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Resposta Governador

nhecido e da tragédía" -

disse ontem à noite na agita
da reunião que a Câmara re

a-lizou para debater o discur
so do prestdénte: da R�bU
ca e o máúÍfesto dos lrjhta-

,

Ninguém desconhece que há
uma conspiração contra a

ordem constitucional. Nií'J
reconheço no Brigadeiro E
duardo Gomes, nem em ne·

nhum dos outros signatários
do manifesto, o direito de o

pinar como chefes militares. I
ALIOMAR BALLEIRO - O

deputado Armando Falcão
dá um conceito' novo à pa
lavra conspiração. Se não é a

UDN nem os chefes milita··
res, que estão conspirando,
como êle próprio reconheceu,
então há a conspiração de
um só homem: o presidente
da República.
OUTROS PRONUNCIA

MENTOS

Prossegui.u o deputado A-'
fonso Arinos declarando que

l'

não é a primeira vez que os

chefes militares se pronun
dam sôbre a vida politica da

Nação. E recordou Deodoro,
Caxias, Floriano.
"Então não vemos que nos

Estados Unidos o povo se

une em tôrno dos seus líde
res para enfrentar u con

juntura internacional? E
ainda recentemente o Con

gresso .americano, por 400 vo

tos contra 3" deu plenos po
deres ao preside,nte da Re
pública para que possa êle
enfrentar a situação exter-
na ..

VIEIRA DE MELO - M�3
essas. coalizões têm sido fei-

É compreensívsl o esforco heróico da nossa con-

.

freira A Gazeta no elaborar um artigo de fundo,
comemorativo do 4° aniversário do atual govêrno,
O que se não compreende é que o jornal, no seu

empenho turibulatório, negue verdades históricas
e deSfigure aspectos administrativos de Santa Ca
tarina para dar a I1'ineu o que é de êesar.
No govêrno Nerêu Ramos - comprovadamente o

maior que o Estado teve até hoje, - por isso mes

mo omitido pela Gazeta, esquecida de que ela
mesma proclamou essa verdade· - Santa Catarina
por duas ou três vezes laúreou-se, em COngTeSSO�
Rodoviários, Q Estado' de melhores estradas. As nos

sas rodovias, nestes últimos 4 anos, foram comple
tamente abandonadas. Passamos para o último h�
gar! E no problema dos trllnsportes o atual gover
nante, quando candidato, pôs as maiores esperan
ças do povo na sua administração. Esse� fatos sãq_
verdades históricas.

.

.

"

Aludiu A Gazeta, como que a medo, sem precisar a
grave acusação, a alguem que teria tramado a mu

dança da Capital. Quem teria sido? Qual o govêr
no? O dr. Aderbal? Não, que à época, já reconsti
tucionalizado o Brasil, a providência seria, antes
de tudo, do Legislativo. E é certo que, ao seu tem
po, p assunto nunca foi sequer ven�ilado.

-.. Seria Nerêu? Na última campanha eleitoral um

espanta-coió surgiu com a intrujuce. Ílercílio e Ne
rêu, todavia, foram os que fixaram definitivamen
te a CapUal em Florianópolis: o primeiro, com a

Ponte; o segundo, com a anexação do Estreito.
Essas verdades são igualmente históricas,

"

Nerêu construiu, na Capital, o Departamen'to de
Saúde; o Abrigo de Menores; o Hospital que rece

beu, por decreto do seu substituto eventual, o seu

nome; o grupo escolar do Saco dos Limões; o da
Trindade; transformou a Penitenciária do Estado'
criou a Fazenda da Ressacada; contratou e iniciol�
a execução do abasteCimento de água, calculado
para dezenas de anos e com margem ainda para
acréscimo. Próximo à Capital levantou as Colonias
Santana .e Santa Teresa, obras éssas que não poda
riam, por contraindicação, ser urbanas.
Contra _isso, elevam-se agora, o Palácio da Agro
nômica e das Secretarias!
O jornal, como se vê, não podendo construit: pelo
atual govêrno, procurou destruir os outros, mor
mente aquele que sempre apoiou, como -o mais ope
roso c-austero de todos os tempos.

. .

Seria mais exato, o órgão, se elogiasse o sr. Bor
flhausen pelo amôr aos foguetes. No tocante pode
ria ter assunto para atacar tanto Nerêu como Ader
bal, pois, um e outro sempre tiveram vel'dac1('iro
pavor por esses explosivos festejantes.

A Associação Comercial e Industrial de Joinville
retruca a um discurso:do sr. Irineu Bornhausen

CIRCULAR N. 17, de 12 de cem dúvidas quanto às ra- Aliás, a Circular em reíe- mal informado sõbre as in- cimento do exmo. Governa- do Rio do Júlio, manítesta- S. A., com séde em Joínville,
1955. zões do racíonamcnto verífí- rencía termíria com o seguín- tenções da nossa Associação, dor do Estado as conclusões ram-se, oferecendo propos- à rua 15 de Novembro, 448,

te apêlo: - "Resta-nos, pois, que jamais atacou ou pre- provindas de observações e tas, a CIA. DE INDUSTRIAS Estado de Santa Cat.lrina,

apelarmos para as dignas fif- tendeu atacar - o Govêrno. estudos realizados durante GERAIS, - OBRAS TI: TER- denominada em o "Anexo"

mas associadas no sentido de 2. - No seu discurso, s. longos anos, que mereceram RAS, - CHRISTIANI & NI- -de Empresul, pretendendo e

que, de sua vez, apresentem excia. declara, ainda, - co- a aprovação de técnicos de ELSEN, - CONSTRUTORA xecutar obras de aproveita
suas valiosas sugestões ca- mo se vê do que foi publica- reconhecida idoneidade tan- NACIONAL e a SERVIX EN- mento das águas do rio do

pazes de facilitar e fortalecer do na edição de 11-12-:)'''' do to nacionais como estrangeí- GENHARIA LTDA. Júlio, desviando-as para o

a atuação da nossa entidade diário "A NOTICIA", - que ros. E' de vêr que essas em- vale do rio Bracinho, tam

classista perante às autorí- o detalhado e fundamentado De tais observações e estu- prêsas não poderiam apre- bém deste Município de Jo

dades competentes afim de estudo a que alude a nossa dos resultou a concretização sentar orçamentos para a inville, e da amplíação da

obter-se uma solução a mais Circular - n. 8 não passa de do projeto de derivação do realização das cítadas obras Usina do Bracinho, de sua

breve para o momentoso pro- méras investigações prellmí- Rio do Júlio e do Rio Cuba- sem a existência do respectí- propriedade, vem abrir con

blema e ainda para que a nares e que, a respeito, ne- tão, com todos os necessários vo projéto. currêncía para tais serviços,
Empresul conte com a leal nhum projéto nunca e jamais detalhes. Às firmas convidadas a a qual será processada de a

cooperação das classes pro- existiu. Chamadas a concorrer fir- concorrer foi éxpedida a se- côrdo com o estabelecimento
dutoras. 'E' impressionante, profun- mas especializadas .para a. guinte comuhicação: no "ANEXO".

Vê-se, daí, que s. excía., o damente, que não tenham execução da primeira fase do "A EMPRESA SUL .anABI- _
Encaminhando-as a essa

sr. Governador do Estado fei sido levadas ao alto conhe- projeto, ou. seja a derivação LEIRA DE ELETRICIDADE Firma, espera a sua manifes

tação a respeito desde que
lhe interesse o assunto.
Está pronta a mínistrar

lhes quaisquer outras infor

mações não Incluídas no

"ANEXO" aludido.
Com elevada estima e alta

Prezados consócios. cado a 14-8-53, ou seja em

Tendo o exmo. snr. Gover- período de tempo ínrenor a

nador do Estado, - depois de um mês contado da ínaugu
recusar uma audiência sólt- ração da linha FLORIANO'

citada por esta Associação e POLIS-JARAGUA' DO SUL,
índusrrfáís do. Ncrte Catari- com que se pretendeu solu

nense, - feito afírmações. -- cionar para sempre a falta
no díscurso oue pronunciou .da energia.
:.:I � de iezembro último na Não é e nunca foi íntúíto

Liga de Sociedades, - à tua- da
.

ASSOCIAÇãO atacar

ção desta entidade classista qualquer Govêrno, seja do

quanto ao problema de ener- Estado ou do País, mas lhe

gía elétrica produzida e for-' assiste o direito de sugerir
necida pela Emprêsa Sul medidas e de obter explica
Brasileira de Eletricidade S. ções que julga necessarras

A., vê-se a Diretoria abaixo para bem orientar as firmas

firmada na contingência e associadas.
no dever de, perante às flJ"- •__ .� .. . �
mas associadas, replicar, com

I
·

o devido respeito, aquelas a- DIRETOR \ Omai. anti1oDi!.-1firmações, o que passa a ra- Rubens de .

•

zer, ponto por ponto, no que rio d. S. Catarina
tóca a esta entidade, o que . Arruda Ramos
foi publicado no diário "A GERENTE

J
Ano XLI :

NOTICIA" nas edições de 10,
.

:
11, 12 e 14 do citado mes,:1

.

DominJos F. Idifundido pelo rádío e

por: de Aquino N. '2.096 '

folhetos, .dos quais àquéla I •
. I

Emprêsa nos enviou 10 e- ..•••, ..

xemplares. Edição de hoje - 8 páginas 'I Florianópolis, Terça-feira, l° de Fevereiro de 1955 'Cr$, 1.00
A ASSOCI4ÇãO COMER- .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIAL E INDUSTRIAL DE
.

!�!�:���'nã�o;,�e�n���o: (nt I n�·lm I nt·o e /u'nl1a-ofêsa dos interesses das firmas

associadas e ainda em prol
da própria economia da vas-

ta região servlda p�la referi

da Emprêsa, s}�enc:i1tr em fa

ce dã grave contingência do

racionamento da energia elé-

trica, e, por isso, desde quan- RIO, 31 (V. A.) - "Esterv
damo-nos as mães e' enten

do se manifestou a primeira
damo-nos, ou êste país arun

redução de energia, de íme-
dará nos desvãos do desce

diato diligenciou, promoven-
do reuniões em sua séde, Jun
tamente com os diretores tia

mencionada Emprêsa, suge

.ríndo provídêncías, eotabo
rando para que os .eteítos do

racionamento fossem oi; me

MS penosos mêahlnte .a 'sua res;

distribuição pelas díversas INJUSTOS OS RECEIOS
"Fala'-se em golpes e nós

zônas, atendimento das in-

dústrias mais necessítadas e
da UDN somos logo acusa

das que produzem gêneros de dos. Em que se baseiam estes
receios e estas acusações?

primeira necessidade para a
A nossa única 'intenção, e

população, procurando. tam- a dos nossos bravos compu
bém, para cada caso, a 80-

nheiros militares, é a da uni
lucão consentânea com as

- ão e paz.. Se estivéssemos
Possibilidades da F�mpresul,

conspirando, não agtríamos
e, pleiteando, no Congresso

à luz clara.
de Jaraguá do Sul, solução

Somos acusados de que?
d rírntrva ao problema quee I

_

.,

Todos os oradores, mesmo os
tanto e tao fundamente a-.

d PSD
tinge o desenvolvim�ento in-

o , que passaram por

t
.

I de Santa Catarina. I
esta tribuna, reconheceram

dus na
_

. _ que o documento dos chefes
A atuacao do n03S') orgOlo .

.
.

_.,

-

mIlitares espelha realmente
classista nao e, pO!S, recente, a situacão anormal existente
_ eis que desde que se eg- .

�
.

,
'. no paIs E o dIscurso do pre-

boçou .0. prim�ra crls7a n� sidente 'da República foi ape
forneelment? Il. energ' ,

nas o veículo através do qual
administraçao daquela Em- . .

.

. esse documento se revelou a
prêsa sempre contou com a

Nação".
nossa colaboraçao leal, Que ARMANDO FALCãO
jamais deixou de s�r pronta
toda a vez que as adminis·

trações da Emprêsa Sul Bra

sileira de Eletricidade a so

licitou.

Convidada a tomar parte
do. Congresso de Jaraguá do

Sul, realizado nos dias 17 e

18 de agôsto de 1951, O1�de a
.

nossa' Associação se fez re'"

presentar por uma delegação
composta dos sms. AL'BER'rO

BORNSCHEIN, ERNANI LO

PES e JORGE PARUCKER

JUNIOR, - alí submeteu à

aprovação o estudo elabora

do pela ent�o Diretorh da

apontada Emprêsa, com o

.objetivo de se pôr em exe

cução o plano de óbras a que
aludem as conclusões do re

ferido estudo,' que se baseia'
em projéto levado ao COnhe
cimento desta Associação por

aquéla" própria Emprêll<l.
ISTO. POSTO: -

1. - Causa estranh�za a

afirmação de s. excla, de que
a nossa Associàção, - com a

Circular n. 8 que expediu àl'

prezadas firmas- associadas.
- atacou o Govêrno pelO ra

cionamento iniciado a ....

14-8-1953.

Na Circular em aprêço não
se faz nenhum ataque ao

Govêrno do Estàdo, mas tão

sómente sintetíza-se.;:! atua
ção mantida pela ASSOCIA

ÇãO diante do,f.!lcionamen
to da energia e" se esclUl'e-

para evitar tra�é�ia
"ESTENDAMO-NOS AS MÃOS OU iSTE PAíS AFUNDARÁ NOS DESVÃOS DO DESC ONHECIDO" _ OS EXEMPLOS DE OUTROS PAíSES -

CAPANEMA: "AS FôRÇAS ARMADAS PRESTARAM UM GRANDE SERVIÇO AO PAíS" - ELAS N(ÍO SÃO MILITARISTAS, NEM CONSTI-
TUEM UMA CASTA - FIZERAM 'UM APttLO E� F'AVOR DA UNIÁO

tas sempre depois de eleitos posição do PSD. tervír na vida pública. nenhuma solução. Pedem um

os governos. E não antes. Importante serviço presta- A revolução de 30 só se re- denominador comum, em

AFONSO ARINOS - Na ram as Forças Armadas ao alizou com o apoio elas For- têrmos patrióticos, gratuitos
Inglaterra, fez-se mais aín- país, revelando os têrmos do ças Armadas. EI�s não são e democráticos.
da: deixaram-se as eleições seu manifesto. Ninguém ele mílítartstas, porque nunca Terminou seu discurso di

para tempos mais normaís. boa fé pode estar apreensivo quiseram nada pára si. Não zendo que estava firme ao la-
As For_ças Armadas, neste diante desse documento. Di- constituem uma casta: Não do da candidatura Juscelino

caso, fazem apenas um, apê- zia-se que. ele representava se podem ver, portanto, fan- _
e com as decisões do seu par

lo·.'-çje
•

c0-9.egf·día Jl. de �:b, � .um, golpe c,ontra, ft cavçli(lIJ,- tasmas, 'I'i'an�uiIizemo-no�, ltid�. Decla�\i, entre!o.mo}
todos os espíritos: .

,

.

tura (10 sr. 'Il1tsCf.lU'ho Kl1b.rts- pois. 'Não .h, d� vir das �or- qu confia numa soluçâo aI'"
O 'iJrSCURSO DE' chek.

,,'.

