cera dos pavimentos. E por
--< mento rudímentar ; a êra colarinho se tornou céle- que 250 dólares? Como se

industrial começa em 1764 bre. pode calcular o valor de
com com a máquina a va- "A idéia é tudo" _ di- uma idéia? No ano anterí
por de Watt, a pilha de Vol- zia Angelo. 01', o proprietário tinha pa
ta foi de 1801, a quimica co- Sem dificuldade, conven- go' justamente 250 dólares
meça com Lavoisier, ás vês- ceu a um grande sapateiro em medicamentos e médicos
peras da Revolução Fran- que lhe pedisse uma idéia para tratar os operários que
cesa, os balões dos irmãos para fazer parar ós tran- tinham dado escorregões
Montgolfier são da mesma seuntes diante das numero-

I
naquele soalho lustroso e

época, a cuberta
"

hipnótica sas lojas que possuia na cí- 'encerado à moda antiga.
de Mesmer hipnotizava as dade. E Angelo inventou pa-I Esta é, pois, a última pa
"verveilleuses" e os "íncroy- ra êle um pequeno martelo lavra como reconhecimento
ables" do Directorio Ale- invisível acionado elétrica- no valor de uma idéia. O
xandre de Humboldt deixou mente que dava três ou qua- caminho tem sido lento. A
dizer, pelo Papa Pio VII, tro pancadas no viaro, cada primeira lei sôbre patente

I

contemporanêo de Napoleão, quinze segundos,
.

como re- de invenção foi promulga
que os meteoritos eram pe- clame. O público parava da; na Inglaterra,' em 1623.
dras ígneas que caíam de perguntando a si próprio A França esperou até 1791
uma rachadura da abóbada donde provinha aquele rui- para fazer o mesmo e a Há
celeste. do e para descobrir sua orí- lia até 1826. De vez em

Antes desta época, os ho- gem examinava a vitrine e quando, há alguém que, por
mens se contentavam com o observava os preços de ".c"" uma dístorsão mental ou

que tinham, com o que sa- luta concorrência. pelo prazer de sustentar o

biam e com a forma em que Em 1931, sugeriu a um contrário do que é eviden- --.--------------

Vi����nto, para que pro- �:d:�;:�z ci:ee�:�:��!�Oa I�::� t�:�o�eJ�:�:�:, eC:n�I�� Alb'e'f·t EI·DstC·I·Ocurar mais? A invenção da que apresentava um asno o indivíduo... Oh! Coletí-
imprensa e a Bíblia de Gu- chorando, de

.

cuja boca vidade... Dá vontade de I
tenberg, o primeiro sábio saía a frase: "Eu não vou gritar, parafraseando as

em tipografia, proporcio- vêr êsse filme porque sou palavras de Madame Ro
nararn infindas inquieta- us asno". E como o tauma- lan d, ao subir ao patíbulo:
ções ao Papa e ao Rei e o turgo da publicidade sabia ó coletividade, quantos cri- A. Seixas Netto'
tear de Jacquard provocou. que, o .recfame quem. faz é . mes se com.etem. em teu no-I Nascido a 24 de tn�i.o de

o desemprêgo dos tecelões o público e que o segre-I me! E o mfehz sustenta ,1879, em UIm, - Würtem
de Lion. Não é de estranhar, do está em provocar comen-

I

que uma idéia deve passar
I
berg -, Alemanha, Albert

portanto, que os nossos an- tários sobre sí ou sôbre a' automãticamente para o do- Einstein, o 'legislador da

tepassados sentissem um própria mercadoria cerca-
I mínio público. I Relatividade, morreu ontem,

horror sagrado e um horror va-se de uma atmo�fera de I Na Expoaição Internacio- 118 de �bril, 1955, ao� 76

profano contra as idéias originalidade. Na porta do 'nal de Londres de 1862, um anos de Idade, em Prínce

progressistas e as novída- "Abran sem bater, porque
I economista paradoxal, Mi- ton,

.

Estados Unidos da
des. não temos tempo a perder,

I chel Chevalier, propôs a América do Norte.

Desenca.deada a corrida para abrir-lhes a porta". anulação das' patentes de Sua vida, para a Ciência,
das invenções, do "achado", xxx invenção, dizendo que uma �icou'. já �gora sen: �oder
e do truque genial, os ho- A "Caixa" das idéias foi idéia que ocorreu a um po- Ir mais adiante, delimitada
mens inteligentes se adap- sistematizada nos Estados.

de ocorrer a o�ltro e que o I entre ?uas equaç�es funda
taram ã épocav para não fi- Unidos. Os engenheiros e os lautor não tem mais vanta- mentais do U'n

í

v e r s o :

cal' para trás. A publicida- diretores das grandes fá-I gem a não ser a príorida- E-Nc2, (Teoria Geral da
de se superou a si mesma, bricas pensaram que o ope- O processo mais avan-I Relati_vidade), � Rik-O,
bateu seus próprios recorda I rário, por seu contacto con- çado para dar valor a uma I (Teo�'Ia _

Generahzada
�

da
do dia precedente, aumen- tínuo com a máquina e o idéia é fazer com que ela Gravitação). Dentro desse
tan do suas'mensagens, so- I conhécímento dos gestos seja paga "a forfait" ou pre- ,período, Einstein dis.tende�
brepondo côres aos dese- que repete todos os dias, po- tender uma participação nos

I
e .demat·cQll a� �r�ntelras fI

nhos, acrescentando a su., de propor modificações e lucros. Se o pequeno J�an- jl1ltas mas lllmltadas do
gestão da palavra ao' re- aperfeiçoamentos. É o tri- le-pied-bot, ao introduzir

I
Cosmo.

_

cIam�: i�ventou, .0 "slogan". unfo da prática sôbre a seu inv�n�o n� tabaqueir.a· As tentativ�s �e conhec�
Um �tahano gemaI - bas- teoria. É a experiênci� que

do alqUl:ll1s�a, tIve.ss,e. escn-,mento do UnIVeISO, expel'l
ta dIzer que era um napo- vence a universalida'de, por to tambem esta IdeIa vale I me�talment� .

buscada por
litano - depois de ter fei� dois a um. Foram colocados um escudo", o distraído alo, Gahleu, cQdlflcada por New
to jornal durante muitos nos escritórios pequenas quimista Aloysius a teria ton, e q u a c i o n a d a por

anos, esta escola que abre caixas como do correio e os
tomado a sé.rio � a �aldeira : Ma�w�ll-Lore�tz, calc.ulada,s

as portas do sucesso, foi a operarlOS foram convida- a vapor terIa SIdo mventa-I por Mmkow�kl e Pomcar�,
Paris, no começos do sécu- dos a depositar nelas da uns séculos antes de Pa- foram soluclOnadas e teorI-

suas .'
d E' t'lo, e abriu um escritório de pino O êrro do rapaz fOI za as por ms em que,

publicidade que denominou, VIDA NOVA SEM TEMOR oferecer a sua idéia llratui-
I
núma composição matemá-

Cerebro. "El Cerveau", diri- PARA OS HOMENS tamente. tica dificilmente superável
gido pelo. professor (não Hoje todG homem- pode
era professor) 'Hugh O ser 100% viril e pode ser
Stelyus (seu nome era Er- pai, mesmo sofrendo de dis
nesto d'Angelo) era um es- turbios de origem nervosa,
,critório de idéia à minuta: fisiológica, de nascenÇa e

tôdas as manhãs, faziam fi- de idade.
la em seu atelier os com� Es.ses disturb.ios são ago
pradores de idéias que êle ra completa e cientifica
vendia a um franco, um mente corrigidos por novos

francos por dia, porque êle médicos, Peça.. GRATUITA-
1l:ste comércio lhe rendia 99 MENTE, mais informações
francos por dia, porque êlef à Caixa Postal 8536 - São
não vendia mais de 99, re-

----....------------------------------------------------------------------------.--------

servando a centésima para
iniciar as vendas do dia se

guinte. A guerra de 1914 e

a ameaça da invasão ale
mã o aconselharam a afas
tar-se de Paris e transferir
para Milão a sua florescen-

_..

te empresa. Um fabricante
de colarinhos lhe pediu uma

idéia.
- Deixe que eu mesmo

faço a coisa - respondeu
lhe o diretor do "Cerveau".
No dia seguinte, a vitri

ne da casa comercial esta

va Coberta com um pano ne

gro colado ao vidro, com

um buraco no centro. De-

Dna. GUIOMAR SANT'ANNA.
famosa nutricionista que
dará as aulas da Escolínha
Walita em nossa cidade.

