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Explodiu • Moloo.ve
O.ito mortos e onze

feridos
cARACAS, 10 (U. P.) quando a motonave, "Diafa-

Oito pessoas, morreram e ou- na" prendeu fogo e o tanque
tras 11 ficaram feridas, de gasolina explodiu no largo

, . < . . de Maracaibo. O íncendío se

•••••.-.1 '

originou de um curto círcuí-
to na casa das maqumas, en

quanto a embarcação chega
va ao fim de sua travessía

pelo lago. O navio atracava

junto à plataforma de .
um

poço petrolífero proxírno,
quando explodiu o tanque de

gasolina, envolvendo em cha
mas a embarcação. Os sobre
'viventes entre os 45 passa
geiros escaparam ao escalar
ate a base da plataforma do

poço petrolífero.
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Ainda, não revelado, o Dome
Sigilu 'em lorno do assassinô do Presidente Remoo, i�t��gW��:�ijI��
do Panamá.,·· Ativas inveSlig.çoes 'r-

�:::�ah:�:��,"':o"'n'iai'

Panamá, 10 V.P.) - O irmão época foi professor na can- signif�caç�o para. l:ma certa menta 'do atent�d?, e mais

I ci�ne�l informaç�es que per-

mais 'moço do sr. José Anto - fórnia. orgamzaçao polrtica e para Carlos e Ruben :vItra, perten-: mítam o descobnmento dos QUITAC'ÃO COM A PETROBRA'Snio Remon, assassinado na As afitoridades ainda> não certos elementos ranáticos". centes a uma destacada Ia- assassinos, atingiu a soma de
1

.

,
.

noite de domingo passado foi informaram se 'já foram: f'eí- A, alusão se referia ao 24.0 mília panamenha, e Diógenes 130.000 dólares, anunciando- RIO, 10 (V.' A.) ,-- Faee a tancias das contrtbuíções fo-
nomeado mínísrto do 00- tas acusações precisas contra aníversárro da revolução de de La Rosa, escrrtor e políti- se que continuam a afluir os pergunta que diversas pes- ram mantidas as mesmas do

vemo do gabinete paname- Lipstein, que foi detido :le- 1931, transcorrid) dommgn, co que tomou parte em -dí- donativos. A iniciativa parte I soas tem feito aos. jornais, ano passado, estando as ta
nho para que se Incumba das gunda-feíra quando tentava Este movimento Iõra .dírigt- versas atividades do Partido do governo, que destinou. ;

_.

I declarou hoje à impr�n�a o belas fixadas no Banco do
.

ínvesttgações que se efetuam tomar um avião para o Jv:::e- do por Arnulfo Aria:;. �;únti- Nacional Revolucionário. In- 5Q.OpO dolares ao. custeio (tas I tesoureiro da Petrobrás, sr. Brasil e nos postos de em

há seis dias para descobrir os xícõ. Nega ele ter, qualquer nuam presas as mulheres forma-se, ainda, que a col�- inve.Stigações e que orerece ] Paulo Leal: "Os interessados placamento.
criminosos. O presidente .rosé coisa a ver com o crime. Arlas Thelma King e Olga '.'8.nis, ta efetuada para a reuníão outros 50.000 para quem for- rdeverão dirigir-se ao Impos- ...........

Ramon Guizado, que prestou foi 'detido pouco depors do que se encontravam no iJ:1-' de um fundo de recompensa necer as referidas informa- I to Sindical, do Banco elo Bra- ELEITO
juramento como chefe do atentado em sua fazanría de vilhão do hipódromo no mo- para, as pessoas 'que prepor- cões. síl, onde obterão amecessá- BRUXELAS, 10 (U.P.)
Poder Executivo pouco rte- café situada a uns 480. quí-

.
'

,

ria guia para preencher e Jean Cocteau foi eleito mem-

pois do assassinato de seu .lômetros da capital, depois " ••••••••••1)•••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••• I•••�•• ' efetuar o 'recolhimento. bro da Real Academia Belga
predecessor, anunciará, se- de terem sido

. identificadas O prazo para I) recolhi- de Lingua e Literatura Fran··

gundo se acredita, a nomeá- as armas do atentado como

o PSD G h
menta é o mesmo do Iicen- cesa, em substítuícão a Colet-

ção de Alejandro Remou l-Ja- sendo metralhadoras Sch-

auc o ciamento na preféFl�ra pois te Por outro lado a prince

�s�r���o���et:n�o::��.� ��: :����:�.:: f�b�ii�;7:�r��em�� . ., • • ;:l�l��:��a�e�c���i� ���er� :�::::::c�ata:e�� fo�;ed!�
torídade sobre a Guarda Na- Pretendem" as autoridades seu proprietário quitar-se mia em substítuíção ao sr.

, cional - que é aúntca �or- que foram apreendidas em

nao cogl·la-· de' C 'a'ndl-dal.ura 'm' I-II-tar com a Petrobrás. As impor- Montpetit, do Canadá.

ça armada da R��p{lbaca -- ocasioes anteriores armas

a-sobre a polícia secreta. O deste género em "poder de RIO, 10 CV. A.) - O co- foi confirmada. Tahto quan-
'

Clovis Pestana, assim como o

terreno ficou desembaraçado Arias. O ex-presidente detido mentarista político de "Ul_t5- to conseguimos saber 6 que proprío sr. Valter Peracchí
para, esta nomeação COlTl a foi, no passado, aliado poutí- ma Hora" diz que enquanto a bancada do PSD gaúcho é Barcelos, presidente da sec

renúncia do ministro Catalí- co de Remon, que foi cnete 'os srs, Etelvina Lins e Jr.sé simpatica à candidatura do ção do PSD do Rio Grande do
no Arocha Graell, que, ao re- da Guarda Nacional durante Americo, governadores res- sr. Nereu Ramos, cujo nome Sul.
nunciar ao cargo, declarou muitos anos. Esta mesma cor- pectivamente de Pernambuco ainda há pouco foi sugeri-to Logo' carece de rundamcn
que "o irmão uo presidente poração derrubou-o do poder e da Paraíba, estão IH"OmO- pelo deputado Hermes Pereí- to, como nos disseram, aque
assassinado deveria figurar em 1951, num golpe de Esta- vendo articulações no sentido ra de Souza, em entrevista la versão de que o PS)) gau
à testa do ministério". Ale- do dirigido por Remon Q de ser apresentado à CC)llVen- concedida a "Folha da 'I'ar- cho esteja procurando 11m

[andro Remon, que tem 45 Partido da �oal.Í'z;�o Patrtotí- ção nacional elo PSD, no pro- de", de Porto Alegre. Simpa· candidato à presideneia da
anos, encontrava-se em Los ca, que era preSIdIdo pelo (�X- ximo dia 10 de fevereiro o tico ao sr. Nereu Ramos, República fora dos quadrr,s REFORMA
Angeles quandO seu irmão tinto, publicou na noite p.as-l nome do sr. Nereu Rar;'os tambem sem reser-;as, é o sr da sua agremiação. PARIS, 10 CU. P.) - Are,
foi assassinado, mas legres- sada um manifesto clizer!clo 'mediante ·documentos cl�� a- "........................................... organização da propagand:1
so� imedi�ame,nte ao pana"1 q.ue -o"assassinato fO� :o111e- paio da UDN,' PL, de outros do Partido Comunista Fran- MANILA, 10 CU. �.) - Uma
ma por VIa aerea. Remou, tldo numa data de plOIunda partidos àquele candidftto. '�CHUVA I'\E. PRATA" _

ces, foi anunciada pelo sr. tempestade tropical, q"ije var-
que preside o Pal·ticlo NaciQ-'

••••••••••00•••••••••• elementos do PSD gaucho eo- L1 Jacques puclos, membro do reu a zona meridional das
nàl R.evolucion�rio, ó mesmo gitam apresentar o nome ele 'RIO, 10 (y. A,) - Notldas bão Rodrigues, que encontrou Comitê Central do PaI'tido, Filipinas, deixou 24 mortos e
da Assembléia Nacional. DEFESA ATÔMICA um',militar que tenha reS,Sll- de Campinas, São Palllo, re- mo q:uintal de sua casa um num artigo publicado hoje'] clézenas de feridos, segtll1do

.

A despeito das ativas 'inves:':' ·_·�WAS�lN.GTON;-lO �(1J ..
'P.) -�aIjctn. � �1assn. 'pop1;!hr. �É_ vflaJll. g,ue. nov_?- "2huva ,a,� m:��lr�ul,semel��l::e a? (�l�e �eia r e v i s t a comunista I inform?u o Serviço Noticioso

tigações que estiio sendo le-
- b eX�l'Cl�O norte-amenca-'l-e entao mdleac10 �omo W!{f"-J�.- prata-" Jrhlndn rlts' ;11rf lS.':U � "'. -'.

A
�

1
'�rance..NÕtlVene'". �- elas. F'illpinas,

vadas a efeito em todo. 11 p�üs, I no reahzara peI�
�

prnnen:a pIo o generf1.l AI,elcles E�Cll- voàdor caiu n::tquela .cidade. aparéceu há dias numa outra
\

�

..,
-

. .:_
não foi assimtlada nenhuma vez. no me�, P1'O:J1110 e�p('.r:. i goyen.· .

_ ,.-. O",

O fato foi levado ao conhe- residencia e que, examinado, .

'

novidade. Uma declaracão 0-
enCIas de defe",a atomlca Tal versao r)Olem, seul!l1(!o cimento do "Correio' Popu- foi reconhecido como estanho ANO BOMficial feita ontem afirm'a, en- contra aviões". É isto o que procuramos apurn.r não nus lar" pelo sr. Orlanclo Eles.. excepCionalmente puro.

tretanto, qU€ o Governo ps-
se notícia em fonte geral.. Inl'cl'ado com casa'mentospera muito breve, dar uma
mente. bem informada. I,o �•••••U••••".I}••$Cle••G••••••••••••••e••••••e••é•••••••••••••••••••

informação positiva em reJa- transcurso dessas expcl'ien-

Formosa com.U ml·lh,o·-es de habl·t·ante'sção aOI) passiveis iústi[udo- cias, a serem realizadas no

res. O presidente 1110:'(0, que
deserto do Nevada, os espe-
cialistas norte-americhnos

era já há certo tempo o "ho- I
mem forte" do país, gozava

utilizarão projeteis atí)rnicús UnlfhVI·stailo, DIO 11·0, O� s·r. Tsuo' LI·U,de grande popularidade e foi •••••••.f).,••il.eo••••�.l n u 11
eliminado quando palestmva TERCEIRO "BETA-' que fez referencias a, Ilha
com alguns amigos no pavi·

�TRON" RIO, 10 CV. A.) - rleceJl- o sr. Ying Tsun Liu, que via- entre os passageiros varias
lhã-o profusamente iluminado temente designado pelo seu jou pelo navio holand.es "T�i- imigrantes indonésil)s.
do hipódromo Jua;'1 F'ranco, Hamburgo, 10 (U. P.# - O -

l' ,
.

governo para as fUl1(:oes C e jadane'. Em ligeira entrevista com
nas imediações desta capital. 3.0 "betátron" construido ria

, ,conselheiro da Embaixauh eb O barco procedeu do por- a reportagem, o sr. Tsnn Liu
No tiroteio entre os. assas�i-, Alemanha Ocidental depr.ls China nesta capibl chegou, to de Kobe, trazendü tah1bem 'fez referencias à situac;á0 a
nos e os agentes da políCia do fim da .g·uerra foi inaugu tual da ilita Formosa infor
foram mortos dois homens e rado na Clínica Universitária. mando, entre outras c:oisa�'
feridos tres'. Os assassinos, de Hamburgo-EppendGrl'. O

NOVO COMANDO DAS NOVAS.

f' 1 I que a população do ,"eu .paíssem duvida, ugIram pe.a zo- aparelho possui urna forca de
1,

, aumentou consideravelmente,na escura do campo (e COtTl- aceleração de 15 milhões de
das. Ao menos 70 pessoas fo- electrons-volts. FORCAS MILITARES DA ALEMANHA tendo passado de 700 mil pa-

, ra cerca de 8 milhões de ha·
ram detidas para invesó1ga- »••••••••••,••••••$." 1

ções, tendo afirr�ado ont.em BONN, 10 (U. P.) - Um "É um homem democrati- bitantes. Mesmo assim aCl"f.S-

à no�te o promotor Francisco TREMOR DE TERRA general que foi comandan'ce co e não prussiano". centou, não há em Formosa •••� .

Alvarado que 23 delas já fo- TRIESTE, 10 (U. P.) - Vio- do Afrika Kopps nazista se- o problema de supr.r·popula-

'O
-

ram postas em liberdade. En- lento'tremor de terra foi re·, rá, segundo se informou em O general Cruewellsueedeu ção. Entretanto, se fatura·· A C NSTRUCAO DE UM TUNEl
tre os que permanecem pre- gistro às 7,55 horas da m�-- fontes governamentais, o co- ao marechal de campo Er- mente seu governo vier a se 1

sos fig'uram o ex-presidente nhá de 8, Seu epicentro' esta- mandante supremo das novas win Rommel, a raposa do de- defrontar com alguma difi- CO'ncurren'cl'a gera·l- MUI'ta anl'maCi.a-oArnulfo Arias, enc:arlJir.;a,lo ria, sitliado a cerca de \)':0 forcas militares da Alema- serto, no comando das for- culdade a respeito, está c�r-

inimigo político do fl)Jecido, e quilômetros desta cidade, em nh� OcidentaL Trata-se do cas da AI"emanha que luta- to, poderá recorrer às demo- RIO, 10 CV: A.) --- Ao pre- I vim! de ,Dusseldorf, ná Ale

Martin Irving Lipst,ein, na- direção ao Sudoeste, provr.- tenente-general Dudwig

crU-I
;'am contra as tropas. bl'itâ- cracias ocidentais, n,o sentido siclente Café Filho, o sr_. Mi- manha, o seguinte telegrama,

tural de Nova Iorque, de 34 velmente naE' rE,giões cf'ntl"O' ewell, de 64 anos de 'idace, nicas na 2a. guerra mundial, I de acéitar os chineses exce- guel Couto Filho, governador cuja cópia foi remetida ao

anos de idade, que em c�l'ta ocidentaiS da Gri:r"ia. do\qual se diz: no norte da Africa. . dentes naquele território.' eleit,o do Estado do Rio, cn· .. presidente do- Comitê Pró-
••••••, 8••••••••�••••• J••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� Construção do Tunel Rio-

•

-
l

E t
·

t
Niterói, sr. Djalma Nunes:

A Noite, do Rio, de 6 do corrente, insere em suas colu-...JI

'S
cho eitado, as maiores, as mais difíceis e as mais impor-

nas uma entrevista atribuída a S. Exa., o sr. Governz.'lior -, lfI\ rev I a tantes partes, foram construidas nos govêrnos passados. - "Tenho a grata satiil-
Irineu Bornhausen. l.t. '

. A parte política da entrevista é desastrosa. Diz S. Exa. fação de comunicar-lhe estar
Não estivesse. ela ilustrada com um instântaneo do en- que a ·.U. D. N. não sofreu derrota alguma no Estado: assegurado o' financiamento

trevistado, te-Ia-Íamos por apócrifa. É que dela co'nstam Jata-se o sr. Governador do fomento agrícola feito pe- "Apenas não elegeu os candidatos ao Senado porque lutou dp tunel Rio-Nite.róI, em face
declarações absolutamente desviadas da verdade' e de tal la sua administração. Disso, o que aqui se 'conhece, é a contra uma coligação partidária". Nesse pleito houve co- do i.nteresse demonstrado por
forma invertidas que, de imediato, geram a desconfiança perniciosa politização desse fomento, todo por todo obra ligação contra coligação. A U. D. N. formou com o P. R. P: firmas européias, em _parti
da sua autenticidade. do governo federal. Sementes e adubos, quando ,caiam no e com o P. S. P., por decisão do seu diretório, nos últimos· ciparem da concorrencia pit-

Mas, a par dessas, há ass,ertivas tipicamente bornhau- .Estado, .pass+lvam a ser isca política. O caso dos jeeps aí dias da propaganda. Afirma que o P. S. D. tinha 5 depu- bli O fi'ca. povo ununense
seanas, como a'mais que sovada e já inofe,nsivamente des- está, enfeItado' de escandalos: os agrícultores e colonos não tados federais e ficou reduzido a 4. A .potoca é pitoca. Os mostra-se reconhecido ao a-

�entada agressão ao antecessor, no caso da dívida de 40 viram esses veículos a não ser, nas mãos dos chefetes e deputadOS à Câmara, do P. S. D., eleitos em 1950, foram <I paio que v. exa. vem dando
milhões. "

.'
\ chefotes ude�istas. Os acôrdos, antes regime benéfico pa- e não 5: os srs. Nerêu, Agripa, joaquim e Leoberto. A U.D.N. a êsse grande empreendlmen-

E�a divida co�o· todo o 'ES�ado sabe, nasceu da impos- ra a ag-ricultura, foram aqui desviados pela politicalha. eleg'�u 4, na: sua leg'enda, e o P.T.B., um, o sr. Saulo. Em to".
sibilidade de· o govêrno de 1950 últimar operações e abrir Daí o estarem sendo denunciados. Daí o haver o Ministro 1954, o P.S.D. elegeu 5 e não 4: os srs. Nerêu, Fontana, Ader-
<;réditos para eobrí-Ia. E quem o impediu dessas providên- Costa Porto declarado· 'que as verbas federais, também em bal, JoaqUim e Leoberto. A U.D.�. elegeu 4 e mais o sr. Como se vê; além das 14

cias? Foi, coram populo, o·Ptóprio sr. Irineu B'ornhausen, Santa Catarin'a, nunca chegavani para nada, porque não Jorge Lacerda, do P.R.P. Na Assembléia Legislativa o P.S.D\. firmas norte-americanas CJue
candidato eleito que,. ctim o '.seu· poder econômico, adquiriu eram aplicadas assistencialmente, mas sob critério pater- elegcu 15 e a U.D.N. 15; contando (ntre esses, o sr. Luis d.e'
_ adquirir é ri tei'mo - três deputados situacionistas com nalista. Daí porque verbas federais passaram a ser aplica- Souza, do P.R.P.