ças Armadas nenhum gesto ta e patrtótíca', quando o

CAPANEMA Mas o que se viu foram os impopular. PSD se reunir em Convenção,
A nota alta da noite

e,sta-I
chefes militares tranquilízar Fizeram um apêlo em ra- para a última palavra sobre

va reservada ao discurso do o país. Eles tem direito de fa- vor da união. Não ímpõern o assunto.
deputado Gustavo oauane- lar ao povo. Quantas vezes
ma, que foi à tribuna rixar a não tem sido chamados a in-

............................................ BERNONVlllE PODERÁ SER FUZilADO

Nótulas
f)

consideração,
nos

subscrevemo-

Atencíosarnente
EMPRESA SUL DRi\SlL�IRA
DE ELETRICIDADE S . .A.

CONCORRF:NCIA
Para a execução das obras

de aproveitamento das águas
do rio do Júlio, a serem

desviadas para o vale do rio
Bracinho e da ampliação da
usina Braçínho, no Municí

pio de Joinville, Estado de
Santa Catarina, a qual será
processada de acôrdo com as

seguintes condições:
I) __ HI\BILITAÇÃO DOS

CONCORRENTE.S
a) Prova de haver o pro

ponente depositado a

importância de .

c-s 10.000,00 (dez mil
cruzeiros) na séde da

Empresul, como caução
para garantir a assí ...

n�tura do contrato. A

caução será feita em

moeda corrente.
Certidão de que o pro
ponente está dentro da
lei elos 2/3.

c) Prova de quitação de
impostos federais, es

tatuais e municipais
na séde do proponente .

Estatutos e registro da
firma do ·proponente.

e) Provas, de ídonetdade
técnica. I

Prova de ídoneldade
financeira, pela carta
de fiança de um ban
co a juizo da Empre
sul.

g) Relação de máquinas e

eq_uipamentos, com os

quais o proponente
pretende executar' a�

obras.
II) - PROJETOS

b)

• d)
migas pediram a sua subs

tituição.
Negado o "habeas corpus"
ao conde francês, traidor
dos franceses - Possível a
extradição

FUGA
.
Ao terminar a guerra o

conde de Bernonville foi pro
soo Conseguiu, porém, fugir
para o estrangeiro, vindo 1Ja·
rar, agora, no Brasil. CondA
nado pelo Tribunal frane.e:;,
foi pedida a sua extradição, a
fim de ser dada execução à

sentença: morte por fu�i i.a

mento.
- Pretendendo livrar-se da

extradição e, consequente
mente, da 'morte, requereu o

"habeas-corpus", ontem ne

gado pelo Supremo.
Bernonville (se for encon

trado) vai ser agora extra
ditado p'ara a França a fim
de que se cumpra a sentença
que o condenou à morte.

Rio, 31 (V. A.) - O Conde
francês Jacques Angé Ber

nonvme será extraditado pa
ra a França, onde, à frente

de um pelotão de fuzilamen

to, expiará o crime que co

meteu: traição à Pátria.
Esta a consequência do que

decidiu, ontem por unanimi

dad,e, o Supremo Tribunal

Federal, ao negar a Belfnon ..

ville o -"habeas-corpus" re

querido com o objetivo de
livrar-se da extradição pe
di,da pelas au.toridades do seu

país.

I INCABIVEL O "HABEAS

CORPÇ'W'
No voto do relator, minis

tro Luiz GaJlotti, é feito o-H-
belo contra o conde que é a

cusado pelas autoridades
francesas de responsável por
torturas, roubos, incêndios e

pilhagens, durante a ocupa ..

ção alemã.. E mais: concJr
reu para que dezenas de

"maquis" fossem mortos pe
los alemães. Tal. era a bru
talidade com que agia, que
as próprias autoridades in1-

Na séde ela Empresul os in':'
teress, dos' poderão ter, me

diante o pagamento de .. < •

Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzei
ros), cópia do pl'ojéto elabo
rado pela Empresul, cons

tantes de memorial descriti
vo, desenhos do projéto e

condições, para elabontr a

proposta.
III) - CUSTO E EXF;CUÇAO

DAS OBRAS
As obras serão executadas

no regime de empreitada por
preços unitários computa
dos, de conformidade com

as condições da cláusula an

terior.
O preço global .. da obra

deve ser indicado na hase
dos preços unitários. A;, pro
postas terão validade durau':'
te sessenta dias, contados do
encertamento da concorrên··
cia.

Reunião de che
fes �8 Policia
RIO, 31 (V. A.) - Todos

os chefes de Policia do país
reunir-se-ão no dia 10 de fe
vereiro a pedido do ministro
da Justiça, durante cinco
dias para tratar da Coorde
nação do serviço policial em
todo o Brasil.

A nova ' Câmar'8 terá, nova
feição partidária

RIO, 31 (V. A.) - A nova Ileição suplementar no Ama
Cãmara dos Deputados (au· zonas ficará com 62); o PSP
mentada de 22 deputados} com 28; o 'PR com 17; o PL
apresentará nova feição na com 10; o PTN, com 5; o

representação proporcional PRP, com 5; o PSB, com 2;
partidária. O PSD continua- o PRT, com 1; e 4 sem par:'
rá l)1ajoritário ·com uma ban- tido.
cada de 115 deputados (que O número atua:! de depu
poderá ser ampliada para tados é de 304 representan-
117, na dependênCia das ·.'SU- tes, mas cumprindo dispositi
plementares em vários Esta- vo constitucional e com base
dos); a UDN com a segunda nos dados d€) último l'ecen

bancadá, de 73 deputaàos; o de-

I PTB 90m 63 (se perder a e-

IV) - PROJETO
ALTERNATIVO

Serão aceitas propostas pa
ra proj�tos alternativos de
autoria dos proponentes,
uma vez que estes projétos
alternativos reprcs e n tem

vantagens para a Empresu!.
O regime hidráulico preVisto
no projéto da Empresul náo
poderá sotl:er modificações.
As propos'tas para projétos

aÍternativos serão apresen
tadas em forma e condições
idênticas às do projéto .da
Empresul.

.

WontilllÍa na· 8a.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COTA s��.->
..."�'�

rEletro ..Técnica
(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE

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

Casa, a maravilhosa
í

-E L.G IN,
(A MAQUINA DE COSTURA DE ,FAMA

MUNDIAL)
Pelos serviços prestados' ao. seu lar e, I

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

DISTRIBUICAO EXCLUSIVA' DE
EtET'RO�TÉCN'ICA INDÚSTRIA E

COMERCIO S. A.
Rua Ite, Silveira 24 e 28 - Ind Tel.

ELETROTÉCN ICA
Caixa Postal 193.:.. Telefone 3.793
Florianópolis .-' Santa Catarina

l\IINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }ILORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO
SANTA CATARINA

AVISO

Segundas - Quartas -- Sabados
',.. 16 :15. horas ' !
jParaiP:�rto A�egre � (�

�,�__� �l-__�__���--��--�,�,-----,-,"-,�,.�,---,���:r��-;���":'�:'::-:f:.�:�:':�:'�,::�:::�::,!:��:�,:::.:.:�:,-----------!

f··PR· 'O'."'-F""SSIO·NAL\
DR. RO�iR�:ASTOSIN'DICADOR MÉDICO

COR\ prática no Hospital São

TO' DR WALMOR ZOMER Francisco de Assis, e na a:mta

I DR. I. LOBA . C· Casa do �io de Janello
. FILHO ,

GAR IA ,CLINICA MÉDICA
• 1" Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA'

Doenças do nparelho resprra orio
cíonal de ,Medl'cI'na da Uníver-TUBERCULOSE

" Contultório: Rua Vitor Me!-.

, sidade do Brasil •RADIOG:aAFIA E RADIOSCOPIA
Ex-Interno por concurso da Ma.

reles, 22 Te!. 2675.
.

.

DOS PTTLMõES Horários : Segundas, Qu...rtas eU ternldade-Escola Sexta feiras:Cirurgia, do Tnrax
(Serviço do Prof. Octávio Ro· Das]'6 às 18 horas.Formado pela Faculdade Naclo-, drlgues Lima) .I

I d M dí i T'
.

I glsta e Residência: Rua Felipe Sch-na e e IC na, ISIO o Ex-interno do Serviço de Círur-
Tisiocirurgião do Hospital Ne-

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. midt, 23· - 2° andar, apto t
rêu Ramos do Rio de Janeiro

Tel. 3.002.
Curso de especialização pela Médico do Hospital de

----------'---

,S. N. T." Ex-interno e Ex-anis- Caridade
tente de Cirurgia do Prof. Uro. DOENÇAS DE SENHORAS•

GuiI�arães (RI�). PARTOS - OPERAÇOES
Cons : Felipe Schmídt, 88 � Cons: 'Rua João Pinto n. 16,

Fone 3801 das 16,00' às 18,00 horas.
Atende em hora, marcada. Pela manhã atende díà-
Res: Rua São Jorge 8 - Fone riamente no Hospítal de

2395. Caridade..

�A
. Residência:

DR. YLMAR CORR.Il' . i Rua: General Bittencourt n.

CLÍNICA MÉDICA .101. ..

CONSULTAS das 10 - 13 hO-,' Telefone: 2,692.
horas - Dra. raso

,
Rua Tiradente 9 - Fone í8415

CIRURGIk'GERAL
Doenças de Senhoras -, Proeto-
logia - Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
Consultório :",Rua Vitor Mei-l E CRIANÇAS

reles n. 28 -, Telefone: 3307. Consultório - Rua João Pin-
Consultas: Das 15 horas em 'to, '10 - Tel. M. 769.

diante. , I Consultas: Das 4 às' 6 horas.
Res.idência: Fone, 3.422

.

Residência: Rua Esteves Jú-
Rua': Blumenau n .. 71. mor, 45. Tel. 2812.
D0ENÇAS DO APARELHODI-"

.

MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
CANTIÇAO TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAÍSODR. JOSÉ TAVARES 'GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

, MÉDICI) NICA GERAL MÉDICO
IRACEMA €LíNICA DE CRIAN.ÇAS .

Operações - Doenças de. Se-
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos.

ii
, . RONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas - CLINICA Curso de .Especíalíaação noDR. NEY PER

1
Do Serviço Nacíçnel de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS. de . . Hospital dos Servidores do Es-

MUND , ças MeiJ.tais. , ,

- INTESTINOS , OLHOS OUVIDOS - NARIZ tado. '

Formadr pel� Faculdade Naci-.' Ch,efe do Ambulatório de Higie- Tratamento. moderno da SIFU.I E GARGANTA I (Serviço do Prof. Mariano de
naoI 'de .Medicina Universidade ne Mental q_onsultório - Rua Tiradentes, .

'

DO Andrade)
:'

, do Brasil Psiquiatra do Hospital - 9 ,'-
DR. GUERREIRO DA FONSECA Co�sultas - ;Pela manhã no

RIo DE JANEIRO Colônia Sant'Ana
.

HORÃRIO: "Chefe do Serviço de

OTORI-,
Hospital de Caridade,

,

;Aperfeiçoamente na "Casa de .Convulsoterapia pelo eletro- As 13 às 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis A tarde das 1530 hs em dlan-
Saude São Miguel" choque e cardiazol. Insulini:tera- Te!.: Cons. -'-- 3.415 - Res. - Possue a CLINICA os APARE- te no consultório á Rua Nunea IProf. Fernando Paulino pia.

MalarioteraP.ia.
Psicoterap,ia. 2.276 - Florianópolis.

jLHOS
MAIS MODERNOS PARA I

Machado 17 Esquina de T�ra-
Interno por 3 anos do Serviço CON.SULTAS: Te:ças e QUIn-!. TRATAMENTO das DOENNÇAS ,dentes. Te!.2766

de Cirurgia tas da� 15 às 15 horas. Sabado
I ,DR. JÚLIO DOIN da ESPECIALIDADE . Residencia - rua Presidente

Prof. Pedro de Moura (manha)
. .,

" VIEIRA Consultas _ pela manhã no I
Coutinho 44.

-Estagio por 1 ano na '�Mater- deR�aefe���a BY:,trel�:��it. esquina
MÉDICO, HQSPITAL. ,

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

,ri·idade - Escola" I EM OLHOS A TARDE - das 2 as 5 -

I DR. VIDAIr
Prof. OtávI'o Rodrl'gues LI'ma .

RESIDENCIA' Rua Bocaiúva, ESPECIAL STA ,

no CONSULTORIO CL-NICA DE CRIANÇASInterno por 2 .. no do' Pronto 139 Te1.2901
' •

ouvuros, NARIZ E GARGANTA
O R

I I '

-

_. TRATAMENTO E OPERAÇOES CONSULTORI -" ua 'dos Consultório: - Felipe Schmidt,
Socorro

DR. ARMANDO VALÉ- I Infra-Vermelho - Nebullzação -
.

ILHEo'S nO 2 38'.
4 a'l 6_ % _

S ", Ultra-Som " RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das

OPERAÇOES RIO DE ASSI (Tratamento de sinusite liem midt nO 113 Tel. 2�65 horas.

CLINICA DE ADULTrg Dos Serviços de Clínica Infantil ' operaçãô) Residência: Tenente Silveira,
DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e ROB- Anglo-retinoscopia - Receita de DR. ANTONIO MONIZ 130 FONE - 3.165.

"

CONSUllTAS: No Hospital de pital de Caridade Oculos ..,... Moderno equipamento DE ARAGAO,
Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rlnolarinrologla (único,

CIRURGIA TREUMA:TOLOGIA1b. ÇAS E AIDULTOS ' 'no Estado) o..

à - Joa-o - Alergi'a - Horário das 9 às 12 horal e Ortope Ia,No consultóriO, u,a C lt-' J
-

p. t 111
Pinto nr. 16 (10 andar) Consultório: Rua Nunes Ma- I das 16 às 18 horas. ons'u OrlO: oao In o, .

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: - Rua Vitor Mei- Das 15 às '17 diàriamente.

14 às 16 horas. 18 horas reles 22'- Foue 2675. 'Menos aos' Sábados
'

RESIDENCIA: - Rua Duarte Re��dência: Rua Marechal Gui- Res, - Rua São Jórge 20 - Res: Bocaiuva 135.

I 5 F 3783 F 2421 Fone: - 2·714. IShutel, '129"- Florianópo !s. lherme, - one: one. 1 ='''���,

IGORA NOVOS UORamOS'
D ia

Terças- - Quintas - Domingos
9 :150 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para o ínteior do Paraná S: Paulo
do Pais)

e Norte

DRA.WLADYSLAVA
W. MPSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

'

- MÉDlCOS
CIRURGIA-CLíNICA
,GERAL-PARTOS ,

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

, diagriôsbicos e tratamento. ,

�ULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

. .Radloterapía por ondas enrtas
Eletrocoagulação - RaIos Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n, 1,

1° andar - Edifício do Montepio.
Horário: Dás 9 às 12 heras -.

Dr. MUSSI.
(Das 15 às 18
MUSSI
Residência: "Aven}da Trom

powsky, 84.

-o�
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàrtamente e de imediato:

'

JORNAIS Telefone
O Estado ......•........• 3.022
A Gazeta ...............• 2.656
Diário da Tarde , ..

' 3.579

IA Verdade ..... '. ......•.• 2.010

C Imprensa Oficial .......• 2.688

'IHOSPITAIS-------------------------- Caridade:
(Provedor) .•.••..•...•. '.
'(Portaria)

'

.....•

Nerêu 'Ramos ...........•
Militar , •...

São Sebastião (Casa de
Saúde) 8.153

'Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .. � . . . . . . . . . 8.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros ...•

Serviço Luz (Reclama-
ções) ,,' .

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

,

TRANSPORTES
AÉREO.

TAC ,.- .

Cruzeiro do Sul .

Panair .........•.•. ; .

Varig " e-e : ••• "�h"· .........•

Lóide Aéreo .