A partir do próximo dia I estará
em nossa cidade a famosa Escolínha Walita I
Inscreva-se hoje mesmo! O, curso é rápido,
inteiramente grátis e está a cargo da famosa
nutricionista Dna. GUIOl\tIAR SANT'ANNA
de São Paulo. Você aprenderá inúmeras
receitas deliciosas e ainda receberá
um sugestivo diploma!
• Centenas de novas receitas
• Seg.J'l!),dos do cozinho, mo�erna
• Manejo dos'C1p.orsJhos.WCilita

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

.'.itt,lti'r'io / O niÍlToero de ·1'a.':J1.' ,; limitado. /\";0 perca tempo.'
, '

('pll1liclé' ,)UQS amiga» e 1,,·í depros-.« !a::PT s ua inscr.r ào num dêstes e.nJcreçu:s:
- Machado e Cia. S. A. - Rua Saldanha Marinho
- Oscar Ammon - Rua Tiradentes, 12

Si! veira, 24 - Instaladora de Fpolis - Rua Trajano, 11

Pereira Oliveira e Cia. - Rua Cons. Mafra, 6
Carlos Hoepcke S. A. - Rua Felipe Schmidt
Eletro Técnica Instaladora S. Ao - Rua Tenente
Casa Eletronica - Rua Felipe Schmidt, 38

OUÇA PELA PRF-8 RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, TõDAS AS 6as. FEIRAS DAS 21,33 ÁS

22,30 O MUSICAL "QUANDO OS MAESTROS SE ENCONTRAM" J ..:�1
�"?�'Z. ..t:..�t c_c . ..:Ii1 ._. :�-- ;'"�'IIfl"

A ESCOLINHA WALlTA É UMA INICIATIVA DOS REVENDEDORES WALlTA DESTA CIDADE

A luz, uma das manifes
itações do movimento uni
versal e alícarce maior da
relatividade, fez-se comple
tamente conhecida como

fundamento da física moder
na. Dêsde 1905, deíxâra de
ser objeto de polémicas,
iniciadas nos primórdios da
experimentação positiva,
por Newton e Huyghens.
(Infeld é profundamente"
cientifico, quando afirma,
em nossos dlas, que: "Os
próprios ráios do sol, atra
vessando a vidraça, recor

dam as leis a que estão su

jeitos, de acôrdo com o de
sejo de Deus, Newton, Eins
tein e Heisenberg."). O pro
blema do periélio de Mer
cúrio, que, dês de 1945, de
pois de torturar o génio de

Leverrier, vinha causando
apreensão aos astrónomos e

po�do em. dúvida os seus
cou, depois, em maior ana-' mente para tal objetivo, pe.maIS refmados e exatos lise a curvaturâ do Univer- lo matematico italiano Le:cálculos de matemática, sO-, soo

'

I vi-Civita. As equações fi-
fl:e�l solução pr�n�a e defi- O Tempo e o Espaço, as- nais, _ compreensiveis, tal-mtIva 'pela RelatIvIdade-gra- sim receberam uma formu-- vez, no momento, para um

vitaç�o de E_instein. A céle- la �atemática de precisão. homem em cada um milhãobre dIferença entre o deslo- O Tempo absoluto, - me- _, foram resolvidas porcamento ,calculado, - 532 tafísico-, de Kant, cedeu Hlavaty, para servir de lisegundos de arco -, e.o lugar ao Tempo relativo, - gação entre os conceitos" deobservado, - �7,5 seg�ndos fisico -, de Einstein, que Campo-Unitário e o "quande arco -, deIxara, pOIS, de foi mais adiante, no seu co- tum".
ser um enigma para a as- nhecimento, demonstrando-o
tronomia. A curvatura da sob a 'forIn'a de continuum'
luz, ao passar pela borda

Espaço _ Tempo. As .geo
do disco solar, -- 1,75 se- metrias de Lobatchevski e
gundos de arco _:_, ,também
ficou prQvada nos eclipses

em idades próximas, definiu
e entendeu a máquina dos
mun dos na sua estrutura,
limite e finalidade.

Precisa-se
.Arafaca

TORNEIROS

I =

ElETRICAS M·Af\JUAIS

Alcon

psrcs todos os fins

• Qualidade .,. Precisão
• Segurança absoluta
• Assistencia técnica

• Peças sobressalentes

Ass.ociação dos Operários
e Carpinteiros Navais
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDJNARIA

,CONVOCAÇÃO
O sr. Presidente convida os associado-s e operários

em geral, para assistirem as solenidades de' entrega da
carta oficial em que esta Associação passará a categoria
de Sindicato, de àmbito estadual, e a' realizar-se rio pró
ximo Domingo, dia 27 de Abril, ás 9 horas, na sêde da
União Beneficiente e Recreativa Operária.

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

ALVARO M. DE OLIVEIRA - Presidente

DR.. '·NGLETTO
Diaga'Óstico-Trato. Cliníeo e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tislologia
Ginecologia - Obstetricia ,- Urologia - Endocrlnolol'ia.

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

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora ..

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

Hbrárlo: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pel� Manhã e aos Sábados atenderá sõmente com hora

marcada.

A moderna física do áto
mo, iniciada pelas equações
eletromagneticas de Max

Riemann exigiam a curva- well, e estabelecida pelos
tura do espaço, anterior-' trabalhos de Rutherford,
mente a Einstein, mas o cal- Planck, Bohr e Heisenberg,
culo tensoJ.'ial ainda não principalmente, r e c e b e u
havia sido apresentado por enorme progresso pelas so

Cayley e Silvester. O mago luções einsteineanas.
relativista, entretanto, com- Albert Einstein, finalmen
provou a süa extrema neces- te, estabilizou por alguns
sidade para a compreensão se.eulos o conceito de Uni
e cálculo do Universo, de- verso e legislou uma fisica
pois d'um inigualável tra-. nova adiantada de 100 anos
balho matemático sôbre a futuros.
gravitação. Esse homem notavel, esse

E, já por ultimo, Eins- mallnifico sabio, - que re

te in trabalhando na sua cusou há tempo, a presiden
Teoria Unitária da Relati- cia do Estado de Israel -,
vidade, - para resolver os morreu ontem como simples
problémas . complexos da professor.

\

gravitação -, utilizava-se Nossa homenagem ao ge-
,d'uma modalidade de cã;l- nio que fica e nosso respei
culo inventado, especial.' to ao homem que passou.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



. o J:STAPO Florianópolis, Domingo, 24 de Abril de 1955
----,-� . ...__- ---�-

1 compensador de partida para 30 HP .

1 lixadeira de fita .

1 motor elétrico Gal. Eletric de 30 BP pi
torno .

1 idem de 5 HP para a lixadeira .

2 motores elétricos para o conjunto de

serras .

1 prensa mecânica a frio com 1,30x1,20 ms.

1 secador de folhas com 2 motores .

1 conjunto de 2 serras circulares (esqua-
dradeíra) .

1 serra pêndulo com motor .

1 idem traçadeíra pi toras com motor de

O R A ç Ã O
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Deus Todo-poderoso, a consciência de tua presença 1 arm!ç�0�0:e�1ad�il:� ..

��'r� .�
.

fl:��t�
..

d�
ee suficiência, desperta-nos e anima-nos. Que esta certe- tôrno .

za de que estás à nossa mão direita com todos os recur- 1

sos da 'tua infinita sabedoria, nos conduza a uma obedi

ência feliz de gastar-nos e sermos gastos na alta missão 4

de levar o teu feliz mandamento perto ou longe. Em nome! 1

dêle. Amém. 112
I
4
1

x. x 2. A alienação não será feita por quantia inferior a

" �. ,
Cr$ 897.353,10 (oitocentos e noventa e sete mil trezentos e

- MENSAGEM REAL - Irradiando para os Ceus [cinquenta e três cruzeiros e dez centavos).

�o Brasil a Rádio. 'piário da Manhã" transmitirá, hoje, I
3. As propostas, de autoria dos próprios pretendentes

as 18,15 horas, mais um programa "MENSAGEM REAL", não se admitindo intermediários, deverão obedecer aos se

uma-palavra amiga, de coração para coração, de alma pa- guintes requisitos:
para alma, da Igreja Presbiteriana Independente de Flo- I - Estar contidas em envelope com a proposta em

Florianópolis para os Rádio-ouvintes. duas vias, envelope êste de; papel espêsso, fechado e devi-

Hoje, ás 10 horas, .haverá Escola Dominical, Culto damente rubricado no fêcho, pelo proponente, levando- em

com exposição da Palavra Divina, ás 20 horas. seu enverso, com destaque e clareza:

Todos são benvindos ao Templo da Rua João Pinto "Proposta para aquisição da Usina Piloto de Curitiba".
/ -

nr. 37, nesta Capital. .

I! - Nao apresentar rasuras, emendas, entrelinhas ou

ressalvas, devendo ser rubricada cada fôlha, e assinada e

datada a última, em que se indicará o enderêço do interes
sado.

II! - Fazer-se acompanhar da prova de haver o pro

Quem e o meu próximo? (Lucas 10 :29). Ler Lucas
ponente depositado na Delegacia Regional de Curitiba, a

importância de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).
10:25-37. IV - Conter declaração expressa de que o proponente

tomou conhecimento e está inteiramente a par e de acôrdo
O GRANDE mandamento diz: "Ama a teu proximo com tôdas as condições e têrmos dêste edital.

como a ti mesmo." Isto quer dizer:' Trata ao teu próximo 'v _ Os envelopes contendo as propostas serão publí
como te tratas a ti mesmo. De outro modo, não é verda- camente abertos e arrolados, às dezesseis horas do dia trín
deiro amor. Mas não podes tratar 'a todos os teus vizi- ta e um de maio do ano em curso, na sede da Delegacia

, nhos dêste modo, pois logo não terias nada para ti mesmo. Regional em Curitiba localizada à rua Carlos de Carvalho,
Por isto o doutor da lei perguntou a Jesus, onde colocar 136 -- 1° andar, onde poderão ser' obtidos outros informes,
a baliza e ainda obedecer a lei de Deus. A resposta de das 12 às 16 horas diàriamente, exceto aos sábados.

Jesus certamente o atordoou.. ·VI - Aos interessados idôneos; serão fornecidas rela-

Todo o homem no mundo é o teu próximo desde que eões pormenorizadas dos equipamentos, máquinas e uten

esteja em dificuldade. Por 1.900 anos, poucos, além dos' .silíos, e, bem assim, permitidas visitas e vistorias. em dia

missionários, sentiram as necessidades de outros países. e hora previamente combinados.

A maioria jamais sonhou que um homem faminto, a mi- VII - Dentro do prazo de cinco dias contados a partir

lhares de quilômetros de sua terra, fôsse seu vizinho. da abertura das propostas, serão encaminhados pelo Be-

Hoje porém, a coisa mudou. Nos fins do ano 1949 nhor Delegado Regional do Paraná, com parecer, à Presí

as Nações Unidas votaram unânimemente a ajuda aos" dêncíá do INP, que autorizará a venda jao co�corrente da

famintos e aos doentes de todo o mundo F' 1
' melhor oferta, ou, em caso de, empate, mandara proceder a

.

. 01 a go novo
t

.

