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Acordo Brasil-.Argenlina Sô�re Venda de Madeira
'" F!���O���·;

Celebrado entre a Direção Nacional ai Indiiltrias e Comer-
ciai Imobiliária e Financeira da Argentina e 1) Instituto
Nacional .do Pinho�-- A entrega do Protocólo.

RIO, 10 (V, A,) - Realizou-se, ontem, à tarde, no ga
binete do ministro do Trabalho, a entrega do protocolo a

que se refere o acordo celebrado entre o Díreoào Nacional
de Indústrias e Comercial, Imobiliária e Finan�eira da Ar
gentina e o Instituto Nacional do Pinho, relativa aos ne

gócios de compra e venda de madeira do Brasil e Argentina,
O texto do acordo, que é longo e se compõe de 17 pá

ginas datilografadas, .em português e espanhol, prevê a

exportação do pinho brasileiro para aquela nação irmã, ne
mínimo, de cinquenta por cento do seu total, porcentagem
esta estimada em cerca de d uzentos milhões de pés qua
drados' para serem negocítidos durante o ano corrente de
1955,

As' compras serão realizadas sem outras limitacões se
não as que estão previstas no acordo, comprometendo-se
entretanto as duas nações, pleos seus orgãos competentes:
a iniciar imediatamente as operações comerciais, nas se

gutntss proporções:
Costa do Atlantico, Rio Grande do Sul, Santa Catari

na e Paraná - setenta e cinco por cento; - Fronteira, ser
ra do Barracão, Dionisio Cerqueira e Santo Antonio - cin
co ])01' cento: Alto Paraná e Foz do Iguaçu - nove por
cento; Vale do Rip Uruguai, São Borja, Santo André, Uru
guaíana, Passo de Los Libres, Barra do Quaraí, Monte Cas
telo, Federacion e Concordia - onze por cento. As propor
ções acima, porém, poderão sofrer alterações, mediante
entendimento prévio entre as partes interessadas ..

O acordo estabelece, ainda, o volume e a entrega dos
lotes adquiridos, a falta de regularidade nos recebimentos

RIO, 10 (V, A.) - Faleceu das cotas em 'cada um dos setores acima mencionados. Ou
na madrugada de ontem no tra clausula importante é a que -se refere aos tipos e com
Hospital da Beneficêncía primentos da madeira destinada à Argentina, especírtcan
Portuguêsa, onél� se encon- do detalhadamente, os tipos das tábuas, pranchas, vígotrava desde o mes de dezem- tes e pranchões.
br? último, o jornalista e es- I Quanto aos preços, o acôrdo fixa 03 mlnímos estabele
crítor Pedro Chermont, do cidos pelo Instituto Nacional do Pinho, que serão os se

�cuadr� ded cOMlabohr��ores do guintes: por mil pés quadrados, rob República Argentina:
orreio a an, a , em qt�e Atlantico, madeiras brutas, valor-fob, cento e trinta e dois

��gUldarmente a�sll1advaf�ate- �ólares (qualidade 1 e 2); idem (madeíras compridas),
rias e economia e .e inan-} idem, cento e trinta e sete dólares (qualidade 3); Frontei
cas com o pseudommo de ! ra, (Barracão, e Cerqueira), valor fob, oitenta e um dóla
:'Gylseara". res (qualidade 1 e 2); sendo cinquenta e nove a de 3.a qua

Iídade.
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Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Fevereíre de 1955

Os jornalistas cariocas impedidos de . visitar o «AugustuS»
�4mpr8Dsa não) bradava por ordem do. Comandante Aohlle DaDes .

RIO, 10 (V. AJ - Os re- tilidade do capitão Darmas, Brasil, o que não chega a ser contrabandos no citado tran- 'navio de numerosos visitan

porteres acreditados junto à do "Augustus" a não ser os novidade pois a turma da satlântico. ., I tes italianos, que foram
Polícia Marítima toram na rumores que recolhemos no busca da guarda-morta, che- E' estranhavel, ainda, que

I
transportados pela lancha

manhã de ante-ontem mal- cais de que o navio traz um fiada pelo fiscal Bonilha, já o capitão Darmas não tenha da Agencia Italmat, consíg
tratados e impedidos de tra- �rande .contrabando para o tem apreendido numerosos impedido a entrada no seu nataria do barco neste porto.
bulhar a bordo do transa- ,·.w � ·/iIj .,..·_...- ...,..· ·.-.- ..,.fiiõ-,.,..._·_·.-w- ...,....- �..�•._.. ,

..·_ •
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Manob·ras· da_ Esquadra Brasileira· , J���R����O
Quando, regressava bouve quasi uma trauedla.
Atos de' solidariedade e coragem.,
Assim são os nossos Marinbelros.

EXONERAÇÕES
RIO, 10 (V. A..) - O pre

siGiente da República assi
nou decreto na pasta do Tra-

����od::������� �:rr7t��� ·pfRONS
...

ÜSpÉNÔER�r�Âs·�illBVENCOESM'elo Amapá, Estados de Am�- BUENOS AIRES, 10 m. PJ blicado pelo boletim' oficial
z�nas, Goiás, Piauí, Ceara, _ O govêrno argentino ado- os identifica como ArsênioRlO Grande do Norte, Para.í- tau medidas, hoje, para su- Seago, Juan Sãntos Gaymorba e Alagoas. J primir as subvenções às esco- e José Alumni. O govêrno

-------------------------- las particulares, a maioria ainda adotou uma série de

.N O, t u I a s
das quais são administradas medidas para retirar os pa
pela Igreja Católica. O total dres católicos dos seus car-
das subvenções em tempos gos no setor educacional. Es
passados, subia a 80 milhões tas medidas foram adotadas
de pesos por ano. O Ministé- elepois que o preSidente Pe
rio· de Educação deu ordens ron pronunciou um discurso,às escolas que recebem auxí- a 10 de novembro último, a
lio a provarem novamente cusando elementos elo clero
seus direitos a receber sub- de subverter o seu reg·ime.
venção. Alguns prelados cq-
tólicos declararam que sa - EM VISITA
biam, desde algum tempo, RIO, 10 (V. A.) - Esteve
que se privaria de auxílio as ante-ontem com o sr. C:tfé
escaias católicas. O Ministé- Filho, no Palácio Rio. Negro,
rio de Educação tambem ado- em Petropolis, o embaixador
tau medidas para eliminar a de Portugal no Brasil diplo
influencia do clero 'em ques- mata f\ntonio Faria. O obje
tões educacionais. Três sa- tivo da visita: tratar de va
cerdotes, que prestavam ser- rios assuntos que se relacio
viços no Ministerio como ins- nam com a ida do chefe do
petores do ensino, foram

e-, executivq a Portugal em
xonerados. Um decreto pu:- março vindouro. '

submarinos, os exercícios in

............�...................................................... terrompiclos.

Edição de hoje - 8 páginas

tlântico italiano - "Augus
tus". O capitão Darmas, do
citado barco, aos gritos de.

"imprensa não", afastou os

jornalistas do portal, apesar
dos protestos dos rapazes dos

jornais.
Pediram-lhe explicações,

mas o oficial alegava apenas

que cumpria ordem de Achi-

1e Danes comandante do

"Augustus", A reportagem
objetou que estava a serviço
dos jornais, mas essa adver
tencia não produziu efeito.

Para não cairem n'agua, pois
os tripulantes do "Augus
.tus", segundo informa o ves

pertino ·'A Noticia" os em

purravam, tiveram que tor

nar à lancha da polícia Ma

rítima, desistindo de reco

lher entrevistas dos passagei
ros que chegaram a esta ca

pital.
O fato é sstranbavet; prín- foi arremessado ao mar. De

cipalmente porquê QS .jorna-,: inicio, 'o alarma pa!�lisou '11
listas são acreditados na Po- todos. Cessado o ereíto p1'O

licía Marítima. O comité de I duzido pelo impacto da notí

imprensa da Policia Mariti- da, a confusão foi geral até

ma dirigiu um ofício ao se- que a voz do comandant� da

hor Herbert Moses, presí- belonave ordenou a realiza

�ente da ABI e ao sr. Luiz (�ão da manobra destinada ao

Guimarães presidente do salvamento. Em poucos mi

Síndicato dos JornalIstas fiutOS o veloz e docil barco,

profissionais, relatdndo o fa- se acercava, do acidentado,

to e pedindo providencias. "plotaBdo" assim o local on-

Cumpre notar qüe não há de se debatia sobre as ondas

motivo aparente para a hos- o marinheiro já com as for-

RIO, 10 (VA) - Singrava ças esgotadas. Lançada a

a todo vapor a esquadra bra- baia salva-vidas, esta não

slleíra, durante as manobras pôde ser agarrada pelo ma

que acaba de fazer 'nas águas rinheiro. Exausto, o acíden

do nordeste, quando, em meio tado dentro-de poucos mínu
a um exercicio de ação ofen- tos poderia ser definitiva

síva, na rota Salvador- Reci- mente tragado pelas ondas

te, cerca das 21 horas, ouviu- revoltas.

.�e o grito: "Homem ao mar".

1
Exatamente nesse momen-

Do tombadilho do contra- to, quando nenhum outro

torpede i r o "Greenhalgh", recurso poderia salvar a vida

quando preparava uma das que aos olhos de todos pare

peças para entrar em ação, cia já perdida, o tenente ve

um marinhe.iro, arrastado loso, rapído e .decidido, a1"

bruscamente por um8r. onda', rancou os sapatos e a tuníca
e lançou-se nagua,

Soh a IUZ'�0S refl'et'ol'ps e a

expectativa dng'ústiíinte· da

tripulação, lutava o oficial
contra as ondas e o proprlo
afogado, que ao menor des
cuido poderia arrastar o seu

salvador.
Este porem, treinado nas

manobras de salvamento,
trancou suas pernas pela cin
tunl. do marinheiro e com

esse recurso tentava trazer o

afogado até o barco. ,

VOLTA REDONDA
,

..,

COlD aulonolDia política
RIO, 10 (V. A.) -:- Com a está assim con.stituido: Pre- vice-prefeito, Wilson de Pai

presença de altas autorida- feito,. engen�eIro Sando de va, funcionário da Compa

des do Estado do Rio, �o�_ll1S-' ,�lme!da, eleIto por uma co� nhia Siderurgica Nacional

talado, dia 7, o municlplo de llgaçao entre o PSD e PR, (PTB).

Volta Redonda, que, desmem-

brado do de Barra Mansa, al- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

cancou a sua autõnomia,

O
.

programa de solenidades

teve início com uma alvora

da, às 5 horas, com a parti
cipação da banda de musica

da Companhia Siderurgíca
Nacional, que realizou uma

passeata pelas principais
ruas da cidade. A's 9 ·l1oras,
foi celebrada missa campal
pelo bispo de Barra do Piraí,
dom José Coimbra, tendo

comparecida, além das auto

ridades, grande massa popu
lar.

Seguiu-se um desfile moto

rizado, com carros alegoricos
e com a participação do Mo

to Clube de volta Redonda,
ciclistas e automobi'listas.
Mais de três mil pessoas

compareceram à cerimônia
de instalacão do novo muni

cípio flun{inense, que foi

realizada no Recreio do Tra

balhador. Presidiu a soleni-

dade o juiz de Direito de

Barra Mansa, sr. Osvaldo Ro

drigues de Lima, que, a se

guir, deu posse ao prefeito e

aos membros da Câmara Mu

nicipal. Nessa ocasião, fala

ram o prefeito, o vice-prefei
to, vereadores e o bispo dOm

José Coimbra.
O primeiro governo do

município de Volta Redonda

CAMARA DOS DEPUTADOS
Escolhidos os líderes e vice··líderes

,RIO, 10 (V. A.) - Quase
todos os partidos já escolhe
ram seus líderes e vice-lide
res na Câmara. Poucos .são

Castro, Ari Pitombo e Nelson'
Omegna; do PRP - líder,
Luiz Compagnoni, do PSP -

líder, Arnaldo Cerdeira, vi

ce-líder, Muniz 'Falcão; do
PRT - líder, Bruzzi de Men

donça; e, do PTN - líder,
Emilio Carlos.

tOS que não o fizeram, entre

ÓS quais se inclui a UDN. A

Mesa já foi informada das

seg·uintes indicações partidá
das: do PSD - líder, Gusta- Os vice-líderes do PSD

estão divididos em duas ca

tegorias. Para assuntos poU
ticos, atuarão os senhores
Vieira de Melo e' 'Getúlio
Moura; e para assuntos téc
nicos o srs, Lopo Coelho e

Daniel Faraco. O sr. Gustavo
Capanema será uma especie
de coordenador e supervisor
da ação de seus quatro lide
rados.

'10 Capanema, vice-líderes,
Vieira de Melo, Getúlio Mou

ra, Lapa Coelho e Danie� Fa

taco; do PL - líder, Raul

Pila, vice-líder, Nestor Duar
te; do PR - líder, Artur

Bernardes, vice-líderes, Ma

nuel Novais /e Oliveira Por

tugal; do PTB - líder, Fer-.
nando Ferrari, vice-l.íder,
Rômulo Almeida, Josué de

SÃO PA�9.����M �!9. �ff�,�9as "Oo,o,as I
medidas determinadas pelo
governador Jânio Quadros,

Tropas de cavalaria foram

colocadas, ante··0l1tem, no

centro da cidade, principal
mente nas proximidades de

repartições públicas,
Acredita-se que a medida

ele precaução tenha
....
sido a-

no sentido de compressão da

despesa pública e estabele
cendo horário para o funcio
nalismo.