Real 0 ••• , ••

Scandinavas .. , .........•

HOTÉIS
Lux .....••.. '. . . . . . . • . . ..

.

2.021 I

Magestic " , .', .

2.2761Mettopol ..............•• 3.147
La Porta ,.............. 3.321

"O Cacique .. '- . . . . . . . . . . . . • 3.449
Central .... . • . . . . . . . ... .• 2.694

Estrela .............•... �:371
pelo, Ideal , .... � .. "c' .. , ........ 8.659

�T�EITO
'Disque '; 06 I

A Delegacia Florestal Regfenal,
no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim ele ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público. e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em gerai,
para a exigência do cumprimento do Oôdígo Florestal
(Deer. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'I10
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

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

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e 'se
mentes de espécies florestaís e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
r.estamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica 'necessárla. 'Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores. sclarecímentos e requererem aatorízação

" . de Iíeençapara queimada e derrubadas de, mato, devem
dirigir-se às Agências -Fãorestaís Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada 'à rua Santos Dumont nv, 6
em Florianópolis.

Telefône: 2.470 -'--- Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva Florianópolis, S.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CON-FORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R4PI00 ,<SOL-BRASILBIRO) ,

FlorianÓpolis - Itajaf -t. Joinville -- Curitiba
,

�,.:�'� _�,r� .�
.

Age
A

ncía e
1\ ua Deodoro esquina:da

• Rua Tenente ,Silveira

FOTOGRAFI,AS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTA(i-ENS EM
GERAL.

.

. R O D O LF O C E R N Y, Fotografo do Jornal
ESTADO".

Conselheiro Màfra nr. 160 ou
.,

DR NEWTON
b'AVILA

I
. t..

. :",.�
t

DR. JUi:r.�H�AUPI�Z I-I Dr. Vi,dal'Dulra' fi'lh"o
Ex i?terno da 20" enfermar!a ESPECIALISTA EM DOENÇAS, DE CRIANÇASe Serviço de gastro-enterulogta _. \,

da Santa Casa do �io �e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO 'DE JANEIRO
(Prof. W. Berardlllell�). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO' RECEM-"Curso de neurologia (Prof. NASOIDO - ASSIST:Il:NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOSAustregesilo). PREMATUROS _:_ TRATAMENTO DA INAPETÊ\NCIA INFANTIL'
.Ex interno do Hospital mater- (,FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-nidade V. Amaral. 'IURNA. EM CRIANÇAS E ADOL;ESCENTES - DISTÚRBIOS

DO�NÇAS. INTE�NAS. PSICOLOGICOS 'DA INFÂNCIA -' ENFERMIDADES DA INFÃN-Coraçao. Estõrnago.. íntestíno, CIA DE MANEIRA GERAL .

fígado e vias biliares. Rins, ova- 'CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38
rios e úte.r�. CONSULTAS __:__ DAS 2 ÀS 5 HORAS.' ..
Consultôrio- Vitor' ReireleÍs CONSULTAS C/ HORA MARCADA: FONE 316522. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 130' (F..ONE 3165)Das 1� .às ,18 horas.. ATEl'<DE CHAMADOS A. DOMICíLIO

'

Resídência: Rua Bocaíuva 20. '

Fone: 3458.

DE

o ESTADO

o .'I'ADO

Navio-Motor «Carl Hoepcken-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal' 139,
Diretor: RUBENS A. RAMOS.'
Gerente: DOMINQOS F. DB

AQUINO
Representante» :

Representações A. S. Lr.ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
'

Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Cupital

Ano' .. '. . . . . . . . . . . . •• "$ '170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano ......... ...... Cr$ 290,00
Semestre . '. . . . . . . . . . •. Cr$110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvídcs.
A direção não se respcnsabfliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇõES
'.UTEIS

2.314
2.036
3.831 \
3.157

8.313

2.404' ,
2.038 !2.'"

I'
3.700 I2.500
3.553
2.825
2.402
2.358
2.500

,

Rlt...PIDEZ - CONFORTO -.S�GURANCA .

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itaja!, Santos,' São Se

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba ,niio
prejudic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

ItàJai Rio SantosFpolis

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Florianópolis
28/1
.9/2
21/2

Rio

4/2
16/2
28/2

I
.

Saatos
5/2

,17/2

.I DR. .MARIO WEN-
DHAUSEN

.

Itajai
30/1
11/2
23/2

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CJ..INICA ,ESPECIALIZADA DE

I
CRIANÇAS

. Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons. Padre Miguelinho.

12. '
"

� ...II_.... lIcao1�J.a.·.."d•.' "·,",_..o,
,CUllI1'lM rUliCIVdIA"pilOS&aIIAa ,y'

Raios X
liparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiografla8 e radioscoplas.
Pulmões e coração (terax),
Estomaç'o - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).

'

Útero e anexos: Histero-salpingQgr�fia com insufla
ção das trompas para diagnóstico da esteiiIidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Díàrtamente na Maternidade Dr.' Carlos Corrêa.

-s;

ADVOGADOS
DR. GLARNO

f

rG.GALLETTl
- ADVOGADO -

'

Rua Vitbr Meireles, 60.
F'ONE: 2.4&8

- Florianó,olia -

--�
lPR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
� ADVOGADO

Caixa Postal 150 - Itajaf
Santa Catarina.

.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Residência:
Av. .Hercí lio Luz, 15
Telefone: 3346.

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

FARMACIA DE PLANTA0
MÉS DE FEVEREIRO

6

12.
13
19

Sábado. (tarde) Farmácia Catarinimse Rua Tra-'
jano. \
Domingo Farmácia Catarinense Rua ,Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.
Domingo Farmá-cia Noturna Rua Trajano.
Sábado (tarde) F,armác'ia Esperança Ru� Conse�
lheiro Mafra

20 .Domingo Farmácia Esperanç� Rua Conselheiro

Mafra.
Carnaval Farmácia Nelson
Sábado (tarde) Farmácia'
Pinto

22
26

Rua Felipe Schmidt
Moderna Rua João

27
,

Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

Lavando::com' Sabão

\?irgem EspeciaHdad'e
da Cla. :WETZIL INOOBTRIIL-:-Join,11I8. (marca rvulstrad,a)

ecoDcD)iza.se�tempo 'e d:�,Dlieiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



..

o ETADO Florianópolis, Terça-feira, 1° de Fevereiro de 1955

"O ESTAD.O"
NO LAR E NA SOCIEDf\DE
Uma' Hístería Triste

Ela era"linda e eu a queria muito.
As vezes, pela tarde braço dado,
passavamos contentes junto ao rio.

Os homens dos navios nos apontavam:
- Lá vem o nosso par de namorados!
Eu sorria fel iz e ela me amava.

A estrela do poente, quantas vezes,'
.. _··

nos encontrou calados 'junto ao. muro,
as' mãos nas mãos, cansados de ternura.

Ia depois embora, Eu a ficava olhando.
E sob o céu cheio de nuvens e de sombra
O coração começava baixinho a rezar.

. Ontem voltei ali. Não estava comigo ..

Os homens dos navios, a estrelinha distante
se entreolharam calados.

•

E eu não pude explicar ...
PAULO DE GOUVEA.

-0-
- sra, Maria da Concei-ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
- Farm, Antonio Pilar
- sr, Luiz Eugenio de

Carvalho Uriarte,. funcio
nano da firma Carlos
Hoepcke S/A
- sr. Rodolfo Schlempper
I sr, Darcilio José dos

Santos

ção 'I'Ieztmann
- sra, Hilda Lehnkhull,

esposa do sr. Antonio Le
hnkhull
- sta. Maria de -Lourdes

Piazza
menina Ana-Maria,

filha do Coronel Antonio
Carlos de Mourão Ratton;

Para
-

"

A

»oce,

fi

que. 'vlve onde não há
eletricidade •••

eis aqui um grande
companheiro!

o NOVO RÁDIO DE ACUMULADOR DE 6 VOLTS

RCAVICTOR
Noticias. .. Música... Alegria! Você terá
tudo o que o rádio proporciona, na voz

clara e firme dêste novo e magnífico apa
relho da RCA Victor. Belo ... em sua caixa

de imbuia bem trabalhada, extraordiná
rio. .. em sua parte técnica, consome um

mínimo de energia ... Isto significa muito
mais horas de satisfação para você. Vale
a pena ter a seu lado o novo rádio BA-43
da RCA Victor. Adquira-o no Revendedor
RCA Victor mais próximo.

CARACTERíSTICAS DO BA·43
Baixíssimo consumo da bateria - 1,5 amptl"
3 faixas de sintonização
Alto-falante de 6 polegadas, d. im6 perlll••
nente.

.

Funciona também com .pilha d. 90. t,,5
volts, em caso d. necessidade.

'RCA VICTOR,
�� • �j

a YQJ 00 'OJOlQ �

L!i!lR MUNDIAL EM RÁDIO E DISCQ$ .. , � PJ!I�ct:.M}ny)'�}, '.
........ ,..._"--

Noticias da Marinha I
I nandes Tavora, Presidente
do Diretório Central da
mesma Liga e Chefe do Ga
binente Militar da Presi
dência da República;
c) - Esteve no gabinete

ministerial uma delegação
da União Brasileira dos Es
tudantes . Secundârios com

posta de vários Estados.

VISITAS
- a) - Esteve em visita

ao Sr. Comandante do 5°
Distrito Naval, o Sr. Depu
tado Dr. João José de Sou
za Cabràl ;
b) - Também estiveram

no 50 Dis N. em visita à

mesma autoridade, os Sr.
Professor Dr. Arnaldo São

Tiago e o Dr. José Lerner

Rodrigues, Diretor do Hos- OUTRAS NOTAS

pital Nereu Ramos; I a) - A Assembléia Ge-

c) - O Tenente Coronel ral dos Sócios Fundadores

Sylvio Pinto da Luz, Chefe do Clube Catarinense de

do E. M. da 5a I.D. esteve Caça Submarina resolveu

também em palestra com o indicar o nome do Vice-AI

Sr. Coi:nandante do 50 Dis mirante Carlos da Silveira

N, a fim de estabelecer li- Carneiro, Comandante do

gações com os elementos 5°. Dis N, para seu Presí

grados do Estado para no- dente de Honra no biênio

meação dos membros per- 1954 a 1956;
manentes da Liga da Defe- b) - O Prefeito do Dís

sa Nacional por solicita- trito Federal cedeu ao Mi

çâo do General de 'Divisão nistro da Marinha um ter

Juarez do Nascimento Fer- rena situado na Praia Ver-
melha, entre a Escola' de

•••••••••••••••••••••• Medicina e a praça General
Tiburcio, destinado à cons

trução e instalação da nova

Escola de Guerra Naval.
Foi também cedido um ou

tro terreno, em outro local,
para a construção e insta

lação da Escola' de Mari
nha Mercante e Associação
dos Suboficiais da Armadaj
c) - Com destino a Pa

ris (França), seguiu dia
Ll , por avião, mais um gru

po de oficiais e praças de
nossa Marinha de Guerra
os quais depois seguirao

para Haia (Holanda), E' o

terceiro grupo. de nossa

Marinha. a embarcar para
a Europa sendo que um to
ta'! de 684 homens, entre
oficiais e praças deverão
seguir para Haia e Tóquio,
de onde trarão os navios
construidos nos estaleiros
da Holanda e Japão, adqui
ridos pela nossa Armada;
d) - O Exm? Sr. Presi

dente da República nomeou

o Vice-Almirante ,;Benjamin
Sodré, membro da Comissão
Mixta Brasil-Estados Uni
dos. O Vice-Almirante So
dré deixou o cargo de Mi
nistro do Superior Tribunal
Militar, onde estava convo

cado e deverá ser exonera

do do Comando do 10 Distri
to Naval, sua atual comis
são. Essa autoridade foi
durante mais de ano, Co

man,dante, do 5° Distrito
Naval;
e) - O titular da pasta

da Fazenda Dr. Eugenio
Gudin, pronunciará uma

conferência na Escola de
Guerra Naval, sobre a si
tuação financeira do Brasil.

Concurso Miss
Santa Calarina

Novas inscrições surgem
diàriamente, traduzindo a

excepcional repercussão que
o certamen está despertando
em todos os setores da soete

dade catarinense.

Acima, reproduzimos a foto
de MARLENE LARANGEIRA,
'da cidade de LAGUNA, more
na, bonita e simpática, que é
bem uma amostra da graça e

beleza, que constitui um apa
nágio da mulher catarmen- i (Do Boletim do 50. Dis-
se.' ;!; '.. trito Naval)

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

Preceíto .

do Dia
,MAIS IMPORTANTE DO

QUE SE PENSA

A pele tem muita impor
tância na defesa do corpo:
protege-o contra o frio, o

calor e os choques a que se

acha exposto; pelo suor, e

limina resíduos e impure
zas, assim auxiliando o tra
balho dos rins e dos intesti
nos.

Lembre-se sempre de
que a pele é um órgão im
portante do corpo. Tal co
mo os outros, precisade
cuidados higiênicos para
bem desempenhar -suas

funções. - SNES.

-.

RESPOSTA A
. MOSCOU

LONDRES, 29 (U. P.) - A

resposta dos países membros

da U. E. O. será encaminha

da a Moscou no início da se

mana vindoura, julga-se .sa

bel' de fonte digna de fé.

I

I

NO RÓL DAS GRANDES

METRÓPOLES, COM A

IN-1_UGURAÇÁO DO

AVENTURAS DO

ORn HOTEL

ClIMAX DA· HOSPITALIDADE
Verdadeiro lar da fidalguia, o

.
CURITIBA é uma conquista da terra e da gente
paranaense, para recepcionar com hospitalidade inegualável,

.
todos aqueles que a negócios ou a passeio dirigem-se à Curitiba.

200 APARTAMENTOS 'COMPLETOS * MAJESTOSOS SALÕES

SERViÇO PERFEITO * CATEGORIA INTERNACIONAL

DIÁRIAS .. PREÇOS INAUGURAIS

Casal: Cr$ 200�OO -- Solteiro: Cr$ I:!O�OO
Apartamentos e Quartos ·todos de frente, com banheiro privat!vo.

LUXO • CONFÔRTO • BOM GÔSTO

LORD HOTEL �UBIT"BA
RESERVAS E INFORMAÇÕES:

Em São Paulo: Lord Hotel - Teleg. LordHotel - Tel. 52·611'1
Em Curitiba: Pca. Tiradendes - Telea. LordHotel - Tel. 5029

PRODUÇÃO
MINERAL DOS

ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, 29 (U. P.)
- A Secretaria db· Interior
dos Estados Unidos anunciou

que a produção mineral no

território continental do país
durante 1954 alcançou a uma
soma calculada em 13,82 bi
liões de dólares, contra um

total anterior de 14,48 biliões
ele dólares.

VENDE-SE
Por motivo de viagem um

fogão "BERTA" nO 2, á ie

nha, esmaltado-branco,
Tratar á rua Esteves Jú

nior nO 62.

ONDA DE FRIO
NOVA IORQUE, 29 (U. P.)

- A pior onda de frio do a

tual inverno fez descer a

temperatura no Meio Oeste

dos Estados Unidos, a 37,7
'gráus centigrados abaixo de

zero e avança rumo ao leste,
levada por ventos gelados.