Iícít
-

t f t t'
.

na história r Jesus teria dito "R d t b N
SOl' eio ou lCl açao en re os o er an es ue maior preco, ou,

.
,

. espon es es em, a-. . . 1 .'
- .

•

ções Unidas. Faze isto e
.

e
. " I to I

" ,se julgar oportuno, anu ala a concorrencia. '

VIV rers. s o evara a paz, a VIII S' I r decí
- .

-íd
-

b .
'

boa-vontade entre os h m J dí d .:I
- eja qua 01' a ecisao prorerí a, nao ca era

'.

o ens. esus lZ a ca a um ce contra ela procedimento [udícíal algum
nos: "Vai e faz o mesmo."

.

<, IX - No prazo de 10 días, a partir do despacho final

prorerído pelo Senhor Presidente do Instituto, será notifi ..

cado o concorrente cuja ofertâ haja sido aceita, para o fim

de serem efetuados, mediante assinatura dos documentos

necessários, o pagamento do preço e remoção do local do

conjunto em objeto, dentro no prazo de 60 dias, a contar da

notificação escrita por parte do Instituto mediante carta

expedida para o endereço do interessado, sob pena de per

da do depósito' exigido na alínea III, do item 3.
X - Todas as despesas e impostos relativos à trans

missão do conjunto em tela correrão por conta dos com

pradores.
" Tôdas as vêzes que o fizestes a um dêstes meus pe-

XI - Exarado despacho final pelo Senhor Presidente

queninos irmãos, a mim o fizestes". do INP, será imediatamente autorizada a devolução dos

depósltes aos concorrentes cujas propostas não forem

aceitas.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1955

(ass.) Pedro Sales dos Santos - presidente

(óm a Biblia na Mão

DOMINGO, 24 DE ABRIL

Aquêle que me enviou está comigo, não me deixou

só, porque eu faço o que lhe agrada. Ler João 8:21-30.

o CRISTÃO é levado a compreender que sua vida

tem três aspectos:
1. Um senso de direção. "Fazer sempre aquilo que

agrada ao PaL" Nada transcende ao exemplo e prática de

Jêsus Cristo, nosso Senhor. Entre todos os tratados de

conduta e interrelações humanas, não se pode encontrar

melhor guia em matéria de fé e 'conduta do que a que se

encontra neste simples resumo, isto é, que nos ocupemos

"sempre" em fazer (não sómente contemplar) as coisas

que agradam a Cristo.
'

2. Um senso de vocação. Notemos que Cristo reco
nhecia e aceitava seu chamado divino. Para '€le sua tare

fa não foi por €le mesmo escolhida, antes 1ll1e sentia que
era impulsionado por uma fôrça divina. "€le ... me en

viou." Assim deve ser com todos aquêles que levam o seu

nome.

3. Um senso de comunhão. Cristo reitera, uma e ou

tra vez, a sua consciência da presença divina. "€le não

me deixou só." Esta certeza é de suprema Importância,

PENSAMENTO PARA O DIA

Que requer de mim, hoje, o senso da direção divina,
da minha vocação e da comunhão com Deus?

J. R. MOTT (FLÓRlDA)
(Esta meditação já foi publicada. O Dr. Mott rece
beu menção honrosa nos n.os do No Cenáculo de
1949 e 1950)

x

'� ...._.,
x x

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE ABRIL

"

t'

ORAÇÃO

Crísto Jesus, graças a ti as nações começam a per
ceber que todo o homem infeliz é seu próximo. Nós o

compreendemos, Senhor, ajuda-nos a fazê-lo. Salva-nos
do egoísmo e da exaltação do EU. Pedimos-te em teu no

me. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

FRANK C. LAUBACK (NEW YORK)

(O dr. Lauback recebeu a menção honrosa em n.

do No Cenáculo de 1951. Esta meditação é reprodu
ção)

•.••�•.••t����.

Convite
A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PúBLICOS

DE SANTA CATARINA, CONVIDA A TODO FUN
CIONALISMO PÚBLICO PARA DIA 28 DO CORRENTE

(Quinta-feira), ÀS 20 HORAS, EM SUA SEDE SC\
CIAL, À RUA TRAJANO, 37, PARTICIPAREM DA'I
ASSEMBLÉIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, COMI
A SEGUINTE ORDEM DO DIA

j
, ,

1) MELHORIA DE VENCIMENTOS (Estadual e

!!!\I!'�"T""""'-Municipal)
•

A DIRETORIA

Insíiíuto Nccicncl
do Pinho

I Concorrência pública para a venda de uma Usina Experi
mental para Produtos e Sub-Produtos de Madeira que se

encontra instalada em Curitiba, no Estado do Paraná

° PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO PI-

NHO, no uso· de suas atribuições, torna público que até o

dia 31 de maio de 1955, fica aberta concorrência pública pa

ra a venda de um conjunto de máquinas que constituí a

Usina Experimental para Produtos e Sub-Produtos de Ma

deira, situada no bairro do Bacacherí, na cidade de Curi ..

tiba, conjunto êsse constítutdo de:

1 afiadeira, de facas, do tôrno com motor

1 bomba com motor elétrico .

r caldeira .

1 chaminé com 3 gomos e 12 ms. de ex-

tensão ':' o ••••

66.000,00
5.200,00
56.000,00

4.850,00
6.500,00
14.900,00

17.800,00
3.800,00

7.300,00
11.700,00

235.200,00

22.800,00
7.500,00

16.800,00

335.000,00

caixa Norton (caixa para variação de ve-

, locidade) pi tôrno .

carros para transporte de lâminas .

cavalete para serra pêndulo .

600,00 i
22.600,00

I5.120,03
900,00

2.640,00
2.200,00
27.200,00
1.900,00
1.250,00

correias "V" para o tôrno .

rolos pi enrolar lâminas .

transformador trifásico de 50 KWA .

1 vagonete para toras .

1 serra tico-tico .

1 motor elétrico trifásico "Bufalo" pi serra
tico-tico . 1.193,10

19.900,001 estufa original Scientific

Cr$ 897.353,10

Otímo - Empreqo
Precisa-se, urgente, de um vendedor ou vendedora

para vendas a' domicílio, de artigos elétricos de afamada

marca.

Exige-se candidatos Com instrução e apresentação
convenientes.

'

.
Ordenado: - à base de comissão, podendo ganhar

mensalmente uma média de Cr$ 6.000,00i com ajuda, de'
custo.

Cartas para caixa postal 268 - Fpolís.

Participação
OSVALDO CARPl!;S E SENHORA

Participam aos parentes e pessôas de suas relações
o nascimento de sua filha HELENA MARIA ocorrido
em 22 de abr íl,

. -. s

As 1,45, 4, 7, 9,15hs.
3a APRESENTAÇÃO EM

CINEMASCOPE
'

James Mason -:- Debra
Paget - Janet Leigh
Sterling Hayden - em:

-x- O PRINCIPE VALENTE
25 DE ABRIL

1 (Technicolor de Luxo em

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: CINEMASCOPE)
,

e� 1.500, o Almirante Pedro Alvares Cabral fun- Preços: 18,00 _ 10,00
dela sua Esquadra em Porto Seguro; Censura até 10 anos.

em 1.767, nasceu no Rio de Janeiro o padre Luiz

Gonçalves dos Santos, que escreveu as "Memorias

historicas do Brasil, durante os anos em que o

Rio de Janeiro foi a capital da monarquia portu
guesa". Faleceu a 1 de dezembro de 1844.

- em 1.852, no Rio de Janeiro, faleceu o poeta Ma

noel Antonio Alvares de Azevedo, nascido em São

Paulo a 12 de Setembro de 1.831;
- em 1.894, na Fortaleza de Anhato-mírim, na barra

norte de sossa Ilha, é fuz ilado o Mareclal Ma

noel de Almeida da Gama d'Eça, Barão de Ba

tevy, Juntamente com um de seus ilustres filhos,
Dr. Alfredo;

HOJE E AMANHÃ
NO PASSADO

._ ,�.,.,g...,.!,..f�1
24 DE ABRIL

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1.736, nos arredores da Colonia do Sacramen

to, travou-se o combate (ia Conceição, do qual sai
ram vencedores as tropas luso-brasileiras coman

dadas pelos Capitães Teodosio Negrão e Ignácio

Silva;
em 1.763, os hespanhóis, vindos de Buenos Aires,
entraram na então Vila do Rio Grande;
em 1.824, faleceu no Rio de Janeiro, o escultor

francês Augusto Taunay
- em 1.830, no Rio de Janeiro, foi inaugurada a So

ciedade de Medicina, fundada em 28 de Maio do

ano anterior. É hoje a Academia de Medicina;
- em 1.866, horrível explosão, verificada na Alfan

dega desta Capital, causou diversas vítimas, des

tr�indo o prédio. Nesse tempo a Alfandega estava

situada no local em que se encontra hoje, o La

Porta Hotel;
- em 1.873, assumiu a Presidencia desta então Pro

vincia de Santa Catarina, o dr. Pedro Afonso Fer

reira, sendo seu secretário ° dr. Manoel Ferreira
.

de Mello;
- em 1.893, o Tenente de Cavalaria Manoel Joaquim

Machado, Governador deste Estado, publicou um

manifesto aderindo ao movimento revolucionário

deflagrado no Rio Grande do Sul contra o Governo

do Marechal Floriano Peixoto;
em 1.894, por Decreto nr. 984, do Governo deste

Estado, foi criado o municipio de Palhoça, cons

tituindo um dos primeiros átos do governo provi
sório, então entregue ao Coronél Antonio Moreira

Cesar;

André Nilo 'I'adasco

Distribuição de Maquinas
Agrícolas

o BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO

ECONôMICO avisa aos Senhores Agricultores e Enti

dades relacionadas, que devem procurar, dentro de 30

(trinta) dias; contados desta publicação, os Represen
tantes das máquinas que lhe estão destinadas (RUA
TRAJANO, 1 - EDIFíCIO MONTEPIO 4° ANDAR -

CAIXA POSTAL, 371 - SR. JOÃO RAMOS JÚNIOR),
de acôrdo corri as recomendações do Ministério da Agri
cultura (Crédito de US$ 18,000,000.00), a fim de rece

berem instruções sôbre os contratos de venda a serem

feitos na Filial do Banco do Brasil e sôbre entrega das

máquinas agrícolas.
O Agricultor relacionado com a declaração "ELIMI

NADO", por falta de regularidade de inscrições cons

tatados pela Comissão de Revendas do Ministério . da

Agricultura poderá apresentar seu recurso no prazo de

30 (trinta) dias, também contados �esta publicação, que
deve ser dirigido à referida Comissão de Revenda, no

Rio de Janeiro.
Os candidatos inscritos, além do total disponível em

seguida enumerados para o Estado de Santa Catarina,
poderão ser atendidos, em ordem cronológica, preen
chendo as vagas que porventura vierem a existir, se con

firmadas eliminações existentes.
•

SANTA CATARINA
LISTA PARA PUBLICAÇÃO

OLIVER
RC-66 - QUOTA DE DISTRIBUIÇÃO: 3 (três)

1 - Osorio Trentini - Rio do Sul - Habilitado
2 - 'Alfredo Rudolf Junior - Lajes - Habilitado
3 __:_ Caetano Lazarín - Timbó - Habilitado

.