Cr$. 100

Os esforços do oficial não
estavam, porem, surtindo o

efeito. O naufrago dificulta
va as manobras e as ondas
não permitiam maior mobi
lidàde do oficial. Quando pa
recia a todos que o salva
mento tomava aspecto de
tragedia, dois marujos, sem

que entre eles ouvesse qual
quer combinação previa, ati
raram-se' rápidos sobre as

águas. Iam ajudar o compa
nheiro.

. ,

Depois de minutos de ten
são e expectativa, os três
conseguíram aproximar-se
da brancl1à, para isso arría-,

da, e não sem alguma difi
culdade galgaram-na e iça
ram o marinheiro. Estava a

manobra desalvamento con

cluída com felicidade. ·NovJ.
mente a alegria iluminava o

semblante de todos e a es

quadra, tomando outra vez o

rumo de Reci:(e, remlClaVa,
sob o troar dos canhões e' o
.ribombar -dos petardos anti-

-UM PEDREI,RO NA
PREFElTURA

RIO, 10 (V. A.) - Telegra
más chegados de São Paulo
contam que o sr, Jânio Qua
dros deverá nomear para o

cargo de prefeito das termas
de Lindoia o sr, Juarez Loio
lá, ptÍdreiro. de profissão, in
d1'Cado por seus correlígtoná
rios naquela localidade,

A quase-mesa-redonda de ante-ontem, na jo
vem e simpática Rádio Falecido Diário da Ma
nhã, foi suspensa, ex-abrupto. Se 0$ Secretá
rios estivessem levando a melhor, o jogo con

tinuaria, ..
A atitude do sr. Chiquito Mascarenhas não foi
mal recebida. S. S. saiu mais a Mario Viam\ do
que a Mister Elis.
E por falar no assunto, estranhou-se que o

ilustre Secretário de Segurança, no rompe
rasga, se apegasse à sua posição de magistrado.
As altas funções que S. Exª.. hoje desempenha
l).ão são mais de magistrado, mas administra-
tivas e políticas,

.

Se de magistrado ainda fosse sua posição, S.
Exa., por. evidente, não se sujeitaria a mJun
ções políticas, inarredáveis do cargo de auxi
liar de confiança do Governador.
Não permitiria, é claro, que da sua Secretaria
saisse a nomeação de um elemento ainda pro
cessado e expulso das fileiras da Policia Mili
tar, por incapacidade moral, para as funções
de sub-delegado de policia, com zona de influ
ência na onde delinquin!
Não temos queixas da atuação de S. Exa. Já o

diss,emos e repetimos, sem lhe prestarmos favor,
que S. Exa. tem agido honrada e corretamente.
A restrição acima apontada apenas é lembra
da para evidenciar que as funções de S. Exa.,
atuais, são de natureza politico-administrati
va, bem distanciadas das de magistratura.
O que está ocorrendo com a Prefeitura de Flo
rianópolis, já ocárreu, mutatis mutandis, com

a de Lajes. Nesta o Secretário de Segurança,
não.o atual, se intromedeu. Mas a decisão últi
ma foi a dos magistrados.
Essa. desavença, lamentáv,el, entre dois govêr
nós, peca pela base, isto é, pela estrada da
Base. O Prefeito, iniciando-lhe a pavimenta
ção, pôs o Estado em sinuca de bico, com a bo
la branca colada. Obrigou-o a fazer a sua par
te. E é isso, é essa coacção, que está doendo, O
povo - vox populi - pergunta: - Se não fôsse
o Osmar, o goVêl'no faria a estrada da Base?

Paraná e foz elo Iguaçu, madeira comprida, preço fob,
qualidades 1 e 2) cento e dez dólares; e qualidade 3, oi
tenta e oito dólares, Idem Porto Brttanía, (madeiras com
pridas) valor fob, oitenta e tres dólares para 3.a qualidade.

Ficou estabelecido que os preços sofrerão alterações,
quando se tratar de madeira, curta, bem como "reducões
para a madeira ele terceira qualidade. Os preços referidos
entendem-se fob nos portos de embarque ou pontos ele en
trega, determinados expressamente nó protocolo, livres ele
quaisquer gravames, a serem cobrados pelós armadores, a ,

título de taxa, seoretaxa, gastos em embarque, etc.
Outras especí

í

ícnçôes tazém parte cio importante acor
do assinado entre o Brasil e a Argentina, estabelecendo-se
normas sobre generalidades de preços de madeh-a, contra
tos pende.n.tes, forma de pagamento, taxa de embarque,
responsabllldade do Instituto Nacional do Pinho e o. ex
cedente ele quatro qualidades.

Riso da Cidade

Eu já te dissCt- Udenilda, . que não admito nada de
mesas redondas, de pratos· redondos, ele bolinhos
redondos! ! !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-0- ,O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS 'Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta .......•........ 2.656
Diário da T,ude 3.5791'

IA Verdade............... 2.010

C Imprensa Oficial 2.688

.,HOSPITAIS----�----------------------------------�\�--�---- Caridade:
(Provedor) .......•...... 2.314
(Portaria) :.... 2.036
Nerêu Ramos 3.831
Militar 3.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CB'AMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Serviço Luz (Reclama-
ções) 2.404

Polícia (Sala Comissário 2.038 _�' ..... _IPolícia (Gab. Delegado) .. 2.694
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l/ A"�. III
----.::===-:.-:..-�:.:.:.:..------------.----..---- Panair 3.653

\... , ' '. :_f1I!;,".. .. "",,;I\jl
;'">�'r�:J: A';��"::::::::::::!:l�?tE- ..... lJUfT#'ITE TODO DIA .1'FOT·OG·RAFIAS li���i��;�;·:::::::.:::::: :'.::: /"" �'" ."",r· nos VAPCJOS. ,�. ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS -

Lux ..

: .;,;:......
.... ..... 1 't�BATISADOS - ANIVERSARIOS E .REPORTAGENS EM �:fl�;��� :::::::::::::::: �:il� I ,)1

D�"II'tt··GERAL. La Porta 3.321

•
�

� _

� ."
R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O Cacique 3.449 � ,,\, / -o � •

Central 2.694

�/_' �

;;:-'11 '!0
""

"',""
I

� �. :', �I.'
S 'd Q -tas Sabados ESTADO". Estrela .....• � . .. .. .. 3.371

.=" ,egun as - uar -

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou pejo IIdeal ..........•......•.. 8.669,16 :15 horas' .

l' I f . 3022 .

.

E�'r.REITO ----:-- -"1" ,Para POI"to Alegre
ere one. . . ,

\ Di sque ,.......... 06 '. \. '11......." 't' ")<,,.
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íND%..I��-;.C·�·:C--";'::"J,":o"-O"R PROF�ISsfÔNALI D�. ROM�E�DUIEcSoBASTOS
' DR. JU:i�AUPITZ .

Dr. Vidàl Óutra' filhhf'I A Ex i!1terno c't 208 .enfermar!a I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇÁS
.'

. Com prática no Hospital São e Serviço de gaatro-entero logf a U
.

_

, DR I LOBATO I
DR. WALMOR ZOMER Francisco de �ssjs e na ellnta da S�nta Casa do �io ?e Janeiro C R�OS DE ESPECIALIZAÇAO NO.RIO DE JANEIRODRA. WLADYSLAVA, .,

GARCIA Casa do RIO de Janeiro (Prof. W. Berardinellt). PEDIATRIA NEO-NATAL _ DISTÚRBIOS DO RECEM-
.

W. MUSSI I FILa0 CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOSDoen as do aparelho resPiratório'/ Dlptomade pela Faculdade. Na- CARDIOLOGIA Austregesilo). PREMATUROS - TRATf'\,MENTO DA INAPETÊNCIA INFANTILe ,ç TUBERCULOSE cional de. Medicina d� Unlver- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater- (FALTA. DE APETITE) - TRATAMENTO !J:)A ENURESE NO-DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA '.

sidade do Brastl
_

reles, ,2� Te!. 2675. nidade V. Amaral. TURNA ZJ\f CRIANÇAS E A,DOLESCENTES __ DISTÚRBIOS
.

MUSSI j' DÓS PULMõES Ex-Interno P?r concurso da Ma Horanos: Segundas, Qu,,'rtas e DOENÇAS INTERNAS PSICOLOGICOS DA INFÂNCIA' _ ENFERMIDADES DA INFÃNj
1 ., d T termdade-Escola f'exta feiras: Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL "

-

FOt'm�d�I��1!'I�Il.C�ld:�:x Naclo- '(Serviço ddO. ProfL. Oc)távio Ro- Das 16 às 18 horas. Ifígado e vias biliares. Rins, ova- CONSULTÓRIO _ FELIPE SCHMiDT 38- MÉDICOS -

'I M dí
. IT· . I gista e rrgues ima Residência' Rua Felipe Sch- rios e útero. CONSUL'l'AS _ DAS 2 ÀS 5. HORAS:

.

CIRURGIA-CLíNICA na de e .icma, ISI� o
Ex-interno do Serviço de Cí rur- Idt 23 '20' d

I
C' Ité vu R' I CONSUL'I" S Cf ,>,"�"GERAL-PARTOS

" Tisiocirurgi�o do 'Hospltal Ne-
gia do Hospí tal I. A. P. E. 'f. C. TI111l '3002

- an ar, apto 1 - onsu 01'10' I or erre es

'ih, nOR,A MARCADA: FONE 3165
Serviço completo e especiali-' reu Ra�:n�s _, do Rio de Janeiro e. . 22. c' RESIDENCIA - 'l'ENENTE SILVEIRA 130 (FONE 3165) '.zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de .especlabzaçao pela

I Médico do Hospital de Das' 16 às 18 horas.. ATEl«DE CHAMADOS A DOMICíLIO
'

m modernos métodos de S. N. T. Ex-Interno e Ex-assls- Caridade DR NEWTON I Residência: Rua Bocaiuva 20.

�i�:�ó��iCOS e tratamento. tente de Círurgla d.o. Prof. Ugo I
DOENÇAS DE SENHORAS_. :::'<_0_n_�_:_3_4_5_8_. _

SULPOSCOPIA - HISTERO -I GUI�araes (RI?). PARTOS - OPERAÇOES b'AVILA
,DR MARIO WEN ISALPINGOGRAFIA - METAEO-· Cons : Felipe Schmidt, 38 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL .1'
-

LISMO BASAL Fone 3801 das 16,00 às 18,00 horas. I Doenças de Senhoras _ Procto- DHAUSEN ,
.. Radioterapia por ondas curtas- I Atende em _hora marcadaF Pela manhã atende dià-I Jogia _; Eletricidade Médica

I
CLrNICA MÉDICA DE ADULTOS IEletroc.oagulação - Raios Ultra 1

Res: Rua Sao Jorge 8 - one

I
riamente no Hospital de Consultório:, ,Rua Vitor Mei- E CRIANÇASVioleta e Infra Vermel�o. 2395.

,__ ._ _ • ,�aJ'i.dade. I"eles n. 28 - Telefone: 3307. Consultório - Rua João Pin- I. DR. JOSÉ MEDEIROSConsultório: Rua Trajano. n. 1, �A Resldencla: Consultas: Das 15 horas em to, 19 - Tel. M. 769.
10 andar - Edifício do Montepio.' DR. YLMAR CORR.e. 1 Rua: General Bittencourt n. diante. Consultas: Das 4 às 6 hor; '. VIEIRA'Horá'do: Das 9 às .12 horas - f ' CLí]'i;ICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú- _ ADVOGADO _Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 hO"1 Telefone: 2.692. Rua: Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2.812. Caixa Postal 150 _ Itaja!Das 15 às 18 horas - Dra. raso

I
- ---------..... DOENÇAS DO APARELHd DI- Santa Catarina.MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MARIO DE LARMO GE3TIVÓ - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO 1 _Residência: Avenida Trom-

• DR. JOSÉ TAVARES I CANTIÇAO T01\o1AGO E DUODENO, ALER- PARAISO DR. ANTONIO GOMES DEpowsky, 84.
MÉDICi) GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

MÉDICO ALMEIDAIRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS
NICA GERAL

Operações _ Doençall de Se- ADVOGADOMOLE'STIAS NERVOSAS E' ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos. Escritório e Residência:
DR NEY PERRONE

.... MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas CLINICA Curso de Especialização no Av. Hercilio Luz, 16.

I Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÁO - FIGADO - RINS de .. Hospital dos ServidJ.res do Es- Telefone: 3346.MUND "

ças Mentais.

I
- INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS NARIZ' tado.

Formado pflla Faculdade 'Naci' ·:1 .

Chefe dq AmbulatGrio de Higie- Tratamen�o,modern.o d� SIFILIS E GARGANTA I (Serviço do Prof. Mariano de
nool de Medicina Universidade ne Men.tal

.
'

ConsultorlO � Rua TIradentes, DO Andrade)
do Brasil I PSiqUIatra do HospItal -. 9. .