ALUGA-SE
Aluga-se quartos com ou

sem pensão.
A Rua Gal.

nO 43.
Bíttencourt

MATANÇA DE CA':'
TÓLICOS

PARIS, 29 (U. P.) - Em

Saigon, a França acusou ofi
cialmente os comunistas chi':'
neses de terem feito uma

matança .àe católicos na zo

na de Llumi, ao norte de An-

� nam, há duas semana:_ Cbevrolet de luxo Vende ·seI Acordeon de loxo POWER GLIDE f,'fF,jfflii?l�I���� I�F \
Vende-se com 80 baixos, Vende-se, em estado. im-

.

Um Bar bem' afreguesa-'
sete registros, sendo um pecável, cor preta, quatro do cito na Avenida Mauro
trinado. Cr$ 16.000.00 portas. Preço Cr$ 240.000,00 Ramos N.o 4.

Informações nesta Reda- Informações nesta Reda- .Ver e tratar no mesmo lo-

ção. I ção. cal.

AVISO Parficipa�ão
LUIZ VIEIRA

e

IVETE CAMPOS VIEIRA
Participam aos seus. pa

rentes e pessoas de suas

relações, o nascimento de
sua 'prtmogeníta ELIANE,
ocorrido no dia 30 de ,Ta
neiro na Maternidade Dr.
Carlos Correa.

Por motivos superiores a

rifa da maquina fotográfica
'-ANSCO" que ia correr dia
26/1/55 foi adiada para o

dia·9/2/55
Agradeço antecipadamen-
te.'

.

Procura ...se quar�
to com relelcões
Rapaz solteiro procura

quarto em casa de familia
/ .

de tratamento, com refei-
ções, dando referências.
Resposta para Caixa Postal
474.

Vende-se
Vende-se á rua Altamiro

Guimarães, com belissima,
vista pa-ra o mar, um terre

c/ 530 ms 2.
Tratar com _ o sr, José

Mendes á Rua. Cons. Mafra
99 - fone 3797.

-

ZE-MUTRETA •••

NIVEL DE VIDA NO
HAITI

WASHINGTON, 29 (U. P.I

_ O presidente do Haití, sr.

Paul Magloire, declarou em

Washington, que a ajuda pa

ra a elevação do nível de vi

da, tal como a que os EE. UU.

vem prestan.elo a seu pais, "é

Ia arma mals eficaz para
combater o comunismo" .

1909�APLA
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Florianópolis, Terça-feira, 1° de Fevereiro de 1955
......... _ __ .. .- .. ,.. , "_ �""'-'-.--�

Derrotados Carlos RenaUI' e Figueirense D��I�:ÁRMtE�,
ESTREOU O FIGUEIRENSE NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE 1954. O CAMPEÃO DA CAPITAL FOI MAL I

FUTEBOL TECNICO

SUCEDIDO, TOMBANDO DIANTE DO FERROVIARIO, DE TUBARÃO, PELA CONTAGEM DE 2 X 0..' o COTEJO FOI EFE- p.�ON�!V�����o .��s ���
" _ . _ '. centros de futebol entre

TUADO NOS DOMINIOS DO CAMPEÃO DA LIGA THBARONEN.SE, PERANTE ENORME ASSISTENCIAl EM JOINVILlE" TE-
VE LUGAR O. PRIMEIRO ENCONTRO CAXIAS X CARLOS RENAUX, VENCENDo.'O :CAMPEÃO Jo.lNVllENSE POR 2 X 1·.

('

as equipes do Uruguai-e da
}(rgantina, apôs a norma

lizâção das relações díplo
máticas e esportivas entre
os dois países, apresenta

••••••O••••••O••••••••••••••••••••••••••••••O••8••••i'I.o&oe 00.................................................... um saldo favorável ao fute-
c ,boi uruguaio, no que diz

"O ,uE t d "E
-.

t·
respeito a vitórias. ,

,-

O·'
, -

O Bôca Juniors venceu

./
,

.. s a
.

sp.:or IVO �kqI�jé�:i�;!:f�a;
peão argentino sofreu es

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IG••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••J................. trondosa derrota ante a

lO faixa Azul �isputará o próximo Campeonato �e Arria�ores f.���:�::�����:���::�
Das mais auspiciosas foi a notícia que acabamos de co- 'I

.

Não resta dúvida que o alví-aníl dará um grande passo, Morvam está sendo cobiçado pelo Guarani. Enio, um ata- niors voltou a cair, desta'
lher.

I pois foi pensamento dos ex-diretores incluírem em 54 o �orvam esta 'sendo cobiçado pelo Guarani. Enio, um ata- vez por 2 a 1 frente ao Pe-
Trata-se da nova deliberação tomada pela diretoria' clube Faixa Azul na F. C. F. o que por questões desconhe- cante muito perigoso que além de possuir um físico avan- narol, campeão uruguaio.

do Faixa Azul F. R. recentemente empossada. Presidido cídas, deixaram de o fazer. Porém, estes dois infatigáveis tajado é um emérito goleador. Sapino, grande' elemento O River
. Plate, que tem

pelo Senhor ANTONIO DE PADUA PEREIRA e tendo co- esportistas tudo fizerám para ser concretizada esta velha que ínícíou sua carreira esportiva no Abrigo de Menores. I fama de' ser uma 'das equi
mo vice o DR. HELIO CALLADO CALDEIRA, figuras das c justa aspiração de toda família alví-aníl e cremos que E' uma revelação que surge; chuta com os dois pés, despa- pes que melhor futebol pra
mais populares 'em nosso mundo político e esportivo, prín- teremos no Campeonato Amador de 55 um "benjamim" que cha com perreíção, constituindo-se, por isto mesmo, na ticam em seu país, viu-se
cipalmente no setor varzeano, pelos seus 'relevantes servi-. saberá lutar do começo ao fim para galgar ainda mais o móla mestra do conjunto alvi-celes.te. g assim Helio, Her- superado pelo campeão uru
ços prestados a ínumeras agremiações as quais obedecendo pedestal da gloria. Louvemos esta iniciativa pois o futebol mes, Magalhães e outros formarão, sem dúvida alguma, guaio por 3 a 1.
suas direções alcançaram grandes progressos, tornando-se amador- precisa de clubes como este, forte, aguerrido, e uma equipe que saberá honrar o nome de Faixa Azul F. R. A margem dêsses resul
respeitadas .e temiveis por todos seus co-irmãos. Agora, disciplinado para poder .ev0luir ainda mais.' Aplaudimos esta deliberação da novel diretoria, esperando tados, que não significam
emprestando seus 'valiosos serviços ao esquadrão'do Faixa 'Assim teremos juntamente com o Irls, Bangú, Colegial, que outras surjam para gáudio de todos os seus símpatí- uma -superiorídads do fute-
Azul F. R. resolveram, conjuntamente, com demais' mem- União Radium, Postal, Ipiranga e outros, um campeonatos santes. bol uruguaio sôbre o argen-,
bros, filiarem o clube popular da Pedra Grande na' F'ede- cheio de atrativos .. O clube conta com bons valores como: tino

o

como parecem indicar
ração Catarinense de Futebql. nossos gramados, pois para confirmar o que dissemos, M. BORGES, os escores como foram de-

finidos os cotejos, é inegâ
vel que o futebol rioplaten
se sofreu, um declínio notó
rio em seu "estandard" de
jôgo. Desapareceram de
seus campos a malícia e a

brilhante técnica, que eram
características dos conjun
tos de ambas as margens
do rio da Plata.
As equipes uruguaias a

travessám uma . crise evi
dente de valores, e o mesmo

parece acontecer com o Bo
ca Jun íors e o River p!ate.
Salvo as exce�ões de Abba
die, o endiabrado 'avante
do Penarol de Juan Schiaf
fino, que milita atualmen
te no futebol italiano, e do
veterano Natalio Pescia, do
Boca Juniors, é difícil a

pontar figuras de significa
ção. Os torcedores, que
guardam reminiscência da
quele futebol 'praticado por
Barnabé Ferreyra, Scar
rone, Lauri, Porta, Sastre,
Moreno, Minella e tantos
outros que deliciaram .0 pú
blico futebolístico com seu

jôgo técnico e brilhante, sa
bem • muito bem que é im
possível estabelecer uma

comparação entre êstes e

os' atuais valores ríoplaten
ses.

A única razão que parece
justificar esta decadência
do futebol uruguaio e ar

gentino seria a infiltração
no rio da ·Plata das técnicall
eurppéias, que tiram, o ·bri
lho, a eficiência e a como
ção do "futebol.

J

Carta aberta aos EsporUstas ,Gafari.neoses
;ror ser longa demais, pu- natos Brasileiros de Fute- benefícios. que tem rece�i. I ?ago� tôdas

..a� de_spesas
hlicaremos em parte a Car- boI. Em 1923 começaram, do. da entidade mater são: incluindo as diárias, E claro

ta Aberta aos esportistas pois, as -rninhas atividades, incontáveis. .A política de I que tôdas as concessões e

Catarinenses, firmada pe-, que foram ininterruptas, desenvolvimento técnico' se- 'todos os .beneficios ei-am
lo grande desportista co- em prol do desenvolvimento guido pelo Conselho Técni- atendidos . por solicitação
mandante Máximo Marti- e do progresso das entida- co de Remo da CBD, do minha. Quando o Sr. Heitor

nellí. Eí-Ia : des desportivas de minha qual fazia parte, aproveitou Ferrari regressou aiFloria-
"Mente Sã Em Corpo terra e cJjo ciclo agora se ao remo. catarinense mais nópolis após as homenagens

São" .. , Essa é a verdadeí- encerra. Nos períodos de

I
do que a qualquer outro. O que recebeu da C. B. D.

ra razão de' ser da prática 1923 a 1926, de 1927 a 1930 primeiro _resultado foi a mandou�lhe um ofício chei.ô
dos desportos. Corporifi- e de 1932 a 1934 em que aí [orgamaaçao dó conjunto de elogios e de agradeci

. ca-se nessa legenda, à par estive servindo à Marinha,' misto que concorreu ao mentos. Então a C. B. D. e

d1i' habilidade, a rapidez é por demais conhecido o 1 Campeonato Sul Americano os seus dirigentes eram be

dos movimentos, desenvol- meu trabalho; nas Fedei-a- de Remo realizado no Chile neméritós! Muito teria ain

vimento físico a beleza eu- ções e no meu clube. Fóra I e .onde
.

se sagrou vice- da que ser citado, mas fa

gênica; o fortalecimento do dêsses períodos, o meu tra-I c a mp e ã o. Que r o' re- rei apenas um último rela

caráter e o aprimoramento balho na
.

qualidade de re- cor-dar que, por causa das to. Sempre que havia dís

dos sentimentos de lealda- presentante junto à CBD eliminatórias com, os gau- puta do Campeonato Bra

de e de dignidade. Os dons serviu para dar projeção e chos recebi os mais violen- sileiro de Futebol a nossa

físicos> sem as qualidades prestígio aos nossos des- tos' ataques da sua impren- seleção era forçada a jogar
morais não fazem um des- portos; colocando as entí- sa. Por solicitação minha na casa dos nossos adver

portista, praticante ou diri-, dades catarinenses entre foi incluido na delegação sarros. Advoguei para a

gente, sendo que, êste deve as de maior conceito no que seguiu para o Chile o nossa capital o direito de

ser realmente possuidor de cenar ro desportivo nacio- então pres#jente em exer- ser séde tambem. Havia o

todos os atributos morais nal. Nunca houve benefício cício da FASC e atual pre- receio de que os jogos em

que fazem do homem um ou pretensão pleiteado por sidente da Fed. Cat.' de Florianópolis dessem' pre

verdadeiro desportista díg- meu intermédio que deixas- Futebol, Sr. Osni Melo. Na juizo, mas, assim mesmo

no de servir de exemplo, à se de ser atendido. Lembra- oportunidade da realiza- consegui que fosse altera

mocidade que dirige. Aos rei, aqui, o ato grave de ção do último Campeonato do o respectivo Regulamen
meus 14 anos de idade fun- indisciplina e rebeldia da Sul Americano de Remo na to, fázendo-se o rodízio e

dei o 1.0 clube de futebol F. C. D. T. deixando de Lagoa Rodrigo de Freitas, passamos a ter jogos do

de Santa Catarina, o Coli- comparecer à Curitiba para I t�mbém para aten.
der a pe'- C. B. F. na nossa Ilha. Por

seu, cujo 1.0 e único presí- a 2.a partida de um Cam- dido meu, foi, pelo Dr. Ri- êsse desordenado resumo

dente foi o hoje ilustre ma- peonato Bras.Ileíro de Fute-

I v�davia Corrêia Meyer, con- pode-se ver a situação de

gistrado Dr. Alcebiades de boI. Pelos estatutos da VIdado a assistir ao dito prestígio en� que -conseguí
Souza. Desde aí, jamais es- CBD a nossa Federação de� IGampeol11ato, na qualidade colocar os desportos de San

tive ausente das atividades veria ser suspensa por um de. ,convidado de honra da ta Catarina na entidade má

desportivas, mas em 1923 ano e sujj:lita ao pagamento CBD, o Sr. Heito,r Ferrari, ter. E agora os representan
foi' que passei aO ter vida à Federação Paranaense de atual presidente da FASC. tes dêsses desportos vier�m
ativa nos desportos de ,San- Futebol da quantia . de 60 Todas às vezes que repre- ll,0 Rio expressamente 'para

ta Catarina, como já vinha

Imil
cruzeiros como indeni- s�ntações desta entidade derrotarem os sel�s ami.g�s,

tendo, aqui no Rio, desde ,sação. Nada disso aconte-I vmham ao Rio para dispu-I pagando com a mgratlldao
1918, no setor de direção. ceu. Não foi aplicada qual- tal' os respectivos campeo_,todoS

os benefícios recebi-.