RC-77 ..,.... QUOTA DE DISTRIBUIÇÃO: 3 (três)
1 - Jovino Manoel Placido - Ararangua - Eliminado
.2 - Seminario Diocesano - Lajes - Eliminado
:3 - Agro Industrial Bruno Heidrich S.A. - Rio do SUL

- Habilitado

� - José Bertolatto - Nova Veneza - Eliminado
5 - Emiliano Ramos Branco - Lajes Habilitado
6 - Telmo Ramos Arruda - Lajes - Habilitado
7 - Imobiliária Stein S.A. - Joinvile - Eliminado
j - Antonio Procopiak - Canoinhas - Eliminado

'

RC-88 - QUOTA DE DISTRIBUIÇÃO: 7 (sete)
1 - Affonso .Delambert - Florianópolis - Eliminado
2 - Euclides T. da Silva - Florianópolis - Eliminado
3 - João Caruso Mac Donald - Uruçanga - Eliminado
L - Gumercino Inacío de Souza - Lajes - Habilitado
5 - Alfredo Rudorf Junior - Lajes - Eliminado

-

JOÃO RAMOS .JúNIOR
R. TRAJANO, 1 (ED. MONTEPIO 40 AND.)

FLORIANóPOLIS
MESBLA S/A.

PôRTO ALEGRE

APELO
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen

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 .. . .. . .. .. .. .. 10000
° :S:STADO , , "

.. 100:00
Lista do sr..Osvaldo Ramos . . . . . . . . . . . . 333,00

•

CINEMA.S
CINE SAO JOSE'

As 10hs.
MATINADAS
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Censura até 5 anos.

As 1,45, 4, 7, 9hs.
Continuando o grande

festival cinematográfico da
M. G. M.
4a Apresentação:
James Mason - Stewart

Granger - Jean Simons rzr:

Charles Laughton - De.
boran Kerr - Robert Dou
glas em:

O PRISIONEIRO DE
ZENDA

Em Technicolor
Na Téla Panorâmica
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 5 anos.

[pi •.••
-.

"

As 2,30, 5, 8 hs.
Continuando o Grande

Festival da M. G. M.
4a Apresen tação :

James Mason - Deborah
Kerr - Jean Simmons -

Robert Douglas - Charles
Laughton - Stewart Gran-
�'er em:

O PRISIONEIRO DE
ZENDA

No programa:

Reportar na Tela. Nac.

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

As 2hs.

1°) Bandeirantes na Tela.
Nac. Techicolor
2°) A ESPADA DE DA

.\'IASCO Com: Rock Hudson
3° EMBOSCADA DO ES

rAFETA - Wip Wilson
4°) mCI{ TRACY, O DE.

rETIVE 15 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 7,30 hs,
. :1

Elena Varzi em:
CRISTO PROIBIDO
Maria Montez em:

MASCARA DE UM
ASSASSINO

No Programa:
Paisagens do Brasil. .Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Imp, até 18 anos.

As 2 horas,
Esther Williams - em:

RAINHA DO MAR

(Technicolor)
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

As 4,30 - 7 -:- 9hs.
Festival da M. G. M.
Clark . Clable Ava

Gardner - em:

MOGAMBO
(Techn icolor)

No Programa:
Fatos em Revista. Nac,

Preços: 9,00 - 4,5'0.
Censura até 10 anos.

As 2 horas.

10) Noticiario Guaiba.'
Nac.

2°) EMBOSCADA DO ES·
TAFETA Com: Wip Wilson

30) DJ,CI{ TRACY; O DE
\TEVIVE 15 ,Eps. Final.
,

40) A ESPADA DE DA·
MASCO em Technicolor

Com: Rock Hudson

Preços: .7.,00 --: 3J50.
Censura até 10 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Problemas educacionais
Discurso do sr. Deputado Paulo Prelss, ná
sessão de J8 doo cO.frente, na Assembléia

Sr, Presidente e nobres srs, �ada s�steI?� ue ensino te- ,'tanto no setor social, corno

Deputados: ra, obngatonamente, servi- no econômico.
I - Exórdio ços de assistência educacio-I Nem é outro o pensamen-

Quando, em 1933, íngres- nal que assegurem aos alunos to de Alberto Torres, quando
sámos no Magistério Públí- necessitados condições de efi sentencia: ,,_ Possuimos
co do Estado, longe estava- ciência escolar".

.

institutos de ensino superior
mos de pensar que êle víes- III - A educaçan e as eon- e escolas' primárias. Temos,
se, algum dia, a apaixonar- díções a o bientais enfim, todos os aparelhos e

nos, Mas, conseguiu êle, atra Asseguradas, assim, pela processos de -govêrno, ínco-

vés de, quasí, duas décadas, propría Constituição, a obrí- lores, neutros, vagos, ínade
constituir como que uma se- gatoriedadc e gratuidade do quados que se encontram

gunda natureza, girando em ensino, com iguais direitos por tõda parte; mas, por en-

',tôrno dêle todo agir e co- para tojos, há contudo, que tre esta organização compli-.
gítar, numa constante que já observar que não bastam cada e, por vêzes luxuosíssi
se tornou norma de uma vi- aqueles dispositivos legais, ma, a vida do homem, a SU2

da, 'mas místér se faz que se 10- alimentação, os interesses ela

, Percorremos, no magtstérlo calize a escola em seus devi- economia social, a distribui-

barriga-verde, tôda a escala dos têrmos e lugar, dentro ção da riqueza, a circulação
de sua graduação, desde a do conjunto de fatos sociais comercial e monetária, a Censo Demograll·coregência, de escola isolada e econômicos, que constí- educação física moral e cí-

,rural, orientação de classes e tuem o meio ambiente em víca, debatem-se de encon-

cursos complementares, díre- que se há de processar o tram aos mesmos obstáculos - FlUdwlS 'EU a{@' 'EA'E11ap.lOV "Sinopse Preliminar" reu-

ção de Grupos Escolares e aprimoramento das faculda- das mais atrazadas socíeda- nindo dados gerais para o

t
-

d
'

t
'

d d
-

t d
'

dei t t de comunista como de íns-
orien açao o ensmo, a raves des do educan o, es e vao encon ran o maio- eiran e, como em concor- conjunto do País como para II

t
' ,

I trumento da wau Street.
de Inspetorias Escolares, em De que valerá a escola, res ropeços nas proprias rido para aumentar os efe- cada Unidade da Federação, Aconteceu entre os jardim
diversos Municípios do Esta- quando nela se agrupam construções desta cívílíza- tivos da população carioca e, Em seguida, passou-se á di- florídos de Princeton, na for-

Tudo isso aconteceu, a um

t id
-
" homem que só pedia solidão

do, crianças sub-nu TI as, e, çao. mais proximamente, com ex- vulgação dos resultados de- I mosa paisagem de Nova Jer-
f t dd 1

'
-

f ínt
"

E
'

d t
' para pensar e trabalhar,

Mesmo a as a u c o exerci- quiça, amin as, sem a ne- e o mesmo mes re esse pressivos contingentes dos finitivos do levantamento da sey, nos Estados Unidos,
,

té 'f'
"

tê t 't" N-
, Em toda a sua longa car-

cio do magis ena, por orça cessaria energia e resis en- ou 1'0 concei o: _ ao e
que demandam o Norte do- população, através das "Se- Seriam 1 hora e 15 mínu-

de mandato popular, não con cia que exige a ócupação nas escolas e nas academias Paraná e o Oeste goiano. leções dos Principais Dados tos da madrugada, quando ���':tei!e s:��pi�ee Cgi::tl���
seguimos isolar-nos de seus mental intensiva de um que se cria êste povo: é na 1\1r' G

'

it ! Alb t E' teí t da t'J.111as arais SI ua-se em po- do Censo Demográfico". Os er ms em, au ar e,· ,

f"
,

d
les mais nos ocupamos e preo aprendizado <difícil e inteira- educação pelos costumes,. d f'

,', '

I 'd 1 t' id d ,consIgo a e que o aju ava

síção : icitâría nas troco aos volumes correspondentes a orl.a, a r� ,a IVl a e e lV�- a não desesperar em face
es mais nos ocupamos e preo mente novo, pela política, pela circulação de habitantes que se verifí- Minas Gerais e São Paulo, neiro da üsíca nuclear, mOI- das grandes dificuldades das
cupamos, porque fundamen- E' do grande mexicano I

de idéias prá.ticas, pela legís ..