DR.' GUERREIRO DA FONSECA I Co,:sultas, - !,ela ID';Inhã no
RIO DE JANEIRO ,Colônia Sant'Ana , I· HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI- I HospItal de Candade,

Aperfeiçoamente na "Casa de I Convulsoterapia pelo eletro-
t As 13 às 16 horas. : NO do Hospital de Florianópolis I À tarde das 1530 hs em dian-

Saude São Miguel" cl.lOque e :!lrdiaz?l. In�ulin, tez:a- Tel.: Cons., - 3.4�5 - Reso -

Possue 'a CLINICA os APARE. te no consultório .á Rua

Nu.nealProf. Fernando Paulino pia. Malanoterap�. PSlcoterap_la. 2.276 - Flonanõpohs.
, 1LI-10S MAIS MODERNOS PARA Machado 17 EsqUina de Tlra-

Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS:· e�ças e Qum- ---" . _._. ._ .. - .._._._._--

ITRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. TeL2,]6�
de Cirurgia tas da_:; 15 às 15 h.oras. Sabado DR. JÚLIO DOIN da ESPECIALIDADE I Re�idencia rua Presidente

Prof. Pedro de Moura

I
('manha)

. ... VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutinho 44.
Esta"'io por 1 ano na "Mater- Rua Amta <?anbaldl, esquma .

HOSPITAL. I _--o _o

'd d E I" de General BJttencourt. MÉDICO
.

� DR VIDALm o ,e - �eoa.

I RESIDENCIA' Rua Bocaiúva; ESPECIALISTA EM OLHOS, ,
A TARDE - das 2 as u •.Prof. OtáVIO Rodrigues LIma

139 T 12901'
,

'

OUVIDOS, NARIZ E

GARGANTA!
no. CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇASInterno por 2 �no do Prnnto

. .: .
,

TRATAMENTO E OPERAÇOES CONSULTORIO _ Rua dos-' Consultório: - Felipe Schmidt, 12Socorro
DR. ARMANDO VALÉ- ;Infra-Vermelho - Nebulização - ILHEOS na 2'

.

38.
li)....:. x - I Ultra-So.7'l

.

RESIDENCIA - Fehpe Sch· CONSULTAS -Das "aI! 6
. OPERAÇõES .

RIO DE ASSIS. I (Tratamento de sinusite

semJ111idt
nO a3 Tel. 2366 horas. 19

CLINICA DE ADULTr:3 Dos Serviços de Clínica Infantil, .operação) Residência: Tenen�e Silveira,
DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hos- Anglo-retinoscopia - Receita de DR. ANTON�O MONIZ ,130 FONE - 3.166.
CONSULTAS: No Hospital de .

.
pital de Car,idade Oculos - M.od!lrno equipal!lento '

DE ARAGAO
.._- ----' --- 20

Caridade diariamente das 8 às . CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolarmgologla (Dnlco
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

DR. ANTONIO BATISTA10' , ÇAS E ADULTOS n.o Estado) .' JUNIORN�· consultório, à Rua João.
'

,

.....:. ;\lergia - I. Horár!o das 9 às 12 horas e) .' ..O:tope_dlaP' 18 CLINICA ESPECIALIZADA DE
22

Pinto nr 16 (10 andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 as 18 horas.'

I
Consultono. Joao lDtO, .

CRI""TÇAS 2GD··
.

t d 10 à 12 ch'ado 7':_ Consultas das 15 às Consultório' - Rua Vitor Mei- Das 15 às 17 diàriamente. .tU,larlamen e as· s e das , .

, M S'b d Consultas das 9 ás 11 horas.V1 às 16 horas. 18' horas reles 22 - Fone 2675. enos aos. a a os

RESIDENCIA: - Rua Duarte Re��dêncio: Rua Marec�al Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Res:
.

Boca1l1va 135. Res. e Cons, Padre Miguelinho. 27
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. .

.

Fone. 2.714. 12.

-'L O J A S
,Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas, de'
Casa, a maravilhosa

E L.-G IN
(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAM·A

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE

,

ELETRO-TECNICA INDUSTRIA E
.. .

COMÉRCIO S .. A.
Rua Ite. Silveira 24 e 28 - End. Tel.

ELETROTECNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3.793
florianópolis .:Sqnta Catarina

. ,

"

AGORA 'NOVOS�'�HORaRIOS
ola'7':;1

Terças - Quintas - 'Domingos
9 :50 horas,

Para: Ciiritiba S. Paulo Rio

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo e Norte

do Pais)

r
l\UNISTÉRIO D,\ AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA l,'LORESTAL

REGIONAL

"ACÔRDO" COM O ESTADO DE
SAN'l'A CÁTARINA

AVISO
A Delegacia Florestal Reg-Ional,

no sentido de coibir, ao máximo pos-'
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológ-icos que
acarretam tais práticas, torna públieo e chi"ina a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Cõdígo F-lorestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

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

REFLORESTAMENTO

Ano "$ I 170,00
Semestre Cr$

.

90,00
No Interior

Ano . Cr$ 290,00
Semestre , Cr$110,OO
Anúncio mediante contrato.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emrtí dos nos ar

tigos assinados.

o ESTADO-
-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal' 139.

.

Diretor: rmBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS l�. DE

AQUINO
Representantes:

Representaçõag A. S. Lera.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 4(} :._ 50

,andar.
-

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 50

andar sala 512 - São Paulo.

INFORMAÇÕES'
UTEIS

ASSINATURAS
Nl Capital

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies O.lrestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados 110 reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbjlídade da ob
tenção de empréstimos para ref'orestamento 110 Banco do
Brasil, com juro$ de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem v..:ltorização
de licençapara queimada 'e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Munfcipafs ou diretamen
te a esta �epàrtição, situada à rua Santos Dumont nO, 6
em Plortanôpolís.

Telefône: 2.470 --- Caixa Posta), 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva -- Florianópolis, S.

, . "'.�'- �".'�
,

Age'"ncía e
Kua Deodoro e�qui.na::d8

• Rua 'I'enente .SIlveIra

'Viagem
e

com segurança
rapidez

so. NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

84PIDO l<SDL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf -� Jainville -- Curitiba

.

.

_________________________::--"" . ....,.7......__ • ...._ ...... , __ •__ _,._ .....__ ......__� ...._, ....t_,. .. __......__-_.._..._

Navio-Motor «Carl Hoepcken
HAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Víagens entre FLOR1ANOPOLIS II RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...

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

.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudic,a'rão o horário de chegada. no RIO (Ida) e

ITLNERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Fpolis Rio'Itaíaí Santos
\ .

Para. o mfs de Janeiso e Fevereiro'

IDA VOV'fA
Florianópolis

28/1
9/2
21/2

Santos
5/2

17/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio
4/2
i6/2
28/2

Raios X
n.pal'elbagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radlograrras e radioscopias.
Pulmões e coração (tórax),
Estomago - intestinos e figado (ceíecístogratta).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero .. salpingografia com. insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exacas .dos díametros da bacia para orienta
.. ção do parto (Rádio-pelvimetria).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

ADVOGADOS
.......

'1

DR. CLARNO G.
GALLETTI

.

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florian6P?lis -

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

FARMACIA DE PLANTA0
MES DE FEVEREIRO

5 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra-
jano.
Domingo Farmácia Cata.rinense Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.
Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano •

Sábado (tarde) Farmácia Esperança R4a Conse
lheiro Mafra

.{ ,

Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
,

Mafra.
- Carnaval Farmácia Nelson
- Sábado (tarde) Farmácia
""'Pinto,

- Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

Rua Felipe Schmidt
Moderna Rua João

Lavando;:com Sabão

\?irgem 'Especialidade
da Cla. IETZIL INODSTBIAL-Joi'nville. (marca registrada)

eC�Dcmiza,.se�fempo e dinheiro
. ... ._. --.,'--- --------------------_.-----'---.--:--.. �--_---,----,_._._---_.---.-----

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
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A JORNADA
Gastão :10'. Filho-

Andavamos sozinhos lado a lado,
Seguindo a mesma estrada "lentamente,
Eu alegre,' feliz, adolescente,
Ele já velho, tremulo e cansado.

-.

Falei-lhe algumas vezes do presente,
Mas ele com um ar despreocupado
Ouvia-me num riso aparvalhado,
Sem nada responder" indiferente.

J

-Mas quando após falei-lhe do passado,
Ele tímido olhou-me perturbado
E; 'em silêncio, seguimos para frente ...

E assim fomos andando lado a lado:
Eu alegre vivendo do presente

'

Ele triste vivendo do passado.•
--0-

Ultima Moda

Estão muito em moda os vestidos de renda, com

grandes ca'sacos por cima. t:.:ste modêlO que apresenta
mos é de renda escura, decotado, forrado. O casaco é

escuro. de mangas 3/4 e com uma gola alta.

-0-
,de Linotipia da Imprensa
10ficial do Estado;

Completa hoje, o' seu:' - ,sr. João Medeiros Jú-
40 aniversario, o galante nior, industrial em Rio do
menino Marco Antônio, fi-' Sul;
lhinho do Sr. Antônio Nu-! - sta. Modesta Morais
nes Pires, oficial da Policia Savas, filha do sr. Nicoláu

Militar do Estado e de sua
I
Estefano Savas, do alto co

exma. esposa Wanda K. 'mércio desta Praça;
Nunes Pires. ' l - sta. Marlene Abrahão;

.

-'"
- Ten. Eugênio Lázaro

FAZEM ANOS, HOJE:
'

!Cidade, ,da Reserva Remu
- sr. Orlando Teixeira, nerada da nossa Polícia Mi-

habil e dedicado Mestre i litar; ,

�
--------------__-------

AN.IVERSARIOS

SABADO DIA 12 AS 21 RS

Coqueiros Praia Clube
oferece

UMA SOIRÉE CARNAVALESCA
na qual os Snrs Associados terão oportunida,de de reti

, rar suas carteiras sociais e reservar suas mesas para o

SENSACIONAL CARNAVAL

Serviço de Restaurante
Obs: Para esta festa não haverá vendas
onibus após a festa.

de mesas

PÀRTICIPACAO>

Rosatt,o Evangelista e

se-,nhora
'I

participam o contrato de participa o contrato 'de

casa.mento de seu fílho caiamento de sua irmã

ALEXANDRE cQm a srta. BEATRIZ com Sr. Ale�an
Beatriz Mimoso Ruiz. dre Francisco Evani'elista.

Alfeu Mimoso Ruiz

Alexandre e Beatriz
, 'Noivos

/

I .� .Florianópolis, Sexta-feíra, 11 de Fevereiro de 1955

M.ropole .

O ASSUNTO CA�MEM
MIRANDA

A cidade se agitou quan
do, precedida pelas notí
cias mais desencontradas,
volveu, ao seu convívio Car
mem Miranda, a artista que
fôra seu ídolo e lá fora se

tornara personalidade ím

par no cenário cinematográ
fico mundial, a embaixatníz
do samba, a mais viva pro
paganda do Brasi:l.

Depois se fez silêncio em

tôrno da "garota notável" mente neeessaria, porque

que se, fechara no seu rnu- i
tem o Plot�de� de btrants�d1Ítir a

s/�).tismo pelo estado de saúde, essa mu 1 ao,s� nu rI,.a. um
Inspirando sérios cuidados. pouco, de alegria e. fehcld.�- <:»

Agora Carmem refeita, d�. E quando, nesses ti es

mostra novamente seu ale- días, nos esquecemos de que � 7
c

há necessidade do feijão à; r.
gl'e sorriso', e passou a to- Ç\' por S�NHÁ CARNEIRO

mal' conhecimento da vida mesa, do pão no estômago e CONSULTORA DE HIClIEN.f INf"NTI� ,QA JOHN-50N , :.ol'lN.SON
das dívidas de todos os dias, '

"OS ENCANTADOS PA- 'bê. Visitas contínuas, acom-
O Carnaval é, em suma,

.. RENTES E AMIGOS".. panhadas de. comentários
um bálsamo para a alma po-

A vontade de exibir seu entusiásticos e extasiado� n ho
'

dos bebês pode ficar
pular. ,..

h ri'
'- "

Pierrote _ Que nos diz peque�o ,Pnnclpe er ell'o! sao perturbadores para a- perturbado na hora de pa-

ôbr o desfile da terça-fel-
- princípalmente se for o "quele pequeno cérebro em pdr. E," ao passo que cres-

so 1 e .