Naquele ano, ajudei a quer sanção aos catarinen- natos, sempre foram bene- dos. '

reerguer a benemérita Li- ses, que ainda tiveram dois ficiados com favores espe- (Continua)
ga Naútica de Santa Cata: jogos com os paranaenses ciais pela CBD, tanto em

rina, em estagnação desde de cuja renda foram tira- 'relação ao pagamento das
1921. Não só à L. N. S. C. dos os "60 mil cruzeiros e o d i á ria s de hospedagem,
passei a prestar o meu con- saldo foi rateado entre ás quanto em relação �os

curso, mas no meu clube duas entidades. 1l:ste é um transportes e ainda quanto
também, o C. N. Francisco exemplo marcante das inu- as indenizações dos remado

MartirieHi, então em 'estado meráveis facilidades e aten- res, que eram atendidos nos

de' quase completo aban- ções di�pensadas pela CBD seus pedidos sem que St1
dono. ;Nêsse mesmo ano de ao des.porto de Santa Cata- lhe exigissem comprovantes,
1923, se não me fa'lha a me- rina. bastando o meu aval. Ainda
morra, por 'iniciativa do Por causa do remo de por oeasião da disputa do,
saudoso e abnegado despor- Santa Catarina meu entêr- �'!Utimo Campeonato Bras�
tista Luiz Alves de Souza, 1'0 simbólico já atravessou leiro de Remo os Catari
com a assistênoi'a do Padre as ruas de Porto Alegre e nenses, preterindo aos gau
Bretano, do Professor Joa- fui rudemente atacado por chos alojaram-se na séde

quim Arantes, dq Tenente sua imprensa. Por ocas�ao náutica' do C. R. VASCO
Lucio de Souza, fundei a da realização das Olimpia- DA GAMA, presidido êste

Federação Catarinense de das de Berlim, não fôra mi- por um gaucho. Quan.do o

Desportos, hoje. Federação nha atitude firme, nossa nosso quatro com patrão
Catal'Ínense de Futebol. guaxnição a 4 cl patrão, a treinava para a �. A. R. sua
Ainda guardo, com especiál guarnição do Cunha, não guarnição desejou treinar

carinho, a medalha de ouro teria seguido para a Ale- no barco do Riachuelo, con
que me foi 6ferecida pela manha, sem ser submetida trariando o parecer do téc- ,

F. C. D. T. como reconhe- a uma ,eliminatória, aqui, nico, m:is o. b�rco veio e
/ O Centro de Irradiação

cimento aos serviços que com os gi1U.Çhos, que a exi- nem chegou à ser. desen- Mental "Amor e Luz" realiza
lhe pl;estei, quer como juiz giam. caixotado. Foi uma exigên- .sessões Esotéricas, todas as se

de futebol quer como ele- A FASC atual mentôra ela inócua p"ga pela C.B.Do gundas feiras, às 20,30 à rua
menta 'de direção e qeler co- 'do ,remo catarinen.se, tese- O remador Valmor Vilela Conselheiro Mafra, 33 - 2° .

mo selecionadór.e prepara- me como. um dos seus fun- desejqu ir a ''Florianópolis fandar.
,de se.l�ç..dõ.·_.{)e.,..•..�I•. ·.�.•.....!,••�.•...•.q...•..•.....•,l..Gl,.ea•. : 'm�;.c�..e..

ll1;

......•_o.••...•.l._..•.,•..•.....•..I ·

..,,'4adore�
visitar a famHia e fo'i aten-II ENTRADA FRANCA

.... >0>. • L' .. ,.. ,

' '.':' la .. :. Ç;B·;]).:.g:u� .lhe I '!!!'_,,._�_ ... ""::"" <-" -

AMEAÇA O AM'ÊRICA NÃO DISPUTAR
�CAMPEONATO DE 55

)

RIO, 31 (v. A.) _- Dirigentes do América, afirmavam
ontem, abertamente, no Estádio do Maracanã, que seu
club deixaria de disputar o certame de 1955 se o contrato
de Alberto da Gama Malcher fôsse renovado. O presiden
te Alvaro

\

Bragança não ocultava a sua revolta e afirmou
que o América se aliaria ao Bangú, Flamengo, Bonsucesso
e Botafogo, no movimento contrário à renovacão 'de seu
contrato.

. .

Os diretores do América criticavam energicamenta a
conduta do juiz paraense, apontando seus erros mais cla
morosos, a anulação do tento de Leonidas e a toleranclu
da violencia, pl'incfpa:lmente por parte dos jogadores Pa4�
linho e Eli.

. .

Por sua vez, os dirigentes vascaínos também se quei
xavam da arbitragem dizendo que Alberto da; Gama Mal
cher conseguira o mais difícil _ desagradar aos dois con
tendores..

Acham os vascaínos que, no tento de cabeça, de Leoni
das, o comandante da ofensiva americana deslocou Vitor
Gonzalez com forte cotovelada, como é de seu hábito, Tam
b�m � expulsão de Eli foi considerada absurda. O médio
vascaino estava indignado, tendo mesmo desafiado o ar
bitro para um desforço pessoal, fora do Estadia.

Pelo grande descontentamento existente dificilmente
o arbitro Alberto Malcher terá o seu contrato renovado.

CERTAME CARIOCA
O turno decisivo do Campeonato Carioca de Futebol

prosseguiu com mais dois jogos:
Na sabatina o América derrotou o Bangú pelo escore

de 4 a 1 e ne domingo pelejaram os clássicos rivais Fla
mengo_ e Fluminense, terminando ojogo sem vence�lor: 3x3,

,V·ende·se· �.
Um piano marca "Bentley"
(Inglês) novo.

Uma mobília de copa (me
sa elástica, guarda-comida e

seis cadeiras)
Rua: São Jorge �3.

CENTRO' EXCURSIONISTA
--,--

'�RNOLDO RAULINQ"

Vende-se
,

Vende-!!e um lote de ter
. reno na Vila CeI. Lopes
Vieira.
Tratar com o Ir. Dante

Bonetti no depósito da Rita
Maria da Navegação Hoep-

,

-WEDICIONARIO- .

FUNDADO EM 16-9-54..

Vende-se.
-

.
.

JOVEM CATARINENSE I
&- .".

,

'AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE I TERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO' PERCA TEMPO. EN -.

Vende-se um amplifica
dor de Som com Microfone,
Toca-disco e Alto-�te.
ótima aparelhagem para

'V(A- NOS HOJE MESMO. TEU NOME E ENOERE - Ba.rraquinhas, C o m h i o 8,
Bailes, etc. -V<

-"'0 'A' 'CAIXA ···POS�AL 4.89.-:. FLOR.IANÓP,... O,LI.S-.S..C ..';J ,.
.• Informações à Rua 7 de

1------iiiiil-------iiIlilí------·.II!I,I4'.... 1 Setem.bro 21 com o Sr: Acy
J. Santos. .
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o ESTADO

LIBERDADE E CULTURA AS MELHORES,
ARMAS CONTRA O COMUNISMO

MONTEVIDEU, 29. (U. P.)
_..:. O grande inimigo do co

munismo é a liberdade, de
clarou, numa entrevista aos

'jornalistas, .o destacado es

critor colombiano German
Arcíníegas, que se acha na

capital uruguaia, onde pro-
, nunciará algumas conferên
cias.
Acrescentou que a melhor

arma para a luta contra o

comunismo são, "a liberdade
e a cultura", frisando, ain
da:

"Todos os regimes dítato-"
riais existentes nas Améri
cas são um clima propício
para a cultura do comunís-
mo".
Referindo-se à situação na

Colombia, disse que o golpe
militar do general Rojas. Pi
nilla, atual presidente da
quele país, melhorou a situa
ção, mas a solução está no

restabelecimento das insti
tuições democráticas repu
blicanas com todas as suas

garantias.

MAGROS E FRACOS

VANADIOL
E Indicado nos casos de fraque

'

.a, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substanciu
tais como Vanadato de sódio, Licl-
,tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz
de cola, etc., de ação pronta e eficu
Dos. casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é índícaão para na.
mens, mulheres, crian�as, sendo fórmula conhecida, pellos grandes me,
cUcos e está Iíeencíado pela Saude PubUca.

/

L

;.

Serviço
trato no

Publico firmou coo

valor de um bilhão

canos, aproximadamente. No
pesos argentinos para o for Brasil existem numerosas

necimento e instalação de centrais telefônicas forne
centrais telefônicas auto- cidas pela SIEMENS Ó
máticas para 300.000 novas HALSKE AG. como sejam
linhas. as de: Niterói, Porto Ale"
Este contrato, que pode gre, Florianópolis e outras.

ser considerado o mais vul- A título de curiosidade se

toso firmado até agora no râ interessante para os lei
mundo inteiro para apare- tores saberem que a pri
lhamento telefônico, foi meira estação telefol}ica
concedido a firma SIE- instalada no Rio de Janei
MENS ó HALSKE na Ale- 1'0 em 1899 foi de fabrica
manha a maior e mais ím- ção SIEMENS. No Brasil, a

portante fábrica neste gê- importante 'firma é repre
nero da Europa. sentada pela SIEMENS DO

,

O equipamento a ser for- BRASIL, que mantem fi
necido durante um período liais nas principais capitais
de varies anos é do tipo dos estados.
mais moderno, inclusive os

seletores a motor indivi

dual, que constituem um dos

mais modernos aperfeiçoa
mentos em telefônica auto

niática, sistema este, que é Iuma excl usividade
.

da SIE- ...;;;;;;;;;_A_U_X_._T._R_A_T_._S_lf_'I_ll_S_,J

Os serviços de comunica
ções têm hoje relação dire
ta com o progresso de qual
[quer país e merecem por
esta razão carlnho especial
dos govêrnos.
Um exemplo de' grande

previsão no setor de tele
comunicação foi dado pelo
govêrno da República que
acaba de firmar pela sua

Diretoria Geral de Telefo
nes do Estado um contrato
'no valor de 812 milhões de

MENS, protegida por pa
tentes internacionais.
Aproveitando esta opor

tunidade, desejamos men

cionar também que, há
mais de um ano a SIE
MENS Ó HALSKE AG. fez
outro contrato de vulto com

o governo da Venezuela pa
ra fornecimento! e instala
ção de 8.5.000 linhas auto
máticas num valor de 35
mjlhões de dólares amerí-

IlPURElAS DO SANGUE?
t'

Uml! Df I06UflKR

o Sangue é a
ELIXIR tu.

INOFENSIVO A'O ORGANISMe.
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO I SIFILIS I

Tome o popular depurativo composto de

lIerD;lofenil e plantas medicinais dt alto

ralar depurativo. AprovadO pelo D. N. S

t. como 'medica'(ão auxiliar no tratamel!

',o d .Sífilis e Heumatis.mo da melm.

orillem.·

Vida

�:...----_.
DEPUTADO COMU-:O APELO DOS

NISTA PERDE AS· GENERAIS E A
,

IMUNIDADES NA CANDIDil-TURA
ITALIA JUSCELINO

ROMA, 29 (U. P') - A Câ

mara dos Deputados da Itá

lia, decidiu, ontem, cassar as

imunidades parlamentares do

deputadO comunista Fran-,

cesco Moranino, ao qual se a
cusa de ter assassinado, du

rante, a guerra, 5 homens e

2 mulheres.
:Moranino foi chefe do gru

po de res1!ltência durante a

guerra passada.
Após 'li cassação das imu

nidades parlamentares de

Moranino, começou a vota

ção para decidir se êste deve

ou nâo ser prêso.
Moranino não se encon

trava na Câmara, acreditan
do-se que tenha fugido para
o exterior.

RIO, 29 (V. A.) - Um re

dator políticQ do Diário, Ca
rioca interpelou, hoje, o sr,

Café Filho, sôbre se o apêlo
dos generaiS excluia a can

didatura do sr. Juscelino
Kubitscheck. Respondeu o

presidente da República nes,.

tes termos:

- "Tenho a impressão rle

que não, desde que o sr. Jus··

celino possa reunir as con

dições estabelecidas no apêlo
dos militares para a manu

tenção do regime e das in.�·

tituições, isto é, poder reunir
a base política necessária

para assegurar a estabilida··
de do seu gõverno". '

Flol'ianópolis, Terça-feira, 1° de Fevereiro de 1955 1 •
_� .... ""'...M '----

Defesa do nosso
Patrlmonlo
florestal
o Ministro da Agricultu-

ra determinou providências
em proveito do desenvolvi
mento selvícola do país

•

U_Ift-

RIO, Agência Nacional)
- As estatisticas

\
eviden

ciam que as devastações
das matas são inclementes

pois que não obedecem a

método nem orientação,
praticadas por aqueles que
já se tornaram conhecidos

I �omo os "fazedores de de
sertos".
No Brasil, consoante o

Instituto de Pesquisas Tec

nológicas de São Paulo
existe, para cálculo, gráfi
-co, a seguinte situação, ,no

período de 1911 a 1953:

destruição de matas, em

hectares, por ano 30474.114;
destruição de matas em me-

I tros cúbicos por ano: ....

!521.1l7.100;·número de ár
vores abatidas, média anu-

I al, 34704lÍo400.
PDr outro iado, apenas

500.000.000 de arvores fo
ram plantadas em todo o

país até a presente data, fi
gurando São Paulo, com

400.000l.0000, - eucaliptos
na sua maioria.

da qual se sái corn d,uas· palavras:
I

� Brahma Eh.p��
�' '%
� . �
� Que dúvida! Com '

tempo quenle", ninguém �
� . �
� resiste ao oferecimento amigo de um refresccmte, �
� saboroso e insubstitllível Brahma Chopp! �
� �
� �
� \/ � �
�. <, /' � �

I Q_,.Ol ��---�'-:;��
�

� .

�» ��':::r{ �,
')

�.p�
�

,

__
.'��'-1\ ��

.

I '$/� � I' ( � ��:�,��,,�.� .W; �� �
�����
�
� entram os mais escolhidos ingredi,entes!
�
���$;?r«��, Bebendo o incomparável Brahma Chopp,

No preparo do Bratuna Chopp só

Providências do Ministro
Costa Pôrto

Procurando imprimir a

ção segura no trato das flo

restas, o ministro da Agri
cultura, sr. Costa Pôrto, de
terminou ao Serviço Flores
tal uma série de medidas
capazes de obter, ainda que
a longo prazo, resultados de
ordem técnica compensado
res no tocante ao nosso pá
trimônio florestal.
Dentre essas providên

cias, destacam-se bases e

diretrizes de um plano mo

dificando a legislação vi

gente, racionalização do

córte; vigoroso serviço de

proteção ás matas, em ca

táter permanente e fomento
florestal; através de hortos
e pastos de reflorestamen-
,to.

�
(_ "

você sente logo o rico sabor proveniente do
melhor malte, de popriedades nutritivas ... do melhor

lúpulo, de virtudes tônicas e digestivas •.. e do melhor e mais pu

ro fermento! Doí a, Inconfundível qualidade do Brahma Chopp ...
a insuperável qualidade Brcihma! Para sua 'satisfação e de seus

amigos. 'beba... ofereça' sempre o deliciosíssimo Brahma Chopp I

OUÇA p.i. R},DJO GU,., IUJ},
1#Momento Esportivo B,.hmd", de
f•.• s.b.do 's 19 hs, e .os dom/n·
,os.is 1930 hs., catn o mais 4mplo ser

vlçe inf.rm.tlvo d. tod.s os ..po,'.,'
�� Irahma Chopp

.

em barril ou garrafa
PRODUTO D A C I A CI:RVE:Jt.R A B R A H M A,

,"';
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IE C ITAL MAIS UMA VEZ I(ACATADO O PLANO om
ATOMICO DE _..

. ,.ii

EISENHOWER
___Ã.. ....... ��ii?�·· il'�..l�{"'t�.. _. _;_' �:.���;t�J

«NO Cenaculo)

a Biblia na Mão
INS'fITUTO DE APOSENTADORIA 11.: PENSõES

DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E GARGAS
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA NAÇõES UNIDAS., 29 (U. ff!jjl!/Ifl�"
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P.) - O presidente da Comis- TERÇA-I?EIRA 10. DE FEVEREIRO
são de Energia Atômica da

India, dr. Nomi Jehangir
Bhabha declarou que o pla-

nlo dOt Pbrelsidente �iSte?h0"7'er CERTA vez, um ministro da Ilha de Tonga, no Pa-
c e es a e ecer um ln Imo ln- " . . .

t âmbí d
.

f
-

...- CIÍlCO, emocionou seiscentos Jovens congregadas numa
ercam 10 e ln ormaçoes . . ..-

iôbr
.

t"
". Univers idade. Contou-lhes a historia da redenção de seu

so re energia a omica servi- -

da J
A.

d ib I'
,

id d
.

.

t di
povo, a ignorancia e ' o cam a ismo para a CI a a.nlana para aumen ar o a rarr- . .

t t d
., .

t"
no remo de Deus, com cerca de 98%de membros da igre-

amfen o da ClendCla_ a ?mdICa, já. Mostrou a sua bandeira. Ela tem uma borda verme
em avor a pro ucao 111 us-

'

trí I
" lha, um centro branco e uma cruz vermelha no meio.

na.
A I b dei

.

Ique a an eira era o simbo o da salvação para ê\e e

para seu povo. Era também o' simbolo de 'sua gratidão e

abnegação para viver uma vida' cristã e dela fazer par
ticipantes seus vizinhos das ilhas do Pacífico e os
seus semelhantes de terras longínquas.
Muitos 'têm repetido estas palávras significativas:

"Venha o teu reino" e têm contribuido sacrificialmente
para ajudar a fazê-las reais, esforçando-se para que os

iJldivíduos e as nações nasçam de novo.