' .

os quais, somados aos do seu partido, fechou anteelatada- das diretah1cnte no Estado, sem a inÚrferên�cla do govêr- No pleito de 3 de outubro foram dis,putadas 16 prefei-
mente o Legislativo.

'

no, local. turas: o govêrno elegeu 6 prefeitos e a oposiçã,o 10. Não 'é,
No seu govêrlJo, sem maioria na Assembléia, o sr. 80r- \ O .auto-elogio que S. Exa. faz ao seu gOVêl'ilO pela .con- pois, verdade que o sr. Bornhausen elegesse mais prefeitos!

nhausen obteve da, oposição cr,éditos mais que suficientes clusão do trecho ferroviário Blumenau-Itajaí é Um tanto Do exposto resta evidente - que a entrvista de S. Exa.

para cobrir aquela divida,. como a ultimação 'do emprés,ti- semeerimonio$o. ,Embora S. Exa. declare que a obra é fede- não foi revista. O rellorter, por sem dúvida, apa.nhou mal
mo com a Sulaca'p e a emissão ele 25 milhões de bonil!�. ral, atribui:se papel decisivo nesse c·ometimento. O relató- o pensamento do entrevistado, invertendo-o em muitos

A tanto se res\lmé, pÓis,:·.a tão �lecaJitada ordem posta I rio da Estrad'a, recem-publicado, explicll, no entanto, as pontos.
nas finanças estaduais. I causas da demora da cOllst.l'llção e esclarece que, do' tre- ) Retificando-a servimos tão só à verdade.

INUNDAÇÕES
ROMA, 10 (U. P.) - Depois

de um breve período de f,ol

primaveril, 'o, mau tempo re

começou de novo. a imperar
sobre toda a Itália provo-

PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE
RECURSOS

RIO, 10 (V. A.) - Na sua proximo ano, em substítuíçào
reunião de 7, o Tribunal de ao ministro Cunha. vascon
Recursos elegeu seu presí- celos,o ministro Vasco En

dente, para partícípaçào no ríque D'Avila.

TEMPESTADE �RO
PICAL,

I

RIO, 10 (V. A.) - Pl'átka- Ante-ontem fóram l'''aF'7.a
dos 86 enlaces, e no de<:')rrel'
da primeira semana de 1955,
1.158 pessoas contrairam

núpcias perante os' juízes do
Registro .civil.

mente o primeiro sáha�o do

ano, já que no dia 1.0 t1, Pre
toria est�ve fechada, froam
celebrados no Distrito Fede '.

ral 293, casamentos.
............................................

POPULAÇÃO DA ALEMANHA,
BONN, 10 (U. P.) - A po- ocidental, 2.194.600; Alema

pulação ,total da Alemanha é nha. oriental, 17.600.000; Ber
agora de 71.581.249 habitan- lim oriental, 1.1"75.000. Nas

tes, segundo informou o De-

partamento Federal de Esta· cifras está incluido o Sarre,
tística. A população está

aS-I
controlado pelos franceses

assim distribuida: Alemanha com uma população de .....
ocidental, 49.652.000; Berlim 959.649 habitantes.

se propõem concorrer a cons

trução do tunel, vem agora
firmas eUf"opéias tmnbem f,

elas se juntar.
Ao que espera o sr. Djal

ma Nunes, ainda ne;;te prin
cípio de ano estará ín ...talu
da a dita concorrencia, de
vendo as obras ter início, até
o fim deste se·mestre.

\-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o leitor encontrará, nesta co

luna, informações que. neceasíta,
diàriaménte e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta ....•.........•.• 2.656

de de Ouro Preto, 61 (fun- Diário da Tarde. .. .... ...

.

3.579

dos) onde será gratiLicado'IA
Verdade .. ,':...........

2.010
, Imprensa Oficial .......• 2.688

--- - -

HOSPITAIS

,VENDE-SE l(pr�v�J�:�e� ..•......• : •.
(Portaria) .

Nerêu Ramos ...........•
Militar .

São Sebostião (Casa de
Saúde) .

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR- I
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Serviço Luz (Reclama-
ções) ..........•......

Polícia (Sala Comissário
Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

, AÉREO

..� , TAC ; .

, Cruzeiro do Sul .

J ,tPanair .•................
, ,Varig ................•..

O"GAUIS"DO II LRóeia�e Aéreo .

K � A },. •......•••.•...•••••

E I Scandinavas .

.

-
. HOTÉIS

EDITADO .Lux .. :
..••......••..••.•

POR
I Magestl� .

,'} Metropol ." .

, , La Porta ." .

1)(JIlAL['(!/(J g(J4Jt[g Caci�ue .
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INDICADOR' PR'OFISSIO_NALlcom ;;��I�� 1
Ex intern����? enfermarialOLHOS E g��i�c:.fTA NARIZ

prática no Hospital São e' Serviço de gastro-enterologia DO
.

LOBATO l DR.·WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na °-anta da Santa Casa do �io �e Janeiro
J
DR. GUERREIRO DA FONSECADR. I. . Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardtnell�). Chefe do Serviço de .OTORI-FILHO GARCIA, CLINICA MÉDICA Curso

.

de neurologia (Prof. NO do Hospital de Florianópolis
Doenças do aparelho respiratório' Diplomado pela Faculdade. Na· CARDIOLOGIA Au�tr�gesllo). .

.

I Possue li CLINICA os APARE-e
, I TUBERCULOSE lcional de. Medicina d� Uníver- Contu ltórl o : Rua vitor Mei- .Ex mterno do Hospital mater- LHOS MAIS MODERNOS PARA

DR ANTONIO DIB

jRADIOGlI.AFIA
E RADIOSCOPIA I sídade do Brasil reles, 22 Te). 2675. nidade V. Amaral. I TRATAMENTO das DOENNÇAS.

MUSSI DOS PULMõES ,.
Ex-interno por concurso da Ma· Horári�s: Segundas, Quurtas e DO�NÇAS _ INTE�NAS. [da ESPECIALIDADE

Cirurgia do Torax . termdade.Escola.. Sexta feiras: I
,
Coraçao ". Estômago, I�testmo, I Consultas _ pela manhã no

_ .Forrnado pela Faculdade Nacio.j (Serviço do. Prof•. Octãvío

RO·I Das. 1� �s 18 horas.
.

f ígado � vias bí liares. Rins, ova-
. HOSPITAL.- MÉDICO� J d M di

.

T' '010 ista e drlgues Lima) Residência : Rua FelIpe Seh- nos e ut�r�. .

.

• I À TARDE _ das 2 as 5CIRURGIA-CLINICA • ;�I. � e .�cm�, H ISI't i Ne Ex-interno do Serviço de Círur- midt 23 _ 20 andar apto 1 Oonsultõrtev Vitor Reueles
no CONSULTORIOGERAL-PARTOS �" ISlOcuurgll�.o :. OSIII a

·Igia
do Hospital I. A. P. E. T. C. Tel. '3.002

'

22., I CONSULTORIO _ Rua dosServiço completo e especlah-, reu a��s � do Rio de Janeiro .

I Das 1.6 ,as .18 horas.. ILHEOS n? 2 DR. JOSÉ MEDEIROSzado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de .especlahzaç�o pela Médico do Hospital de DR NEWTON Restdência : Rua Bocaiuva 20..
,

RESIDENCIA _ FelipaRAS, com modernos métodos de IS. N. T. E�-mte.rno e x-assra- Caridade •

, Fone: 3458. Sch-
.

VIEIRA
rliagnósticos e tratamento. ltente

de Cí ru rgía do.Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS - D AVILA ,I
mídt n? 113 Te). 2365

__
1 _ ADVOGADO _

_SULPOSOOPIA - I'IISTERO - Gum�araes (RI�). I PARTOS - OPERAÇOES CIRURGIA GERAL DR. MARIO WEN- I C
.

P I 15 ISALPINGOGRAFIA - METABO- cons: Feltpe Schmidt, 38 -, Cons: Rua João Pinto n. 16, Doenças de Senhoras - Procto-
DHAUSEN Advogados s:��: Cat����a. o - tajal-

LISMO BASAL 'Fone 3S01 I das 16,00 às 18,00 horas. 1 logia - Eletricidade Médica, .

. . Radioterapia por ondas

curtaS-I
Atende em _hora marcada. Pela manhã atende dià- i Consultório:, ,Rua Vitor Mei- CL.INICA MÉDICA DE ADULTOS , IEletrocoagulação - Raios Uftra Res: Rua Sao Jorge 8 - Fone

I
l'iamel'\te no Hospital de reles n. 28 - Telefone: 3307. , �.CRIANÇAS c .

Violeta e Infra Vermelho. 2395. Caridade. I Consultas: Das 15 horqs em I ConsultorlO - Rua Joao Pm- DR: CLA.RNO G. ·IDR. ANTONlO GOMES DEConsultório: Rua Trajano. n'.l,
_---,

1'!1
-

Residência: Idiante. to, 10 - Te!. M. 769.,
l° andar - Edifíci? do Montepio. DR. YLMAR �ORR.I!.oA " Rua: General Bittencourt n. Residência:_ Fone, 3.422 I Con�u}ta�: Das 4 as 6 hor��. . GALLETTl ALMEIDA
Horário: Das 9 as 12 horas -

r CLINICA M'EDICA ·101. Rua: Blumenau n. 71. ResldenclB: Rua Esteves Ju-
_ ADVOGADO _ ,

I
ADVOGADODr. MUSSr. CONSULTAS das 10 - 13 ho- Telefone: 2.692. .DOENÇAS DO APARELHO DI- nior, 45. Te!. 2.812. Rua Vitor Meireles, 60. ESCl'it.ório e R�sidência:Das 15 às 18 . àoras - Dra. raso I GESTIVO - ULCERAS DO ES- FONE: 2.468 Av. Hercilio Luz, 15MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 34]5 iI MÁRIO DE LARMO TOMAGO E DUODENO, ALER- DR. CARLOS F. _ Florianópolis _ Telefone: 3346.Residência: AVenida Trom-'

CANTIÇÃO GIA-DERMATOLOGIA E CLI- ENGELSING
powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES

1 MÉDICI)
NICA GERAL M-édico dos Hospitais Americanos FARMACIA DE PLANTA0IRACEMA I CLtNICA DE CRIANÇAS e da Força Expedicionária Bra-

. MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS DR. HENRIQUE PRISCO sileira
. DR. NEY PER�ONE IM��'fteI:ViÇ-;;- N��:��\eG�!�n� cORAçf;e�aFl;l��as� RINS 1 PARAISO

MÉDICO PAR�:&.�ADO�
-

IMUND /

ças Mentais. ,,- INTESTINOS MÉDICO CIRURGIA EM GEII.AL
Formado pela Faculdade Naci' .1 'Chefe do Ambulatório de Higie .. Tratament,o.moderno d": SIFILIS, Operações.-: Deenças de Se·

.

ATENDE A QUALQUER 1I0RA

Inaol de Medicina Universidade ne Mental t Consultol'lo - Rua Tiradentes, nhoras - Chmca de Adultos. I DO DI;A E DA NOITE

do Brasil I Psiguiatra do Hospital -' 9.
.

Cu�so de Esp�cialização no <?onsultór�o: Rua Deodoro, es.

RIO DE JANEIRO . Colôma Sant'An_a .

!
,

HORÁRIO: Hospital dos SerVidores do Es- qUIna. d!l ':I�al Ram?s. . I
Aperfeiçoamente na "Casa de 1 Convulsoterapla pelo .Ietro· As 13 as 16 horas. .

tado..
. I Resldenc'_a. Coqueiros, Praia

Saude São Miguel" c�oque e c;ardiaz?!. In�ulinoter.a- Te!.: Cons .. -, 3.4�5 ,.- Res. - (Serviço do Prof. Manano de de Itaguaçu Casa da Torre.

l'Prof. Fernando Paulino pla. Mala"l'loterapla. PSlcoterap:a. 2.�76 - Flol'lanopohs.
_ ,Andrade) _

Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Qum- - '--

_

_

------1
Consultas - Pela manha no

de Cirurgia tas da_:; 15 às 15 horas. Sabado DR. JULIO DOIN Ho_spital de Caridade,
. DR. ANTONI8 MONIZ

Prof. Pedro de Moura

I
(manha) .

VIEIRA A tarde das 1530 hs em dlan-
DE R -OEstagio por 1 ano na "Mater- Rua Anita Garibaldi, esquina I te no consultório li Ru.a Nunes A AGA

nidade - Escola" de General Bittencourt. MÉDICO' lVIachad9 17 Esquina de Tira· CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Prof Otávio ROdrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ES,FECIALISTA EM OLHOTS, dentes. Te!.2766 I Ortopedia.

P 139 T 12901 r OU v IDOS NARIZ E GARGAN A R'd '. 'Presl'dente Clt" J
-

p. t 18Interno por 2 "no do ronto _e_. 11'RATAMENTO E OPERAÇOES I e�1 encla - rua onsu 01'10: oao IR o, .

Socorro -

'Ó_ N .. I'
� ,Coutmho 44. Das 15 às 17 diàriamenie.

I
DR. ARMANDO VAL.Ilo" I Infra-Vermelho - e ....1l Izaçao -I Menos aos Sábados.

- x -

RIO DE ASSIS I
Ultra-Som

Res: Bocaiuva 135.
OPERAÇOES

. (Tratamento de sinusite sem F 2714
CLINICA DE ADULTrj Dos Serviços de Clínica Infantil 1 operação) I one: o

_.�.._, _

-

"DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipa,l 'e Hos· Anglo-retinoscopia - Receita de

J DR VIDAL
CONSULTAS: No ;Hospital de I pital de Caridade : Oculos - Mod!lrno elJ.uipall!e�to t' DE CRIANÇAS DR ANTONIO BATISTACaridade diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN· de Oto-Rlnolartngologla (UnICO CL NI9� F r S h idt

•
.

10
'

I
ÇAS E ADULTOS I" no Estado) ConsulterlO: - e Ipe cm, JUNIORN� consultório à Rua João .

- Alergia - Horário das 9 às 12 horas e 3�.
.

4 6 PECIAJ IZADA DE
Pinto nr 16 (1:' andar) , Consultório: Rua Nunes Ma- r das 16 às 18 horas. I CONSULTAS -Das as CLINICA ES , �

Diariame'nte das 10 às 12 e das

I
chado, 7 - Consultas das 15 às I Consultório: - Rua Vitor Mei· ',horas .. , .

T t Silveira, ConsultasCR���A:s 11 horas.
14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Fone 2675. Resldencla: enen e

Res. e Cons. Padre Miguelinho.RESIDENCIA: � Rua Duarte Re�,dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - 1130 5 12
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme,5 - Fone: 3783 .Fone 2421. FONE - 3.16 . .