ên it
" •

t' 'f
-

É
ra de Carnaval? IPl'lmOg�lll o. -:. e pra lC�- I. ormaçao,

claro q�e al- cer, se utilizará dessa adu-
dos que gostam de gozar a

l\laul'ell .:....:_ Como nos anos m�n�e Irresl;;tIvel.. PO: mars , guris sus�urros passarao de- lação com a perícia de um

vida e que apresentavam os anteriores êsse desfile tem minúsculo que seja, ele re-! sapercebidos quando o seu veterano 'artista. de palco:
espetáculos maia luxuosos

se caract�rizado pelo bom pl'e.se�ta, � aconteciment.o; filhinho estiver mergulha- dará um verdadeíro "show",
do Brásil. Achou as "boi- gôsto dos que o organizam e

mats importante de 3ua �l- i
do :na�ue:e sono profundo brincará com a comida, es

tes" - tantas e tão varia- pelo explendor das cores que da: e por que, entao, nao : da infância. Mas um vo- perneará, se torcerá 'na ca-

, das com g r a n de s
nos estasíam, Deve-se muito deixar que os parentes e a- zerio em seu redor vai aos deirtnha e executará aque-

"shows", onde ela poderá a essas tradicionais agremiá- migos participem dêsse no- poucos penetrando no seu le ato realmente encantador
sentir a arte nacional, on- cões (Granádeiros da Ilha e tável acontecimento? En- sub-consciente e acordá-lo-á que é o de soprar a sopinha
de encontrará as novas re- Tenentes do DiabO) o sucesso tretanto, � admiração ex-, antes da hora devida. tôda ,para fora, dando UJU

velações da música popular. do Carnaval florianopolitano, pressada por pessoas de fo- Os pediatras desaprovam banho (aliás, merecido)' nos
Verá que tem sua razão a cuja fama atíngtu.a frontei- ra, por mais bem intencio- violentamente o hábito de espectadores.
fama de Copacabana cor- ras, que nós não imaginamos. nada que seja, pode ser pre- deixar todo mundo admirar Resumindo, o melhor que
rendo mundo, como centro' Pierrote _ Você é "tenen- judicial ao seu filhinho. seu rebento enquanto é ali- se pode fazer é deixar os

ativo de vida noturna.
'

tísta" ou "granadeirista"? Alguns dos pediatras montado. Você gostaria que parentes e amigos partící-
Tem recebido Carmem Maurell - Falando tran- mais severos afirmam que meia dúzia de 'p�ssoas fi- par de sua ,�egria de uma

g-randes homenagens do camente, não sou nem um, nenhuma pessoa deveria casse em seu redor, obser- distência segura,' de onde
mundo artístico carfoea e nem outro. Desejo, contudo, chegar> perto de um recém- van do como você leva a co- êles possam ver

.

seu lindo
tem tido o prazer de ouvir que ambos lutem com arínco nascido sem usar um aven- lher ià boca ou maneja gar- rebento, mas não interferir
cantar, relembrando, aque- para repetir' as façanhas tal e máscara hospitalares. fo e faca ? Pois saiba que nas suas 'atividades nem

las compostções que a fize- . magníficas de outros anos. Talvez isto seja um pouco o mesmo acontece com seu I prejudicar sua saúde' e bom
ram galgar o pedastal da O caso não é ser "tenentista" exagerado, mas você certa- filhinho e até o mais noví- comportamento.
glória. ou "granadeírtsta", mas ser mente não deve deixar pes-
Nos Estados Unidos diz- os dois ao mesmo tempo, tor- soas que não estejam com 1----'-/-

cendo para que sempre se- a roupa bem limpa levar o I '

jam sucedidos e para que con- bebê ao colo. Mesmo que es

corram, com a sua grande sas pessoas sejam absoluta
parcela, para o brilhantismo mente saudáveis, é bem pos
do nosso Carnaval. sivel que germes ou micrô
Pierrote - Vai fantasiar- bios de várias espécies es-

'e no Carnaval? Ouvi dizer . 4 dias da mator sensaeão carnavalesca no 'uelhor
"

.

.. ... .

I tejarn presos na roupa não
.. •

rue SIm... muito limpa;
clima (la cidade

l\'Iaurell- Talvez. De "chi- É claro que você nãodei- RESERVAS DE MESAS1uita bacana", de certo. xará sua própria mãe che-
..

.

Um parêntesis: E fará "fu-
'gar perto do bebê se ela es-

ror". .. Irá, certamente, at6 tiver r'esfriada ou sofrendo A partir de sábatlo, dia 12- na séde do C.P.C., em Co-
Honolulú... de qualquer espécie de do- (}lIeiros e no Salão Record, do dia 14 em diante.
Pierrote - Quais os maio-

ença contagiosa. Males co-
fes &ucessos musicais deste mo irritações dos olhos, bro-

::���t ;�h::g� �;; ::?a}:' ��;E�::�::�;��!l� t� 'I)l I�i� IBillM
o corpo se aguentasse". .

� - - - - - - - _._
Pierrote _ Que acha do gosos para uma criaturÍllha (O REGULADOR VIEIlU)

Carnaval nos clubes?
tão pequena e indefesa. Na- Ao ••lber ..,-ittrj ••r••

Maurell _ Os nossos clu turalmente, não é possível �lVIA AS CóLICAS UTERllliU
'''esterilizar'' todos os visi-,
tantes, parentes e amigos
que queiram fazer festas ao

nenê. Também não seria de
bom tom proibir-lhes a en

trada. no quarto do bebê.
Portanto, como termo mé
dio, peça-lhes que se conten
tem .. em olhar para aquele
serzinho " miraculoso, dor
mindo pacificamente no ber

o maior cinho. E, se você souber
q�le qualquer pessoa tenha
alguma doença contagiosa,
use para fazer-lhe' compre
cia para fazer-lhe compre
ender que o bebê é ainda
muito delicado e frágil para
ser submetido a tais peri
gos.
Germes não são os únicos

males que os encantados
amigos podem trazer ao be-

bes, "Lira", "Doze", os dois

"Quinze", "Praia Clube", etc.

estão se organizando muito

bem para os tres dias do rei-

U I t b· nado de Momo. Merece men-

plper 0180 8 ale ção espeCial, entretanto, o

SURPRESAS DE MAÇA esforço que vêm despendendo
Sào" deliciosas estas aur- os dirigentes do Praia Crube,

prêsas!. Alguns minutos de ornamentando-o com muito

tra'ba�ho e têm-se uma 80- sentido de graça e de moti

bremesa que arrancará me- vos momísticos.

recidos elogios! Plerrote - Qual
Ei-Ia: folião da cidade?

INGREDIENTES Maurell - Na hora do ba':'

8 maçãs de: bom tama. tuque mesmo, quando gemem

nho; os chocalhos, os tamborins e

10 colheres de açucar;
as cuicas, a gente não sabe

250 grs.· de creme de definir qual o maior folião.

chantiUy; \
No entanto, ainda é o Lagar-

50 grs. de cerejas erista- tixa o maior deles.

lizadas, ou pássas.
Pierrote - Acredita no su-

MAN.EIRA DE FAZER: cesso dos blocos e das esco-

1 -:-- Co�inham-se a� ma-
las de samba?
----------�--�--��----------------�------------------�-------------------------

çãs, inteiras, em 3 dedos de

água, com o açucaro
2 - Retiram-se do' fogo,

depois de cozidas, e del
xam-se esfriar.

3 - Uma vez frias co

bre-se, uma a uma, cóm o

creme fie chantilly, e as ce

rejas cristalizadas, picadas,
ou inteiras, no alto de ca

da maçã; se não, puderem
ser encontradas as cer�as,
as passas sem caroço, subs
tituirão, com a vantagem de
serem bem mais acessíveis
ii, bolsa das donas de ca

sa. (APLA)

Diario da

f�::;···�:;�:�::···::�"""""-·-lColuna
I ,........ ACONTfC,MfNTOS SOCIAIS I
.................,.. , ..

,

noturna do Rio, que se

transmutou por completo
nos pares de anos (que ela
esteve ausente. Não encon

trou mais os cassinos que
eram o ambiente mais fino

se, a casa de "La Miranda"
está sempre aberta aos bra
sileiros em' trânsito, e

quando' ela retornar à. Ter
ra de Tio Sam curada de
sua doença que poderia ser

cçgnominakla de 'saudosite
agúda". (Porque -isto aqui
é ruim, é atrasado, é tudo,
mas dá uma' saude dana
da quando se está lá fora),
poderá lembrar-se dos lin
dos versos de Menotti Del
Picchia no seu div-inal poe
ma "Juca Mulato" em que
disse "em nossa casa a pró
pria dor, doe menos" ...
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ParcialidadeCarnsvàlesca MANAOUA, 9 (UP) - Os

ex-presidentes da Costa Ri

ca,' Rafael Calderon Ouard
e general Roberto Ti,noco a

cusaram de parcialidade a

cOlIiissão de investigações elo

conselho da Organização dos
Estados Americanos na luta

entre o governo da Costa Ri

ca e os rebeldes, e solicita

ram a estes ultimos que ces

sem a luta,
Em manifesto aos "valen-

M;mrell, o melhor cronista

social da cidade em nossa o

pinião, acha-se, ao que pare

ce, de licença-prêmio. Nun

ca mais escreveu. Ou, será

que brigou com a pena? Mau
reli sorri sintomáticamente.

Não, não brigou com a pena,

e, nem admite que esteja a

tacado pelo "bacilo" da pre

guiça. São os seus, afazeres

como profissional, que o im

pedem de atuar mais a miú

do pelas colunas de "A Oa-

( " Pierrote - Reparou na 01'-

Maurell - Não me lembro .namentação da cidade, pelo
de ter constatado, em outra! Departamento de Turismo da

época, número tão grande Prefeitura?
de blocos e escolas de sam- Maurell.- O Departamen
ba, Este ano,' como se verí- to de Turismo da prefeitura,
fica, sairam muito cedo à inegàvelmente, quer dar à

rua, o que é, sem dúvida, um cidade um aspecto carnava

prenúncio de que a cidade lesco. Esse Departamento
será pequena para acolher tem o mérito de ter dado o ar

tôda a massa de foliões, A- de sua graça.

gora, é pena que o comércio Plerrote - Tem mais algu-
local não colabore melhor ma coisa a dizer?

tes guerrilheiros de Costa Ri

ca", os dois lideres citados
dizem: "O movimento de le
gitima rebeldia, que se ini
ciou na cidade ele Quesada,
sofreu um golpe mortal desde
o moment oem que a Orga
nização dos Estados Ameri
canos pronunciou uma deci
são inexplicavel" na investi
gação, em torno da situação.

com os blocos e as escolas de Maurell - E, você tem mais

samba, pois, a mim, em par- 'alguma coisa a perguntar?
tícular, têm vindo pedidos Pierrote - Não Você disse

de apôío e auxilio dos que os tudo tão bem, que exgotou o

organizam, alegando que repertório. Muito obrigado
têm encontrado pouca cola- ,pela colaboração.
boraçâo.

' Maurell - Não há de quê.

zeta".
Eis o bate-papo com o cro

nista da, noite:
Pierrote - Como vê o Oar-

naval?
Maurell - O Carnaval, nes

te psís onde há tanta misé

ria, tanta pobreza e tantas

dores, é uma festa Imensa-
MEAULIFFE ,NO

COMANDO
WASHINGTON, 9 (UP) -

O Presidente Eisenhower no-
como -meou, oficialmente, o gene

ral Mcauliffe para o posto de
comandante-chefe do Exér
cito americano na Europa O
cidental.

CARNAVAl NO PRAIA ClUB
AGUARDEM

,.

Mnprega-Ie cf:lm YaDtali�m pal'.
Jombater a. florel Dr.acat. COI1·
'a. Uterinu, MeDltrliae. _ ap". 8

parto, e,Dorel DO' oviria••
I poderolo calmante e Rell41a.

dor por excel!Dcla.
,'LUXO SEDATINA. pela ... ço�·
trovada eficacia 6 receitada �.

médicol UUltrea.
'LUXO SEQA1'INA eneouth-H ...

toda PIll1e.

Qrande firma de São Paulo necessita oficiais e meio

oficiais para estofar automóveis. Oficiais-- Cr$ 16,00 por
hora, iniciais e mais prêmio por estofamento concluido.

Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inutil
candidatar-se se não forem hábeis no servico. Escrever

.

para, AUTO CAPAS GENImAL S. A., Rua da ·consolação,
323 - São Paulo.

Estofadores de Autalaveis

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,I Florianópolis, ,Sexta-feira, 11' �e Fevereiro de 1955
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.JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE' TI.JUCAS.
Edital de praça com 'o pra

zo de trinta dias .

"0 Doutor Clovis Ayres
Gama, Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas, do 'Es
tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc ...
'FAZ SABER aos que o

presente edital virem ou de
le conhecimento' tiverem, ex
pedido nos autos de inven-

da' os titulos de vice-Cam�

I
Moacir' I. da ',Silveira 9 ve- Azevedo vieira 4vezes": tário dos bens do espólio de

peêes de Single Skiff, out�' zes ", ' Arlindo Schmitf.'B vezes CAPITULO XV) Raymundo Gíacomosâi, que

riigers a 8 remos e de out- Manoel Silveira, 7 veze� Orlando Cunha 1 vez
se processa perante êste

riggers a 4 sem patrão. Walmor Vilela,,6 vezes Eliezer Bráglia,' 1 vez 1�49 � COMEMORAÇÕES DO l° DECENÁR10 DA Juizo! que atendendo ao que

'Ri-Campeões da Prova João' Artur' Vasconcelos, 6 Otávio Aguiar, i'vez
A. A. BARRIGA VERDE lhe foi requerido pelo in-

clássica "Fundação da Ci- vezes Joaquim Oliveira, 1 vez,
ventariante Ovidio Giaco-

dade de 'São Paulo" ecam- Ka'lil Boabaíd, 6,vezes' Aurélio Sabino, 1 vez
-Dando cumprimento ae seu programa de comemo- mossí e tendo em vista ao

peões da Prova Classica Antonio Boabaid,.5 vezes I Alvaro Elpo,/l vez 'ração ao primeirb decenário, a Associarão Atlética Bar- mais que dos autos consta

"Forças Armadas do Éril-- Décio Couto, 4 vezes Osman Boabaid"l vez
r iga Verde r�alizou com pleno sucesso ';0 dia 27 de agos- por d�spacho proferido aos

.sil", com a seguinte guarni- to l�m torneio de espada" no qual se defrontaram duas 8 de fevereiro de 1955, au-
ção doo Clube de Regatas.Al- equipes compostas uma de militares e outra de civis, as- torizeu .a 'lenda em hasta
do {Luz : Moacir 1. da Silvei- sim constituidas :

, I pública, do imóve-l abaixo

1'a,1 patrão; Hamilton Cor-' \/ITO'RIA 0'0 .I.MBITIUBA so"BRE O equipe civil: - Américo Silva.t Fernando Murilo de Sou- descrito, com sua respectiva
deiro, voga; Francisco Sc,h- tV za.: Alceu Tiago, Benito Nappi e Leonel