Cada. cristão conta como alto privilégio ter ainda
que uma pequena parte no estabelecimento do reinD de

.

amor, de paz, e de gôzo em Deus em todo o universo que
Ii:le criou.

.

1 - A Delegacia Regional do I.A.P.E.T.C., Em San
ta Catarina, comunica aos senhores empregadores e se

gurados ondutores de veículos em geral, que em face
do� novos níveis de salárío-mínímo, os atuais valores dos
selos de Seguro Social, em uso neste Estado, são os se-

Venha o Teu reino. (NIat. 6:10). Ler Mat. 6:5-13.

guintes:
'f '�'-'�'f�iiyi'>'<f fil(,*

,

, a) Municípios de : Florianópolis,' Blt��ena�," Bru�
que, Cricíuma, Gaspar, Itajaí Joinville

.

Orleães,
Tubarão e Urusanga - sêlo de Cr$ 165;00

b) Municípios de: Caçador Canoinhas, Indaíal, Joa
.çaba, Laguna, Lajes, Mafra, Porto União, Rio' do
Sül, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Tim-
bó e Videira - sêlo de Cr$ 150,00.

/

c) Demais Municipios - selo de Cr$ 127,50
2 - As Contribuições excedentes recolhidas por

guia de recolhimento, serão colculadas, doravante, to
mando-se por base o novo valor do sêlo de segur'o iociaI.

A C IlE
Agênci�

de

Publicidade
Florianópolis, 3 de janeiro de 1.955

ADIL REBELO - Delegado Regional

O reino vem para cada um que aceita Cristo.
R. G. Moore (Mississipi)I

ORAÇÃO

Ajuda-llos ó Pai, a oral' e trabalhar hoje para que
o teu reino venha verdadeiramente aos nossos corações
e aos corações dos outros em todos o mundo. Em nome
de Cdsto que nos quer trabalhando � orando: "Pai nosso
que estás 110S céus ... " 'Amém.

CURSO SÃO VICENTE DE" PAULA
ESPERANÇA DE

ACORDOAVlSO PARIS,29 (U. P.) - O pre

A diretora do Curso' Particular S. Vicente de Paula
sidente do' Conselho qe mi-

, nistros, Pierre Mendes-Fran-
avisa aos S1'S. Pais e interessados que o referido curso

ce, declarou, ontem, na Co-
não funcionará no corrente ano. missão do Exterior do 'Conse-

lho de República - Senado
- que tem esperanças de que
se chegará a acordo entre os

7 membros da União Euro

péia ocidental sobre um fun
do CQmum de armamentos.

PENSAMENTO PARA O DIA

lestaurante Hapoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasll, o melhor I
Desconto especial para os senhores vIajantes.

PARTICIPACAO
. ,

Dalmo Bastos Silva e Modesta Savas de Bastts Silva,
participam aos parentes e pessoas amigas o nascimento
de seu filho JOSÉ CARLOS, ocorrido dia 24 de Janeiro na

Maternidade Dr, Carlos Corrêa.
Florianópolis, 24-1-955.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terça-feira, 1° de Fevereiro de 1955

ENLACE
LUIS PLATT - MARINA RREIBICH

Realizou-se sabado em Blumenau, civil e religiosa
mente, o enlace matrimonial do sr, Luis Carlos Platt,
funcionário da Caixa Econômica Federal de Santa Ca
tarina e auxiliar ,de redação de "A GAZETA" com a gen
til senhorita Marina ltala Kreibich, fino ornamento da
sociedade blumenauense.

O ato civil teve lugar na residência dos pais da noi
va, à rua São Paulo nr, 450 às 17,30 horas, sendo padri
nhos do noivo o sr. Frederico Platt sua exma. 'esposa e

da noiva, o sr. Mauro Kreibich e sua exma. esposa.
A cerimônia religiosa, realizou-se-á às 18 horas na

igreja matriz São Paulo, daquela cidade, sendo padri
nhos, da parte do noivo, seus progenitores major Orion
Platt e sua exma. esposa da. Ondina Espindola Platt, e

da noiva, seus pais, o sr. Professor Max Kreibich e, sua

dignissima esposa da. Maria Luiza Sada Kreibich.
Os jovens nubentes fixarão residência nesta capital,

à rua Santa Luzia.

Vende-se
Uma maquina de. costura marca Kadilar, em per

feito estado tipo Singer.
I

Ver e tratar com Simeão Siqueira no fim da Linha
Trindade, em frente . antiga fabrica de Seda da Peni
tenciária.

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

_
ções.

lliii1í
••iiiiiiiiilllllijl'BiI'

nn
Diversos lotes a rua Tupinambá, esquina com a Rua

crl PJ ie,l I[ Max Schramm, no Es�reito, com água luz e: ponto �e ôní
- � .. - ......�:tII.�. bus em frente,. Variando de qumze a vmte mil cru-

As 8 horas. zeiros.

Augusto (O Garoto Re- 3 casas a rua Tereza Christina, com água e luz, a

velação) trinta mil cruzeiros a dinheiro.

O FILHO DE OUTRA Tratar com Aristiliano de Abreu Neto

MULHER A Avenida' Mauro Ramos, 4 - Sobrad�.

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.
O Famoso filme tirado da

belissima canção "Amor
Perdido" apresentando
Amalda Aguiar - Perez

Prado - Victor Junco
Pedro Vargas'

AMOR PERDIDO"
Fatos em Revista. Nac.

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

12 ,I T Z'
As 5 - 8 horas.

"Sessão das Moças"
John Payne - Maureen
O Hara - Connie Mars
hall em:

CONFLITO SENTI-
MENTAL

Notíciarío Guaiba. Nac.

Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre.

Noticias da Semana. 55 x

Acaba de ser editado mais um livro de ensaios e es

tudos, de autoria do escritor e professor João Alfredo
Medeiros Vieira. Trata-se do volume "Estudos Psicoló
gicos", o terceiro já publicado' pelo autor, que pertence
ao Instituto Btasileiro de Filosofia, secção catarfnense
e a outras entidades culturais.

O livro de Medeiros Vieira traz uma apresentação
do acatado e ilustre prof. des, Henrique da Silva Fontes,
o qual, na mesma, tece considerações acêrca do autor,
encomiando seus persistentes esforços e dedicação aos

estudos. Sem dúvida tais palavras constituem atestado
do apêgo daquele r"ecundo e [ovem filósofo às coisas
de espírito e da cultura.

Ao registarmos' o fato, agradecemos a oferta que
nos fez de um exemplar, com gentil dedicatória, e for
mulamos votos de novos e contínuos triunfos.

Curso Pertíeuler
São:Iosé

Diretora: - Professôrn, MARIA MADALENA DE
MOURA FERRO.

Curso correspondente. aos Grupos Escolares.
Prepara alunos para os exames de admissão aos Gi

násios, Escola de Comércio, Escola Industrial e Escola
Normal Regional.

'

Professôra dos 10 e 20 anos: - Sra. Alaide Sardá
Amorim

Professôra dos 30, e 40 e Curso Médio: Sra. Olga
Brasil da Luz.

A matrícula acha-se aberta do dia 3 de fevereiro
em diante de 9, às 11,30, horas, à rua Saldanha Marinho,
34, todos os dias úteis.

Início das aulas; - Dia 10 de março. - Telefone
3737.

As 8,15 horas.
"Sessão das Moças"
John Payne - Maureen

O . Hara - Connie Mars
hall em:

"CONFLITO SENTI
MENTAL"

Noticiario Guaiba. Nac.
.

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

As 8 horas.

Vende-se
6tima residencia, completamente nóva, em São José,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçósa
sala de jantar: grande cosinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambem para cópa,
garage, tanque coberto, porão Cimentado para deposito,
situada em chacara com 27 metros de frente e 130 de
fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-construida,
Chacara toda plantada e cuidada.

'

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

luz.
Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas _no 194,

parte da rua já calçada.
N. B. Facilita-se o pagamento.
Tratar á rua Martinho Callado n. 15 nesta Ca

pital.

VENDE-SE
Uma casa de madeira, à rua do Sossego, com terreno

de 7x16 metros, no Estreito, no valor de Cr$ 15.000,00.
A dinheiro.

Uma máquina SINGER por Cr$ 6.000,00 a presta-

VENDE-SE
Vende-se terrenos situados á rua JOAQUIM COSTA

(na Agronômica), próximo a Zona residencial do 5° Dis
trito Naval

Tratar com o Sr. Abilio Costa, no Cartório do Crime
ou á rua Uruguâí, nO. 11.

Lótes à Venda
últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

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

Informações no local com o snr, Gilberto Gheur.

Aulom.óveis
Aceito encomenda de qualquer tipo de carro, marca,

Clinys ano etc.

Informações Rua Hui Barbosa 124.

David Niven
Johns em:

"AÇÃO FULMINANTE"
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 7,60 - ,3,5U.
Imp, até 14 anos.

As 7 - 9 horas.
"Sessão das Moças"
Robert Cummings - Bar-

bara Hale em:

"CASA-TE E VERÁS"
No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 1,00 2,00 3,50.
Imp. até 14 anos.

Peças de Automoveis
Aceito encomenda, enviando diretamente do Rio de

Janeiro. Qualquer tipo de carro.

Informações Rua Rui Barbosa 124.

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO
A Loteria do Estado necessita nomear Agentes nas

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSA GA E OR
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do
EstaJo, Rua Trajano ,23 C x. Postal n? 380, Florianópolis
S. C". dando referências e informações sobre os elemen
tos de trabalho que dispôem.
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AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4,
.,' M ERSÃO e, eH UV�IRO�õI'W"�__

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido. ,

• Játo abundante na tempe- iN.
(_ " ratura desejada. ' �, ,

.. -, '1)
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CONFORTO absotutô
Grande ECONOMIA'

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

·CapaCidade:
tOO a 1.000 litros,

Fabricados nos tipos \ ,�iH,., ' ".,-::.
horizonte.! e vcrtit::el.

\.
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• Construção sólida, sendo, a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (fã de vidro).
• Resistência (do tipo tubular. inteiramente blindada.
• Controle automático de femperatura PQt>I�RMOSTATO.

que prQRQKlON grande ECONOM.IA.' /' " '" . �.
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INSTITUTO DE EDUCACAO E COLEGIO
J '

ESTADUAL DIAS VELHO
E D I T O L.

ANO LETIVO DE 1955

, Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

Inscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.

Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro.
Exames do Artigo 91

Inscrição: de 1° a 9 de fevereiro.

Realizaç-ão: de 15 a 27 de fevereiro.
Exames de 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal

Inscríção: Dias 1° a 4 de fevereiro.
Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5

de fevereiro.
Realização dos exames de 2a. época: Dias 7, 8 e 9 de

fevereiro.
Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a

28 de fevereiro.
É Obrigatória a apresentação .da caderneta.

Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.

José Warken Filho - Diretor.'

/

Laboralorio Silva
!J2_ Araujo-R.uossel S ..A ..

AVISO
Participamos à Classe Médica, aos nossos Clientes e

Amigos em geral que a Filial destes Laboratórios. em

CURITIBA, sita á rua Comendador Araujo, 117 (fundos)
e Escritório, nesta Cidade, sita á rua Jerônimo Coelho,
16, estarão fechados no período compreendido entre
12 de fevereiro e 12 de março, para concessão' de férias
coletivas aos nossos Funcionários.

Permanecerá entretanto, nos enderêços acima um

plantão para atender aos pedidos de amóstras 'dos Srs.
Médicos, atendendo-se também pelos telefones 2589 em

Curitiba e 3752 em Florianópolis.

Coqueiros Praia Clube
�N

•

��-
AVISO IMPORTANTE

Comunico aos senhores associados proprietários e

contribuintes, que, a partir do proximo dia IOde feverei
ro, a entrada nas dependencias do proximo dia de feverei
ro, a entrada nas, dependencias do club fica condicionada
socíados quanto para seus dependentes.

As carteiras serão encontradas no Salão Record, com
o ConseÍheiro do club, Sr. Osvaldo Goulart, o qual pres
tará maiores esclarecimentos aos senhores associados.

Inicio da entrega: 'Dia 1 de fevereiro.

CID ROCHA AMARAL - Presidente

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.lNlMAOA8/

HOMENS SEM ENERGIA, _

... Não é sua culpa}
t a fraqueza que o deixa cansado, pãHdo,
r-orn moleza no corpo e olhos sem brilt.,.
A fraquez� atrua a vida porque - rouba

as fôrCM para o traoalhe,
VA..1\1"ADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e vrrALIZA o aSDpe en

fraquecido. E de gosto delicioso e po4e ler ue.do em tod.,

•• idad..

'�I ;,ftí; iit I

eOlegio Coração deJesu$
�

.

EXAMES DE II ÉPOCA GINASIAIS E COLEGIAIS
EXAMES DE ADMISSãO AO GINASIO

Inscrição: dia 11i de fev. de 1955, das 9 às 12 horas.
Data dos exames: dias 17 e 18, às 8 horas.
MATRíCULA das alunas do Colégio com pagamento

da Ia. prestação.
Curso Primário: Dia'16-2-1955.

Das 8 às 12 horas -- lOs. e 2°s. anos.
Das 15 às 16 horas - 3°s. e 4°s. anos

e Pré-ginasial.
Jardim de Infância: 28-2 e 1-3.
Curso Ginasial:
Dia 23 - las. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 24 -- 2as. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 25 - 39.s. e 49.s. séries - das 8 às 12 horas.
DÍa 26 - Cursos Científico e Normal - das 8 às 12

horas.
INíCIO DO ANO LETIVO

Curso Primário: dia 1° de março de 1955.
Curso Secundário: dia 7 de março de 1955.
Turnos da manhã, às' 8 horas.
Turnos da tarde, às 10 horas.

--:0:-

DURANTE O ANO LETIVO
Expediente da Diretoria e Secretaria: 10,30 às 11,30 horas

15,30 às 17 horas
Expediente das Proressôras: 17 às '18 horas.

LIRA TEMIS CLUBE
Dia 29 -:- sabado -,Grandiosa Soirée Carnavalesca

-prorrrovida- pela Rainha 'ao Eira, senhorita Vale.ska Vié.:.

I gas..Reserva de mesa na Joalheria Muller Cr$ 50,00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Terça-feira, 1° de Fevereiro de 1955
iZEã

C legitl ClH'açiofe�esus
EXAMES DE II ÉPOCA GINASIAIS E COLEGIAIS CLUBE RECREATIVO U

EXAMES DE ADMISSAO AO GINASIO DE SETEMBRO
Inscrição: dia 16 de fev. de 1955, das 9 às 12 horas.
Data dos exames: dias 17 e 18, �s 8 horas. . Capoeiras
MATRíCULA das alunas do Colégio eom pagamento

. D.· t
..

da Ia. prestação. Pelo presente, a. ire orla

Curso Prhnárín: Dia 16-2-1955. do Clube Recreativo 12 de

.. Das 8 às 12 horas _ lOs. e 20s. anos. I Se!embr.o, torna público que,
Das 15 às 16 horas _ 30s. e 40s. anos ate o dia 8 de fevereiro

e Pré-ginasial. vindouro, receberá propos-

Jardim de Infância: 28-2 e 1-3. tas para arrendamento de

Curso Ginasial: duas salas, destinadas a

Dia 23 - 1I"s. séries - das 8 às 12 horas. escritório ou comércio, e de

Dia 24 - 2Bs. séries - das 8 às 12 horas. um salão para cinema e

Dia 25 - 3Bs. e 411s. séries - das 8 às 12 horas. teatro, localizados no andar

Dia 26 - Cursos Científico e Normal _ das 8 às 12 térreo de sua séde social, em
horas. Capoeiras.