ficam entre os Estados bra- circularam respectivamente Iria aos 76 anos de idade, no investigações,
tais e 'básicos da própria es, Juarez es!'ca observação: "", lação econômica e fiscal, pe- "h it 1 1 1 P a anele fô-

t sileiros. Em consequência, em fevereiro e maio de 1953. I ospi a oca" ar Acreditava êle na símplíct
trutura política e social do "Ainda que se multipli- lo es ímulo ao trabalho, pela 1 d 4 d t

"

, perdeu também o primeiro C ti h lt d bâ
ra eva o las an .es.

dade e ordenação lógica da
País e do Estado, quem as escolas e os protes- segurança de remuneração, on 111 am resu a os así-

O médico que o assistiu,
1

-

dos
í

t' lugar Como Unidade Fede- cos do levantament demo natureza, achando que Deus
A ninguém é lícito mau- sares sejam bem pagos, sem- pe a supressao os mcen IVOS o -

declarou que Einstein, ra-
ter-se indiferente e alheio ao pre haverá escassez de alu- à ociosidade e ao ganho fá- rada mais populosa, coloca- gráfico, tais como a discri- lando entre os dentes, no

é sutil, mas nunca malícío-

problemas educacional nos nos enquanto exista a caUS3- cil e ilegítimo de empregos ção que manteve pelo menos rninação da população por 1
-

1 doí
soo

idioma a emao, c eu OlS sus-
E h t' 1

mais variados graus, desde a que impede a assistência à e fortunas", até 1920, A urbanização não sexo, idade, estaído cunju-, f do e ex )irou'
sse amem no ave, a

I
' pires pro un sI,

quem o mundo deve relevan-
iniciação, no próprio lar, até escola ", Essa 'causa ", E' E, finalmente, para corro - a cançou, lá a intensidade gal, instrução, nacíonalída- 'I ttranquí amen 'e,

,: tes serviços, no campo da fi-
o seu desenvolvimento, nas a miséria geral ,., O homem barar a nossa tese da ím- que se processa em solo ban- de, religião, atividade, e sua D t 40 Emstem

tã
,

d dei t D
uran e anos,

t
sica e da matemática, de�a-

diferentes etapas, através que não pode dar alimento a por ancia e se procurarem eiran e, . estacam-se no distribuição segundo Muni- t b Ih para encon Tal' ara a ou
, ' parece agora, justamente na

dos estabelecimentos de ensí- sua família, vê a educação as soluções sociais e econõ- Estado, porém alguns cen- cípio, Cidade e Vilas, chave que poderia explJ?ar a
época em que seus estudos

no pré-prtmárto, primária de seus filhos como obstáculo mrcas -de cada ambiente E. tros urbanos importantes, a Os volumes de resultados composição e o funclona- beneficiam a fabricação de
Jundamental, profíssíçnal se- à sua luta diária pela sub-, meio antes de se pensar em partir da Capital, Belo Horí- finais que acabam de ser menta físico do Universo, bombas atômicas e de hídro
cundário e superior" ou, aín- sístência. Elimi1\;-se, a po- I

reformas educacionais, va- zonte, que contava 338 585 lançados contêm, além da- julgando que o Universo era

da supletivo, como base de breza ", e a educação se- mos encontrar, nas conclu- habitantes na época do Cen- quelas tabulações básicas, um campo contínuo, como

recuperação do próprio adul- guírá em forma natural". sões do Seminário de Educa- 30 de 1950, seguindo-se de numerosas outras de maior uma corrente interminável
to ou adolescente desajusta- Já neste tópico, de obser- ção realizado em Caracas, Juiz de Fora (85 mil habí- complexidade, para uso de a- governado por leis imutá-
do, var-se a influência da ali- sob o patrocínio da UNESCO, tantes), Uberaba (mais de nalistas e demógrafos. En- veis.

,

II - Papel das elites e' res- mentação e meio aquiSitivo, a seguinte valiosa, opinião' 42 milhares), afora outros. cetra também dados sôbre Suas teorias matemáticas

ponsabilidades do Poder Pú- não só p.a aprendizagem "E' impossível pensar que O
' , modificaram o curso do pen-s pl'lmmros resultados famílias - pela primeira'blico pràpr,iamente dita,

..

como no meio analfabeto latino-
d samento cientifico, Sua teo-

E, se a ninguém é lícito ainda, constituindo embara- americano, tão primitivo em
' o' Censo Demogrático

,

de vez. dados à, ��blicidade -:-' ria sôbre a relatividade cha

cruzar os braços quando em ço à ,frequência à escola;-,., todos os aspectos e caracte- 11�50 tornaram-se conheCIdos e sobre domICIlIas, dos quaIS
mau sôbre sí a atenção popu-

jôgo a formação do seu se _ Si, de um lado, il!fluem. rizado, além disso pela mi-l
Olto meses após o início da indica as condições de habi-

lai',
melhante, seu concidadão e na educação e aprendizagem, sÚia geral de smL �opulação, coleta" isto" é, em fevereiro. ·tabilidade, de higien� e 'de

Além do grande sábio, de-

parte integrante da m sm!), os fatores biológicos e as im· a ação da escola 'possa de 1951, quando circulou a
I confôrto.

vemos considerar o lado pu-
. parcela social, o que dizer dos placáveis leis da heredita- alcançar ,

um nível siquer ramente humano de Einstein
homens e das institui-ções riedade, favorecendo ou re- medíocre, Enquanto subsis- .,....,...........u........••...

··P-R·-·I-·S
..

Ã
...

·O
...· ...

D-··E····VE
.......

·N
...

·T-·-RE·······
......•.........······...... e que não era menos admi-

que, em, nossa 'estrutura po- tardando a ação e atuação tirem os métodos irracionais rável,
, lítica e econômica, se enaon- da escola, de considerar-se, de exploração (la terra e de ESTOMAGO _ FIGADO _ INTESTINOS O homem responsável pelo
tram à testa dos govêrnos ou também, e sobretudo, os fa- produção geral, as enfermi- PILULAS DO ABBADE MOSS emprego da bomba atômica,

,

no vértice do arcabouço so- tores ambientais, sob cuja dades endêmicas e as que pois foi a teoria da relativi-

cial-econômico? influência e decorrência s€ provém da incapacidade de� Arem directamente sôbr. dade restrita que forneceu Q

E, se às elites, no conjunto há de, forçosamente, rae:'len· fensiva do orga�smo devi- o aparelbo dia'estivo, evitan- ."2\ ponto de partida para o éI,-

�:Ci�:,:,�.Cl:::��.:.��:on��� :�l;:'l�:o,m.ç.o p,' c p.- ��ã: ":!,:l!::�::�:i:mc��: ::':i::!:ob!:' ::!��;,,:';:
. � ::�;:!taa'::���., �é��:"n t�a ";:

, bem responsabiidades morais E é por isso mesmo qlle limitada, Epl resumo, a esco.. facUitam a digestão, deseon- da a sua vida foi um grande
e cívicas que as devam preo- não se há de considerar li. la primária, Bem meios para restionam o FIGADO, reru· pacifista,
cupar, face ao magno e ina- escola como elemento isola- realizal' uma ampla tarefa, larizam as funções dia'esti- Einstein, diz o seu biógra-
diável probema de uma me- do, mas eercada de fatores. pobre, com professores mal vas, e fazem desaparecer as fo José Philips, foi pe!'segui-
lhor formação de seus lide- sociais e econômicos, os mais 'remunerados chéia de crian,· enfermidades do EST0MA- do por coisas que nunca de-

rados ou subalternos, pois diferentes; nem se deve es- ças famintas, e semi .. nuas GO, FIGADO e INTESTI· sejou: publicidade, fama,
que, embora' não se possam peral' que uma reforma edu- é atualmente, salvo' notávei� NOS. oferecimentos de dinheiro e

'abolir tôdas as diferenças caelonal pura e simples ve- exceções, uma instituição r" ...........T__....T..? --......,..
'

""" I!I- .pn" n'·'. s'r poder,
,

sociais e econômicas, há con- nha a trazer solução efici-, sem objetivos precisos, poi:r Não obstante acreditar na
,

tudo, um dever de humanl- ente para a crise que assola não pode escapar ,à influên- Irmandade de N. S. do Ro- liberdade elo indivíduo e das
, dade e de justiça para com a nossa sociedade, cia dos fatores ambientais", instituições democráticas,
os menos favorecidos, ofere·< Não foi outra a razão por IV - Finalizando - S

- .

Bd· tcendo-lhes meios e oportuni- que; 'em recente Congresso Estas sr. Presidente e no- SarJO e ao ene I o
dade de se elevarem e igua- de Mestres, no Uruguai, téc- bres senhores Deputados, as

, larem _ e se às elites e lide- nicas em �1ucação, depois considerações de ordem ge
. res cabem tais e tamanhas de conside�làções sôbre a di- ral que quisemos alinhar
,incumbências e deveres de versidade das formas de neste modesto trabalho, Pre-
humanidade, e justiça, tanto aprendizagem nos diferentes tendemos, com a pouca au

maior o compromisso do Po- meios, assim se expressaram: toridade que nos assiste, vol-
,

der"-Público:
.

"A educação é um fato so-
tal' a esta tribuna, para ex-

Sábio e, previdente foi o le- elal, condicionado por outros pender o nosso pensamento
, gislador, quando, na própria fatos que a determinam. A a respeito das deficiências
'Carta Magna assegurou di· escola é capaz de influir nos

da nossa escola primária ra

reitos aos governados, im.. processos de evolução, Entre- zão por que mistér se' fez
pondo, consequentemente, tanto, a crença de que as aduzir estas considerações
deveres e responsabilidades reformas educacionais po- iniciais, para melhor eluci

aos governantes, dem transformar uma socie- dação dos �qnceitos que ire-

Determina - a nossa Lei dade é anti-natural e anti- mos emitir em nossa análi

Magna, em seu art, 164: "E' histórica", se futura. Antes de apreciar
Obrigatória, em todo o terri.. Embora as campanhas de mos o nosso caso catarinen
tório nacional, a assistência alfabetização e todo esforço se, localizamos o nosso pon
à maternidade, à infância € de reformas educacienais se-

to de vista geral dentro de

à adolescência, A lei institui- jam de alta valia e contri- normas e conceitos que po

rá o amparo de famílias de buam, sobremaneira, pant
derão ser contraditos, mas

prole numerosa", melhorar a situ.ação de um
não negados ou ignorados.