I
avaliação, pertencente ao

mitt. sotavoga ; João Artur, HERClllO LUZ Pereira., espólio do "decujus" supra'
Vasconceloa, contra vog�; .... equipe, militar: - tenentes Walmor Aguiar Borges, mencionado, que será leva-
Ka�il Boabaid, l0 Centro; <Gilberto da Silva, aluno of. Carlos do a público pregão de ven-

Edson Westphal, 20 centro; Em prélio amistoso realí- ria pela contagem dé 3 x 1, Hugo de Souza, sub, tenentes Manoel da e arrematação, , a quem
José Bonifácio de 'Azevedo' zado na vila de Henrique gols de Giovani (2),' Ernani' ,

Gomes e Irací .Francisco da Silva; mais der e maior lanço ofe-

Vieira, contra prôa ; Anto- Lage entre Imbituba local e e Hamilton, este para o ven-
Venceu a equipe militar com 12 vitórias contra 9, recer, acima da respectiva

Campeões da Prova \Çlás- nio Boabaid, sota prõa e Sa-' cido. No próximo, domingo se.ndo. a segui.nte. a classificação individual: l°. - ten. avaliação, pelo porteiro dos

sica "Fundação da Cidade di Berber, prôa, Hercílío Luz' de Tubarão, o em Tubarão, o Imbítuba re-
Gilberto da �,Jlya; 2°. al, Carlos lI. de Sousa; 3°. ten. auditórios ou quem suas

de São paulo", e daRegata eliminatória de double- prímeíro asstrtalou tbela vító- tríbuírá a visita. Walmor A. Borges; 40• Américo Silva; 5°. sub-ten. Mano- veses fizer, no, dia 18 de

Internacional de 'Montevi- eliminatórias' de "doubles- .- " el Gomes. março p. vindouro, ás 1'0
déu, com a seguinte guarni- Skiff para 'representar o

Aos cinco primeiros colocados foi conferido mecta- horas, no local .em que se

ção : Moacir Iguatemy da pais no' Súl-americano:' .' ( lhas de prata, oferecimento das madrinhas, exmas. sras.: realizam as vendas em has-
Silveira e os remadores H'a- Guarnição do' Martínellí, EM JOACABA O PRIMEIRO JOGO Carmélia 'R. Ribas., Dora Araujo, Ondína Teixeira de ta pública determinadas por

milton Cordeiro, Francisco com Manoel Silveira e Wal-' , .

Souza e Ivete Mesquita. êste Juizo, á porta do edifí-

Schmitt, João Artur Vas"- mor Vilela, que enfrenta- ENTRE OS SEMI FIN'ALISTAS
No' dia seguinte, 28, teve prosseguimento a compe- cio .da Prefeitura Mu�ici-

cancelos, Edson Westphal, ram os gauchos vencendo
- . tição, numa prova de, florete, na qual os civis obtiveram pal, Descr-ição e avaliacão

Arlindo Schmitt, Ka1il Boa- duas pl;�vas' e perdendo Deliberou a Federação Ca- do primeiro em Joaçaba, do- 1� vitórias contra 12, com a seguinte classificação indi- do imóvel que será lévad� á

baid, Antônio Boabaid é fia- uma. tarmense de Futebol que '0 mingo próximo,
. vldual: 1°. Fernando -M. de Souza; 2°. 'Amêrieo Sílva: 3°. praça:;_ "Um terreno ru-

di Berber, todos pertencen- Campeões Sul- 'America- primeiro jogo entre os semi- O segundo jogo, tendo em
Leonel Pereira; 4°. ten. Gilberto da Silva; 5ó• al, Carlos tal 'sito na Itinga, dêste Mu-'

tes ao Aldo Luz, desta Ca- nos de double-Skíff, com •
'Vista que no domingo se-

H. de Souza,
-

aicipio e Comarca, compos-

pital. Manoel. Silveira e Walmor finalistas do certame 'esta- guínte será Carnaval, ficou'
: Aos, ciRCO pr inrairos colocados foram entregues me- to de dois lotes, sendo Q

Campeões das elímínatô- Vilela, do Martineli. dual 'Cruzeiro e Ferroviário, transferido para o dia 27,- dalhas de, prata, of�rtl,cin1ento das madrinhas, srtás. primeiro com 264/l0 metros
rias brasileiras realizadas Campeões Sul-Americanos será realizado nos domínios em Tubarão. Yol\ànda Bonnasais, Dilza -Dutra, Yolanda Ribas Dirce' de frentes, que fazem ao

, no Rio e em Pôrto Alegre de out-riggers a '4 remos: Noemí-de Souza e Yolá.nda, Almeida.
'

Norte no Travessão do He-

para a formação da guarni- com patrão, com a guarni-,
. Presidíuas 'Provas dêste torneio o cap. Rúí Stockler mitérío, em terras de João

ção de out-rigger a 4 remos ção do Aldo Luz, consti�ui� .

de Souza.
.

Germano da Silva;
.

pór
com patrão que e� Vâldivia da!por Moacir L da Silveü'a, CERTAME CARIOC'A AVANTE X' 'S�ll\ados os resudtados das provas de espada e flo� �71,70 ditos de fundos, que

concorreu ao Sul-America- patrão e os remadores Ha-'
_

.

.

l'ete, acusou o total de 24, pontos para os militares, con- "azem ao Sul com'·, terras
no da Remo classificando-' milton Cordeiro, Francisco

.

PALADINO
tra 2:L para os civis" sagrando-se vitoriosa a equipe mili- le Senhorinha' Prudên'cia

se Vice�camtieões do Conti- Schm(bt;' Edson'Westphàl."e Pelo certame c�rioca' de.'
.

ta�'. a qual.coube a taça BARRIGA VERDE, oferecimen- Marques, �endo que úma
nente. Guarnição:' Décio S�t1i Be;l:le,r.'· ,", ... fút,ebc:il jogaram :ahte-ql'l't��.� ·�'r Mais uma vez estarão em

to do patrono. do torneio, tenente coronel Antonio de La- f_aixa de 44 metros do lado )

Couto (Riachuelo) Timonei- Vencedores da regata in-' á noite FlamengO e Botafo- confronto, no pr�ximo do- l'a Ribas. do Leste faz fundos até o'
1'0 e os remadores Hamilto� terestadual com o� gauchos go, vencendo o' rubro-negro mingo, como sempre no ta- Rio Itinga; confrontando. ,a

Cordeiro CÃido :Luz), WaJ:- em pôrto,. Alegre, com a por 2 x O. pete verde do Abrigo de Me- )esfe com terras. de Marce-
mor Vilela (MartineIli), guarnição aldista campeã nores as equipes do Avante

'

'.ino 'Antonio, da SÚva e:a

Manoel Silveira (Martinelli Sul-Americana. A guarni- e do Paladino. O mat'ch pro-
..
,_-'_" "iie'\. '-"'�'. 'Léste' co� ditas de Sebasti-

t d
,.

t
. rl"

e ..
"" '

e �:�iC�de;:e:rd�A��i�:Z��_' ��:lr�:t�n;���asu��a!����:� FIGUEIRA X :�teess�oiso�a�:I�lmm ce;::�
Ti, ,:.,

�A "'��f4�',-""'-�IIS'-."' :�Íl��ã�ed�a���lt,osNi�::::
terestadual com os ga;uchos, na nesse mesmo dia perdeu com certo número de. vitórias '., ,!, pereira),' perfazenâo úma
realizada nesta Capital, em para os gauchos, irreconhe- CRUZADA o que significa que tudo fa- íh-la de 69510 metrosl 'qua-

out-l'iggers a 4 remos .com civel .como e'stava. rão os elementos em luta, ......... f)'A5 drados, aproximadamente; e
pàtrão. Guarnição do C.R.

OS menores do E. C, Fi- para conseguir ,ultrapassar �: � ...
' . /'- '

.

o Isegundo com' i32 metros

Aldo Luz, formada por AI-I Em 1955, gueira, apesar de mais ameu- seu grande rival na con1'�, ., de frentes que fazem tam-

varo Elpo, patrão e os re- Vencedores ,pela terceira çl:\;dores não foram além de gem de pontos. O Avante ao � 1em ao Norte no Travessãó
. .

.' . um empate. Empate justo, que nos informaram 'para' .J'
,

'

mador�s Hamilton Cor.dei- vez consecutiya -daProva' ,lO Hemitério João de Brito
, pode muito bem refletir os este confronto esp'era conta'r f

'

\.. Iro, Francisco Schmitt, E- Classica "Funda�ão da Ci- . "
' � undos que se acharem

dson Westphal e José Bo- dade de São Paulo", em São
lances da porfia. com tôdos seus principais tté o Rio Itinga; extreman-

, Ora era o Cruzada que do- elementos, o que por certo
nifáció de Azevedo,·Vieira. Paulo com a seguinte guar- lo pelo Le�te com João Ma-

. minava as ac
.. ões, óra o Fi- dara' mal'ar potencI'alI'dade

.

Em 1954 nição: Moacir I. da Silveira
' lOel dos' Santos e a Oeste"

gueira. Os' tentos foram mar- ao conjunto.
e <;>s remadores Hamilton cados para o Figueira: Pe- Aguardemos.

'om terras inventariadas;
Cordeiro, Francisco ,Schmit, dro, Aldoci e Norton cobran- M. Borges Iiiia-..t Jerfazendo uma área apro-

João Artur Vasconcelos, do uma penalidade máxima, '_�"9 _- --_'�': ;imada de 11.616 metros
Kali! Boabaid; Edson·West- Para os locaI's Pedrinho, '''3�_!!!!?:=;;;-;iir,\''=ft,--� ....:. ...�,_,__dc..l�.fIO,..._ ��_'�,

_.: 1uadrados, avaliado' por

phal, Osman Boabaid Ar- Zeca e Leléco, foram os arti- "'
....

a- '_"'. :::;1'$ 32.000 00 Ctrinta e dois

lindo Schmitt e Sa-di
•

Ber- lheiros. CRUZEIRO. X lAGE'S .

, .. _'

: .�, \oftJC.do ,..1__ .1-�' Cf/JIIA, --�
'l1iL cruzeirQs)." E pa:t;'a

·bel'. O Martinelli\ alcançou .

d
-' ...�. L.....1 _ ....- UI'� � lue' chegue ao conhecimen-

A eqUIpe o Figueira es.te· ,

",
' ;.,.....,..,.�-,' .. "".... .

. !� :J,""
20 lu"gar. ve assim con'stit'u' ida'. NOl'-

. , _..
__.-ia." h..-l t#'" .0 de todos e ninguem pos-

... ���> __II cw-- .-l • .:.... C ",�, �.liIit. ,_M,�"f.
ton,' Armando e Renato; De- Por um lapso, deixamos,_.i�·1'J'�i,., 1,--; \ito. �_�.�� ff'/OUJ!'. �, •

ia alegar ignorância, man-

eio, Valdemar e Dico; . Dar- na nota sôbre o jogo entre �
r _.:jlA o- _.. P"-'''

eM
iou expedir o presente edi- (

ci, Altamiro, Aldoci e Pedro:' 'Lages. e Cruzeiro, no c�mpo �'," � ,,-,,' C�. '"5
'

.

tal que será afixado na se-

Como árbitro 'da pugna do primeiro, de informar os ',IIY� JOI.J
ie dêste Juizo, no lugar do

funcionou o sr. José Silva, resultados· do tempo regu- D costume, e, por có'pia pu-

com ótimo desempenho. lamentar e· da, pror.. i'o.gação, ,1,
:'

R S &.. , ..
')licado uma (1) -vês .no jor-

,A H O :lal "O' ESTADO", de FIo-,No Figueira temos a desta- que foram de 3 x l' e l·x ,O, . ..a·
.

'SE" •. '

cal' 'as atuações de, Rerj,ato, respectivamente a,favor do
.:,,�.. ;

..

,,, ...... ','
.'
.. '.,:: ...'0..18_'6 .. ,22 ·H.�.:.. ":iantÓp'oli�d' Ddado e pa�sado'

Aldoci, Valdel!1ar e Norton. campeão de Joaçaba.
"

I '(
..

,"""- --:-- - nes a CI' a e de TiJ1,lcas,
Escreveu: .P. Apóstolo .A renda foi de Cr$ 12,970;(j{J, lOS oito dias do mês de fe-

Distribuidor vereiro do ano 'de mil no-
vecentos e. cincoenta e cin-)
20. Eu, "Cas) Gercy dos An
jos, Escrivão, o datilografei,
.::anferi e subscrevÍ. (as)
Clovis Ayres Gàma � Juiz
de Direito. Está conforme

---------------...,.,..--'---------_;_-
..
o original afixado na sede
dêste Juizo, 110 lugar do
éostume, sobre o qual me

r�porto e dou fé.
Pata supra. O Escrivão:

.Gercy dos Anjos.

rtivo
,

•

"o
.,

............................................................'....................................................... .................•
, !

' .