INtcIO DO ANO LETIVO As propostas deverão vir

Curso Primário: dia 10 de março de 1955. acompanhadas das condi-
Curso Secundário: dia 7 de março de 1955. ções pretendidas _ pelo pro-
Turnos da manhã, às 8 horas. ponente, devendo constar
Turnos da tarde, às 10 horas. prazo, valor, etc., em envelo-

--:0:-- pe fechado, sendo que.o aiu-
DURANTE O ANO LETIVO guel minimo será fixado por

Expediente. da Diretoria e Secretaria: 10,30 às 11,30 horas esta Diretoria.

_
15,30 às 17 horas Nd caso de empate na

Expediente das Professôras: 17 às 18 horas. apreciação entre duas pro
postas vencerá aquela cu

jo proponente seja associa
do do Clube. O empate en

tre dois sócios será decidi
do a favor do mais antigo
no quadro social.
A Diretoria se reserva o

direito de rejeitar qualquer
proposta que, a critério
seu, 'lhe pareça inconvenien
te.

.

A abertura das propostas,
dar-se-á, na presença dos

interessados, em 'dia a ser

fixado.

"; ,.---._-, -.'�--"-

EDJTÂL

VENDE-SE
Uma casa de madeira, à rua do Sossego, com terreno

de 7x16 metros, no Estreito, no valor de Cr$ 15.000,00.
A dinheiro.

Uma máquina SINGER por Cr$ 6.000,00' a presta-
ções;

Diversos lotes a rua Tupinambá, esquina com a Rua
Max Schrarnm, no Estreito, com água luz e ponto de ôni
bus em frente,. Variando de quinze a vinte mil cru-
zeiros.

3 casas a rua Tereza Christina, com água e luz, a

trinta mil cruzeiros a dinheiro.
,

Tratar com Aristiliano de Abreu Neto '

A Avenida Mauro Ramos, 4 - Sobrado. A DIRETORIA

J------

Expresso Floriaaópolis LIda.
, Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SAO PAULO,

INSTITUTO UE EDUCAvAO E COLEGIO'Lotes à Veuda
ESTADUAL DIAS VELHO '

.

.

últimos lotes, na praia da 'Saudade, em Coqueiros,
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
Ui metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

Informações no local com o' snr..Gilberto Gheur. ' ,

EDITOJ.

ANO LETIVO DE 1955

Exames de Admissão aos Cursos Gtnasíal e Normal

Inscrição: Dias lO, Ll , 12 de fevereiro.

Realização: 'Días 14 a 18 de fevereiro.
Exames do Artigo 91

Inscrição: de 10 a 9 de fevereiro.

Realização: de 15 a 27 de fevereiro.
Exames ele 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal

Inscricão: Dias 1° a 4 de fevereiro.
Rl!a1iz�ção dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5

de fevereiro,
Realízação dos exames de 2a. época: Dias 7, 8 e 9 de

fevereiro.
Matl'Ícula: Cursos: Ginasial, Colegial-e Normal de 24 a

28 de fevereiro.
É obrigatória a apresentação da caderneta.

Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.
'

José Warken Filho - Diretor.

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES E� CARROS PRóPRIOS

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terrro

Deposito:
Rua conselheíro Marra n. 135

Fones: 2534 - '2:535

Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

FILIAL: SAO PAULOFILIAL: CURITIBA

Avenida do Estado 1666/'?6Visconde do Rio Branco

(932/,36)
Telefone: 37-30-91

Telefone 1230
São Paulo - Capital - Sk".

Endereço Telegráfico:
-

Sandrade e Transpoli8
-o-

Endereço Telegráii.c:l
.

Santidra e T.ranspolis
-o-

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

Vende-se 1Escoll Profissional Feminina
,

de Florianópolis,

MATRíCULA - 1955 SENAIVende-se .um amplifica-,
dor de Som com Microfone,
Toca-disco e Alto-�te.
ótima aparelhagem para
Barraquinhas, C o m f. i o s,

Bailes, etc.
Informações à Rua 7 de

Setembro 21 com o Sr. Acy
J .. Santos. I· "dil1.lli

'1;"'I':<""'"ro

10 ano - dias: 8, 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, das 9
ás 12 horas

2° ano r- dias: 13, 14 e 15 de fevereiro, das 9 ás
12 horas.

Documentação para efeito de matrícula:
1. Certidão de �dade (15 anos até 31 de julho de lS55)
.2. Atestado de curso primário completo

.

3. Das candidatas casadas exige-se a certidão de ca-

samento.
�

,

, .' ..Dia 1°. de março apresentação das professoras
na Escola.

COMUNICADO

o Departamento Regional do Serviço Nacional de A

prendizagem Industrial de Santa Catarina (SENA!) torna

público que ao Exame de Seleção à ESCOLA TÉCNICA DE

INDúSTRIA QUíMICA E TÉXTIL, a que se submeteram 22

candidatos, foram aprovados os abaixo relacionados: João
Medeiros de Santiago, �andir Meller, Roland Dohler, José
Lídio de Souza, Mário Cardoso da Silva, Oscar Ricardo Gou

lart, Antônia Mendes Freitas e Walmy R. dos Santos.

Florianópoli8, 24 de janeiro de 1954.

o MELHOR JURO'�
Distribuidor

5·%.
" .',' -,

Florianópolis, 29 de janeiro <de 1955,
c- RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli..

Cora Batalha da Silveira, Diretora

Coqueiros Praia, Clube J .
!

, I
�_"I

Vende-se
-:

.,.
, '-,'

.. : , ,
:�

DEPOSITOS· POPULARES,
.

BANCO.' AGRíCOLA.'.

-/ -

�

AVISO IMPORTANTE
AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO

Comunico aos senhores associados proprietários e

ótima residencia, completamente nóva, em São José, contribuintes, que, a partir do próximo dia 10 de feverei
com. todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçôsa 1'0, li entrada �as ·dependencias do proximo dia de feverei
sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho coonple- ro, a entrada nas dependencias do club fica condicionada
to,' grande área para redes que serve tambem para côpa, socíados quanto para seus dependentes.
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito, As carteiras serão encontradas no Salão Record, com
situada. em chacara com 27 metros de frente e 130 .de. o Conselheiro do club, Sr. Osvaldo Goulart, o qual pres-
fundos até o mar. r' tará maiores esclarecimentos aos senhores associados.

Confortavel casa para caseiro' recen-construida. Inicio da entrega: 'Dia 1 de fevereiro.
Chácara toda plantada e cuidada.

.

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e CID ROCHA AMARAL - �esidente
luz. ,

Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas nO 194,'
parte da rua já calçada.

N. B. Facllita-se o pagamento,
Tratar á rua Martinho CaUado n.

pitaL

A Loteria do Estado' necessita nomear Agentes' nas
seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E OR
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do

Estado, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380, Florianópolis
S. C". dando referências e informações sobre os elemen
tos de trabalho que dispõem.

RUA TRAJANO; ·16 .

'-, -,

fLORIAN6pOLlS' .:

ek,

Vende-se LI'RA TENIS CLUBEUm piano marca "Bentley"
<Inglês) novo.

Uma mobília de copa (me
sa elástica, guarda-comida e

seis cadeiras)
Rua: São Jorge 23.

Dia 29 - sabado - Grandiosa Soirée Carnavalesca
promovida pela Rainha do 'Lira, senhorita Valeska Vie
gas.

Reserva de mesa na Joalheria Muller Cr$ 50,00

I

Aulomóveis15 nesta Ca

to! .Aceíto encomenda de qualquer tipo de carro, marca,
ano etc.

Informações Rua Rui Barbosa 124. 'C·lube R� fi de Janei�o
ESTREITOVe,nde-se

'Vende-se um lote de ter- VENDE-SE
reno na Vila CeI. Lopes: Vende-se terrenos situados á rua JOA�UIM COS'l'A P "-as d A I

..

Vieira. (na Agronômica), próximo a Zona residencjal do 50 Dis- ' ey
.

e U omovels
Tratar com o sr. Dante trito Naval.

'

.. Aceito encomenda, enviando diretamente do Rio de

..
B

..

on�tti no dep.?SitO_d
..
a Rita

..

'
,Tratar com ? S.,. r. Abílio co.sta, no Cartór-io do Crime, Janeiro. Qu.al�uer tipo d? carro .

<l,\ian� da Navegaçao.. Hoep- I,ºma rua Uruguáí, ?O. 11: ... . . L ..I,. _

Informações Rua .RUI Barbosa
:.�. -

(

O dia 29 de Janeiro grandiosa soireé com inicio as

, 22, horas quando será dado Q ."Grito de Carnaval" de

1955. MeSfts a reservar com o sr. Lidio Silva.
Avisamos aos ars. socios a apresentação io talão

correspondente ao mês de Dezembro .

. A Diretoria

.;,.-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_o_,o_ta ao· Covo_'n.a4o�
'. .�

A As_oclaoã� çom.erçlal· 8 lodustrla, d8 .JolovJII� retruca a um discurso do sr, I Irloeu BorobaDseu .

(Contm��çao_ da la. pág.) I prIr. as obrigações as- para a.. movImentaç�G I do.
aSSIm 'tivesse ela custado

. colha dependendo da XII) - Cópia do Decreto, Ludovico Balthazar Buschle

As sspeoíftcaçóes para �a�- sumidas no contrato; das turbinas, que pernu- Cr$ 34.806.300,20 conforme aprovação do em- n. 20.358, autorizando a Am- Adhemar Garcia

culos e�táticos e materIa�s d) Nos demais casos es- tirá o aumento futuro declara o exmo. snr, Gover- préstimo. pliação da Usina' do Braci- Jorge Parucker Junior

obedecerao as normas Bl.'aSl- tipulados nas leis e re- da usina para 47.000 ca- nador do Estado ("A NOTI- VIII) _ Especificações Téc- nho. Edgar Klein.

leiras em vigor.
�

guIamentos em vigor; valos". CI,I\", de 10-12-54). nicas (Ampliação da Joinville, 12 de Janeiro de Wittich Freitag

V) _ APRESENTAÇAO DAS Se por qualquer desses mo- O Decreto Federal n. ..... outra circunstância, que Usina Bracinho) 1955. Antonio Budal Arins

PROPOSTAS tivos o contrato for rescindi- 20.957 de 8-1-"46 - outorgou não pode deixar de ser res- Concorrência para o Pela ASSOCIAÇãO COMER- Ovidio Pereira da Silva

As propostas deverão ser do, a Empresul &Qmente terá à Empresul concessão para o saltada, é a de que o KWH fornecimento do e- CIAL E INDUSTRIAL DE Roberto Stein

entregues na séde da Empre- a obrigação de pagar ao con- aproveitamento progressivo fornecido pela Usina de Ca- qUipamento mecãní- JOINVILLE Ernani Lopes
sul até às dezesseis horas do tratante o valor dos serviços da energia hidráulica do Rio pivarí à Empresul custa pre- co e elétrico. Hans Lange

dia 15 de fevereiro de 1949. já executados e a caução fi- do Júlio mediante a deriva- ço superior ao que ésta ven- IX) _ EspecificaçÕes Téc- DIRETORES

I
Werner Manteufel

As propostas deverão estar cará pertencendo a Empre- ção de suas águas pata o de ao consumidor, tornando- nicas para execução Adhemar Garcia Ervino Doerlitz .

encerradas em dois' envelo- sul, como indenização paga Rio Bracinho. a, assim, uma Emprêsa .de- das obras 'no Rio do Jorge Parucker Junior .
Affonso Koentopp ....

pes, contendo o primeiro, o pelo contratante. Como pela Resolução do fi'citária sob o imperativo Júlio e Usina do

envelope "A", os doeumen- Se as obras forem paradas CNAEE n. 620, de 9-10-950 a de se vêr forçada a elevar as Bracinho.
tos de habilitação da cláu- ou não terminadas por con- Empresul foi autorizada 31 tarifas atuais para fazer X) - Memórias e 01'-

sula I, e o segundo, o enve- veniência da Empresul o con- ampliar a Usina do Bracmho frente ao referido ônus, camentos � (Projé-

lope "B", a proposta prõpría- tratante receberá o paga- mediante a ínstalaçáo de enquanto que a ligação dos to de" aproveitamen-
mente dita, bem como o e· mento dos serviços executa- duas unidades geradoras. de rios do Júlio e do. Cubatão to das águas do Rio

ventual projéto alternativo. dos, bem como a caução e 10.000 HP, a mesma Erriprêsa, alcançaria o potencial hí-
. do Júlio, desviadas

VI) _ CLASSIFICÁÇãO mais 10% do valor dos ser- com o requerimento de ..... dráulico garantido de 47.000 para o vale do .Rio

DAS PROPOSTAS viços não realizados, como 31-3-51 solicitou ao snr. Mi- cavalos sem necessidade de Bracinho e da am-

Recebidas as propostas e indenização paga pela Em- nistro da Agricultura a COl1- aumentar-se o preço do pliação da Usina

encerrada a concorrência, os presul. cessão do aproveitamento da KWH, o que representaria Bracinho.

envelopes "A" serão abertos 1949. energia hidráulica do Rio um marcante fator de eneo- Xl) Concessão para

pela Empresul e dentro de 5 XII) _ JUIZO ARBITRAL Cubatão e que fosse decla- rajamento a -novas Inícíatí- aproveitamento pro-

dias será julgada por esta a Em caso de divergência rada de utilidade pública a vas e à ampliação das atuais, gressivo da energia
habilitação dos eoncorrea- na interpretação de qual- bacia hidrográfica do/mesmo bem como de desenvolvimen- Hidráulica do Rio

teso quer das cláusulas do centrá- Rio à 'montante dO Salto to econômico do Estado, ao Cubatão (Requeri-
Depois dêste julgamento, to ou em casos por ventura Grande. mesmo tempo que possibilita- mento do Exmo. snr.

as propostas contidas no en- omissos, será a questão sub- E' de notar-se que, em ria produção industrial a Ministro da Agrícul-
velope "B", dos concorrentes metida a um [uízo arbitral, 1949, a pedído da Empret:ul, menor custo e de Jórma a tura).

habilitados, serão abertos e constituido por um repre- foi instalado no Rio Cuba- que a indústria eatarínense XII) - Plantas para exe-

as demais propostas serão sentante da Empresul, um do tão pelo 3.0 Distrito da Di- estivesse habilitada a con- cução das. obras pro-

'devolvidas aos proponentes contratante e um terceiro visão de Águas, com séde em correr vantajosamente nos jetadas no Rio do

ainda fechadas e juntas com nomeado pelos dois prímel- Curitiba, um Pôsto Fluvlúmé- mercados internos e exter- Júlio e Usina Braeí-

-as respectivas cauções. dos. tríco e Pluviométrico, base- nos. nho:

A Empresul se reserva o Para as questões que sur- ando-se na medição feita por 3. - Ficam, assim,.e com a) Casa das válvulas

direito, de, a seu critério e girem entre os.contratantes esse Pôsto a capacidade das o maior acatamento a digna Planta.

independentemente de motí- é eleito o fôro da Comarca águas a que a então Diretoria pessoa do exmo. sr. oover- b) Terrenos Bracinho e

vação, recusar qualquer ou de Joinville. da Empresul referiu .. se em nador do Estado, responâidas Piraí - Planta de si-

todas as propostas, sem que 1949 seu relatório e projétos,. con- as asserções que expendeu tuação.
fique responsável por quais- Joinville, 12 de Janeiro de testados pelo Exmo. Si". 130- contra a ASSOCIAÇãO CO- c) Reprêsa Rio do Júlio

quer despêsas ou indeniza": EMPRESA SUL BRASILEIRA vernador do Estado na rere- MERCIAL E INDUSTRIAL - Casa do guarda.
ção. Nêste caso somente as DE ELETRICIDADE S/A. rida sua exposição. DE JOINVILLE. d) Barragem Rio do Jú-

cauções serão devolvidas aos xxx As medições, tanto do Rio 4. - Para que não se [ul- lio - Perfil transver-

proponentes. Quanto à ampliação das do Júlio. como do Rio Cuba- gue que a Associação prece- sal.