CENTRO EXCURSIONISTA ':ARNOLDO AAULIN.O·'
•

-�EDiflIONAR10-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARIN�.E 1
•

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ fERAS

MAIORES OPORTUNIDA'oES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA- NOS HOJE MESMO, 'TEU NOME E ENOERE

ço A CAIXA POSTAL 499- FLORIANÓPOLlS-S.C.-

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

Ano ..... :.......... Cr$ 170,011
Semestre pr$ 90·,00

No Interior
Ano ......... . ..... Cr$ 209,00
Semestre ........•.... Cr$llO,OO
Anúncio mediante contrate.
Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão dev(\1vidos.

�ir:�;':�����.:.I:� A direção. não se, r.espollsabiliza
pelos conceitos emitidos nos ar

----------- tigos asainados.

PERDEU-SE

\

Navio-Molar . «Carl� Hlepcken1 l
5

.

r:Viag�.!e.F:LFLO=rg�S-:��� I w*f�m�I��Escalas intermediárias em Itajai, S.�tos, São S..
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes 'quatro últi. 7', l-
mos, apenas para movimento de passageiros. •

,.

As escala', em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba Mo .I l

prejudic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) e
'\�ITINERARIO DO N/N "CARL HO�PCKE" _"/

IDA VOLTA
.

.. 'r (ItaJai Rio Santos \

f I
'

7/12 12/12 13/12 .....

I \'19/12 24/12 25/12

�/��,
1
j'

------_
.. _-----�-----
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I
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o ESTADO

apal'elhagem moderna e completa para qualquer e:zame

radiológico.
Radiograrta$ e radloscoplas.
Pulmões e coração (toras).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografla com insufla

ção das trompas para diagnóstico da .esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.

•

Medidas exaeas dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-pelvimetria).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Perdeu-se,' na 6a. feira, no
Jardim "Oliveira Belo", na IPraça 15 de Novembro, um

.

guarda-chuva, novo, de me-

-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheire Mafra, n, 160 Tel. 81122
- ex. Postal' 18.9.
Diretor: R-UBEN� A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
RepreaentaDtell:

Representações A. S. L�,r4.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
I Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Rua 15 de Novembro 228 5°
andar sala 512 - São Paulo.

Fpolis
5/12
17/12

nimo.

Quem achou fará o favor

de entregar na Rua Viscon-

Vende-se um Grupo Es

tofado e um Bureaux.
Tratar na rua Dr. Victor

Konder 60.

ASSINATURAS
Na Capital Raios,·X

INFORMAÇOES
UTEIS
-o�

e .

." .,..,;

2.314
2.036
3.831
3.167

I
3.153

Com ista và.ld� V.S.
.,.b"i,... uma. eontó. que

.;GJ!:ii.ij!�I!"",I!!==-
lhe toenderí. juroo com·

� pen�OJ'
e

leva0,.,;, pao"a, sua. I'esidên-
. eie, um lindo e útil presente:

um BCLlS!1/MO eoreede :t4CO e�OMADO.

A·Procul"e hoje o NOVO

NCO GRICOLA
FLORIANÓ� .7��:: CATAQJHA ..H::,;;.�..,·.

2.404
2.038
2.594 I

'-D-'R-ET-OR-'A-D-EO-BR-A-S'P-OB-U-CAS8.700
.

;:�g�
,

A V i s O2.325

2.402' A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS do IEstado avisa

�:��Z que, a partir do dia 10 de janeiro do corrente ano, em cum-

i primento ao disposto na lei federal n, 2.308, de 31 de agôsto

�.��� .

de 1954, nas contas do Serviço.de Luze Fôrça, fica suprimi
Ú.(7 da a Quota Federal de 3%, sendo a mesma substituida pela
3.321

.

taxa fixa de:

�.!�� Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz
3.371 Cr$ 0,10 por Kwh de consumo de fôrça
3.659 Diretoria de Obras Públicas, em Florianópolis, 5 de [a-
: 06 .

neiro de 1954.
.�

o ESTADO

I

I .� �' II
'O Centr� de, Irradiação

I
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

i gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°

:n��TRADA FRANCA ;�.
____________ I

Casa de
i :Dladeira

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.

Toda pintada a óleo interna.
I e externamente. Com os se-.

guintes compartimentos 1

sala de visita, 1 sala de Jan

tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.

C., Chuveiro" Tem Luz, ,A
gua e Esgoto. Preço 60. mil
Cruzeiros.:
Tratar corri A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Florianópolis.

I

Venele-se
Uma casa de alvenaría,

construção nova, á rua Ne
réu Ramos. Pequena entra
da e o saldo a combinar.

. Tratar no Edificio São.
Jorge Sala 4 - Fone
2192.

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43

DR. JOSÉ M. CARVALHO
RElS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

M11:S DE JANEIRO

2. Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
8. Sábado (tarde) .Farmácia Noturna Rua Traj�no
9. Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse-
.Iheiro Mafra. 10

,

16. Domingo Farmácia Esperança Rua ConselheÍl'o
Mafra.

;22. Sábado (tarde) Farmácia Mo,derna Rua João
Pinto.

23. Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli

pe Schmidt n. 43
30. Domingo Farmácia Sto. Antônio R1.la Felipe S('.h�

midt n. 43.

1. Sábado Farmácia Santo
Schmidt n. 43

Antônio Rua Felipe

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antônio- e Noturna, �ituadas ás ruas Felipe Schmidt
43 e Trajano.

1& !Ii

Lavando com Sabão

\?irgem Especialidade
da Cla. IBIZEL INDOSIIIIL-Jolnvllle. (lIarca r8glstrldu)

ecoDo�iz8.se� fempo e dinheiro

J
i'

�S����'lIct"
4t •

EspECIAllOt..OE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ."I'ADO

/'"'.,{ct ..

NO LAR E NA '-SOCIEDADE

Engano
ANTONIETA SAI..DANHA

. 'Disse-me' a lguem le�brando o mais perfeito
Cavalheiro das eras medievais

A entretecer bem raros madrigais:
"Ouvi, 'Senhora" minha, tendes feito'

De gêlo :o coração, feito de pedra,
Custosa e rara, porem rija e fria,
Como o 'múrmor, a rocha, a penedia
Onde uma í'lõr sequer não viça ou medra!"

ii

E eu que no peito amargurado
Ouço-o carpir ... ai! mísero precito,
Vitima imbele de inditoso fado,

SOlTi; sentindo-o em lagr inas desfeito:
- Ah! fosse ele de marmor, de granito;
Não 'me pesar-ia assim dentro do peito.

Gracioso vestido para os

dias quentes 'confeccionado

em linho.
Saía de quarto panos envie

zados, blusa com pregas ho

rizontais, pespontadas com

linha em côr contrastante.

Manga cavada.

--o--

BODAS DE OURO

4. sociedade catarinense,
notadamente a florianopo
litana, prestou significati
vas homenagens ao veneran

do casal Carlos Gassenferth

Filho e sua exma. esposa d.

Eduvirges Gas�enferth, pela
passagem e comemoração de
s,uas Bodas de Ouro, ocorri
da a 6 do corrente.

O venerando casal, muito
estimado em nossa Capital,
onde reside, tem, como fi
lhos, os srs. Carlos Gassen
ferth Netto, casado com a

.

exma. sra., Gertrudes Ulbri.
cht Gassenferth; Roberto

exma. Marina Gnecco Gas�
senferth; e, Hugo Gassen
ferth, casado com a eex

ma. sra. d. Jândira Gassen
ferth.
Possue, ainda, o distinto

casal, seis nétos, Alberto,
Adalberto, Norberto, Rena
to, Teresa e Edla, que foram
incansaveis em profigaliza
rem aos venerandos Proge
nitores uma data feliz com o

aconchego feliz de um dia
venturoso.

O ESTADO, embóra tar
diamente, formula os melho
res v�tos de ventura ao ve

nerando casal, extensivos
aos da exma família,
aos exma Íl;\filília.

ANIVERSA'RIOS

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Des. Sa:lvio Gonza

ga, ilustre figura do Tribu
nal de Justiça, aposentado;
- sr. Paulo Gevaerd Fer-

.- sra viuva Maria Rosa

Campos
- sra. Maria Fragoso

Linhares, esposa do sr. José
Lin ha res ;

.

- sra. Eulalia Silveira
- sta, Hend Miguel
- stà. Malércia Andrade

Costa
- Sta Maria José, filha

do Dr. João Bayer Filho
� menina Elsa Amaral

Faria
- menino Augusto Cesar,

filho do sr. 'Higino Luiz Gon-

zaga
-,menino Antonio, filho,

do sr. Otomar Bohm
- sr. General Paulo Gon

çalves Webber Vieira da

Ilesa, .brilhante expressão
da cultura barriga-verde e

elemento destacado no Exer-
cito Brasileiro.
--(0)--

BILHETE
\

ria Semana
J'

rNGRATIDÃO

soas.

Quem se comove com um

pequeno favor, por menor

que seja, é porque está
vendo o esfôrço e a boa
vontade da pessoa que o fez,
e não prQpriamente a coisa
material em sí.

Silvia (APLA)

Florianópolis, Terça-feira, 11 de Janeiro de 1955 3
,

_
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CLUBf DOlf Df AGOSTO'·A Enerqia Atornica
Medicinana

Medidas preíentlv8S cootra OS
eleitos da radioatividade

1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - AGORA
DIA 22 DO CORRENTE SOIRÉE BLANCHE DE 1955

COM A ORQUESTRA DE NORTON NEY LIARAY

����_---M� ai _

"O ESTADO"

Genebra, 18 de' Dezembro. poder atômico, cabendo-lhe
- A convite do Dr. M. G. considerar, de modo particu"'"
Candau, Diretor Geral da lar, seus aspectos técnicos

Organizaçã�. Mundial da com relação à biologia, à

Saúde, quatro cientistas de medicina e à proteção con

fama internacional estive- tra a radioatividade. Essa

ram reunidos em dias da se- conferência 'deverá ter lu
mana passada, nesta cidade, gar antes de Agosto do pró
para estudar as possibilida- ximo ano.

des da energia atômica no As' Nações Unidas, atra

desenvolvimento da mediei- vés do Comissão Consultiva,
na e da biologia e discutir convocarão para essa confe-

as responsabilidades da rencia todos os seus órgãos
OMS nesse novo campo. especializados que tiverem

Essa reunião, que teve lu- relação com o assunto, entre

gar d;I3' a 16 de Dezembro, os quais se encontra o Orga
foi presidida pelo Dr. John nizacão Mundial da Saúde. A

Bugher, 'Diretor da Divisão reun'ião ora promovida pela
de Biologia e Medicina da OMS representa o primeiro
Comissão de Energia Atômi- contacto realizado com qua

ca, sediada em Washington, tI'O peritos proeminentes, no
D. C., e contou com, a par estudo dos aspectos mêdí

ticipação dos Drs. A. G. Cí- co- biológicos da energia

priani, Diretor de Pesquisas atômica, e tem por escopo

Médicas do Projeto do Rio possibilitar à .oMS prestar
Chalk, com sede em Ontário, sua contribuição à Comissão

no Canadá, John F. Loutit, Consultiva, nos seus traba

Diretor da Unidade de Pes- lhos preliminares, assim co

quisas Rádio-biológicas do mo participar integralmente
Estabelecimento de Pesqui- do próprio trabalho da con-

gam que bronzear e quei- .e: :e:
sas sôbre a Energia Atômí- ferência internacional.

ma.r tenham a mesma, sizni- JUPIRA FERNANDES ROSA INtS PAMPLO"i!\
. -

ca de Harwell, 11a Irig later- . ,

ficacão e incorrendo nesse participam aos parentes e participam aos parentes e ra, e Prof. Charles Manne- .

erro' arranjam tremendas pessôas amigas o contrato de pessôas amigas o contrato de
back, da cadeira de Direito I

queimaduras quando o que casamento de sua filha Jl�MIR casamento de seu filho !',�l-
d 4 maior prodoqueriam era a pele apenas com o Sr. Irineu Pamplona. NEU com a Srta. Emir Rosa, Civil �a Uni�er�idade e

/

•

bronzeada pelo sol. Florianópolis, dezembro Rio ·do Sul, dezembro ·,Ç,5�,. Louvam, na Belglc�.

"a-o de j,olaComo efeito, em vez de 1954. » As discuss,õe.s vers�raI? � V
sôbre dois tOplCOS prmci-

submeterem-se a uma série EMIR N:iVO:RINEU pais: na primeira parte fo-
dé pequenas irradiações' to-

ram incluídos os problemas
'd· f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ma.das dia apos la, so rem,

sanitários de proteção no

de um só golpe, uma dóse

PI ,. de.
trato com a energia atômi-

muito forte de exposição an 10 e oquelros ca, eliminação de sobras de.
solar e o resultado não se

.

manterial radioatfvo, as me-
faz esperar : sobrevem a

didas de segurança na ope-
queimadura. ração do reator nuclear, a

E esse fato é muito co- O cajueiro é árvore gran- 'semeadura durante a esta-

I
. definicão de uma unidade

mum de ser observado nas de, bonita, de extrema rus- ção úmida. A p-lantinha nas- •

radiológica e a padroniza-
pessoas que não estão ha- ticidade. Cresce bem nas ce poucos dias depois e, se .

ção de material radioativo;
bituadas á vida de pra.ia e terras pobres do litoral nor- bem tratada; cresce ràpida- da segunda parte tratou o

que, por .ocasião das férias, destino, nascendo espon- mente. A produção não se demprego construtivo a e-
resolvem dirigir-se á uma taneamente 'nos solos are- Iaz demorar mais de qua-

nergia atômica na biologia,
delas, afim de aproveitarem nosos e profundos. Encon- tro a cinco anos, confor- . .

'na medicina e no san itarts-
"ao maximo" o tempo de tra-se também nas serras me as condições de solo, cli-
que dispõem. Pesando as- do Ceará, geralmente em al- ma e_.tratamento.
sim, passam o

�

prjmeíro dia fitudes inferiores a milme
de repouso á beira do mar, tros e, ainda, nos arredo

deitadas na areia, supor- res de Belém, na Ilha de Ma

tando varias horas segui- rajó, nos subúrbios de Ma

das o sol sobre a pele. Em náus e Rio Branco, embora
consequencia, nesse mes- crescendo e produzindo me

mo dia á noite, vão surgindo nos do que nas terras do
Tudo nesse mundo pode-

há nada. os primeiros efeitos da ím- Nordeste. Pode também ser
mos ig'norar, não

prudência, ou sejam, cala- cultivado no Distrito Fe-

AL CARLOS EDU que não possamos nos ne-
Ir i d b deral, no Rio, nas zonasCAS - -

gar a ensinar ou a aprender. nos, ores na ca eça ou no

VIRGES GASSENFERTH corpo, mal estar geral, fal- mais quentes e, de preferên-
-Existe, no entanto, uma coi-

ta de sono, febre e mes- cia mais enxutas de Mnas
sa para a qual não podemos

I'· A b Gerais e São Paulo.
dar desculpas de não saber, mo de 11'10. parecem o-

lhas cheias de um liquido A plantação é facílima,
quando não queremos prati-

amarelado e que podem dar porque é feita por semen-
cála: e essa é a gratidão. .

f
- .

I d
,. . .

Felizes a ueles ue sa-
causa a ll1 ecçoes perlgo- tes no ugar efl1lltJvo, com

b d
q q

. I sas. Num
.

caso desses o o ,compasso de 10 a 15 me-
em agra ecer nas pequem-

melhor é chamar imediata- 'tros. Para isto,' abre-se
!laS coisas, essas c.oisas que

mente ,o médico afim de
consideramos insignifican-
tes. Pois as grandes, só pe-

evitar que o mal se agrave.

lo fato de serem grandes e
Algumas. vezes, entre-

t O bem estar' tanto, os acidentes são me-
nos razerem .

nores. do que os descritos
oU a felicidade, transbor-

acima e então o que se ob
dam-se em palavras e ma-

serva é uma sensação 'de
nifestações de alegria que

comichão, verdadeiro sinal
já são uma forma de grati-

de alárma. É uma especiedão espontânea e natural,
b

-

d·
de aviso para que as pes-

em ora nao 19amos: -

.

Gassenferth casado com a
Ob· d'

soas de bom senso deIxem
exma. sra. Gertrudes Ulbri- . Sl:ga o.

f logo de apanhar sol e pro-
cht Gassenferth; Roberto

ao bOS dPedquendoSt advodr�s, 1 curem sem demora um local
dessas on a es e o o la, . .