Ten. M'. Gomes

Edllal

San�a Catarina, .'

e seus maiores feitos' remislicos

( HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
,

SANTA CATARINA

Em 1955
Na cidade de São Salva

dor da Bahia - Campeões
brasileiros de out-riggers a

quatro remos com patrão
com a seguinte guarnição:
'Décio Couto patrão e Orlan
do Cunha, Otávio Aguiar,
Joaquim Oliveira e Aurelio
Sabino, todos do Ríachuelo,
desta capital. No .mesmo
certame nacional 'santa Ca
tarina triunfou na prova de
skiff, com o remadõr Elie
zer Brâglia, do C. N. Fran
'cisco 'MartinelH, também
desta Capital. )

De 1950,a 1953

./

Compeões brasileiros-de
out-riggers li. 4 remos com

patrão, 'na '. Lagôa Rodrigo
de Freitàs (RIO), com a se

guinte guarnição: Moacir I.
da Silveira, patrão e os re

madore.s Hamilton Condei-
1'0, Francisco .Schmitt, Ed
son Westp'hal e Sadi Ber- Hàmilton continua sendo

ber, tddos do C, R. Aldo o mais glorioso •

Luz. Esta Guarnição foi 10- Hamilton Cordeiro', 13 vezes

go requisitada para repre- Sadi Berber, 12 vezes

sentar o Brasil no Sul amé- Francisco Schimitt, 1Q·, ,

ricano de remo. No certame
.

vezes

brasileiro obtivemos ain- Edson We�.tphal, 1Q vezes

A equipe . do
"

São Paulq,
c o m a n d a li a pelo sar�
gento Osní Costa, é, sem

dúvida uma das grandes for
ças com que conta, o �utebol
varzean.o de nossa terra.

Possuidor de um bom pa
drão de jogo, vem a equipe
do tricolor colhendo resulta
dos consagradores como por
exemplo �xemplo o obtido
no Campeonàto promovido
pelo poMe Preta, conquis
tando o almejado título de

Campeão Invicto com' O p.p.
E note-se que esse Cam

peonàto contou com a parti
cipação de (; clubes sendo

que 3 de Saco dos Limões e

3 locais. Pelejou contra o

tão falado' e discutido Pala
dino do Abrigo; de Menores

em disputa de um rico tro

féu oferecido gentilmente pe
lo Sr. Lauro Linhares e con

.seguiu aba,t,ê-lo pelo" "score"
d� 4 x 3. Defrontou-se CDn-

tra uma seleção formadapor
clubes de Saco dos Limões e

conseguiu derrota-la por 1xO,

Como se verifica o São
·Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

Paulo vem esmagando gran- d "t '1 d
.

t t
' .

h
.

d
.'.

d V
\ e VISl as, sa a e Jan ar, copa, res quartos, cosm a ba-

es eqUlpes e nossa arzea, .' .

_

d' d'
- .nhelro e W, C., sendo que anexo quarto de empregada

merce a Irecao segur� que , .
",'

vem sendo imposta pelo seu
e dIspensa. Tem terreno para constrUIr garage. A casá

�écnico o sargento Ç>sni.
encontra-se desocupada.

."

Nos próximos sábado e do- Preço 600.000,00 -. sendo par te fman.clada.. _

mingo' o São Paulo terá duas :
Uma casa de madeIra, recem constrmda., ,amda nao

cartadas difíceis. Preliará' habItada, com uma sala' de estar de 3x6, dOIS amplos
contra a equipe do Mauro quartos cosinha e itlstalações sanitarias, lugar para

Ramos no sábado, .

no gra-
construir garage, sito a 'rua Juca do Loyd, em Coqueiros.

mado do Ipiranga e no do- Preço 180.000,00 - parte financiada.

mingo contra a equipe da 'Um terreno, no centro da cidade, medindo 15 metros

Western formada' esclusiva- ,de frente por 25 de fundos. 'Otimo local para constru"!

ménte por elementos .do Ca-
I
ção.,

, '. .

bo Submarino, naquele mes- ,Preço 280.000,00 - parte fma!lclada.
mo 'gramado. 'Diversos lotes na Rua Moura; em Barreiros. Em

Vejamos' como 'se sairá prestações.
nestes. dois encontros, que Dois lotes na praia de Canasvieiras.

prometem muita movimen- Diyersos lotes ria· Prai.". de Camboriu.

tação e emoções à equipe do . Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,'
São 'Paulo F. C. c6m oti�a praia.

.

Jllf9rma,Ç(jes a .R.na ÇJorqnel :e,edro .. Demoro 1541 _.
M. BOl'ge§ 10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS,\VENDAS OFERECE

C' RAMOS S/A
Comercio - Transportes
!tua João Pinto, 9' FpolL.

Achado nas imediações do
na Casa Fernando, Cine "São 'José", encontra-se
2 (Edif. OSVALDO ,nesta Redação, à disposição

BRilHA NA VARZEA O S:'PAULO P. C.

VE'NDE-�E
1 sítio, - granja na ilha, a 10 minutos da cIdade,

com 10 hectares, pasto, água encanada, otim.a casa de
residencia,

.

pomar e instalações m<;ld�rnas para vacas e

porcos.
1 ,conjunto de 3 ',magníficos 'lotes, á beira mar, no'

ap:t;azivel baij:ro de Bom Abrigo.
Informações com o dr. Steiner,

Ltda.,. á rua 'Saldanha Marinho
MACHADO).

/

QUEM PERDEU?'.

de seu 'dono, um "chaveiro",
contendo treis chaves e um

canivete.

ALUGA-SE ,Vende-se
CASA DO' CENTRO Um Bar bem afregueza;;

Com 3 banhei'ros -'- 5 quartos - 2 salas - copa e co- do cito na Avenida Mauro
zinha - despens� - garage. Ramos N.o 4.

rratar ,na rua Gene,ral I3ittenc,ourt n? 76 ,depQis das.1 v;e:t; e tratar,D9 .JJle8moJo� ,

17 horas, cal. .

I
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o ESTADO' Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 1955

'11116r18' da
Literatura

Brasileira
Editado pela Livraria Sa

raiva, acaba .dé ser publica
(la a H,ISTóRIA DA LITE
RATURA BRASILEIRA de
Antônio Soares' Amora, pro-
'fessor de' literatura na Fa
culdade de Filosofia da
Universidade de 'São Paulo,
na Faculdade de Filosofia
"Sedes Sapientiae" da Uni
vei'sidade 'Católica, na Uni
versidade

'

Mackenzie e na

Escola de Jornalísmo "Gar

par Líbero. O livro teve a

sua primeira redação na

Alemanha,' quando o autor
ministrava' um curso de Li

teratura Brasileira no Ins
tituto Ibero-Americano da
Universidade de Hamburgo,
'e a sua versão definitiva em

São Paulo, em 1954. Decla-

�/ra o autor, no prefácio que
... ao escrever êsse trabalho
teve em mira, antes de tudo,
apresentar uma perspectiva
da nossa cultura literária,
pela in terpretação do se\
sentido evolutivo e do seu

caráter, e proceder a uma

anrumação crítica dos fa
tos, dos autores, e das obras
segundo a sua importância,
o seu significado dentro da
visão geral perspectiva. Es

tudando, dentro dêsse cri
tério, a nossa literatura,
desde os prímôrdíos até o

Mod-ernismo, .o autor nos dá
uma riquíssima visão pano
râmica da história da cul-

�

.

tura literária e espiritual
brasileira, enriquecendo a

nossa biblíografia com uma

obra de consulta obrigató
ria a todos os estudiosos do
.assunto, .notadamente os

alunos do curso colegial e

os das faculdades de filo
sofia. Pode-se assegurar que
ri. Historia da' Literatura

IBrasileira do Pf. A. Soares

'Amora, realizada com eru

dição e carinho, terá mere-.
cida repercussão não só no

Brasil como no exterior. '

Loleria do
Estado' ,

Na Séde da Loteria do Es

tado, ,à rua Trajano 23, foram

pagos os seguintes prêmios
maiores: um décimo bilhete

1654 com 25 mil cruzeiros ao

s�:. Nelson Nascimento, re�i
dente em Joínvíle, extração
de 16 de dezembro pp,;' um

décímo do mesmo bilhete a

sra, Osnílda Amaral, residen
te em Joinvile; dois décimos

do mesmo ao sr, Amandus

Bamner, também residente

naquela cidade e quatro dé

cimos do mesmo ao sr, Wal

ter Goering, idem; quinze
mil cruzeiros ao sr, EugênIo
Binder, referente ae bilhete

6239, extração de 16 de de

zembro pp. vendido pela A

gência de Joinvile; dez mil

cruzeiros ao sr, Manoel Pa

trício Fernandes,
. residente,

em Pôrto Alegre, referente ao

bilhete 1764 extração de 16 de

dezembro pp.: trinta mil cru

zeiros ao sr; Valter Miesfel

de, residente em Blumenau,

referente ao bilhete 3076 ex

tração de 23 de dezembro

pp.: sete décimos do bilhete

9133 premiado com 25 mil

cruzeiros pagos ao sr, Fran
cisco Deczka, residente em

Joaçaba; um décimo do bi

lhete i0319 premiado com 20

-míl . cruzeiros, extração de 26

de novembro pp, ao sr, João

de Deus Rosa, residente em

São José do Carreto, muni

cípio de Lajes, vinte mil cru

zeiros ao sr, Gastão Poctzsh,
residente em Henrique Lage,
rente ao bilhete 11607, extra
cão de '23 de dezembro pp.;
três décimos do bilhete 9117

premiado com 25 mil cruzei

ros, extração de 30 de dezem

bro pp. ao sr, Wilmar Silva,
residnete em Henrique Lage,
Criciuma; mais cinco déci

mos do mesmo bilhete ao

mesmo portador; um décimo

do bilhete 3283 premiado com

300 mil cruzeiros, extração de

6 de janeiro pp, ao sr, Janí
nho Bé, eomercíante, resi
dente em Chapecó; dois dé

cimos do bilhete premiado
com' 300 mil cruzeiros 'acima,

�.

_-'

seucar,romerece o melhor

, I

. \

,
, '

* DETERGENTE
)

..

*·ESTAVEL

*PROTETOR

.'

I

-------------r--------------------------�-----------------------------/------------------ �

:�,S\a�:::l�:;�!�i:dr:� ENCURTARÃO Preceíto d'o Dia']It-Magazíne em .aeva edição BATISTA IRÁ AOS.
Chapecó; doís décimos do NOVAYORK, 9 (uP)

A Ih b '1' r d
'

I
ESTADOS UNIDOS

premio de 300 mil cruzeiros, Quatro médicos informaram,
mu er rasi eira, que a la o U;S ,suas :�ce entes

HAVANA, 9 (UP) _ O ge-

mesmo bilhete, ao sr, Ludo- que substancías químicas se- BOM PREVENTIVO já se acostumou· a encon- caractenstIc{l-s, gra!Ieas, f�z neral Fulgencio Batista, pre-
t I

trar em IT-magazine um dela' uma pUb,h,caç,ao de lei-
SI'dente eleíto de Cuba" índí-vico Silvestre, comerciário, melhantes a vi amínas, ex-

.

residente em Chapecó; cinco traídas do envoltório branco As mudanças bruscas de mundo de atrações, aceitou tur� agradablh.sslma. _ .co.u.....que talvez' 'visite os Es-

décimos do bilhete 2025 pre- que se encontra imediata- temperatura são prejudicí- com real agrado o novo as- Dlverso� ar�lgOS de pel:- tados tIn 'ãõ'S, após a ínaugu
miado com 50 mil cruzeiros, mente por baixo da casa dos ais ao organismo e predis- pecto da notável revista que, mane�te ll1t�resse, ,

de _lei- ração de seu novo perlodo'
extração de 30 de dezembro laranjas e limões, encurtam põem à gripe, O corpo, en-

a partir de janeiro passado, tura instrutiva e divertida, presidencial, a 24 de teve-
I nt d

-

d t t t f' di
- passou a ser muito mais fe- fazem parte no sumário da reíro corrente.

.

provave me e a uraçao o re an o, ica em con içoes
PP" ao sr, Dímar Leovegíldo resfriado comum, influenza minina. Agora, quando aca- nova edição, ao lado de qua-
do Nascimento, residente em

e outras infecções de vírus,
de surportâ-las quando o in- ba de ser pôsto. em circula- tro contos assinados por CASA, MISC.LANJA .",0.

Ilhota Grande, distrito de
e atê ràzem desaparecer um

divíduo diàr iamenta e pela ção o número de fevereiro verdadeiros expoentes da b"\dora doe �dl.. ac.A.
Gravata! em. Tubarão; dois tipo de catarata do ôlho. manhã,

.

pratica exercrcros dessa revistínha, vemos con- ficção internacional. Com- Vitor. V.lvul... n.....
décimos do bilhete 9117 pre- moderados e, em seguida, firmado o grande sucesso pletam-na as magníficas
miado com 25 mil cruzeiros ferente ao bilhete 1888 extra- toma um banho frio.