Ainda nos arts, 166 e 168, povo, há, contudo, que ob- Esta análise preliminar
de seus diferentes itens, as,. servar-se que elas, isoladas deveria ser tratada, de pr!)

segura a mesma Constitui· de soluções para os fatores ferência, por SOCiólogo, pois
ção: "A educação é direit.o sociais e econômicos, ficam a que, considerada a educação
de todos "," "O ensino pr!- meio caminho, por que não um fato social e como tal in
mário é obrigatório "," "O podem constituir panacéia dissoluvelmente lig'ada aos

ensino primário oficial e para todos os males. mais variados aspectos da

gratuito para todos ",", E, Roquette Pinto já afirmou, vida e meio ambiente uma

finalmente: "O ensino oficial certa feita, que ,,_ O Brasil investigação acurada �e im
ulterior ao primário sera já atingiu o máximo de edu- põe nas causas, para que 'se
gratuito para quanto prova- cação e cultura, compatível possam alterar os efeitos no

rem falta ou insuficiência de com a sua estrutura econ5- sentido da evolução e �e�
recursos ", ". mica", querendo significar lhor formação da sociedade

Tambem no artigo 172, da que, para elevar-se a forma- de que cada indivíduo é pe�
Constituição, objetivando-se ção do nosso povo, mistér se quena parte,

garantir a todos o direito de faz que simultâneamente, se Dentro de poucos dias,
uma melhor formação, en- dê solução aos problemas aqui voltaremos, sr, presi
contramos o preceito legal: correlatos do meio ambiente, dente é nobres srs, Deputa-

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amp1ificadores, Motores

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

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

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

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

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

Irmãos e os fiéiíl em geral para as festividades que em

louvor do glorioso S, Benedito realizar-se-ão no próximo
domingo, 24 do corrente a que obedece ao seguinte pro

grama: Às novenas terão início' dia 16 às 19,30 horas;
{lia 24 às 7 horas Missa de Comunhão Geral para os Ir
mãos e demais fiéis; às 10 horas Missa Solene com sermão
ao Evangelho e às 19,30 encerramento.

O Irmão provedor solicita o comparecimento de todos
os irmãos para o maior engradecimento das solenidades.

Consistório em Florianópolis, em 18 de abril de 1955.
Erico Rosa
la Secretário

Dr. E. Moennich
Cirurg. - Dent.

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

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 anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - D,lATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clínica:
Rua Nerêu Ramos, 'no 38 - Fone 2.834
FLORIANúPOLIS - Pela manhã somente

dos, com o objetivo de

tra-t
do, assim, o mandato que nos

zer a esta Casa a nossa mo- foi confiado pelo povo cata
desta colaboração, cumprin·, rinense,

"

Eléfro'"!Técnica Indus'ria
e Comercio S_ A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE 2.a CONVOC�ÇÃO

São convidados os senhores acíonistas 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 na 24-2.8, a fim de de
liberar sôbre o seguinte:

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

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

20 - Eleição do Conselho Fiscal;
,
30 - 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.

Acontéceu •••
Acy Cabral Teive Einstein foi chamado tanto

genio, armas que poderão
exterminar milhões de vielas
e centenas de cidades,

, �
;'

Uma coisa, porém, não

conseguirá apagar: A lem

brança dêsse homem bom,
simples e pacáto, que se cha
mou Albert Einstein e que
uzava calças amarrotadas,
suéter de lã, folgado, e por
vezes, uma gravata velha á
guisa ele cinto,

Trate das Via
Res·plra lõrias
As Bronquites (Asmâti.

cas, Crônicas ou Agudas) e

catarros), assim como as

as suas manifestações (Tos.
ses, Rouquidões, Resfriados,
gripes, são moléstias que
atacam o apareltio respira
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enér.

gico que combate o mal, evi- I
tando complicações graves,/'Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas ffl,r1
macias.

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

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

e
PEREIRA OLIVEIRA & Cia" maiores revendedores

"WALITA" nesta praça, tem a gra.nde satisfação de convi ..
dar as Senhoras Donas de Casa, para tomarem parte no

Curso Prático-da Escolinha WALIT'A, a instalar-se nos sa

lões do Clube 12, de Agôstó, no dia 2 do próximo � de
maio, às 15,00 horas,

As inscrições deverão ser feItas com antecedência, na
loja de Pereir-a Oliveira & Cia, N'o ato da inscrição o inte
ressado receberá um cartão numerado, que lhe dará dire'i
to de concorrer ao sorteio de um Misturador de Massas
Turmix (adaptavel aos liquidificadores Walita e Turmix)
no valor de Cr$ 1.680,00, Somente as inscnçoes feitas n�
loja de Pereira Oliveira & Cia" darão direito de concorrer

ao sorteio do Misturador de Massas,
Agradecendo a preferencia, desejamos a todas as DO

NAS DE CASA um 90m aprendiaado na ESCOLINHA WA-
LITA.

'

Florianópolis, 17 de abril de 1955.

PEREIRA OLIVEIRA & Cia.

Rua .cons, Mafra, 6 - Fone 2358

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo, 24 de Abril de 1955

Discurso do Deputado
Heitor,,,Guimarães

Senhor Presidente.
Senhores deputados.
No mês de maio do ano de

1952, o então deputado, dr.

Ylmar Corrêa, teve a oportu
nidade de apresentar a con

sideração desta Assembléia

Legislativa, um projeto de

lei que tomou o número
60/52, criando na cidade de

Joinville, um estabelecimen
to de ensino secundário do

primeiro ciclo (ginásio).
Esta medida tomada por

aquele liustre médico catarí

nense, veio ao encontro de

velha aspiração do povo [o
invillense e a. respeito do as

sunto, inumeros sindicatos

classistas, estiveram ocasião
de se manifestar diretamente
a diversos senhores deputa
dos, favoráveis a tal inicia

tiva e que viria beneficiar

crianças em idade ginasial,
filhos de operários e de pes
soas outras menos favoreci
das pela sorte que não pode
riam pagar os seus estudos.

aCONTECEU
Acy Cabral Teive

Aconteceu num sábado en··

solarado, no campo da Lam.

padosa, a 21 de Abril de 1792.

Joaquim José da S. Xavier, o

primeiro brasileiro a sonhar
com a liberdade de sua pá
tria, morria na fôrca, após
ter sido condenado a morte e

considerado "criminoso

perdoável".
ll:le, como nenhum outro,

jámais suportara o jugo por
tuguês e, a opressão que vi
nham sofrendo os mineiros,
agravada pela falta de liber
dade no desenvolvimento co

mercial e industrial do Bra

sil, aumentou no espírito de
Tiradentes o sentimento de

nacionalidade, conduzindo
assim o país, à ânsia da li

bertação.
O seu movimento de rebe

lião, foi, porém sufocado!
Silvério dos Reis - o trai

dor - revelára as autorida
des o paradeiro de Tiraden
tes e os propósitos da revo

lução.
Tiradentes foi prêso junta

mente com seus amigos e,
após 3 anos - tempo consu

mido pelo longo e vol_umoso
processo - foi condenado à
fôrca!

Morria, àssim, um homem,
um brasileiro que lutára pe
la Independência do Brasil,
na certeza de que um país
como o nosso, jámais poderia
ser escravo de outro, fossem

quais fossem as circunstân
cias.
O seu sacrificio ficou, po;:

isso mesmo, gravado na me

mória de todos os seus pa
tricios.
E, 30 anos após a sua mor

te, a 7 de Setembro de 1822,
um grito reboava de norte a

sul do país, anunciando ao

mundo o nascimento de uma

nova e grande nação.
O patriotismo de Tiraden

tes, a sua vontade férrea de
lutar pela emancipação polí
tica do Brasil, encontrára,
afinal, no Grito do Ypiran
ga, a compensação de tôdas
as suas lutas, de todos os

seus sofrimen�os e de tôd!l.s
as suas vicissitudes.

O "Mártir da Inconfidên

cia", que hoje reverencia

mos, é um exemplo nos dias

agitados de hoje, quando a

incompreensão de alguns e a

incompetência de outros,
têm levado o país a um ca

minho áspero, dificil e peri
goso.
Que as nossas homenagens

à Tiradentes, no dia do seu

sacrifício, alértem os nossos

espíritos adormecidos e que
êles fiquem possuidos dêsse
mesmo sentimento· de brasi
lidade indispensável ao nos

so progresso, a ,nossa cultura
e a nossa sobrevivência de-
mocrática. /'

GRAVES IRREGU
LARIDADES NA
COAP MINEIRA·

RIO, 24 (V. A.) - Chega
ram a Belo Horizonte os srs.