Gassenferth casa o com a I . ...

·f.
em que se ,abrIguem. Quasl

. as cOisas maIS ll1Slgnl Ican- .

exma. sra. Gertrudes Ulbl'l-
t'·

., sempre, ao lado da coceIra

cht Gassenferth; Roberto
'es as quaIS quase mnguem

há tambem a presença dedá valor que devem mover
Gassenferth casado com a um eritema ou seja uma.

o nosso coração e despertar
o nosso reconhecimento.

vermelhidão congestiva da

Por .aí é que se vé a delica- pele e que é, aliás, a mais

deza de espírito das pes-'
conhecida das reações que
o tegumento cutaneo apre
senta quando se acha sob a

ação de um irritante qual
quer, no nosso caso, o sol.
Ha vendo apenas coceira,

ardor e mesmo um leve eri
tema da pele, enfim, um

caso benigno, aplicam-se
compressas de panos humi
dos, molhando-os frequen-

arande Cooures temente, ou' tambem, lini-
U .. mento oleo - calcareo.

SO° em LOD.dras· -.....
Uma pasta fei�a com bi-

V carbonato de SOdlO comum

(SNA) - O programa da e agua fria alivia o ardor e

Alüfnça Batista Mundi:;tl, a pode ser passada sobre as·

se reunir em julho de 1955, regiões afetadas.
na cidade de Londres, conta- Não confundir, portanto,
rá com a participação· de bronzear com queimar. Os
Itrês eminentes pregadores banhos de sol são beneficos
'batistas do Sul dos Estados e promovem, realmente, um

Unidos, a saber: Louie}, D. bronzeamento da pele. Mas
Newton, de Atlanta, C.' Os- é preciso que sejam pro
cal' Johnson, de Missouri, e gress'ivos, lentos e tomados
Billy Graharn, de Texas. com cautéla,-sobretudo para

-0-

UII" M d i-eira, funcionário da Dele- BRONZEAR E QUEIMAR

lma' . O a gacia Fiscal e ex-integrante A PELE

da FEB;
- sr. José Mnrtinelli
- sr. Humberto Climaco

procedentes dos Casinos do Rio.
Traje Rigorosamente exigido: Branco
Reserva de mêsas na Secretária, no horário

11 horas, a contar desta data,
de 8 ás

PARTICIPACAO
,

VVA. CELINA F. MARTINS

partícípa aos, parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de

seu filho ALVARO MAR

TINS, com a srta. Bernardete

Berka.
REItNARDETE e ALVARO

\til/A
l�;!�i frA.1 tU .d..J
�nANi\OQ
/·feiihvJ
I':jltiCa

f0r1iricant�

VVA. SOFIA BERKA

participa. aos parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha BERNARDETE, com
o sr. Alvaro Martins,

Florianópolis, 1°-1-55
noivos

Laguna, 1°-1-55

••••••••••••••••••••••

Co·nselhos de

Beleza
PARTICIPACAO

,

ACELON DARIO DE SOUZA E SRA.
LUIZ BOITEUX PIAZZA E SRA.

participam o contrato de casamento de seus fílhos
MAX ESTELA MARIS

Florianópolis, 31 de dezembro de 1954

Dr. Pires PARTICIPAcAO
,

I10RÁCIO PAMI'fAlNA
•

Infelizmente muitos jul- JOSE' ROSA

mo.

A discussão dos aspectos
•....��•••••••••••••.' positivos dá energia atômica.

concentrou-se no , emprêgo
de isotopos radioativos na,

diagnose de várias enfermi

dades e nas pesquisas médi
A DIGESTÃO COMEÇA

caso Os consultores da OMS
NA BôCA

A saliva contêm um fer- apontaram .determinados

campos onde o resurso dos
menta, a "ptialina", que
transforma os umiláceos isótopos pode levar. a desce-

- , bertas de grande ímportân-
(pao, batatas, cara etc.) em' ..

b tâ
.' .

di
-, I cia entre os quars foram

su s ancias cuja ígestão e ' '.' '..
,

. msncíonados a biologia hu-
acabada por outros sucos'dl- .

,

t· M lmana e a diagnose, o trata-
ges IVOS. as, para que a

·d
.

I
.

"t· I· " t' mento, a epl emIOogla e o

P,I� ma posso. a uar, .e trôle das doencas.
precIso que o alimento fl- conE t t

.

t S dl·S. .

.

n re ou ros aSSLln o -

que bem embebIdo de saliva.
·1 f· f

.

1· d 1'0
_ . cube os aloca lza o o p -

Esse o resultado da masÍl-
I d t

. -

"a so
gação perfeita que reduz os

b ema a nu nçao, cu.) -

lucão depende grandemente
alimentos a fragmentos mí- do; progressos a serem fei
nimos e os mistura com a

tos através do uso da ener-

o-ia atômica na agricultura
; nas atividades da indús

tria pesqueira.
Essa reunião que acaba

de realizar-se estava plane
jada,· havia tempo, pela
OMS, porém sua antecipa
ção foi considerada neces-

�sv��e �l�; ��:: h����:�os� r

Felicita ço-es :������ma���!��e:e4u:ea�:�
justas ferias se transfor- zembro último pela Assem-

mem em penosos e prolonga- Fomos distinguidos, ainda bléia Geral das Nações Uni-
dos dias passados em leitos com as seguintes fel1cita- das, no sentido de convocar

de hospitais. ções de' Natal e Ano Novo, uma conferência internacio-

Nota: Os nossos leitores as quais, prazerosamente, nal sôbre os usos pacíficos
poderão' solicitar qualquer retribuimos: da energia atômica e deter-

cónselho sobre o tratamen- - Tribuna da Aviação minando a formação de uma

to da pele e cabelos ao me- - PN - Revista de Pu- comissão consultiva encar-

dico especialista Dr. Pires, blicidade � Negócios, do regada de preparar essa

á Rua Mexico, 31' - Rio de Rio conferência.

.Janeiro, bastando enviar o -.Jornalista Tito Car- A assembléia determinou a.

presente artigo deste jornal valho, residente no Rio realização de uma conferen-
e o endereço completo para - Técnigráfica. S.A., do ciu para o estudo generali-
) resposta. Rio-São Paulo zado do desenvolvimento do

Preceílo do Dia

'AVENTURAS DO

uma cova com uns vinte
centímetros de profundida
de; enche-se a cova com ter
ra da superfície misturada
com tertiço ou estrume. de
curral, curtido; coloca-se
uma semente por cova, a

tins três centímetros de
profundidade. Realiza-se a

saliva.
Mastig'ue com vigor e

demoradamente, para que
a digestão dos 'amiláceos
se faça com perfeição.
-SNES.

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

Rio (S.LA.) - A safra
nacional de, aveia, no cor

rente a110, foi estimada em
12.222 toneladas, no valor
de Cr$ 31.854.000,00, .o que
constitui a maior colheita

até agora verificada no

país. Segundo o Serviço de
Informacão Agrícola, do Mi
nistério

.

da Agricultura, o

Rio Grande do Sul figura
como principal produtor,
com 10.722 toneladas.

(IU"'''••)
.PlANO. TONtO«)

Estacão Elperl
mental de'\ Pelo
tas, 8.8. do Sol-
Rio (S.LA.) - Varieda-

des de maciera, em número

de 136, estão, sendo estuda

das e observadas na Esta

ção Experimental de Pelo

tas, no Rio Grande do Sul, a
qual vem dedicando especi
al atenção a essa ,cultura, de
grandes possibilidades)1o
Sul do país. Das citadas va

riedades, 31 já completa
ram mais de 10 anos de ob

servações fenológicas.
Recomendando o cultivo

das mais adaptáveis e sele
cionadas, de acôrdo com as

observações e resultados

experimentais, aquela de-
\

pendência do Ministério da

Agricultura, subordinada ao

Serviço Nacional de Pes

quisas Agronômicas, já dis

tribuiu, de 1952 a esta par

te, cêrca de 10 mil enxertos
de macieira a agricultores,
Postos de Fruticultura e

Agropecuários, E s c o 1 a s

:A.g,roilécnicas, Hortos Flo
restais e granjas de cor

porações militares sediadas
no Estado.

ZE ..MUTRETA •••

\ ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

Florianópolis, Terça-feira, 11 de Janeiro de 1Dgi..5

OSNI RETORNARA
AO GUARANI?
Há dias, observando' um

ensaio coletivo do Guarani,
notamos a presença no exer

cicio do médio direito Osní,
jovem de grande futuro que
no ano passado brilhou no,
Atlético, tornando-se incon
trvstavelrnente um dos me

lhores médios do Campeona
to. Osni, ao que parece, pre
tende retornar ao valente
clube que o projetou no fu
tebol da Capital.

,

,8I1'J!.... i.iii,J:::k,� ;_� -� ;;_.,;;:

EM DISPUTA DE UMA BELA TAÇA, OS CONJUNTOS DO fIGUEI'RENSE; CAMPEÃO DE 54, E DO ATLETICO, "LANTER-
NA", ESTARÃO FRENTE'A FRENTE� HOJE, A' NOnE, NO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA, DISPUTANDO A PRIMEIRA PE
lEJA. DA 'TEMPORADA. ESPERA ·,SE UMA LUTA REPLETA DE LANCES ElEGANTES E DIGNOS DOS APlAÚSOS DO

PU'BlICO, NÃO PERCAM!'

••••••••••••••••••••••
jnais se acentua no panora-
ma esportivo, o que revela a

capacidade de trabalho de,
seus abnegados dírígentes;
entre os quais citamps Satur
nino Teixeira, Otávio' 'I'elxel
ra, José Antonio Ferreira,
João Camilo da Silva, Célio

(VIeira, Arolde Vilela, Alfre
do Limas e outros,
Domingo, em companhia do

sr. saturníno Teixeira, pre
.sidente do Cruzeiro do Sul

Esporte Clube, visitamos o

terreno onde' será erguido o

estádio do clube e está loca

lizado no distrito da Trlnda

de; não muito distante- da

praça em construção do Pau

la Ramos, O terreno, um rios

melhores que conhecemos.
foi arrendado por três anos

pela importância de ,: ....

Cr$ 200,00 mensais. Pretende
J, diretoria do Cruzeiro do Sul

adquírt-lo por compra, Jindo

aquele prazo,
Os trabalhos serão inicia

dos breve, pretendendo a di
Hoje, no transcurso de .etoría tê-los encerrados em

sua data natalicía, o "Mes- fins de abril para a sua ínau
tre" deverá ser alvo-de ine-l guraçào no dia 1° de Maio.
quívocas demonstrações de I data do aniversário do clu

simpatia e apreço por parte: be, quando será realizado

I de sua enorme legião de � um festival monstro.

Osni,GO!1ç�lves, o �opular amigos e admiradores, �I' Que seja concretizado o ve-
I
e querido Nizeta, pode ser "O Estado" abraça-o, f'a- lho sonho do' Cruzeiro. Irn
considerado o astro de fute- i

zendo votos pela sua felici-I buidos como estão dos rre-'

')01 mais velho do Braaíl, í
elade pessoal e dk sua exma i lhores propósitos, certós es

lois nasceu no dia 11 de Ja- ! família. I tamos de que o empreendi-
mento será vitorioso e a

ESTA' SENDO CONSTRUIDO O CAMPO-II :�:!��a��l!':,':a::,:�o�;
DO CRUZEIRO DO SUL I Feli.ci:amos. os diri�entes

u
.

I cruzeiristas na pessoa de

Fundado há poucos 8-TIOS, o 16a.::: pelas
suas façanhas que seu eSf,orçado .m�ioral, sr, .:

'Jruzeiro do Sul Esporte Clu- o fizeram temido e respeita- I,S��urmno Teixeira, pela A
be, do bairro da Penitenciá- do pelos outros clubes, idéia de dotar a 'lha de uma

ria, desponta já como uma Sua coleção de troféus fa- praça esportiva que atenda

:'l'ande forca do futebol var- la com elouuencía do 'seu va- ás necessidades do progresso

zeano da nossa terra, .a [ul- 101', Seu prestigio dia a dia ] do futebol varzeano.

"O Estado" Esportivo
•••••�•••••O••••••••••�•••••••••••O.$•••8•••�•••••'.".611•••3. ,••�••••e••••••••••••••ef!ee.e.�•••••••••••••®••o�eee��•••••• IJ,�tt6i1�••••••a

,

'

o Campeão de Vela representarál"MESTRE" NIZETA COMPLETA HOJE
.

oBras ii 3�����91", tendo, portan-
Conforme ficou deliberado rem realizadas na Autralia i me vem sendo noticiado, o listas, cariocas, mineiros,

na última reunião do Con- I no próximo ano. Assim sen- I proximo campeonato brasí- baianos, capichabas e para
selho Superior 'da Confede- I do terão os catarínenses 0- leiro de vela na classe shar- naenses alem dos catarinen

ração Brasileira de Vela e portunidade de pela primei- I prpe será este ano disputa- ses. E' sem dúvida uma sa

Motdor, o campeão brasilei- ra vez na historia esporti-! do em aguas de Florianópo- tisfação para
\ todos os es-

1'0 de sharpíe 12 m 2, será o va brasileira, presenciar a [ lís, no proximo mês de, no- portistas deste estado po

repr�sentant: ,d� Brasil nas seleção de u:n rePl:esentante I vembro, co�t�ndo o mesmo I derem presenciar uma sele-

proximas oltmpíadàs a se- do nosso pais. POIS conf'or- \� a participação de pau- ção desta natureza.
-

,

PAULISTAS23XCARIOCAS 14, EM 1954
No ano recem findo, foram efetuados 41 jogos entre

cariocas e paulistas, vencendo os bandeirantes 23 e os me

tropolitanos 14, tendo havido 4 empates. Damos abaixo os

resultados: I,

\..

São Paulo 3 x Flamengo 1, no Rio
São Paulo 1 x Flamengo 0, 'em São Paulo
Palmeiras 4 x Botafogo 2, em São Paulo

Noroeste 2, x Canto do Rio 0, em Baurú
Linense 2 x Canto do Rio 1, em Lins

Botafogo 4 x Palmeiras 3, no FÚo
Ponte Preta 3 x Vasco 2, no Rio
Fluminense 2 x Palmeiras 1, no Rio

Portuguesa carioca 3 x Portuguesa santista
São Paulo 1 x Fluminense 0, em Uberaba

:Co�(1fogo' 4 x São Paulo 2, em V. Redonda

Portuguesa carioca 5, x Guarani 1, no Rio
América 2 x Santos 1, no Rio

Corinthians 2 x Botafogo 1, no Rio

Fluminense' 4 x Portuguesa 1, no Rio

Vasco 1 x São Paulo 0, no Rio

Santos 3 x Botafogo 2, no Rio
Palmeiras 2 x Flamengo 0, no Rio

Corinthians 1 x Fluminense 0, no Rio

Santos 1 x Vasco 0, no Rio
Palmeiras 3 x América 2, no Rio

Botafogo 5 x São, Paulo 1, no Rio

ooríntníans 2 x Flamengo 1, no Rio
vasco 3 x Portuguesa 2, no Rio

'Fluminense 2 x Palmeiras O, no Rio

Santos 1 x Flamengo 0, em Santos

Fluminense 2 x Santos 1, em São Paulo
Corint.hians 4 x América 3, em São Paulo
Palmeiras 2 x Botafogo 2, em São Paulo
São Paulo 3 x América 2, em São Paulo
Corinthians 4 x Vasco 1, em São, Paulo

Portuguesa 3 x Botafogo 1, em São Paulo

São Paulo 1 x Fluminense 1, em São Paulo

Portuguesa 4 x América 1, em São Paulo
,

Palmeiras, 1 x Vasco 1, em São Paulo
Flamengo 3 x Portuguesa 2, em São Paulo

l"lamengo ° x São Paulo 0, em São Paulo
São Paulo 2 x América 1, em São Paulo
São Paulo 1 x São Cristóvão O, em São Paulo
Palmeiras 4 x São Cristóvão 2, em São Paulo
Vasco 2 x Santos 1, em Santos.

2, no Rio

AS PERFORMANCES. DOS CLUBES
PRINCIPAIS DA CIDADE EM 1954'

V-GUARANI
,

Embóra apresentando seu melhor conjunto, chegando
a derrotar o Avaí por 4 x 2, aliás pela primeira vez, o Clu

be Atlético Guarani não escapou ao penúltimo posto
.

do

Campeonato 0itadino de .Futebol de 1954. Todavia, não

foi má sua conduta em 54.