'

editorial alcançado por ela. seções de modas, decoração cia das saus leitores, tem
referente a extração de 30 de ção de 13 de janeiro pp.; e , De fato exclusivamente pa- do lar' boas maneiras, culi- um conteúdo de valor ines-
dezembro pp, ao Agente Má- dez mil cruzeiros ao sr, Raul Inclua, nos seus hâbí- ra a mulher, IT·magazine é nária," jardinagem, etc., timável, razão pela qual
rio Moura, da Capital, por carros Pamplona, comercian- tos diários a prática uma publicação que já se Com tudo isso, IT.maga- não podemos deixar de re-
conta de terceiros; 25 mil te, residente em Rio do Sul, ,matinal de exercícios tornou imprescindível em zine vale muito mais do .que comendâ-la a tôdas aquelas
cruzeiros ao sr, Bento Cân- correspondente ao bilhete moderados seguidos de todos os lares, principal- os 5 cruzeiros cobrados por que desejam estar em dia
dido de Jesús, residente em 10827 "extração de is de [a- um banho 'frio. mente por causa de seu ele- ela, pois, embora reduzida

I com
o que há de mais re-

Campinas, Florianópolis, re- neiro pp, SNES. v�do , �íy.el, . cultural . !lue, no .!o'rmato para conveniên- ,cente no mundo da mulher.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.JUIZO DE DIR�ITO DA I,�lo d.i�, lu�ar e h.o�a, para a

,�1� '" ...'"' ,�
COMARCA DE TIJUCAS. justificação exigida pelo'

G�;j.r"q�
. I artigo 451 do Código de

SEXTA.FEIRA, i DE FEVEREIRO
Edital de citação de Inte- Processo Civil, na qual de-

E, de um só fêz as geraçêes dos homens, para ha- ,ressados au�entes, incertos verão ser ouvidas as teste

bítar sêbre , a face da terra, {Atos 17 :26).. Ler Atos
e desconhecidos, com .. pra- munhas Olegário Bernardes

10:34.43.
-

,

.

zo de trinta dias. e João Marciano da Silva,

Em Havana, Cuba, há, pert'o do Capitólio, o palácio' O DJou�or dClovDi� .Atyrdes
- o primeiro funcionário

do govêrno, um símbolo da fraternidade. É o "Local da IGama, UIZ
. �

. irei o a público e o segundo lavra

""Fraternidade Americana", uma área central de um par-I
Comarca de TIJuCas,. do Es- dor; ambos residentes e do-

que público. ,

tado de Snn:a Catarina, na miciliados na vila de Ita-

Circundado por uma cêrca baixa de bronze está um
forma da lei, etc...

.
p�ma, os quais comparece-

canteiro no centro do qual foi plantado um algodoeiro
FAZ SABER aos que ite rão independentemente de

da África chamado ceiba. O solo é uma mistura de ter-
teressar possa o presen e. citação. Requerem mais que,

t id d t d
' :

d
edital de citação com o depois da justificação, se

ras razi as de o os os palses a América. Misturado
-

. ,
-

com aquêle- solo estão as esperanças e os sonhos dos prazo de trinta dias, virem ja feita a citação do con-

povos que êle representa. A árvore se desenvolve robus-
ou dele conhecimento tive- frontante do imóvel Manoel

ta e forte.
- rem, que por parte de José Luciano Vieira, residente

A verdadeira fraternidade medra onde os melhores Cipriano da Silva e s/mu- 110 local do imóvel; deverão

homens de cada nação misturam suas vidas produtivas
lher, lhe foi dirigida a pe- tambem ser citados os ínte

para produzir tal sentimento. "A árvore da Fraternida- tição do teor seguinte: ---: ressados incertos por edital

de America.na' não surgiu 'por acaso. Foi ali plantada
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- de trinta dias, bem como o

com um propósito, exigiu trabalho e espírito de boa von-
reito da Comarca. José Ci-, representante do Domínio

tade.' priano da Silva e sua mu-I da União por precatória

Parece-nos que o Dia do Pentecoste não veio por
lher, pequenos lavradores, em Plorianópolis, e o repre-

acidente também. Quando aquêles ho d dif , t
naturais dêste Estado, re- sentante do Ministério PÚ-

mens e I eren es id t domí T d bli
. .

nações se congregaram com um só propósito 'e unidade SI. en es e omici la' os na ICO nesta CIdade, afim �e
.

de pensamento, sentiram-se uuidos por um plano sagrado
VIla de Itapema, des.ta Co- contestarem a presen�e açao

e uma nova era de fraternidade em Cristo teve. início. Imarca, por
.

seu assIstente! no praz� de dez dias, ,�e I'
O R A ç Ã O

. adeante assinado, q�erem I conformldad� com o dis-
.

Querido Senhor guia nos os t t 1mover a presente açao de i posto no artigo 455 - se-l
.

' s pensamen os, a os e . - � I d' C'
.

planos de tal maneira que plantemos árvores de boa von-
usucapiao em que ex�oem gun o penodos .d? OdlgO

tade e f'raternidade Aj'11(1a nos t
'

it ,,' e requerem a V. EXCla. o I de Processo CIVIl, sendo,
, c ".'

- nes e propOSI o que e a '. I'OS'
. . ,

rededicacão de nossas vidas ao servi d t
.

E I segumte.
- - s u-I afmal, reconhecido o domí-

_
., , ..., c VICO o eu reIno. m· - . . .

nome de Cristo, que no:' ensinot '" di do : "P '1
plicantes sao posseiros de � mo dos suplicantes sobre o

.:s 1 a orar, izen o. ai t d f
. I

f id
. ,

I
.

.

nosso que estás nos céus ... "
um erreno e or�a ,11'- re err o imovei, cuja sen-

PENSA.MENTO PAdA'O DIA I reglIlltar, urbdanto, C
situado tb�nl ça servirá de t�tulo .ha- V.E'NDE..S'E

Cristo é o coracão da fraternidade cristã ..

em . apema, es a omarca, I para a respectiva _

ms-

AMOS L. BOREU (Indiana) I
contendo a parte do Norte cr içâo. Dá-se a presente o Vende-se terrenos situados á rua ,JOAQUIM COSTA

.

/ '48 metros de frentes e 761 valor de Cr$ 1.500,00 para (na Agronômica), proximo a Zona residencial do 5° Dis-

ditos de fundos, e a parte. os efeitos legais. O sinatâ- trttb Naval.

do Sul 12 I?etros de, fren-Irió dest� tem sl�a re�idência
, T�'atar com ,� Sr. Abílio Cos,ta, no Cartório do Crime

P A R T I C I P, A C A- O
tes e 156 dItos de fundos - nesta CIdade, a rua Coro- ou a r ua UruguaI, nO. 11,

ou seja a área de 5.52� me� nel Buchele, nO 4, onde rf-
---;....;..----------.....::....------

, 'tros quadra-dos, f,azendo '�ebe citação. Nestes Ter- r V
'

dVIRGILIO INACIO frentes, a Leste, parte na mos P. deferimento. Tiju- en e se"_ e _
estrada.' geral e parte em cas, 12 de janeiro de 1955. '. '.

.

',;
."

SENHORA terras dos suplicantes, � e (as) Claudio Caramu1'ú de

paI�ticipam o contrato de participam o contrato ele
. funj:los a Oeste em terras Campos." Em dita petição

casamento de seu filho CAR- ,casame�to de sua filha ISA.I de. herdeiros .de. Francisco fói exa,�'ado o seguinte de�
LOS, com a srta. Isabel Iná- BEL, co mo sr. CarIo;, Cesar ,MIguel de OlIveira; extre- pacho A., como pedem. TI-

de Mello Filho. mando ao Sul em terras de jucas, 15-1-55. (as) Clovis

Florianópolis, 23 de dezem- Manoel Lucianp Vieira e ao Ayres Gama - Juiz de Di-

bro de 195'1. Norte parte em ditas de reito." Feita ,a justificação
herdeiros d'e Francisco Mi- foi exarado\o seguinte des

guel de Oliveira e parte em pacho: - "Facam-se as ci

terras ,dos, Suplicantes. II tações requeridas na inici-
_ O dito imóvel foi adqui- aI. Tijucas, 7-2-1955. (as)
rido, pelos suplicantes, de Clovis Ayres Gama - Juiz

IMaria Izabel de Amorim·em de Direito." E para que che-

1(:)47, cuja posse datava de gue ao .conhecimento de to-

I' ,nais de 35 ànos, e até a dos _e ninguem possa alegar
pres.ente data tando a refe- ignorância, mandou expedir
rida vendedora como os su- o presente edital que será

:' Com tst. \/&101" VoS. plicantes. sempre a manti- afixado na sede dêste Juizo,
: �b�ill"ci.1j/1")4o,adJltA 'tue

'verem pacífica e continua- no lugar -do Costume e, por
• lhe ..endel"6. jul"O com. mente, sem interrupção e copIa publicado uma vêz

pen�dor e
com "anJmus" de donos e no Diário Oficial do Estado

= lev41o".\. p4"� SUI\ residin- I sem oposição de outrem. e três vezes no jornal "O
últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

,
t ci6um lindo e útil pl'tsente: I III. --.: En: v�sta do ex�osto �ST,ADO", dQ Flórianópo-

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

I umB,E1.ISS1MO (fOFREde A�O eROMADO. : querem, pOIS, os supllcan-' lIs. Dado e passado nesta
15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua

't 'I' I 'd d d T"
encanada e luz.

"

,

APr'ocul"e boje o NOVO, I es, regu arlzar li sua posse ICI a e e I.lUCaS, aos oito

NCO ·G�I-COL'.'A ',' sobre o referido imóvel, de
I
dias -do mês de fevereiro do Inf.orma�ões no local corri o sl1r. Gilberto Gheur. - As 8 I:Is. _:_,

� conformidade com o dispos ano d'l t b'" (' ). Cl .

A
. I Augusto (.O Garoto Rev"'e-

'R..u c7-i I;'" -I'
e nu novecen os e S�l eVl. as OV!S yres ,no lugar do costume sobre I

-
"

FLORIAtlÓl>OL� :::��:� CATARltIA .0..
to no artigo 550 e 552 do cincoenta e cinco. Eu, (as) Gama - Juiz de Direito. 'o qual me reporto e ,dou fé. �,çao) \

.

(

---�:.I
Código Civ;l. E para o dito i Gercy

'dos Anjos, Escrivão, É.a c�pia fiel do original I Data supra. O Escrivão':
O FILHMOU DE ��TRA

__________________;..______ fiIJl requerem a designação o datil�grafei, conferí e su- afixado na sede dêste .Juizo,. Gercy dos Anjos
LHER

�aDoel Frederl·co da S.·)va �����������.�.���. .

�-�..
. �Progn�:

Vida Carioca. Nac.

Preço,!: 7,60 3,50,
Imp. até 14 anoil.

Com a Biblía na Mão AL.

CARLOS CESAR DE MELLO
-e-

SENHORA

cio.
Florianópolis, 23 de dezem
bro de 1954.

1", ....

CARLOS e ISABEL

(;ont'irmam

..

Missa de SetilH Dia

Missa de 10 aniversario-

Angela Zilli da Silva, seus filhos e genro, cbnvidam
aos parentes e amigos para assistirel'l\ à missa q4e pelo
eterno descanso de se�l espôso, pai e sogro, Manoel Fre
deil'ico da Silva, mandam celehrar dia 12 às 7 horas na

Catedral Metropolitana.
Antecipadamente agl'adecem o comparecimento a

êste ato de piedade cristã.

)"",",,<.
João Martins de Almeida' e família convidam aos

parentes e amigos, para a�sistirem a missa de 7° dia,
por alma de seu irmão, cunhado e tio Luiz Martins de

Almeida, falecido em Itaja'í; que mandam celebrar na

Catedral Mliltropolitana, no altar d'o S� Coração de' Ú�ús,
dia 11 do corrente ás 7 30 horas.

A to'dos que 'compàrecerem á este ato religioso an

tecipam I:Igradeéimentos.

'esta ,de N. S. dos Navegantes
,

em· Ilagoassõ - Coqo8"lros
'

Barraquinhas do dia 10 a '14 do corrente, com valio

sas prendas, }Javerá tambem doces, bebidas, salgadi
nhos, etc ..

Dia 13 (Domingo( às 9 horas, missa festiva na inten
ção dos benfeitores'. As 17 horas procissão marítima, sendo
o desembarque na Praia da Saudade.

Convidamos o Povo em geral a assistir' à essa tradicio

nal festa.

, !

HOJ-E NO TÓQUIO, 9 (UP) .- Pelo
, menos 800.000 habitantes ou

sejam 10% . da papulação, a
cham-se atacados de ínrlu
enza, segundo dceláração do
Departamento de Saude Pú
blica.

INFLUENZAPASSADO
11 DE FEVEREIRO

A DATA DÉ HOJE RECORDA·NOS QUE:
em 1.728, o Sargento-mór de Cavalaria Fran

.cisco de Souea Faria, deu início a estrada que
veiu ligar Araranguá ao então sertão de Curiti
ba;

- em 1.783, o contimente de São Pedro do Rio Gran
de do Sul, por determinação rêgía, passou a fa
zer parte integrante da Capitania de Santa Ca
tarina;

- em 1.749, o Govern�d.9r da Capitania de Santa
Catarina, Manoel Escudeiro, inandou cumprir a

provisão do Conselho Ultramarino, determinando
a construção de uma Igreja;

,

em 1.813, o então Tenente Francisco Xavier de
Barros, resistiu no Presidio que fundára em

Santa Maria do Araguaia, aos assaltos dos indi�
genas 'Cherentes, Chavantes e Carajás :

_ em 1.841, abandonaram o Munfcipi� 'de Lajes,
neste Estado, os revolucionários do Rio Grande'
do Sul; ,

- em 1.890; foi nomeado pelo Governo Provisório CINE SAO JOSE'
da República para governar o Rio Grande do
Sul, o n0SSO ilustre coestaduano Marechal Júlio

As 3 horas.