Walnei José Freitas e Rai
mundo Rodrigues Souza,
funcionários da QOFAP, pa
ra proceder a um inquérito
na COAP mineira. Sindican
cia visa apurar írregularída
des denunciadas na Assem

mcipios mais progressistas bléia Legislativa e pela ím
do E:stado, Sua contribuição prensa. Entre essas írregu
para o erário estadual se não laridades incluiu-se o gasto,
é a maior das Comunas Ca- até agora, de trinta milhões
tarinenses é uma das que de cruzeiros. Os sindicos de
maís contribuem para o for- clararam que a COAP de Mi
talecimento econnmico e fi- nas cresceu mais que a CO-
nanceiro do Estado.. FAP.
Crêmos nós que o Poder

Executivo não· deixará de

atender essa justa reinvidl.

caç,ão joinvillense pela qu,ll
vimos nos !;>atendo desde o

ano de 1952, pois que, opr
falta de recursos acreditamos
que o Governo não deixará
de realizar tal aspiração ABR1L
uma vez que posteriormente 25 - Pensionistas Milita-
a pretenção da criação do res.

ginásio, o Governo do Esta-. 26 - Pensionistas Civis.
do já realizou obras em Jo- 27 - Procuradores de Pen-

inville, tais como -a Delega- sionistaS' com mais· de um

cia Regional de Polícia e mandato e os que não rece

respectiva cadeiá, uma ponte beram nos dias próprios.
sobre o Rio Cachoeira em 28 - Ministério da Fazen

colaboração com a Prefeitu- da, Poder Judiciário, Tribu·
ra Municipal, obras essas, .. nal de Contas.
que no nosso entender bem 29 - Demais Ministérios.
poderiam ter sõfrido um re· 30 - Procuradores de Ser-
tardamento em benefício da vidores Ativos com mais de
criação de um ginásio. um mandato e Servidores
Assim, senhor Presideilte e que não receberam nos dias

senhores ·deputados, fica marcados.

aqui o nosso apelo ao senhor MAIO
Governador dó Estado, que é 2 � Aposentados Definiti-
o apelo do povo joinvillense vos.

para que S. Excia o senhor 3 - Aposentados Provisó-
Governador providencie de rios.
imediato a instalação do gi- 4 - Procurado,res de Ina
násio em Joinville por sua Uvos com mais de um man

iniciativa conforme' alega, dato.
pois a questão da compe- 5 a 15 - Pagamento de to
tencia- no momento não in- dos os que não receberam
teressa à população, o que nos dias marcados.
interessa de imediato é .que D. F., Florianópolis, 23 de
funcione o ginásio em nossa abri1 de 1955.
cidade, as expensas do Pod�r Mário Salema Teixeira
Público; Coelho, Delegado Fiscal.

.

Correndo os tramites re

gimentais, tal proposição te

ve a aprovação desta Casa

em julho de 1953, sendo, en�

tão, encaminhada à sanção
de S. Excia. o sr. Governador
do Estado, Irineu Bornhau

sen.

Porém, para tristeza da po

pulação jotnvíllense, resol

veu S. Excia., o senhor Go

vernador Irineu Bornhausen
vetar o referido projéto de

lei baseado na Constituição
do Estado, alegando que: "é

da atribuicão do Executivo a

competência para providen-'
ciar sobre o ensino público"
e que era manifesta a in

constitucionalidade não po

dendo, por outras razões que

expõe merecer acolhida do

Poder Executivo.
Não é nosso intuito, face a

explanação que estamos fa

zendo pretender discutir as

razões do veto do senhor Go

vernador do Estado, pois que,

discutido" em sessão' desta
Casa em 7 de .agôsto de 1953

foi o mesmo rejeitado e con

vertido em lei que tomou o

n. 88 e devidamente publi
cado no Diário Oficia.! de ..

13-8-953.
O que pretendemos é que,

uma vez que S. Excia., o sr.

Governador do Estado não

recorreu ao Poder Judiciário

para anular a Lei n. 88, de

13 de agosto de 1953 criando

um ginásio em Joinville, co

mo fez com outras que tran

sitaram e foram sancionadas
pela Mesa desta Casa, que
tome uma providência ur

gente com respeito a Lei n.

88, executando-a, ou então
só podemos entender que S.

Excia., por motivos que des

conhecemos não pretende
deixar que se crie um giná
sio em Joinville, com visível

prejuízo para uma popula
ção inteira.

Joinville, não merece que
se lhe afogue tão nobre quão
util iniciativa. E' um dos mu-

As
- Sessão do dia 20 -

im-

Lida e aprovada a ata, e

lido o expediente, foram ,ini
ciados os trabalhos, na hora

regimental, sob a presidên
cia do Dep. Ãntônio Gomes
de Almeida.

'I'erras' desaproprtadas
Como primeiro orador ins

crito, na hora do expediente,
ocupou a tribuna. o Dep.
Mário Olinger, da UDN, e

propôs que fosse telegrafado
ao Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, no

sentido de ser autorizado o

pagamento das áreas de ter
ras desapropriadas pelo Go

verno Federal, no Ramal da
Estrada Brusque-Itajaí.
Ponte Metálica sôbre o Rio

Negro·
Ocupou, em seguida a tri

buna, o Dep. Estanilau Ro

manoviski, do PTB, para fa
zer um apelo ao Governo,
com rererencía a Ponte so

bre o Rio Negro, recebido de
Mafra: Deputado Estanilau
R·omanoviski - Fpolis.
Lamento comunicar preza

do amigo Ponte metálica so

bre o Rio Negro divisória en

tre Paraná e Santa catarína
continua apresentando peri
go vida com novos buracos
abertos assoalhos cuja ma

deira está podre. Concertos
feitos pela Prefeitura: apa
rentemente satisfazem en

tretanto já constamente pe
rido precipitação de um veí
culo a água com carga mo

torista e tudo. Até lá Secre
taria Viação nega-se aj udar
população Mafrense concer

tos referida Ponte atribuin
do como de responsabilidade
exclusiva·Prefeitura. Solicito
prezado amigo apresentar
Assembléia alguma coisa que
viessem em nosso benefício
em assunto tão angustiado

DELEGACIA FISCAl.
TABELA DE PAGAMENTO
DO Mll:S DE ABRIL DE 1955

H O J E
Jantar dancanfe no

.

.

L.UX HOTEL, das
21 às '24 horas

bléia Legtslativa
completo abandono Governo Ocorrenclas Políetáts em regimental, sob a presídên -] nhecimento da Assembléia,
Estado. (Ass.) Juínville cia do Dep. Antônio Gomes dos contrabandos que estart-
Frederico Heyse - Prefeito O Dep. Heitor Guímarães, de Almeida.

.

am sendo praticados na

Municipal do PSD, reportando-se às Festividades em Tubarão fronteira com a Argentina,
Voto de pesar pelo faleci- ocorrências policiais trazí- Como primeiro orador Ins contrabando de automóveis,
mente do Sr, Miguel Leal das ao conhecimento da As- críto, na hora do expediente, pneus, semnetes de trigo e

..1 Dep. Alfredo Cherem, do sembléia, em sessão anterior, ocupou a tribuna, o Dep, 0- pinhão.
PSD, após ter .tado conheci- lêu telegrama dalí recebido, lice Caldas, do PTB, para Entre considerações, fez ape
menta à Casa, do falecimen- com referência ao mesmo ca- ler o seu discurso proferido lo ao Governo no sentido de
to do sr. Miguel Leal, apre- SOo em Tubarão, por ocasião das I se pôr têrmo aos citados
sentou requerimento assina - Inqberito Policial festividades dos Sindicató� contrabandos.
do, tambem, pelo Dep. Esti- Para tratar do mesmo as- daquela cídade, Ivalet Pires, Líder do PSD, sunto de Joinville, ocupou, Contrabandos ORDEM DO DIA

solicitando fosse telegrafado também, a tribuna, o Dep. Em seguida, o Dep. Olavo, Projeto de Lei ri. 12/55
aos familiares do extinto pe- Laert R. Vieira. Trouxe ao Erig, do PSP, trouxe ao co- Aprovado.
lo infausto acontecimento. conhecimento da Casa de pe-

ças esparsas do inquérito
policial, e afirmou, entre,
outras considerações, que o

Sargento alí destacado não

praticou nenhuma arbitra-

riedade, tendo em vista os

depoimentos que tinha em

seu poder, no total de cinco.
O Dep. Ivo Bilveíra, em a-

parte, disse que o Dep. -Laert
R. Vieira, estava dando co-

nhecimento à Casa, dos de-

poimentos que interessam. à

policia, no que acrescentou o

Dep. Heitor Guimarães: a

policia não tomou o depoi-
mento das pessoas que assis-
tiram as arbitrariedades do

Sargento, embora tenham si-
do relacionadas para depo-
rem. Antes de deixar a tri-

buna, o Dep. Laert R. Vieira,
teceu vários comentários em

torno do assunto em fóco, e

emitiu variados conceitos de
carater juridico - Direito
Processual Penal, que provo-
cou certa reação por parte
dos srs, Advogados - Depu-
tados, que vieram em defesa
da classe pelos heresias [u-
ridicas do líder da UDN.

Foi apartedo .aín
da, pelo Dep. Estivalet Pires,
do PSD, e contra aparteado

�::�::di:::t�:::,:::" Tributas à Jonas· Salk
penal �••••••••••••••••••"I· Waschington, �3 CU.P.)"

O Dep. Estivalet Pires, lí-
i(' A estátua de José Bo- .

Como y?uto culmma.nte de
der do PSD, assomou a trí- I d h�, * nifácio de Andrade e; um� serre e onrarras que
buna, para rebater e criticar -

t d d
Silva, o grande Patriar- 'I

serao pres a as ao .1'. Jo-
os conceitos emitidos ante- E
riormente pelo Dep, t.aert ca da Independencia do n�s . Salk, o presidente

R. Vieira, em tôrno do in- Brasil, inaugurada, em
I El.s�enhow�r �everá f�zer. a

quéríto policial de Joinvm�. Independência do Brasil se-I entrega hoje aquele cientis

Disse que o seu colega de rá inaugurada hoje,' em I ta, pessoalm�nte, de. uma d..

bancada, -Dep. Heitor Guima- Washington, no -Parque Bry_1 taça? especial, registrando

rães, procedeu de maneira ant. Essa homenagem da I elo�lOSame111e a �ua abne

correta e patriotica, em tra- grande democracia norte- gaçao e o agradecimento de

zendo ao conhecimento da americana ao nosso glorioso
todo � povo ame�'icano pela

Assembléia aquelas ocorreu- I estadista do priméiro reina- conqUls�a: d� vacl�a
. contra

cias. Não concorda�a: porém, do, constitui mais um laço
a paral�sl� mfantlL

que o Dep. Laert víeíra, alu- de amizade e de fratern ida- _O Presidente da Furida-,
no d� segundo .ano de Dírel- de a unir os dois povos, sô- çao, �acional .