COM A PALAVRA O CRACK

LE[O (11)
P - Nome por extenso?
H - Manoel dos Santos Dias (Lelo):
P - Data do nascimento?

R - 18 de Abril de 1930.

P - Cidade onde nasceu?

R - I<'lorianópolis.
P _ Clube em que atuou pela primeira vez?

R - Independente, do distrito de Trindade.

P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
H - Avaí, Treze de Maio (amador), Imprensa Oficial

(Campeonato Classista) e Guarani.
P - Títulos conquíatados?
R - Somente um: o de campeão classista catarinense

pel� Imprensa Oficial Futebol Clube, em H148.
P - Maior momento de sua carreira?

R' - Foi ao derrotar êste ano o Avaí por 4 x 2.
,

P _ Pior momento de sua carreira?

R - Deu-se em 1953, quando 'jogando pelo Guarani,
classifiquei-me no último lugar,

( P - Seu maior desejo no futebol?

R - Ser campeão da cidade.

P - Diversão predileta?
R - Cinema.
P � Outros esportes que pratica além do futebol'?
R - B,asket-Ball.
P - Melhor jogador da Capital?
R - Danda\_ zagueiro do Avai.

,

P - Melhor jogador do Estado?
R - Didi, do Caxias, de JOinville, que se revelou 'no

Guarani.
P - Melhor jogador KO país?
R - João Carlos, do América.
P ----' Melhor jogador catartnense do passado?
R - Procópio, elo Avai,
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?

R.� Antonio Salum, que -díríglu o Avai e a setecão,
P - Dos atuais técnicos 'qual o' melhor?

R - Paraná, do Bocaiuva
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Cito dois: Oswaldo Jliteira e Dião.

P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?

li, - Avaí F. C.
, P - E dos clubes do Rio?

R - América F, C.

P - E de São Paulo?
R - Palmeiras.
P - Se lhe fosse -dado formar o selecionado da Capital,

como o faria?
'

R - Mafra, Erasmo e Dan-da; Osni, Aníbal e Julinho;
Gíovaní, BetinlÍo, Danyr, Pitola e Oscar,

'

'I

DililoU j ausente do Campeo
nato Estadual d� VelaEis os seus jogos e respectivos resultados:

Guarani 3 x Aspirantes do Avaí 1

Guarani 3 x Bocaiuva 1

Guarani O x Imbituba 1 Por motivo de ter que se- nossa capital" Bilitoti tarn-

Guarani 1 x Imbituba 4 guir para o interior do esta-! bém estará impossibilitado

Guarapi ° x Atlético O do, o Veleiros da Ilha de de nós representar no proxi-
Guarani 2 x,.Avaí 2 Santa Catarina, não çonta- I mo campeonato 'brasileiro

Guarani Ú x Paula Ramos 2 rá com a presença de Ra�a-
I
clp vela, 'pois,indo para o

Guarani 2 x Figueirense 3 el Girodoci Linhares, o 'po- i'ücrior do estado não será

Guarani 2 x Bocaiuva 3 'I pul::-Ll' Dilitoti nas proximas' pos"ivel continuar os Itrei-
Guarani O x Imbituba 3 "regaü18 em disputa do 'cam- tIOS, f) q\le � de lamentar pois
Guarani 2 x Atlético 1 peonato c,'ttarnense de vela I será uma grande per,da para

Guarani 4 x .Avaí 2 a gel' realiz;ido nos dias 2t'e ,a nof's:t representação, pois
GUi.).rani ° x Figueirense 3. �3 do corrente nesta capi-I Bilitoti é unIa das cxpres-

Resumo: Jogos disputados 13, vitórias 4; derrotas 7; tal. Segundo rumores exis-, sões maximas do esporte da

empates 2; gols a favor 19; gols contl'!t 26. Deficit: 7 gols. I tes nos' meios velisticos de \vela em Santa Catarina.

to, 39 ,anos.

No ano que findou, Nizeta,
deixando a direção tecnica
do Avaí, apos ter dado ao al
ví-ázul o tri-campeonato de

1953, inscreveu-se pelo Clu
be Atlético Guarani, f'azen-
do,assim, sua reentrée.no fu
tebol. Apesar da idade, Ni
zeta constituiu-se 'numa das

grandes figuras do Campeo
nato.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ETADO
.--- "" 1 __n: ... _ ". ----;a .....��. .�_ ............ ..>-

..L_.

"y
Flori�t!1ópolis,

Rio (S.LA.) - Foi intei

ramente debelada a praga
de "mariposas brancas",
até então desconhecida no

Brasil, e que ameaçou de

,completa destruição os car

naubaís da região do Bai

xo Açu, no Rio Grande do

Norte, tendo afetado rápida
mente uma área de 3.300

hectares e causado prejuí
zos estimados em .•••••:.ê'':.)

Cr5 1.600.000,00.

Na campanha de extinção
da "mariposa branca", a

ação do Govêrno Federal
desenvolveu-se através dos

Postos da Divisão de Defe

sa San i tária Vegetal sedia

dos em Recife, Fortaleza e

Natal, destacimdo-se o au

xílio prestado pelo Fomento

Agrícola p.e Pernambuco e

pelo Posto Agropecuário
de Ipnnguaçu, no Rio Gran
de do Norte.

IG'ORI NOVOS HOR'ARIOS
D a

5

lPraga d.esco�hecida ameaçou, AI os coraaubais do Nordeste

BUENOS AIRES (APLAl - D(\pOis de se manter, du

rante longos anos, afastada do palco, vivendo em sua for

mosa vivenda norte-americana., a mais formosa das atri

zes italianas abandonou a quieta vida familiar para voltar

ao cenário. Há alguns anos, foi mencionado seu nome a

propósito de um processo com os herdeiros de seu autor fa

vorito, Pirandello, porque a grande atriz tinha invocado

partiCipação nos direitos autorais, demonstl'ando que sua

intervenção não se limitara à interpretação, mas que sua

obra quotidiana de colaboradora inteligente tinha dado a

'juda à ideação do grande dramaturgo,

Quase contemporaneamente, surgiu o Piranclello n. 2,

Os jornais anunciam que Stefano, filho de LuigLPirandello,

depois de publicar uma novela, um livro de versos e quatro

comédias com o pseudônimo de Stefano' Landi, decidiu-se a

lançar sob seu nome verdadeiro o drama "Sacrilégio Massi

mo", seguindO a dialética 'paterna. Continúa dizendo o jor

nal que a crítica e o público italiano não mostraram gran

de entusiasmo ante essa tentativa de estabelecer uma di-

nastia.'
Não li o drama, nem o tema do drama escrito pelo fi-

lho, mas também eu creio ,que o vocábulo "piranclelliano", o

adjetivo "pirandelliano", surgido da obxa criada pelo mag

nifico artista desaparecido, não pode ter sucessão. O teatro

em que �rmenta o conflito entre o que o homem é e o que

parece, entre o que quisera SGr e o que parece aos outros,

entre o pensamento e' a palavra, entre a verdade e a men

tira, entre a razão e a loucura, entre o que há de razão na

loucura e de loucura na razão, foi criado e saturado por

Luigi Pirandello.
Foi um fenômeno que não se repete: sua personalidaue,

'curiosa e excepcional, estava em contato com uma vida

quotidiana fora do comum: viveu, antes de o viver no pal

co, em sua própria casa, os dramas que clepois representou

com estrepitoso sucesso As n narguras familiares o tinham

atormentado durante toda a juventude e madureza. A dor

é uma grande mestra.
Na primeira l'épresentação de sua comédia "Seis perso-

nagens em busca de autor", um amigo - e deixemos a esta

nalavra ambígua, "amigo", toda a margem que merece -'

disse-lhe ao felicitá-lo pela triunfo:
_ Contudo, em sua comcdía há um que de desconccr-

tante.
_ Sim _ replicou Piranclello - o sucesso.

Na primeira representaçào de um drama dum jOVP!,1

autor cheio de pretensões, que arrancara aplausos com os

expedientes vulgares de dommio infalivel sõbre os gôstos'

das platéias e com uma linguagem excessivamente livre, ai

guém disse, para provocar o julgamento de PirandellÇl:
_ É um jovem que tem nlgo de extraordinário.
Ao que replicou Pirandello:
_ Certamente. Há nêle algo de extraordinário,' como

seria extraordinário um porco sem cauda ou um asno com

duas cabeças.
Tinha um modo estranho' de trabalhar. O escrítor Orio

Vergani, que durante três marihâs teve a, sort.e de assistir

à criação e redação de "Seis personagens em busca ele au

tor", afirma ter passado, em contacto com o Mestre, as ho

ras mais emocionantes de sua vida: Uma manhã chegou a

casa de Pirandello e entrou no estúdio. O comediógrafa es

tava sentado diante de sua mesa, escrevendo.
_ Senta-te e espera, - disse-lhe - estou começando

o tralbalho de que te falei.

Em três manhãs escreveu os três atos, sem interrom-

per-se, sem perguntar a seu visitante o que desejava, sem

acender um cigarro, sem tomar umcafé.

Servia-se de duas penas que usava alternadamente

molhando-as em dois tinteiro diferentes, um vermelho e ou�
tro preto. Com a tinta vermelha escrevia as anotacões e

com a preta, as frases do. dialogo. Ao escrever, ia dizendo
em voz alta as palavras pronunciadas pelos personagens,

pondo no tom a interpretação exata. Ditava as palavras a

si mesmo. Ao pronunciar as anotações uma voz incolor e

monótona, com expressão impassível; apenas erguia a ca

neta dos diálogos, molhando-a na tinta preta, seu rosto se

transfigurava: transformava-se em senhGrita, {·m' senhora,

em velho cavalheiro, em rapazola, em dom 'stico, em cama ..

reira, em Henrique IV, no homem que tem na boca uma

doença tremenda qüe o levarú à sepultura. As pal:;l;vl'as do

diálogo êle as dizia murm'luando, ghtando, cantando, e seu

rosto se compunha e descompunha em expressões terríveis,

Depois, apenas escrita essa parte, reassumia sua expl'essào
normal e desembaraçada, tomava com tôda a calma a ca

neta das anotações' e a molhava na tinta vermelha, escre

vendo lentamente, com caligrafia discÍplinada, ditando pa ..

ra si mesmo, como se o estivesse fazendo a um secretário

obediente.
PROGRAMA DE JANEIRO

No primeiro dia, Orio Vergani perma,neceu mais de três Dia 15 - sabado - Soirée Carnavalesca - Grito do

horas imóvel na cadeira, Ao meio-dia, o Mestre tomou a ca-
Carnaval - ás 22 horas

neta vermelha e escreveu: "Fim do Primeiro Ato". I Dia 23, - domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas

-::
E agora vamos �lmoçar _ disse Pirandello', sereno

Dia 29 -- sabado - Soirée Carna"alesca - ás 22

e sorndente, como se sa.lsse dum banho tépido e não de li- horas
'

bertar-se da fadiga criadora.
ATENCÃO - Servirá de ingresso o talão do mês de

, Na manhã seguinte, Vel'gani voltou, sentou-se na mes- janeiro - Não será permitida a entrada de pessoas es

ma cadeira e assistiu à cri"ção do segundo ato. E o mesmo tranhas ao quadro social.

se deu com o terceiro. Terminada a comédia, convidou os

dois,filhos, StefallO e Fausto --'- escritor um, e l)intor o ou

,tro _ e a 'três escritores, Fedf'rico Tozzi, Vergani e Marina
Moretti a dar uma corrida de velocidade, a pé,' dando c�m o

lenço o sinal de partida.
Assim nasceram "Seis personagens em busca de autor",

Inimigo do convencionalismo e das mentiras ofici8.i"

renunciou às honras que lhe conferia seu pôsto de Acacle�
mico da Itália. Era um homem simples, sincero, que se pro
pusera para todá a vida desmascarar a mentira e mostrai'

a outra face ela verdade.

_

No di� em que recebeu o Prêmio,'Nobel, ao entrar no

salao �e concertos, Pirandello não atinava com a sala de

recep�oes em .que lhe seria entregue o prêmiO pelo rei Gus

tavo em pessoa. De repente, viu sair dum corredor um se

nhor fardado.

.

_ Desculpe-me, cavalheiro - diss�-lhe êle - poderia
,indicar-me a sala de cerln'lônias? :;PfftY·�illãdc':k

_, certame�te. Também eu vou para lá - respondeU-
lhe o desconheCl,9o. Siga-me. '

Foram juntos sem dizer palavra.
_ É aqui - disse, então, o desconhecido.
Pirandello agradeceu, apresentou-se e perguntou-lhe o

nome.
_ O Rei Gustavo _.!:" disse 0\ Interlocutor, acrescentan-

í

•
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Stuttgart - Cada quar

ta motocicleta do mundo foi

construida na Alemanha.
Depois de a indústria moto

ciclista ter alcançado cifras

de produção extremamente

Dada a intensidade da l nos primeiros anos depois

infestÍ1ção, foram utilizadas I da ref�rma monetária, f�z-
62 polvilhadeiras (60 ma-j se senta' agora uma tenden

n uais e 2 motorizadas), cin regressiva da procura,

além de um aVIa0 cedido sobretudo no que diz respei

'pela Secretaria de Agricul- to ás motos pesadas de mais

tura de Pernambuco, que se de 250cm 3. Este ano vende

encontrava a serviço naque- ram-se na Alemanha 25%

le Estado. O combate ao menos motocicletas. do que

surto consumiu cêrca dei em 1953, em certas catego-

30.250 quilos de inseticida rias a diminuição ,vai até

em. pó. 60%. " -

Em compensaçao, obser-

va-se o avanço do scooten ou

"vespa", nome este que lhe

ficou da primeira marca

vinda da Itália. A velocida
de deste veículo é inferior á

da motocileta, mas oferece

mais comodidades e con

quistou, a simpatia das se

nhoras. De Janeiro a Julho
de 1954 produziram-se mais

vespas do que em todo o, ano'
de 1953. Na Alemanha Oci

:lentaI estão incritas mais

de 170.000, das quais a maio
da foi comprada a presta
ções.
Especialistas de inquê-

ritos verificaram que os mo

tociclistas e os partidários
da vespa se distinguem em

�e,ral fundamentalmente pe
la sua atitude perante os

dois meios de transporte. Os
motoristas, têm grande amor

i sua moto, são acentuada
nente desportivos e não se

)uerem separar dela. O gru-
)0 não estima menos a sua

Vespa ou Lambretta, mas

compõe-se, em regra de pes
roas cujas posses ainda não

permitem a compra de um

.arro,

"

O fato de entre os proprie
:ários' de scooter haver a

.endência para a maior co

modidade e de escassearem
os meios para a aquisicão
de um carro pequeno, deu
wigem ao desenvolvimento
de tipos intermédios, tais
.omo o scooter de cábine. O
�ngenheiro constructor -de
iviões a jacto Fend, das fá
I)ricas Messerschmidt, obte
ve os melhores resultados
romo o "Messerschmidt" um
véiculo com duas rodas na

frente e uma roda de impu 1-
::fiei atrás. A cabine lembra
exactamente um avião. No
"Messerschmidt" há lugar
para duas pessoas.
Este ano construiram-se

mensalmente 1.000 veículos
deste tipo, exportando-se
30%, sobretudo para a suiça
e para a Suécia. Uma firma
italiana adquiriu a lipença'
para a construção de "Mes-

ft S í f

Quintas - Domingos
9 :50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

" (?orrerão por o interior elo Paraná S. Paulo e NOrt€
10 Pa is)

Segundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Porto Alegre

i I i s

Ií,

cor.

ao organismo. a�rradável COll'O U-

)

�IRA TEMIS CLUBE

Viagem com segurança
�.

e rapidez
80 NOS CONFORTA�IS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO lcSHL-BUSILIIBO)) .

Florianópolis - Itajaf - Jeinv1l1e - Curitiba
�� � - ..........."... ' ...�

_..._ ,

Agência. 'R.ua Deodoro e8quina�da
• Rua Tenente ,Silveira

do: - Alegrq-me por havê-lo conhecido antes ela cerimô�ia.
Entre, agora, pois! o 'momento indicado. Não posso acom

p.an11a-lo, porque segundo o cerimonial, tenho que ser o úl-
tU110 a chegar.

.

S'
.

tando complicações graves I

d
e�1 querer, Pll'andello tinha criado uma "situacão pi- Procure hOJ'e o seu 'd d

. �

1'an elhana" na c' t d S
. .

•
Vl 1'0 e'

.

01' e a ueCla, no momento mais solene I "SA'rOSIN" b
de sua VIda.