VII) _ CAUÇãO obras estendendo-as à deri- tão, feitas pela Dívísâo de deu levianamente nas atítu- e) 2a. tubulação tsrací-

O concorrente escolhido vação do Rio Cubatão tam- Águas, não podem- deixar de des que assumiu em face do' nho - Braçadeiras de

deverá assinar o contráto de bém a Empvêsa Sul Brasilei- constar dos arquivos da Em- racionamento de energta ferro chato.

empreitada no prazo de 10 ra de Eletricidade S/A ela- .

presul. elétrica, ficam à disposição f) Usina Bracinho - .:..;ála

(dez) dias. Caso contrário a borou projeto e orçamento A primeira etapa do pro- das prezadas firmas associa- de Máquinas.
sua caução será perdida e circunstanciado, cujas obras [éto, que, em 1951, reunia RS das, às segundas-feiras das g) Bacia do rio Bracinho

pertencerá à Empresul. As- seriam realizadas em contí- obras de ampliação da Usina 20 ás 22 horas, os seguintes Rio do Júlio.

sinado o contráto, todos os nuação a do Rio do Júlio. do 'Bracinho e derívaçâo dos documentos que poderão ser h) Rio do Júlio - Peri:!

concorrentes receber.ão em O projéto de ámpliação da cursos dos Rios do J!ílió c consultados na séde social: do sub-sólo pelo eixo

devolução as suas cauções, Usina do Bracinho dividia-se Cubatão, estava orçada em !) - Cópia do Decreto, da barragem e planta.
As cauções não vencerão em duas partes: Cr$ 93.000.000,00 (noventa e to, n. 20.357 de 8 de i) Tunel do Rio do Jú\!O

juros. a) _ Obras civis três milhões de cruzeiros), janeiro de 1946 - DQ Perfil longitudinal.
O valor da caução para a b) _ Maquinária assim compreendidos: Govêrno Federal - j) Projéto da 2a. tubula-

garantia da execução do con- As obras civis constavam a) Ampliação da Usina Concessão' do apro- ção Bracinho.

tráto será de 2% (dois por do desvio .das águas do Rio Cr$ 20.000.000,00 veitamento do rio do k) Usina Bracinho - Per-

cento) sôbre a valor dêste, do Júlio, cujo volume mini- b) Derivação do Rio do Júlio. fil longitudinal da Tu-

quantia essa que será depo- mo, em época de estiagem, Júlio Cr$ 28.000.000,00 II) ...:... Requerimento da bulação L

. sitada nos cofres da Empre- eleva-se a 1 (um) metro c) Idem do Rio Cubatão Empresul, dírígído ao

sul, no áto da assinatura do cúbico por segundo, para as Cr$ 43.000.000,00 Coronel - Presidente .

contráto, podendo a mesma bacias do Rio Bracinho, d) Sub-Estações de Join- do CNAE, solicitando

ser �restada em �pólices fe-, constando
do pro.jéto .

então ville Cr$ 2.000.000,00 e autorização pata a I Cal Rodrigo Olá
deraIS ou estadoaIS de San.. aprovado pela DIretOrIa, o seriam 'concluídas as duas instalação de duas II.

•

ta Catarina.
..

,seguinte: primeiras em dezoitos meses tcu.rvbi.nas de 10.000 vlo é O novo
A caução do contratante se "O desvio das águas será e a terceira em vinte e qua ..

rá devolvida a este, quando feito por um túnel de .. tro mêses. lI!) - Cópia do Edital de m·lo,·'strQ
terminadas e aceitas as obras 1.206 metros construido As dificuldades na obten-, Concorrência para a- •

contratadas, sem juros. entre as duas bacias, 'ção de um empréstimo para o pr�sentação das pro-

. VIII) _ PAGAMENTOS com 3 ms. de diâmetro. financiamento das Obras Ci-
. postas para a Am- RIO, 31 (V. A.) - O coro-

. A Empresul fará mensal- Para acumulação' das vís, impediram fossem as pliação da Usina do nel Rodrigo Otávio Jordão

mente o pagamento em di- águas na bacia do rio do mesmas iniciadas por oca- Bracinho e Deriva- Ramos foi nomeado, ontem,

nheiro das obras executa- Júlio, levantando-lhes o sião da encomenda do novo ção das águas do Rio Ministro da Viação, em su-

das, conforme as medições e nível, será construith maquinário da Usina Braci- do Júlio (Barragem bstituição ao engenheiro Lu-

pelos preços unitários estipu- uma barragem de con.. nho, - ou seja a 23 de Se.. e Túnel). cas Lopes, que se exonerou

lados na proposta. As folhas creta armado de 150 me- tembro de 1949, com o prazo IV)' - Cópia da Consulta do cargo em çara.t.er irrevo-

de medição serão elaboradas tros de largura. de entrega de 24 mêses. .. para o fornecimento gável, não' cedendo ao aptlo

pelo contratante e verif!ca- As águas dos rios do Jú- O maquinário foi adq1.!rido do Equipamento Me- de que desisitsse da irrevoca-

das pela fiscalização da Em- lia e Bracinho, juntos. para pagamento em quatro camco e Elétrieo .bilidade feito pelo preSidente

presul. Os pagamentos serão darão o volume de 3m3 prestações iguais, tendo si- necessário à Amplia- Café Filho.

efetuados até o dia 15 do mês por segundO. do pagas as duas primeiras ção da Usina. O coronel Rodrigo otávio,

seguinte ao da medição. A Emprêsa já terminou com os recursos ordinários V) - Cópia dos Orça- que foi o emissário do SI'. Cá-

IX) _ PRAZOS os estudos e o projéto da própria Empresul, sendo mentos para a Exe- fé Filho para demover o sr.

As obras cleverão ser ini- dos desvios das águas do de notar que a Diretoria de- cução das .Obras, in- Lucas Lopes, ante-ontem, e-

cladas dentro de 30 dias após rio Cubatão, para as nas- missionária em agôsto de clusive as do rio xercia, ultimamente, a3 fun-

a assinatura do contráto e centes do rio do Júlio. as 1951 deixou à que lhe suce- Cubatão, cujos os ções de subchefe do Gabinete

terminadas dentro de 18 me- quais.em termo de estia':' deu os necessários recursos estudos e plantas já Militar da Presidência. da Fe ..

ses após a data do início, sal.. gem, atingem o volume financeiros para o pagamen- se achavam concluí ... pública e se tornou figura

vo imprevisto de força maior mínimo de 4 metros to da terceira prestação, co- dos, e' do custo da conhecida na ocasião da pas-

reconhecida. cúbicos por segundO. mo se vê do último relató- maquinária. seata dos médicos ao Catete

X) _ MULTAS O desvio dessas águas rio de 30 de agôsto de 1951, VI) - Cópia da relação quando mandou dissolver

Si o prazo de 18 meses fôr será feito por gravidade' daquela Diretoria. �/ ção das propostas a- "de qualquer maneira" a

excedido,. o contratante pa-' em tubulacão de 3 kms. A Diretoria, que em 1951 presentadas' para o concentração de funcionúrio,

gará à Empresul a multa de de extensão, com 2 me- sucedeu à que- projetára as fornecime n t o da que anoiteceu à porta do

Cr$ 100.000,00 por mês de a- tros de diâmetro. obras de ampliação da Usina maquinária e cohs.. Palácio na obstinação de OU-

trazo. A multa será deduzida Os trabalhos prelimina.. Bracinho e aproceitamento trução das obras do vir a palavra do Chefe . do

da caução do contratante. res para a execução das dos rios do Júlio e Cúbatão, Rio do Júlio. Não es- Govêrno sôbre a sorte do pro-

Os casos de força maior da óbras do rio do Júlio, J:i substituiu referido projéto tão incluídas as 0- jeto 1.082.
\

Cláusula anterior, somente foram iniciados por ad- pela linha de ligação JARA- bras do Rio Cubatão. TÉCNICO EM TRANS-

serão considerados para o ministração direta dos GUA' DO SUL a FLORIANO'- porque a sua execu- PORTES

cálculo de multa. técnicos da emprêsa. e. POLIS, numa extensão de ção dependeria de Segundo elementos divul-

XI) __ RESCISãO DO estão adiantadas, corno 147 quilômetros, e que, orça- novo empréstimo, o gados pela Agência N::.>.ewnal,

CONTRATO construção de estradas da em Cr$ 3Q.000.000,00 ul- qual seria consegui- o novo Ministro da Viação

Considerar-se-á pela Em- de acesso a boca do tnnel trapassou a Cr$ 60.000.000,00, do depois de obtido o "é um técnico em (lU�3t5es

presul rescindido' de pleno e preparo do terreno pa- segundo consta. já requerido ao Ban- de transportes e exercia, ulti-

direito o contráto, indepen- ra a futura barragem. E' de notar-se que a Dire- co do Brasil, no valor mamente, as funções de sub-

dentemente de interpelação Depois de concluídas as toria demissionária em 1951 de Cr$ 35.000.000,00. chefe do Gabinete Militar da

judicial, salvo motivo de óbras do desvio do rio do projetou e executou a liga- VII) - Cópia do parecer Presidência da República.

fôrça maior plenamente jus- Júlio, o projéto prevê ação CAPIVARI-FLORIANO'- técnico do �ngenhei- Oficial da arma de Engenha-

tificado: construção de uma bar- POLIS, na extensãQ de 118 1'0 Soeren Soerensen, ria, é ainda engenheiro civil

a) Si o contratante não ragem de. acumulação e quilômetros, nos limites do opinando sôbre a es- e poss�l 9s cursos da Escola

iniciar os serviços no regularização no quinto' que foi orçado, isto é, colha das propostas ,Superior de Guerra e de Es-

prazo estipulado; salto do rio Bracinho,' Cr$ 17.000.000,0.0, e a rêde de apresentadas pelas tado-Maior. Na Escola Supe-

b) No caso de interrup- com 10.000.000 m/3 de distribuição de Florianópolis firmas "Brown-Bo- rior de Guerra era o encar ..

ção dos trabalhos por capacidade, em concret� em C,r$ 6.000.000,00. veri" e "Escher-Wi- regadO do estudo dos pl'oble-

mais de 15 dias, por armado. A ampliação da Usina Bra- se". Com relação as ma� relacionado.s com o 8is-

parte do contratante; Executadas as óbras ci- cinho, inclusive a aquisição propostas para a tema brasileiro de transpor-

c) No caso de falência ou vís ficará a nova usina, do respectivo maquinário, foi constrúção das obras teso Foi, ainda, comandante

de manifesta- impossi- isto é, com a ampliação

I'
orçada em Cr$'. 20.000.000,00 do .rio do J}Ílio, ao: .Qo,2° Batalhão FflrroviáDo,�

bilidacle, por parte do com �olume dágua mul�o (relatório. publicadO a pesar de já estuda- nó Sul, sediado na cidade lJa-

cOl1tratante, de cum _ superIOr. ao neces(;ano 1-9-51) nao se compreenden- das, estava a ilua ,es- ranáense de Rio Negr0".

.. ':\

Florianópolis, Terça-feira, l° de Fevereiro de 1955
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IAcoar.· confirmou o
aumento do. preço da carne

"':I'ii?,ú�dJl
d) MIÚDOS:

Língua uma 22,00
O Presidente da Comlssâo Fígado kg. 20,00

de Abastecimento e Preços no Coração um 20,00
Estado de Santa Catarina, Rins par 9,00
usando das atribuícôe- que Dobradínho (fato kg. 10,00

.

lhe contere a Lei Federal n. e) DO MARCHANTE 'DO
1.522/51, e, VAREJISTA:

'

CONSIDERANDO o que li- Carne em quarto no Mata
cou deliberado em Plenário douro, kg. Cr$ 18,00.
em sessão de 18 de janeiro de MIÚDOS:
1955. Língua . . . . . . .. uma

.

20,00
RESOLVE: Fígado kg. 17,00

Art. 1° - Fica estabelecida Coração um 17,00
para o município de Floria- Rins par 7,00
nópolis a seguinte tabela de Dobradinho (fato) kg. 8,00
preços teto para a venda aos Art. 2° - A carne de 2a e

consumidores de carne boví- do tipo "popular" de tôdas as

na: rezes destinadas ao Matadou-
a) Carne de la s/osso a 1'0 Municipal, será única e to

Cr$ 27,00 por Kg. com o má- talmente vendida no com

ximo de 10% de contrapêso, partimento n. 1 (um), do cí
(tatú, filé, colchão, alcatra, tado Mercado.

lombo, posta e patinho). Art. 3° - Fica proíbida a

b) Carne de 'la e/osso a veneta de carne verde moida
Cr$ 21,00 por Kg'. no máximo nos açougues e Mercado PÚ-
25% de osso, (tatú, filé, col-. blico desta Capital.
chão, alcatra, lombo, posta e 'Art. 4° - Esta Portaria en-

patinho). trará em vigor na data de
c) Carne de 2a tipo "po- sua publicação, ficando revo ..

pular" a Cr$ 13,00 por Kg. gadas as dísposíções em con ..

com no máximo de 25% de trárío .

osso, (peito, costela, pescoço (Ass.) Enedino Batista Ri.
e rfalda). beiro - Presidente.

PORTARIA N. 2/55

Aiénas oito senadores
.

conseg",iram reeleger-se,
RIO, 31 (V. A.) - O :i:'TB dores; o PSP, 3; o PL, 2; o

arrebatou da UDN o segun- PTN, 1; e o PSB, 1.
do lugar na representação. do A renovação dos senadores
Senado, elegendo 16 senado- se efetuou em dois terços dos
res enquanto a UDN não terá representantes, conforme
mais de 13 representantes. O dispositivo constitucional. A
PSD manten,do a sua posi�ão penas 8 senadores consegui
de majoritário terá 23 repre- ram se reeleger, sendo de 34
sentantes. O PR terá 4 sena- o total dos novos.

Na festança de ontem só faltou uma coisa!
Que foi?
Motivo!

xxx

Faltou ainda outra coisa!
Que foi?
O interêsse popular.

xxx

Festinha difícil poderá ser a outra.
Que outra?
A de 31 de janeiro de 1956!

xxx

Os pontos centrais das comemorações de ontem
, devia ser a inauguração ...
Das centrais!
Ou das estradas pavimentadas!
Ou da baixa dos generoso
E dos impostos.'
Mas tudQ subiu.
Daí o símbolo: foguetes. Sóbem, brilham mira
bolantemente por alguns instantes e depois es

�O\�ram e se acabam. Deles só restará o custo!
xxx

Foram esses alguns comentários ouvidos ohtem.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