Contra a Pa

to, viesse pré-julgar parte ·bre os quais reca m t·
ralísia Infantil, sr, Basil O'

do J ít f' C d'
e , nes e

C b
'

o mqueri o e errr o o 1-
mome t" onnor, rece era na mesma

.

. _
n o, as maIOres res- ._

go Penal, da maneira -tâo bilid d b d
ocasiao um documento se-

. . ponsa lIa es na o ra e
.

gritante como todos tiveram
d f d

. ,melhante por sua atuacão à
.

.

. e esa e e garantias da m-
' •

a oportunidade de presenciar. d dênci
. frente daquele órgão.

O Dep. Lenoir Vargas, em a- epen encia do contlmente.

parte, disse que o tal inque- . �el.embra-se qu� José ;Bo
rito pode ser anulado, pelo mfaclO. ao assumir o cargo

fáto do sr Delegado Espe- de Ministro das
.

Relacões Uma
.

b .'j A •

.
..

• vacma nanIca

cial, além de ser o respon- Extel'lores do ��'asll (na- contra a poliomielite será
savel pelas atitudes do Sar- quele te�po, Mmlstro dos I experimentada nos próxi
gento, é tambem, a pessoa EstrangeIros), mandou pôr I mos �eses seg nd _

'd
'

·t l'b d d
. ,u o anun

que preSl e o Inquen o, con- em 1 er· a e nove marl- ciou o P'" 'd t d A
f

. .

I I' h'
. ,.

r eSl eu e a sso-
arme se venflCOU pe a el- n eIras norte-amerIcanos . -

d I d t' F
, . .. .

Clacao a n us na ·arma-
tura do seu telegrama. } úl. que haVIam SIdo detldos e! A ·t· B 'tA

•

•

't d t
' , . -

I ceu Ica 1'1 amca sr, J.F.
apar ea o, ambem, pelos condenados a pl'lsao, como Bo h

..
.

"
"

dep. Ivo Silveira e Osny Re- pl'l'atas""s
.

'd" j
uc e. Fumas mglesas

, J!. se eplSO �.e con- . I'
.

h' I
gis do PSD e Dep Sebastião 'd d I t Irea

Izam pesqulsa.s a on-
, ,. SI era o como o ançamen o

Neves da UDN d b d
.

d
.

t
go tempo, paralelamente

_

. as ases a amlza e en re .

Remoção de Professor B'I E
. I

com os amencanos. No norte

D f d d M'
,

o raSl e os stados Um- da I 1 t
.

400 '1
'

e en en o os uruclpios Em explicações pessoais, o dos, nos primeiros dias de í
ng � erra. dml cnan-

Catarinenses Dep. Paulo Preiss, do PSD, .

d
.

d dicas serao vacma as expe-
O Dep. Paulo Preiss, d� trouxe ao conhecimento da �lá�'i�� epen ,ente da nossa I�'imentalmente,

'

PSD, ocupou a tribuna, em Casa, da remoção de um pro- I
seguida pa it· G

José Bonjfácio já figura" U'a mãe venezuelana, que
, ra cr lcar o 0- fessor de Urussanga para . o I

vemo do Estado, pelo não Oeste Catarinense; por ques-
em busto; na "Galeria dos preferiu' ficar no anonima-

cumprimento da Constitui- tões politicas. Entre outrl'l,s Heróis", da União pan-ame-i to, iniciou na cidade de Ma

ção e da Lei n. 89, promul- considerações, disse que :lo ricana, em Washington. Ago- racaíbo um "Movimento de

gada pela Mesa da Assem- remoção daquele professor, ra, porém, em estátua na I Gratidão e Devoção" ao

bléia Legislativa. Disse que que é correligionário do Lí- praça pública, êle ficará co- cientista norte americano

solicitára informações ao

E-I der do Governo, Dep. Nazare- mo um simbolo diante dos' dr. Jonas Salk. descobridor
xecutivo

-

se a divída para no Neves, do PDC, prende-se cidadãos da grande_repúbli-
I da vacina antipólio,

.

com os municípios fôra rela- ao fáto de ser credor de uma ca de Abraão Lincon, para! €) cheque de 1 dólar·, que es

cionada em "Restos a pa- conta do Intendente daquele atestar que o Brasil, desde sa mãe de 1 filho doente de
gar". E' que na MENSAGEM município. Antes de deixar a o início ·da sua existência paralisia infantil depositou
governamental não estão in- tribuna, apresentou os 3e- como nação livre, foi pio- no jornal "Panoama" para
cluidos os dez. milhões de guintes pedidos de informa- neiro de uma política de a- ser enviado ao dr. Salk, ori-
cruzeiros devidos aos muni- ções:

.

proximação com os Estados ginou uma vasta campanha
cipios, razão porque estão Outras remoções Unidos, no sendido de re-I popular, à qual aderiu, em
sendo espoliados pelo Estado O Dep. Bahia Bittencourt, forçar e consoidar a políti- Caracas, a conhecida atriz e
em dez milhões, que por Lei, do PSD, lêu dóis abaixo-assi- dca e congraçamento de cantora Libertad Lamarque,
já deviam estar pagos até 30 nadar procedentes dos mu- t d ,
d

.

h
o os os. povos dêste hemis- . que se encon tl'a na Vene-

e Jun o de 1954. Em aparte, nicípio de· Camboriu, e após rférias" zuela.
o dep. Lael't R. Vieira fazer um apêlo ao Governo
O deputado Laert R. Vi- no sentido de ser tornado ORDEM DO'S ADV.OGADOSe i r a da U. D. N. ,per- sem efeito os atos, de remo-

guntou se os municípios Ja cão aos professores, apresen- S b t'
.

_ o o pa r.ocmlO d,o Insti-llOS
juristas que aí compare-

encaminhara� a competente· tou um requerimento para tuto dos Advogados Catari- ceram.
ação judicial. Concluindo sua que fossem encaml'nhados Inenses, rea izou-se segunda- S. Excia. mereceu o CO!l-
oração disse o dep. Paulo aos EXll1o. Sr. Governador do f

. , .

deu'a proxuua passa a, em ceito que recebe nos locais
Preiss - tendo em vista o Estad.o, os aIJaixo-assl'nados

-
.

,
sua sede, a conferencia do onde conferencia, pois- sua

aparte do líder da UDN nes- procedentes de Rio Pequeno f
.

, pro essor amencano, dr. Paul ilustração é digna do mais
ta Casa, mais uma vez, as- e Braco Macacos, no municl' - G ·ff·th G I_ 1'1 1 ar ando O douto alto aprêço.
sistiremos ao deprimente es - pio de Camborl·u. f' t bcon erenC1S a a ordou diver- Os trabalhos do sodalício
petáculo de ver o Estado le·, - Sessão do d·ia 22 - t

.,

sos emas rQndicos, com eru- jurídico estiveram sob a pre--
vado à barra dos Tribunais. Lida e aprovada a ata· e d'

-

b' dlçao e pro lda e, bem como sidência do dr. Milton Leite
Cabe, agora, aos municípios lido o expedl·ent·e, for'a'lU l'nl'_. -d trespon eu sa isfatàriamente ela Costa, presi.dente e11' e-xer-
a palavra. ciados os trabalhos, na ·h"1'''

.

.

t
-

'( ... as pergun as formuladas pe- cício.

em

Ainda a Ponte metálica
O Dep. Pedro Kuss, do

PS-q, ocupou, também, a tri

buna, para tratar do mesmo

assunto trazido ao conheci
mento da Casa, pelo Dep.
Estanilau Romanovisk1. Dís-

se, inicialmente, que não ia

lêr o telegrama recebido de

Mafra, porque o seu colega
de Àssembléia, Dep. Roma

novískí, já o tinha feito. En
tre outras considerações,
criticou o atual Secretário da

Viação e Obras Públicas, ta
chando-o de "Inimigo núme
ro um de Mafra", pelo fáto
de não querer concertar a

Ponte metálica sôbre o Riu

Negro, e alegar que o encar

go é da Prefeitura e não de
Governo do Estado. A Ponte
- disse o Dep. Pedro Kuss,
que mede oitenta metros de
extensão, quarenta metros
são da responsabilidade elo
Governo de Santa Catarina
e os quarenta restantes, são
da responsabilidade do Go
verno do Paraná. Os deputa
dos Laert R. Vieira, Clodorico
Moreira, e Sebastião Neves,
da UDN, sustentam, que p
Governo do Sr. Irineu Bor

nhausen, não pode mandar
concertar a citada ponte,
porque não quer ferir a auto
nomía do município de Ma
fra. Entre outras considera

ções, o Dep. Pedro Kuss, ain
da na tribuna, afirmou que
o atual governo, no setor da
Saúde Pública, não auxiliou
o povo de Mafra, nem com

um "Envelope de MelhoraI".
Foi aparteado, também, pelos
Deputados Esti-valet Pires,
osny Regis, de PSD e Bene
dito da UDN.

Falecimento Dr, Albel't
Einstein

O Dep. Rui Hulse, da UDN,
propôs fosse expedida tele

grama de pesar ao Embaixa
dor dos Estados Unidos, no

Brasil, pelo falecimento de
Einstein.
Ponte sobre o Rio Uruguav
O Dep. Geraldo Guinther,

da UDN, reportando-se ao

discurso do Dep. Miranda

Ramos, do PTB, em sessão
-anterior, com referencia 9,

ligação do Estado de Santa
Catarina ao do Rio Grande
do Sul, através de uma Pon

te, no lugar denominado
GOlO-EM, manifestou-se, a
pás, outras consideraçõ'es,
favorávelmente àquela mi

ciativa, por parte da Câma
ra Federal.

OUTRA VA.CINA
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