.' "". nas oas fal'- I
maCIas e drogarias. I

Terças

construção' ,

. de micro-autDmoveis na Alemanha
. QUANDO AS POSSES 'I serschmidt" Na B '1' (

...-

NÃO BAST,\M PARA UM I fiei
e gtca ha jneZUela, no Brasil, no ChIle,

• uma o reina de montage C lô bi
AUTOMóVEL _ A EX- E'

f- m e na o om la e em Cuba.
na span ha e na França e Q du da sua vi

,

PORTAÇÃO DE SCOOTERS tã
c < s- uan o c a sua visita a Ale-

. ao em curso n egociaçõ I

MESSERSCHMIDT . , '.
. _

'" ,oes man la, o Imperador da

, Plalal'
n fa hr ieaçâo no regime Ab issína, Haile Selassie en-

(e icen ça A A ,.

d
'

C< ' "'. :
merrca o comendou um "Messersch-

Sul ,�sta muito interessada rnidt", O Egipto o Líbano e

no Messerschmidt" estan- o Irão já documentaram o

do em c titui 7
•

c

. _ons J UIÇ,.IO uma 01'- seu interesse por esta nova

gamzaçao ele venda na Ve- criação.
���'-l"�""1!:�',,J<I�;��'.

IV dri en e-se
Uma casa situada em Coqueiros, na praia de Ita-

guaçu numa area de 4105 m2
.

Tratar à Avenida Mauro Mamas 266.

-

VENDEDOR
Procur-a-se um vendedor pracista víajant

.

ta -ati d
-

I e com mUI-

c �la ica e preferencia do ramo de tecidos Desn c

':11'10 a t
. e es-

"�o presen ar-se sem esta r habilitado. '

, R:. Srhnor-r rua Felipe Srhmidt n049 sob? FI "

nópolís.
_. OIla-

Coqueiros Praia . Clube
J

'

:MATINADA DESPORTIVA, COM PROVÀs DE 'VE;:j�;��IJ
'-""�'_,=',

NATAÇAO .

�,:l,' ",'"a·'�!;í:'- """'_'����.il'�
, .

ÁS 10 horas - Regnta M::cscl1li�a� :..:_ !.T�7t
- JAIMÉ1

LINEARES entre as equipes dos mesmos Clubes. •

ÁS 10,15 -- Provas de Natação - Nado Livre:

,50 mts. Moças, medalha I-IoteÍ Lux;
,100mts, Rapazes, medalha F--4Jtel Lux'
100mts. M,oças, medalha Carlos lIoep'dke
200 t

S. A.;

T;l s. Rapazes, medalha Carlos I-Ioepcke S. A.

,_

RDE DANQANTE -- Primeiros roncos ela Cuíca. no
salão do PRAIA, com início ás 15,00 horas.

' .

APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BH.ASILEIRO BEN
1'0LINO DEL PEREZ FERNANDEZ ao víoláo com-:'

-

, .,. nume-

ro!, especiais, de grande atração, durante as dancas .'

•

IlPUREZAS DO SANGUE?
t'

UIXIR Df BObllfIH�
AUX. TRAT. SlFlLlS

�!�!!��!d�ot! NapoU
Em Lages, no S'-.1)1 do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores vlajanjes.

TERRENO EM
BARREIROS

VENDE-SE lim Lote de

l2 x 33 metros.
Tratar pelo telefâne 2.470.

Trate. das ,Vias FOTOGRAFIAS
Respl.ratóf.·as

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
,

BATISADOS -- ANIVERSA�S E REPORTAGENS EM
As .Bronquites (Asmãti- GERAL.

cas, Crônicas ou Agudas) e' R � D O L F O
ESTADO".

, Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.
pelo

C E R N Y,
.

Fotografo do Jornal "O

as suàs manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), assim como as

gripes, são mo.léstias que
atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadas

18ANCO
de C�f�ITO 'POPULAII? AGRICOLA

.

I t

R"v."o, .JrWÀ.{1MrJ 16 ' . ,

� '-6-:'
-- ,

FLOmANOPOLlS - srô.,(:"6�Ô.rln"
-----.���---------------------------------

1.I0m um medicamento ener

gico que combate o mal, evi-
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o .STADO6 Florianópolis, .Terça-feira, 11 de Janeiro de 1955
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Carta· Aberta
PA,RTICIPACAO

1

PEDRO DE ANDRADE
GARCIA

Vende-se

CELINA BRITTO WOLF

Dr. Alvaro de
Varvalbo

Tendo realizado durante o

decorrer do ano de 1!)54, no
Rio de Janeiro, cursos de a

perfeiçôamento na especiali
dade, Pediatria, o Dr. Alvaro

de Carvalho comunica o seu

regresso à Florianópolis onde

está às ordens dos seus cli

entes e amigos.
Consultório: Rua 'Tenente

Silveira, 15 � 1') andar.
Atende díàrtamente das ,4

às lEi horas, excepto aos sá

bados.
Residência: Rua Felipe

scnmídt, 11;'; -_ Tel. 2.S60.

Schmidt N. 44.

e

Participa aos parentes e ,IRACEMA ZOMER GARCIA
ÁS doze horas dêste mesmo dia foram suspensas todas

pessoas amigas o contrato
I

Participam aos parentes e

as atitu�es hostis, então em at�vidade, e os serviços �é(1i- de casamento de sua filha, pessõas amigas, o contrato
cos da clda�e voltaram a .funcIOnar, ou �el�or, c?ntm�a- .Marta Etelvina, com o snr, de casamento de seu filho
ram a tuncíonar po�que ainda nada havia sido reíto, VIStO Walmor Zomer Garcia Walmor com a sr ita. Maria
seus expedientes terem i�iciO ao meio dia. Etelvina Britto Wolf.

"Eu furava a greve deles".

Sim a greve dêles, porque visava somente favorecer

meia-dúzia de elementos que buscavam interêsses próprios
e não a solução real e positiva da situação melindrósa em

que se encontra a classe médica brasileira.

Logo depois, a ACM se reuniu para resolver contra a-

quem havia furado sua greve: eu, só eu, o Diretor do SAM

DU de Santa Catarina,

Maria Etelvina e Walmor
noivos

Fpolís, 6 de Janeiro de 1955

BODAS DE PRATA
Eu lá compareci, a convite de seu Presidente em CASAL CELSO RAMOS IDA A. RAMOS

exercício, visto têr pedido demissão do cargo e da socie- Comemora, hoje, o 250 aniversário de seu feliz con-
dade por ser envolvido, o Presidente eleito, num ambien- sorcio, o benquisto casal sr. Celso Ramos e sua exma.
te solapado e traiçoeiro onde a verdade não éra aquela esposa d. Ida Ardego Ramos, que ver-se-ão, nesta opor
,gue estava sendo proclamada, mas bem outra, tun idade, cercados de cartnhosas manifestações de re-

Fui, então, como lhe é costume; visado por um in- gosijo e apreço pelo vasto circulo de amizades que des-
divíduo invejoso e mesquinho que não tendo caráter mo- fruta na sociedade florianópolitana.
ral e profissional, buscou poluir-me com a lama em que São filhos do casal: Ivone, Abelardo, Ivette, Nilton,
está me�'g�lhando." . , Celso, Corun e, Carlos, Suelí Rute e Marlene,

Retirei-me apos explicar que a minha presença era O casal têm ainda os seguinte t· M " M '.

devid it '1
.

'ôra ülrhríd
' , .

sneos. alIa, ar
eVI a ao convi e especta que se me fora mrrgt o. lete Abelerdo Marga rete Len i T '

.

h . ,_

S t di <J1 d d br f" d t
.

h
" , - " ereZI11 a, que propor

,

omen e no ,I� o e ezem ': o p. lU. o ornei con

e-I ciouarão as alegrias ao venturoso casal.
. clment� pelo ofício n, 403 que fora excluído do seu qua- O ESTADO felicitando ao distinto casal formula as
dro sO�lal.· I melhores venturas, extensivas aos da exma. família.

EIS:
. "Associação Cataríncnse de Medicina. - Filiada à

Associação Médica Hrastleíra, - Séde: Rua. João Pin-

to, 18. - l° Andar.. - Florianópolis, - Caixa Postal,
34G. - Santa Catarina, - Florianópolis, 22 de dezembro
de 1954. Of. 403. - E 'mo. Doutor Júlio Doin Vieira: -

Cumpri-me - comunicar' a V.S, que a Assembléia Extra
ordinária realizada no dia 22 do corrente apreciou o f'a
to de não têr V,S. cumprido as determinações provindas
das resoluções da Sessão de encerramento da Assembléia
Permanente realizada no dia 4, que determinou a para-

Iização dertodos os Serviços Médicos Federais, Paraes-
tais e Autárquicos. - A mesma Assembléia por maioria
de votos dos seus membros aprovou sua exclusão de seu

f

quadro social. - Sem outro motivo (sic).
Em assim sendo, oficiei ao Exmo. Snr, Ministro do Preparam-se candidatos. Início das aulas: 3 de Ja- V·ENDE'-SETrabalho Indústria.e Comércio, Napoleão de Alencastro neiro.

Guimarães, no teôr seguinte: Informações: Rua Fernando Machado, .N. 32 Três lotes de terras na
"Armas da República, -. Ministério do Trabalho, Ponta do Leal, no Estreito,

Indústria � Comércio, - Serviço de Assistência Médica f : esquina da rua Gonçalves
Domiciliar e de Urgência, SAMDU. Santa 'Catarina. - Dias com a Raimundo Cor-
Florianópolis, 31 de dez. de 1954. or, 389/54/Gab, Do Di-

retor .. - Ao Exmo. Snr. Napoleão Alencastro Guima- Lot 'l7 d rê�ratar no cartório do Es-
rães. - DD. Ministro do Trabalho, Indústria e Comér- e� a en acio. - �ssunto. � Comunicando recebimento do or, na' l.�

.

treito,

I L O J A S403/54'da Al:M e suas final idades. - Exmo. Snr. Mi- -

nístro : Comunico-vos. que pelo ofício na 403/54, a Asso- últimos lotes, na praia. da Saudade, em Coqueiros,

p.
li

ciação Catarinense de Medicina, por Assembléia Geral,
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com. '�EI I T

' .

aprovou minha exclusão do Seu quadro social. Tal medi- !�c:::��s ed�u;�'ente, area de 400m.2, servidos de agua

r I CII�ft se �� e ro- eCDICa
da resultou do fato desta Direção não têr apoiado a greve I f

• �
(A ORGANIZ A·rCA-O ORGULHO· ,DEdef'lagrada - nesta Capital, por elementos vermelhos,

n ormações no local com o snr, Gilberto Gheur. I H
infiltrados na classe .médica tentando fêchar, pela greve,

I
1

os Póstãs dó SÀMDÜ, 'I'ais elementos buscavam, somente, de Passadores e Pas- . SANTA CATARINA)situações pessoais. E quando encontraram pela frente a· com as suas portas abertas. - Contando agora e no futu-
sadoras na Lavanderia

recusa formal e categórica desta Direção, atiraram-se 1'0 com o vosso apoio e a vosa consideração trabalharei Apresent'am as exmas. sras. Donas de
com toda o furor na luta pelo descrédito da atual admí- sem descanso e sem esmorecimento pelo melhor desem- Serratine Rua Trajano
nistração e do seu Diretor. Colocado solidário, in-totum peuho das funções &...mim confiadas por V, Excia, em fa- N 25 "C 'Ihcom a vossa atuação marcante, não podia vacilar ao to- ver das classes desfavorecidas nêste Brasil tão grande e

. .

, , . asa)' a maravl asa
mar a atitude que deu causa a tal expulsão. E assim o tão cheio de contrastes, - Aproveito da oportunidade ;i.

E G ISAlVIDU funcionou ao mesmo tempo que todas as outras para reiterar a V, Excia. - os meus respeitosos cumpri- Venda se i' L Nrepartições ficavam sem profissionais - médicos para o mentos - (Ass.) Dr. Júlio Doin Vieira. - Diretor. - Y ...
-

,

desempenho de suas funções. - Enquanto o Exmo. Snr. Eis' aí pois, os fatos ocorridos para o conhecimento

LOupmes tvel�erI.el.nao(sRituoaápvl.'·_'.lsal.(.I(e.:;I�1.1-· ..:...,(A MAQUINA DE. COSTURA DE FAMA
Dr. Café Filho, DD. Presidente da República dava anis- daqueles que desconhecem a veracidade da'. situação. .

'"

tia aos grevistas de todo o País, a A,C,M, resolvia punir Nada mais existe para ser trazido a público. te Coutinho) medindo.. ... :;'1 MUNDIAL)aqueles que por situação de funções estavam solidários Janeiro de 55 lOx2-3%, tratar com Dante I'
com o Govêrno atual. Sempre 'alerta em pró I dos bons r» Júlio Do.in Vieira - Diretor do SANDU de San- Bonetti no Depósito HO"jICk", �I ') I

·

t d Iserviço a serem prestados, êste SAMDU permanecerá ta Catarina. I Rita Maria,

. "
\

1 e os s.ervlços pres a os ao seu ar e

pela valorização sempre constante,
ELGIN paga-se a si mesma.

DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE
... 1

ELETRO-TÉCNICA INDOSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ELETROTÉCNICA

Caixa Posfal193 � Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarlne

.��!!!�Ol".e'

ENLACE
Realiza-se hoje o enlace matrimonial do sr. Francis

co Evangelista, filho de Rosato Evangelista e Nascência

Evangelista com a srta, Neusa Cabral filha de Gabriel
'Cabral e Sueli Cabral.

Vende-se por motive de

viagem o estabelecimento.
O Inperio das Toalhas o

unico no genel'O no Estado,
bem af'reguezado. Interessa- fi'

._. '.

dMdosdirigem-se a Rua Felip I�J' B ;8_1!1I
.

UlH�ll.I.llU I.::!L�li:'
I As 8 horas,

�.

.

. .

Vende-se M::�a�m Ladd - Virgínia

NENHUMA MULER VALE As 7 - 9 horas,
TANTO SESSÃO DAS MOÇAS
Technicolor) Yvone De Cario - Van

No Programa: Heflyn em

Noticias da Semana. 54 x CORAÇÃO SELVAGEM
52, Nac. I Technicolor)
Preços: 7,60 - 3,50, l Preços: 1,00 2,00 3,50.
Imp. até 18 anos. Imp, até 14 anos.

Casa de material, com 3

quartos, sala de jantar, CGzi ..

nha, banheiro e pequeno ter

reno, situada à rua Luiz Del
fino n. 34 (próximo da Ave

nida Trompowsky).
Preço módico. Tratar com

Moritz, Corretor Oficial, à

�'ua Saldanl'w. Marinho, 2 -

10 andar.

\

EXA1\'IES DE ADMISSÃO AO GINASIO.

'" --.-

ECONOMIA absoluta--
Grande CONFORTO

..•._._-_ ..

_--
......

.

\

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fna-�4,
_IMERSÃO e, CHVVEIRO�_..........

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra ráJ;ido.

• Jato abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lag�m instonlonea, permite Q

maior .$Colo d. graduações de

TEMPERATURA.

� ../
r );�
�. � 4

�

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

"'---�

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

_
.....

f'abricac!o$ nos ti� .

horizQntel e verticol.· ... �;;>�; ,. "'�oi1:1; . ,

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura pot' T_i.RMOSTATO,
que proporciona grande ECONOMJA.

I
BANCO de GRf�ITO POPULAR

I� AGRíCOLA' I I

'("'" V. R-M081,�.A� Clkmé,"'io e' 40êD".·aS R.v.'.�.rrtG.�.a1'M,16
'"

"
I""'" U f'lORIANOPOLlS - 51ó.,elfc.rlno.

RUI Joã.o Pinto� .9 Fpolis.. -.St••C.t.rin.__��.........-___,.,.,,�,....,..,..,...�_,...,._��.-c...-..-.

J .r

4
GARANTE O QUE fABRICA

Cinemas
:,_

.

..... "'.�.>j;;' x x

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.
Vera Moinar - Robert

As 8,15 horas.
SESSÃO DAS MOÇAS
em

No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

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

Linder em

"A DANÇARINA .IN·
FERNAL"

No Programa:
Fatos em Revista. Nac,

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

'\

IdI.• *.
As 5 - 8 horas,
"SESSÃO Dc\S MOÇAS"
No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.

As 8 horas,
Cha.rl-Jennieer Jones

ton Heston em

A FURIA DO DESEJO
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre.

No Programa:'
Paisagens do Brasil Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
.

Imp. até 18 anos .

Aprenda fL dirigir procurando hoje mesmo O SR.

WALDEMAR PINHO Profissional ou amador

Praça Pereira e Oliveira

TELEF, - 2.400

"1,- e-
..&MII& -

Coqueiros Praia Cldbe'
AVISO

A Diretoria do Coqueiros Praia Clube avisa aos só
cios em atrazo com a tesoul'aria do Clube que não será
permitido o ingresso em suas depÉmdências si não forem
legalizados, até o dia 15 do corrente, os seu-s débitos, de
acôrdo com a circular que lhes está sendo enviada, por
intermédios dos cobradores do Clube.

Cid Rocha Amaral - Presidente

.�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, li. de Janeiro de 1955..,---n ----��.-------- ... ----- .. ------ ---- _- .

Distribuidor

C'. RAMOS SIA
Comercio - Transportes
itua João Pinto, 9 Fpolí;

--

"MtI, z J C! ":"," I 'lt['r I r���.. -, l'1,':l"�.1 .'

. :<�,." - ,"
,.�

Magnifica reside'Aeia
'

Vende-se. por motivo de mudança, uma magnifica
residência cotendo: 4 espaçosas salas, inclusive sala de

jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, coainha

com armários embutidos, instalações sanitárias comple
tas, varaudão, quarto de empregada P. respectiva instala

ção sanitária anexa. Arca construida, 163m2 em centro

de terreno murado 'e ajardinado de, 13 x 55 metros

(715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de-
• põsttos; sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar

da de móveis, etc... ótima localização (Avenida Trom

powsky 56).
Preço de ocasião considerando o motivo da venda.

Informações: Rua Crisp im Mira, 22 e Avenida Her

cilio Luz, 60, nesta Capital.

t Agradecimento e Missa'
WABI -GHEREM- �-

José Wadi Cherem e familia, Jorge W. Cherem,
.Vva Rosa Cherem e filha, e Emilia W. Cherem e familia,
profundamente sensibilizados, as demonstrações de pe

zar recebidas pelo falecimento de seu inesquecivel pae,
sogro e avô Wadi Cherem e convidam os demais paren-

- tes e amigos para assistirem a missa de 7° dia que em

sufragio de sua alma .mandam rezar, no dia 12 quarta
feira ás 7 horas na Catedral Metropolitana no altar do

Sagrado Coração de Jesus, pelo que antecipadamente,
agradecem a todos quantos comparecem a esse ato de fé

'cristã.

Insj.ijufo Tccnológi:co
'erfloáufica
CONCl]RSO DE ADMISSÃO

As provas do concurso de admissão ao ITA serão reali

zadas simultâneamente nas cidades de Belém, Fortaleza,
- Recife, Maceió, Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte

Itajubá, Uberlândia, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto,
Baurú, Curitiba; Florianópolis e Porto Alegre, no corrente

mês de janeiro, às 8,00hs. da manhã dos dias 10 (Matemá

tica), 11 (Desenho), 13 (Física), 14 (Testes de 'I'endéncla

Vocacional para a Engenharh - prova não eliminatória),
15 (Química).

Nesta cidade, as provas serão feitas no Instituto de

Educação, à rua Saldanha Marinho,

Os candidatos que pretendem prestar o concurso nes

ta cidade deverão apresentar-se no local citado 3D minutos
antes do início de cada prova, munidos de documento de

identidade, caneta-tmteíro (com tinta azul), Iapis e ma

terial de desenhá (dois esquadros, um duplo decnnetro, um
compasso, borracha).

Domingos Josê 'da Silva

t AgradeCimento e Míssa
'MISSA DE 5° ANO

Paulina Mund da Silva e filhos, convidam aos

parentes e pessoas amigas, para assistire'ir'i a missa de
5° aniversário do Falecimento de seu ínesqí -cível Es
poso e Pai que mandam celebrar dia 11 do cor; -nte as

7 horas na Igreja de, São Francisco.
'\

Antecipadamente'; agradecem a todos que �ompare
cerem a esse ato de fé.

'Vende-se
CADILLAC 1950 C:ij.$ 300.000,00

Vende-se um em ótimo estado. Aceita-se outro carro

cerno parte do pagamento.
Rua Felipe Schmidt n? 60.

LOJAS-

, ,

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO.

Preparam-se candidatos. Início das aulas: 3 de Ja
neiro.

Informações: Rua Fernando Machado, N. 32

\

FÁBRICA DE LADRILHOS HIDRÁULICOS
Em tôdas as cores'

O. C. Benvenutti - Rua Eocaiuva esquina com a Frei

Coneca.

MARMORARIA
Com as' mais' modêrrías máquinas pata:

- Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pisos

Cozinhas, Bariheíros.: W. C., Mesas de Pia, Escadarias,
Terraços, Balcões, etc.

'

Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca

Colegio Da-rriga Verde
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

quer número.
Florianópolis, 6 de janeiro de 1955.

Lotesà Venda
últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grupo escolàr "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

Informações no local com' o snr. Gil erto Gheur.

\

FILIAL: CURITJBA

ÇOM VIAGENS DIRÉT�S E PERl\fA NEN'l'ES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SÃO PAULO

Expresso Florianópolis. L1,da.
_,' Transporte �e cargas em geral entre

FLORIANÚPOUS� CURITIBA E SAO PAULO.

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

COqUeirO�vI!raia Cldbe Preciza-se

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
• Escritório:

Rua Padre Roma 50 - 'I'erren

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 131

Fones: 2534 - 2,535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-o-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

Endereço 'I'elegráríco
Santidra e 'I'ranspolís

-0-

Elelro-Técnica
(A O�GANIZA\ÃO ORGULHO DE

SANTA CATARINA)
I-';�-���� ,Apresentam as exmas. sras. Donas de

�

Casa, a maravilhosa
E,LG IN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUND1Al)

Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela valorização sempre constante,

ElGIN paga-se a si mesma,
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
ELETRO-TÉCNICA INDOSTRIA E

COMERCIO S. A.
Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Iel,

ElETROTECNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

Ficam os senhores quotistas convidados a compare- Os exames para o Concurso de Admissão ao Colégio

cerem à assembléia geral ordinária a realizar-se, em Naval serão realizados nos dias 8, 10, 12 e 14 do corrente.

,
primeira convocação, às vinte horas do dia 11 do corren-I

Os interes,s�dos deverão compa;ec�r, �o dia 7, às 14:00
de te, a fim de deliberar-se sõbre o seguinte: a) Contas da horas, na Divl.sao do_ Pessoal do 5 Dístrlto Naval, a nm

,

Diretoria b) Eleição de nova Diretoria· para o biênio de de receberem Instruções.
,

55/56.
Outrossim faço saber que à hora marcada não ha-

vendo número legal de quotistas, será a assembléia con
vocada para meia hora depois, realizando-se com qual-

A Diretoria do Coqueiros Praia Clube avisa aos só
cios em atrazo com a tesouraria do Clube que não será

permitido o ingresso em suas dependências si não forem

legalizados, até o dia 15 do corrente, os seus débitos, de
acôrdo com a circular que lhes está sendo enviada, por
intermédios dos cobradores do Clube .

Cid Rocha Amaral - Presidente

Guaraná Caçula
DA

( ANTARTICA
,

\FONE
.

o Melhor 3019 Refrigerante
PELO MENOR PREÇO

tiEVENDEDOR AUTORIZADO:

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. VEDA

Fornecenios grat'is os =camulmnos

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

COLÉGIO NAVAL

Artigo 91
CURSO B o S,C o

Início das aulas - 1° de Fevereiro.

Matrícula - Livraria Lider, ruíi Tenente Silveira, 35,
durante o mês de janeiro.

Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.

,

\
\
t;-�:2-,_

-- -----::;7..-'
. �.'. - .

.Avenída do Estatlo 1666/'76

Telefone: 37-30-91

São Paulo :_ Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

de Passadores e Pas
sadoras na Lavanderia
Serratine RUá Trajano
N.25.

v 'd9' en t.-se
Um terreno sito ú Vila CeL

Lopes Vieira (Rua Presiden
te Coutinho) medindo ,,'.',

10x:::'3Y2, tratar com Dante
Bonetti no Depósito HOe!ICkc
Rita Maria.

Vende-se'
Vende-se por motivo de

viagem o estabelecimento.
O Inperiocdas Toalhas o

unico no genero no Estado,
bem afreguezado. Interessa
dosdirigem-se a Rua Felip

Vende-se"
Casa de material, com 3

..

quartos, sala de jantar, cozi
nha, banheiro e pequeno ter

reno, situada à rua Luiz Del
fina n. 34 (próximo da Ave·
nida Trompowsky t.
Preço módico, Tratar com

Moritz, Corretor Oficial, à
rua Saldanha Marinho, 2 -

1° andar.

Dr. Alvaro de
Carvalho

Tendo realizado durante o

decorrer do ano de 1954, no
Rio de Janeiro, cursos de a

perfeiçôamento na especiali
dade, Pediatria, o Dr. Alvaro
de Carvalho comunica- o seu

regresso fi, Florianópolis onde

está às ordens cio" seus cli

entes e amigos.
Oonsultórío: Rua Tenente

'Silveira, 15 - 1') andar,
Atende diàriamente das ,4

às 16 horas, excepto aos sá
bados.
Residência: Rua Felipe'

Schmidt, IH -- Tel. 2,$65.

Schmidt N. 44.

VENDE-SE'
Três lotes ' de terras na

Ponta do Leal, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor
rêa.
Tratar no cartório do Es

treito.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



MAIS UMA DO SARGENTO-DELEGADO DE,SAO JOSE'

PORT-AU-PRIffCE, Haiti,
10 (U. P.) - Um americano,
inspirado na filosofia de At··
bert SChweiter, começou aqui
a construção de um hÜ:3pi.tul
de cinquenta ,eitos, no cora

ção da floresta do Haiü, a �·o
milhas desta cldfde. Trata
se de'William Larimer NEil
lon Jr., que há sete anos ven·

deu a sua fa··:enda no Arizo
na e começou a estudar me- )dicina. Sua lOenhor:l está ps

tudando ag'Jr::t f:Jlfermagem , ,

servirá como) assistente ,.J
t

hospital. ( no

JI
•••••••••,•••••••• r'

••••

Aquêle que não sab"nhecer os favores, r !:e reco

prestá-los. _ CICE'f.laO
sabe

RO.
. '. ' " ,.,.",..."""-�.,...""-;..�"..,..,.,.,.,-",,,,,,---

Carta Abertacio dàquêle cargo mas pródí
go em arrogância e vaientia,
talvês porque protegido pela
política nefasta dos susera-

nos. Tendo sido excluido da Associação Catarinense de Me-

Assim, suas, ações e omís- dicina venho de público explicar a razão .dêste aconteci

sões bem demonstram a ex- menta. Esta carta aberta tem por fito terminar de vez,

teriorização daquelas autorl- com a: empáfia e a cretinice de certos indivíduos que apro
dades que não possuem for- veitam as suas amizades, (TERÃO·?) .para babarem sua

mação moral para o desem- peçonha sôbre terceiros, a quem não podem atingir' por

penho de funções policiais. E estarem estes ,com a alma pura e a consciência tranquila
metem [S' oés pelas mãos, e não viverem de rasto na Iaíva da bajulação e da mentira.
1'01 rundem n ')�Õcs· de de-ler, como é do conhecimento público os médicos de todo
abu sam do poder <J.ue lhes é o Brasil se aproximaram e por um movimento de classe

outorgado, espandem seus procuraram minorar esta situáção humilhante que é a

recalques, forjam írregularl- pseudo-socialização da medicina no Brasil. Tal campanha
dades, criam climas de ter- é justa e merecida para não continuarem sendo "o coxim

ror, tornando-se, enfim, vel" amortecedor entre os capitalistas e a massa operária".
dadeiros tiranos, para satis-' Desta forma, .em 'todos os-recantos do Pais, os profissio
fação daqueles que prestam nais da medicina falam e discutem sôbre as resoluções dos
subserviência. seus problemas.
Sábado último, quando as As situações toram se avolumando de tal forma que

famílias da Colônia do tma- chegou-se a um ponto onde recuar seria ser esmagado, re
ruí, como semanalmente se duzido a zero. Reuniram-se, então, no Rio de Janeiro, os

sucede, par.ticipavam de um Delegados elas Associações dos Estados para resolverem sô

baile, ontíe comparecera o bre a atitude a ser tomada. Dêsse conclave, entre ou

Prefeito, sr. Gentil Sandin, tros itens, ficou assentado que os chefes de serviço, cargos
acompanhado de sua di'o;nís- de confiança, deveriam colocar seus Iogaresà disposição dos
sima espôsa, foram os testê- superiores hirarquícos.
jos violentamente paraliza- Foi, então realizado na séde da A. C. M. uma reunião
dos pela ação draconiana. do conjunta da sua Díretoría e dos chefes elos serviços médí-

Manda a bôa ética que ao comentarmos atos de um ci-
sargento-delegado, que lá 8,- cos, nesta capital. Após o Presidente ter explanado a situa

dadâo honraelo e que tem um nome a zelar, sejamos me-
parecera com uma patrulha çào, cada um dos convidados presentes apresentou suas ra

nos apaixonados e ajamos com mais prudência. Foi o que de seus soldados. zões pró ou contra tal iniciativa; ficando, resolvido que em
fartou ao articulista Peterpan em seu artigo "Um por dia" Inopinada e sem qualquer Florianópolis, devido condições intrínsecas a uma cidade
no jornal "A Gazeta" de 23 de dezembro. O comentarista, justificativa, irromperam sa- pequena, nada seria feito neste sentido.
baseado em informações de pessoas de alto e merecido cré-

ião a dentro, gritaram para Não me foi possível estar presente, porque viajei obri
dito na sociedade lagunense, como afirmou, atacou num jor-

que a orquestra 'parasse de gado por motivos impostos pela ínstítuíção sob minha che
nalismo já bastante nosso conhecido. ',' o Sr. Pedro Bit-

tocar, separaram os homens fia.
tencourt, digno chefe pessedista dêste município, cidadão

para um lado, iniciando o de-
• Ao regressar tomei conhecimento da resolução ali vo

êsse que provou uma vez, aos seus inimigos políticos que, legado-sargento uma deprí- tada. Ela impunha a todos os serviços médicos federais au
mesmo contra as maiores injustiças que sofreu, seu nome

mente "revista" dos prcsen- tarquícos ou paraestatais o fechamento ·de suas portas, en
ainda é uma bandeira para o povo altivo desta terra, que tes, seguida de um "show" de trando a'ssim em greve contra uma atitude ímpar e resolu
elegendo 6 dos' 7 vereadores de que se compõe a Câmara

baixa politiquice. Após a bra- ta do Dr. João Café Filho, DD. Presidente da República e
Municipal e seu filho Deputado Estadual, deu uma respos- vata, o mesmo gritou, mãos não como foi dito: por motivo de terem sido presos no Dis
ta insofismável àqueles que esperavam com pressão e in-

à, cintura, que ouvira dizer trito Federal, alguns colegas anarquistas que fomentavam
trigas destruir o sentimento de gratidão. e justiça do povo

que "ali haviam homens 'lue desordens e ameaças.
imaruiense. ,o queriam despir a farda e Queriam êles, por sua assembléia que o SAMDU cerras-

Com o brilhantismo que lhe é peculiar o jornalista Dr. desarmá-lo" e que êle, dele- se suas portas e o seu Diretor deixasse acéfala uma Instí
Rubens de Arruda Ramos, em seu "Flechando" do dia 24

gado, vinha "lavar a honra" tuíção diretamente subordinaela ao Exmo. Snr. Ministro do
de dezembro no jornal "O ESTADO", respondeu com mui-

e dar o "serviço". Trabalho Indústria e Comércio, prejudicando desta forma,
'ta precisão e critério o comentário cio Sr. Peterp'an. Pelo Ante tamanha' arbítraríe .. o bom nome do serviço e colocando minha pessôa em si
que lemos no artigo do Dr. Rubens o articulista ele "A Ga-

jade, e para evitar maíores tuação de revolta contra aqueles que em confiança me en
zeta" enveredou por uma estrada que pode dar dôres- ele incômodos, pela atitude be- tregaram esta Direção; queriam êles espesinhar ó SAMDU
cabeca a muita gente bôa. Porém, como' estamos mais a licosa dos invasores, as ra- que atende a todos indistintamente, a qualquer hora, sem
dar do assunto em tela vamos prestar informações com mílias começaram a retirar- cobrar um centávo siquer; queriam êles de novo, aquela
referência ao dinheiro recebido pela Diretoria do Hospital se, afim de não presenciarem situação onde se arrancava do coração e não do bolso de
de Caridade e Maternidade "São João Batista", deste Mu- outras violências e desaca- um infeliz, centenas de cruzeiros para atender um mise-.

nícípío: não por considetação ao tal Peterpan, mas sim, pa- tos. rável, em Coqueiros Estreito, Saco dos Limões, Trindade ou
ra provar ao povo Catarinense, como existem elementos Ainela não' satisfeitos com qualquer outro de nossos suburbios; queriam êles como ou
sem escrúpulos e capazes elas maiores injustiças, para, a debandada provocada, o trora, correr de suas portas .nas intemperies das noites, a
desabafo de uma mágoa. A Diretoria do referido Hospital delegado e seus soldados sai- queles pobresinhos sem pão e sem této, que os procuravam
está eonstítuida de cidadãos honrados e dignos. Pela re-

mm do Clube e, na rua, co- para mitigar a dôr dos seus entes queridos.
solucão n. 1 de 3'-8-1951. do Sr. Pedro Manoel Albino, Pre- mecaram a provocar desor- 'Para ser estudada a s.ituação e as medidas a serem to
reíto Municipal, foi nomeada uma comissão, a qual elegeu dens e ameaças, pois que a madas reuniram-se todos os facultativos do SAMDU, pre
a seguinte mesa diretora: Pedro Bittencourt.: Presidente; tela é sempre a mesma: toda sentes na cidade, no momento, no gabinete do Diretor, du
Padre Dr. Itamar Luiz da Costa, Vice-Presidente; Walmor a vez que a razão foge, lá rante mais de duas horas discutiram sem um resultado po
Antonio Corrêa, Secretário; David da Silva Gonçalves, 2.0 vem a velha. demonstração sítívo, conforme ata daquela reunião. Não havendo uma
Secretário; Diogo Teixeira ele Medeiros, Tesoureiro e Epi- de f6rçai solução porque a votação termínára empatada por 8 (oito)
tácio Bittencourt, 2.0 Tesoul'ciro. Pois bem, vamos aos fa- Caindo' em si, finalmente, votos contra outros tantos à favor, naturalmente, resolvi
tos: No orçamento da União, de 1951, constou para auxilio o "sargentinho" procurou tomar uma atitude que pusesse têrmo a tão delicado pra
do citado Hóspital Cr$ 100.000,00 recebidos só em 14-9-953, desfazer 'um pouco a dureza blema. Emãssim sendo, dispensei a partir de zero hora to
na Delegacia Fiscal de Fpolis, com o corte de 30%, caben- de suas atitudes atraJ:liliárl3.s, dos os profissionais do SAMDU e eu, conforme fôra divul
do ao Hospital, portanto, Cr$ 70.000,00. Em 1952 foram in- dizendo que não fôra ali aca- gado em âmbas as emissoras locais, respondi e atendi so ..

cluidos mais Cr$ 55.000,00, quantias estas recebidas da se- bar com a festa, mas I:'ún ti.-· zinho a todos os chamados enquanto durou a tal greve.
guinte maneira: na Delegacia Fiscal-Fpolis., Cr$ 15.000,00 rar umas "teimas". Pode ser isto provada nas papeletas de socorro e pelas
e na Agência do Banco dO Brasil em Tubarão, Cr$ 40.000,00, Com a saída do sr. Pl'E'felto pessoas que visitei nesta oportunidade.
nas .seguintes datas 6-6-53 e 6-9-53, respectivamente. Fo- e demais famílias, deu-se por Ha um pormenor, aquí, digno de nota, pois nesta mes ..

ram estas as impol'tancias recebidas pela Diretoria até a satisfeita aquela pseudo .. au- ma zero hora em que a A. C. M. se eleclarava em greve
presente data. toridade, deixando o lo(!al contra o Govêrno, no Distrito Federal terminava um mes-

. Aplicação das verbas recebidas conforme documento;: com os seus comandados, mo movimento alí deflagrado algumas horas antes.
em mão da Diretoria, ao dispôr de quem interessar: 1.0) -

com a repulsa de quanto's (Continúa na 6a. pág.).
O terreno de propriedade do Sr. Martinho Simoni, anele presenciaram tão iamentá-
está sendo construido o Hospital, conforme lei da Câmara veis fatos.

Municipal, deve ser pago pela Prefeitura, local. Como a Que belo. exemplo de ,a uto-
municipalielade ainda não pôde efetuar a compra e o pro- ridade! ... Quanta irrespon-

At·
·

d dprietário exigiu adiantamento' a Diretoria resolveu adian- sabilidadeL IV I a estal' para começar o serviço Cr$ 30.000,00. 2.0) - 20Qm3 de Sinal dos tempos, essa a

pedras cortadas para o alicerçe Cr$ 20.000,00, pagos a05 verdade.
Srs. Francisco Manoel da Silva e Passam"a. 3.0) - Julgamos que o sr. Seere- M'

· ·

p
·

Cr$ 15.000,00 aos holeiros Roldão - 50.000 tijolos. 4.0) - tário de Seguranç3, ant.igo uniC I a ISA' "Companhia Docas de Imbituba", despesas com o trator Magistrado e cultor da Jus-
e tratoristas 81'$ 5.000,90; Hotel "Rosi" desta cidade ,"

. :., tiça, não esteja a par C\as A Prefeitura Municipal no xiliares, procedeu .. se ao ato
Cr$ 1.640,00, hospedagem dos tratoristas; diversos operários "gauchadas" do delegado de· lou�ável intúito de cuidar da elos trabaihos iniciais da pa
Cr$ 3.780,00, importancia esta !tplicada na .limpeza do São José, e, portanto, aqui arrecadaç.ão que lhe compete viIIl,entação para 'l<;faltamen
terreno da constnlção; pago ao Sr. Portinha Bittencourt, deixamos o registro.

\

pára o estabelecimento da to da estrada qUê vai do Lar
Cr$ 800,00, pelo transporte do "Trator" ida e 'volta de Im- Enquanto medidas outras' ordem financeira, procedeu a go 13 de Maio até à Base Aé
bituba a esta cidade;, duas viagens de caminhonete pago não sejam tomadas por quem uma criteriosa revisão no rea, acontecimento mUI:can

ao Sr, Alfredo Pereira, Cr$ 600,00. 5.0) - Transporte de de direito, temos a infornlur lancamento de impostos, fa- te da operosa administraçso
pedras ao �r ..

Dolario de Oliv�ira, �r$ 1.380,00. 6.0) - Plan-I ao valentão del�gado)que ,a- zendo-o sem exageros e den- do Prefeíto que em tão pou·
ta do predlO, paga ao Sr. Walter Pmho, Cr$ 3.500,00. 7.0) - guarde o "conVIte" para ex- tro dos limites minimos de a- ·co espaço de tempo vem l'€a

Impressós "Editora Catarinense" Cr$ 350,00. 8.0) - Gra- pôr perante a justiça das ar- côrdo com a situação atual. lizando seu progran'.a de ati
tificação ao ajudante do Engenheiro que fez o levantamen- bitrariedades e abusos de au- Não houve assim aumentos vidades e 1: pról da nessa

to do terreno Cr$ 150,00. 9.0) - Registro dos Estatutos e toridade cometidos contra os como se propalam. O que se Ilha l da n0ssa gente.
duas certidões Cr$ 330,00. 10.0) - Viagens. a Florianópo- pacatos moradores da Co!ô .. fez está de acôrdo com o 01'-

lis, Tubarão e outras pequenas despesas em serviços do uia do Imaruí, pais é precj· çamento da passada admi- ••••••••••••••••••••••
Hospital Cr$ 2.860,00. 1'1.0) - Selos aplicados Cr$ 265,50. SO, uma vez por tôdas, pôr nistra.ção municipal.
Total Cr$ 86.669,50. Em saldo, temos Cr$ 38.304,50. Esta a um paradeiro aos desmandos Digna de registro tem sido

situação atual do Hospital de Caridade e Maternidade "São provocados por certos ele- a decidida cooperação do
João Batista". Esperando ter apresentado uma exposição mentos, que agem de manei- nosso esclarecido comércio_,
clara e cQnveniente do assunto, aqui ficamos à disposição ta abusiva e provOcante uco- indústria e classes laboriosas
dos que desejarem esclarscimentos mais concretos. bertados e insuflados pelos nesse sentidp, apercebidos to-

Imarui, ....
6-1-55. prestidigitadores, da política dos dessa necessária coope-
Epitácio Bittencourt de ameaças e de vinganças, ração em benefício da nossa

Deputado Estadual Eleito. na satisfação dos seus inte·· Capital.

Não sem razão temos atír- que os "prntíteurs" (1:1 atual
mado - e os fatos que se su- política místtrícndora adotam
cedem têm comprovado irre- em tôdas as Comunas c9.ta,
cusávelmente - que o atual. rínenses, para imporem a

regime bornhausista está vontade doméstica do sennor

caindo a pedaços, tantos e da clã.
tamanhos são, os desgovêrncs Vive o povo pacato de São
de certos elementos no de- José elias de constantes so-

sempenho de seus encargos, bressaltos, em consequência
porque foram apenasmente elas atividades e atitudes
escolhidos no regime de

car_j
vandálicas do sargento-dele

gos para os homens. gado elo .Munícíplo, elemento
O caso que se segue é mais destituído de certas qunlída

uma confirmação da regra des primárias para o exerci ..

Florianópolis, Terça-feira, 11 de Janeiro de 1955

,'��"""", r

Resposta a um pseudonimo

AI_ruismo

['êsses escusos.
'.'

••••••••••••••• '•••••(1
Essa digna atitude vem

certamente da certeza de que
os dinheiros públicos vão
tendo imediata e apropriada

MADRID, 10 (U. P. \ A Es- aplicação com melhol'l"-men
panha possui depósik3 sufi- tos à vista e que estão dando

..cientes de urânio pam eon- á Florianópolis umrt nova fi
tribuÍ1' para' seu progrnn13. cte slonomia urbanü;tica.
industrialização nacional, tt- Ainda ontem, r.om 3. pre
firmou ontem, em grai.ldes tí- seuça de autoriduíles, im
tulos, o diário "Madri", que prensa, radialistaR,l'epresen
consagra um longo artigo à:o tantes dei tôdas as classes so-.

investigações dos cientistas ciais e muitas outras pes�soas,
espanhóis no domínio da fí- tendo a frente o'P'refeito Os�
sica nuclear. mar Cunha e seus dignos au-

Senhores Madeireiros URÂNIO

O Departamento R.egional do SENAI põe à disposição
dos Senhorse Madeireiros, Bolsas de Estudo para a forma

ção e o aperfeiçoamento de Afiadores de Serra (laminado
. res), menores ou adultos.

O c�rso tem a duração de U111 ano e é realizado dentro
das melhores condições técnicas.

As informações são prestadas no Departamento Regio
nal do SENA!, à Rua Tenente Silveira 25 - 2° andar, te
lefone 2.094, das 10 às 18 horas, diàriamente.

A GASA SE aRRUMa
Osmar Cunha inicia 8 primeira

eSlrada
' asfaltada li

.

,
.:
,,, ..,

Deu-se, ínícío, hoje, na. es- os de casa, deviamos, com
trada d� aé�'oporto, ultima-l pressa, arrumá-la e decorá
mente tüo visada pelos co- la para as grandes recepções,
mentários jornalísticos, aos e mesmo para as mepores. Ê
trabalhos de alargamento e de constranger recêpcíonar
nivelamento para � colocaç�9 quem quer que seja numa ca
da asfalto. Vale dizer: as pil- sa em que, pela porta de en
caretas já estão funcionanào trada, há indícios de que, pe
em grande estilo, e, daqui em las outras peças, tudo está
.breve, estará feito realidade em desalinho e sujo. Floria
um dos mais úteis planos do nópolís, nêsses últimos anos,
programa de ação do Pref'el- tem sido visitada. pelas mais
to Osmar Cunha, que, desde altas e relevantes figuras
seus primeiros dias de ho- brasileiras. Não vieram aqui
mem público, voltou-se, sé
riamente, para os problemas
do munícipío. Era, de verda
de, de primeira ordem o as

raltamento da estrada do aé
reporto, sendo, como é, um
cartão de visita da primeira
cidade catarinense. Vê ·se,
por aí, que o atual Prefeito
está agindo e se arroja, ele �

cididamente, para onde-quer
que o chame seu dever e suas

responsabilidades à palavra
empenhada ao eleitorado,
que, de maneira tão acertada
e em boa hora, lhe confiou o

cargo. Sim, amigos, dentro
em pouco, Florianópolis terá
uma estrada asfaltada. e êste
acontecimento reveste-se de
especial Significação, porque
se trata de um sonho que o

povo desejava, há muito, vêr
realizado, para que não lhe
fôsse lançado à cara, nunca

mais, o estribilho frequente
dos visitantes, tão rude que
nos tem humilhado e depri
mido bastante. Francamente,
não era bonito que, viajando
de avião, os mais ilustres vi

sitantes, logo de início, ti
vessem da capital uma im

pressão desagradável. Nós,

por um mero acaso ou, em

trânsito, desejassem passar

-aquí algumas horas ou al

guns dias. Foram convidadas.
a vir, a vêr as. nossas cousas,
as nossas belezas, e, pela es
trada do aéroporto, sentiram
o cheiro do modesto ágape
que se preparava na cozinha.

Algumas dessas figuras se

entararam, •
outras tiveram

náuseas, e, de volta, SObl"eVO
ando a cidade, suspiraram,
d� certo, aliviadas: Mas, cen
tro de alguns meses, a porta
se abrirá, e, pelo correuoc,
haverá um chão negro, por
onde trafegarão, em p3.'Z e

sem solavancos, os automó
veis das pessoas Ilustres E
não teremos mais do que ter

vergonha.

"AGRE!MENT"
LONDRES, 10 (U. P,) O

Governo Federal alemão pe-
díu . "agrement" ao Governo
britânico para a nomeação
do sr, Hans Herwarth von
Bittenfeld para representan
te diplomático .de Bonn em
Londres, declara-se nos c�r
culos bem informados.

CunlrabaR'dO de Cêra;�de
Carnaúba �'� .

RIO, 10 (V. A,) - Chegou

1
A firma autuada. solicita-

a Fortaleza que foi apreendi- ra guia de embarque :-t Frsca
do. pelas autoridades adua- lização Bancaria, para de
neiras outro grande contra- terminado tipo de cera, ten
bando de cera fie carnauna, do porém procurado embar

cal' tipo diferente, de supe
rior qualidade, a fim de ob
ter dólares no cambio ue-

estando ímplícadc nele gran
de nrnu .orn �,"·�i:�.: daquela
capital. gro.

GRAU 10

Aquela aguinha escura, que saía; ali de um portão
da Prefeitura, na rua Tiradentes, que' ia para a sarge
ta e depois, borrifada pelas rodas dos veículos, acabava
sujando a vestimenta da gente, deu muita dor de ca

beça e muito desgôsto. Contra ela nos insurgimos no

passado, ao tempo do pior d'o sul do mundo. E já está
vamo� decididos a apoiar os orgãos governistas, que só
agora se lembraram de condená-la, quando vimos que
o caso acabou. O, Prefeito Osmar, lendo a crítica da
oposição, viu que leIa era j'usta e procedente. E mandou
acabar com aquela aguinha. Fez muito bem! É assim'
que se faz! Gráu lO!

GRAU O

Recebemos:
"Dr. Guilherme.'

Ontem, domingo, passando pela frente da sua ca

sa, vi V. S. na janela. E percebi que V. S. estava con
tando os cavalos, as vacas; os porcos e as cabras da
Praça da Bandeira, Cavalos contei 14 e porcos 3. Con
fere? No tempo do dr. Paulo Fontes o sn achava 110'>;0
um rubsurdo, E agora? U�J..'hilgo tia 'l:·lêi'át..f'.·

�.

E agora? . �'
E agol'� ,.,-, +,,,'fI.......

po".'eu' .:ambém acho um absurdo. E confio 'em
que o �';efeito acabará com isso. Custe, o que custar.

Probl,{ema político não há, no caso, 'porque os que 1ar

g���' animais ali não podem ser amigos do Prefeito.
_,�� o.fossem, não lhe criariam dificuldades. E, por sô
·I'bre isso, há a lei, que é para todos.

Está satisfeito?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