Falção da Frota;
, A sua alma. de mulher an-'

em 1.892, passou a ser de segunda entrancía a
siava pelos inquietantes flo

Comarca de Joinvile, neste Est'ado; reíros amorosos... um sor-

'_ em 1.917, faleceu Osvaldo Gonçalves da Cruz,
riso, um galanteio e o sub-

'

nascido, em 5 de Agôsto de 1.872. Este nome fi-
til convite ao Pecado Per

gura na Galeria Nacional como um dos mais iÍus- fumado.' ..

tres brasileiros, pela nobilitante e consagra'dora Elia Aquirre _ Jorge
missão que levou a bom tempo;

Mistral - Fernando Soler

em 1.932, foi fundada, neste Estado, a Faculdade
em:

de Direito, hoje consagrada como uma das prin-
AMAR FOI SEU PECADO'

cipais do Brasil ;
No Programa:
Atual. Àtlantida. Nac.

n. 55 x 3 .

�reços':J 10,00 - 5,00.
Imp. �té' 18 anos. '"

Precisa-se
De um auxiliar de escrf

torío, com pratica em dati
lograf ia ; informações nesta

redação.
' -.

�ITZ
- As 5 Hs. _

GORDO E O MAGRO em

FILHOS DO DESERTO
No Programa:
Noticias da Semana. n.

55 x 4. Nac.
Preços: '(';6Q- - 3,50.

. Censura' Livre.
As 8 horas.

. ,

'.
. Uma ,maquIna de costura marca Kadilar, em per-

feito estado, tipo Singer.
.

V
"

- er e tratar com Simeão Siqueira no fim da Linha
Trindade, em frente J antiga fabri'ca de Seda da Peni-
tenciária.

.

- As 8 Rs.

Esp�taculo "de Téla e Pal-.
co

Na Tél-a:, Q Gordo E! o' Ma
gro em:

'FILHOS DO DESERT"Ü
No Palco:

INDIOS MUSSAPERE E
HERUNDY

Restaurante H.pOli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lagel'l. no sul do ·Braslt, o melhor I
Desconto. especial para 08 senhores viajantes. ,Indios 'Tabajaras

,

I
No Programa:

-L,�('-.)t---:-e-s-a'-V-e"--,n-'d-n 4. �Õ;!�iaS da Semana; 55 x

..._

Preços: 20,00 -'- 10,00.
Imp. até 14 ànos.

f3Lf)[2I�'
Estreito

./

- As 8 lIs. ;_
Dávid Wayne ._ Jean

Peters em

CAVALGADA DE
·PAIXõES

(Technicolo1')
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 6,20 .:...... 3,50 •

Imp. até 14 anos,

.

"

/

,1:' I í�» l'fi
, .;_ As 8 Hs� ::::_

,
'

.Liza Daniel - John :Rly-
th _ Hugh McDermott em:

I
"LILLY MARLENE"
FLOR DO PECADO
No Programa:

Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Iínp. até 18 anOs.

/

�§§�
�v-"

IrQA N 5 PO�1,.�,...,..,..__,;�.�ssJv��___

j,

A COMISSAO

/

Peças de Automoveis
Aceito encomenda, enviando diretamente do Rio rie '

Janeiro. Qualquer 'tipo de carr•.

Iúfonúàções Rua Rui'Bal:bosa 124.'

- As 8 Hs.-

10) Noticiario Guaiba Nac.
2°) MURROS DE OURO

Com Jóe Kirkwl'lod J1'.
3°) 'DEPOIMENTO ACU
SADOR ' Com: Cnarles

StarretL.
4°) ZOMBIES DA 'ESTRA,.
TOSFERA 7/8. Eps.
;preços : �6,20 - 3,50.
Censura Até 14 Anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



n J:�TA fH) Plortanôpolís, Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 1955 '1
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A Casa O· t· I �
. LIRA TEMIS CLUBE

fIen ·a .

,�f�mRI�nn CARNAV��,d;;P.��?,:OADOR"·

Lumier especial, largo 90 .

Lumier lavrado, largo 90 .

Setin duquesa, muito bom, largo 90 .

Setin duquesa, extra especial, largo 90 .

Tafetá faile, muito bom : .

Faile bem encorpado, largo 90 .

Tafetá chamalote, largo 90 _ .

Organza lavrada .

Organza lisa, largo 90 .

Seda Iangeríe, misto com natural, largo 90 .

Setin langerie extra especial, largo 1,00 .

,Sedas estampadas a começar de '

Puro linho branco, largo 2,20 ,.................... 200,00 I San Jam, largo 1,40 .

�Puro linho em cores, largo 2,20 .210,00 ,

Cambraia de puro linho (Irlandeza) largo 90 135,00
Meio linho ,branco, larg. 2,20 140,00
Organdy Iíso Matarazzo ,:.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
Organdy liso Nova América 38,00
Lonita listada, cores' firmes ,38,00
Fustão branco, a começar de 18,00
Fu�tão' branco, piquet 38,00
Fustão piquet em cores " .', . 45,00
Fustão estampado, em belos desenhos 20,00
Cambraias estampadas, novidades � 30,00
Opala lisa assetínada ,. . . . . . . 13,00
Opala tipo pele de ovo, largo 80 '23,00
Opala: legítima pele de ovo, largo 80 30,00
Opala tipo cambraia, largo 1,00 35,00
Opala estampada, a começar de 11,00
Tafetá de algodão escocez, corse firmes, largo 80

, 24',00
Cassa bordada vários desenhos, largo 80 '. . . . . . . 48,00
Tricolines brancas a começar de 20,00
Tricoline branca, marquísete, largo 80 � ,. 24,00
Tricoíine branca, tipo Ingleza :". ' ,." 49,00
Tricoline branca, cordoné, largo 80 :

'

'24,00
Tecido pi colchão, largo 72 11,50
Tecido pi colchão, lar,�-,. 1.;40 '

.. ':--!"'. � .-:"'';'"''�O;OO
Tecido estampado pi cortina, largo 1,30 -, . . . . 29,00
Tecido lavrado, creme, pi cortina, largo 1,30 28,00
Tecido de nylon pi cortina, larg .. 1,40 55,00
Brim colegial J. 16 17,00
Brim colegial, branco e marinho :....... 20,00
Tecido xadrez, pi mêsa, largo 1,40 ,.......... 30,00 Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis

Pioneira na campanha da redução dos
preços, prossegue na sua iniciativa
para o barateamento do custo de vida,
eferecendo agora as úlíimas ncvide
des em tecidos de' algodão, além de

todo o seu fabuloso stock
NOVIDADES

Tecido de rafia, largo 80 , ..

Lonitã San Jam, largo 90
'

.

Loníta bordada, grande moda .. .' '"
.

Loníta lisa, largo 80' .

Loníta Bangú, largo 1,00 .

Nylon estampado "com veludo (Americano), largo

1-,20 .

Fustão casa de abelha, novidade (Nova .Amétiuª,)
Organdy Bangú, estampado a ouro .

Organdy Bangú, estampado, a começar de .

. Popeline lisa, especial .

Popelines estampadas a começar de , .

Popelinita mercerisada .

Cambraia bordada com veludo, novidade .

20Ó,00
'! 65,00

58,00
48,00
50,00
35,00
60,00
65,00

LINHO,S E ALGODõES

Tapetes de veludo pi quarto 120,00
Toalhas plásticas Americanas . .. . . . . . . . . . . . . . . . 59,00
Guarnições de mêsa com 6 guardanapos 55,00
Toalhas com franjas pi mêsa 150x150 115,00
Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150x150 280,00
Toalhas de rosto, a começar de 8,00
Toalhas de, banho, a começar de 38,00
Colcha branca, artigo bom, pi solteiro 80,00
Colcha branca, mercerísada, pi solteiro 115,00
Colcha Francesa pi solteiro 210,00
Colcha em cores pi solteiro ,............ 85,00
Colcha branca pi casal 90,00
Colcha branca, superior, pi casal 150,00'
Colcha branca, mercerisada pi casal 195,00
Colcha Francesa ,pi'casal 260,00
Colcha em cores pi casal, 110,00
Colcha de fustão em cores pi casal :... 135,00
Colcha de veludo pi casal 190,00
Colcha úle seda e/: bicos, pi casal :... 210,00
Colcha �e seda e/ franjas, pi casal 225,00
.Gole'h:ar--cle· ptf1lâ'lS'é'GI!t�tl'Upní"cl fr::l,Uj:us, pi casal' . . . . 280,00'
Colcha de pura seda dupla, Japonésa, pi casal .... 370,00
COMPRE BAIS BARATO E SEJA MELHOR ATENDIDO,

PREFERINDO A

55,00
68,00
83,00
40,00
50,00

Tecido branco, pi �mêsa, largo 1,40 .

Cretone estampado, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, largo 2,00 .

Cretone branco, especial, largo 2,20 , ..

Percal superior, largo 2,20 .

Cretone especial, largo 70 .

Morin especial pi fraldas, pç. ele 10 mts. . .

Morin Ave Maria .

Alvejado extra especial, pç. de 10 mts .

Filó branco : .

Filó em cores .

Filó mosquiteiro branco, largo 3,50 .

Filó mosquiteiro branco, largo 4,50 ' ": .

Filó mosquiteiro em cores, larg. 3,50 .

Filó mosquiteiro em cores, largo 4,50 .
'

Matéria plástica lisa, largo 1,40 .

Matéria plástica estampada, largo 1,40 ! .

Flanela fustão especial, branca e cores .

35,00
43,00
33,00
44,00
49,00
88,00
17,00

,118,00
19,50
145,00
22,00
24,00
80,00
105,00
90,00
115,00
34,00
43,00

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••G••••" •••••••••• ,••••••

E'�O···ITAL

----- -�------- ------------------

da,

Dodqê K-A 1952
Vende-se Caminhão, com baixa quilometragem rOda-!conservadissimo, com capacidade para 7.500 quilos.
Tratar no Bar Rosa, com os propritários.

Curso Particular
São José

Diretora: -.,- Professôra MARIA MADALENA DE

MOURA FERRO.
Curso, corresp-ondente 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 2° anos: - Sra. Alaide Sardá-
Amorim -.

SEDAS

DIVERSOS)

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO
ESTADUAL DIAS VELHO

E D I TAL.
ANO LETIVO DE 1955

Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal
Inscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.
Realização: Dias 14 a 1& de fevereiro.

Exames do Artigo 91

Inscrição: de 10 a 9 de fevereiro.
Realização: de 15 a 27 de fevereiro. I

Exames de 2a, época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal
Inscrição: Dias 10 a 4 de fevereiro.
Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5

Vende -se CLUBE DOZE D� AGOSTOl

t .

I o Centro de Irradiação
Menta1 "Amor e Luz" realiza

25,00 sessões Esotéricas, todas as se-

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 3.3 - 20
andar. .e,

30,00 I' ENTRADA FRANCA
<

39,00 I
"

'

40,00

��:��iVende-se60,00

I3000 Vende-se uma casa num

25'00 ótimo terreno à rua Frei

29'08 Caneca. 117. Base Cr$ ....

4S:00 100.000,00.
65,00 Tratar à Avenida Rio

14,00 Branco, 191 Nesta.
85,0(\

Precisa�se

Dias 19, 21, 22, Sabado, Segunda e Terça: Grandio-

I
sos bailes e fantasia. Eleição da Rainh,a do Carnava�.
Apresentação do monumental" Bloco. "Aí vem a Marí

I nha".

I Dia 20, Domingo: Alegre matinée infantil, das 16 as

! 20 horas. Parada infantil com prêmios
NOTA: Venda de mesas para os bailes nos dias 19,

21, e 22, dia 7 na sede do Clube, às 19,30 horas. Distri

buição de senhas, às 8 horas da manhã.

REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955.

Serão realizados por êste Clube, em sua sede social,
nos dias 19, 21 e 22 de, fevereiro, GRANDIOSOS BAILES

A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá matinée infantil
das 16 ás 20.horas.

.

Reserva de mesas: As mesas serão reservadas a par

tir de segunda feira, dia 7 de fevereiro às 19,30 horas,
da manhã do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatória
da manhã do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatório
a apresentação do talão do mês de fevereiro, para o que

o Sr. cobrador .astará presente para contrôle.
As mesas serão reservadas' pelo próprio associado

ou por pessoa de sua família, Preço dás mesas:' As

sinatura p�ra o três bailes, Cr$ 300,00.

Não haverá reserva para a matinée infantil.

Ingresso: O Clube não distribuirá convite. Para as

pessoas em trânsito, poderá a Diretoria, a seu critério,
e sob a responsabilidade de um sócio, expedir ingresso,
desde que pague o valor de uma anuidade, os quais po

derão ser adquiridos, junto a Secretaria do Clube, até

as 18 horas do dia da realização de cada baile, e depois
de autorizada a concessão pelo Sr. Presidente.

Menores: Não será permitida a permanência de me

nores de 15 anoz 110S bailes elos dias 19, 21 e 22. Matinée

infantil somente poderão. dançar menores até 14 anos.

Parada Infantil: Na matinée infantil do dia 20, do

mingo, haverá urna parada infantil, de fantasia, com dis

tribuição de prêmios.
Raínha do Carnaval: O Lira, como vem fazendo to

elos os anos elegerá sua Rainha do Carnaval, a quem
será confer-ido rico prêmio.

.

A Diretoria solicita aos senhores sócios a fineza de

não levarem pessoas estranhas ao quadro socia1. Outros

sim, previne que somente poderão frequentar as festas
de Carnaval, os sócios quites com a Tesouraria até o mês
de Fevereiro, 'inclusive

A DIRETORIA

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES
DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E GARGAS
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

1 - A Delegacia Rellional do I.A.P.E.T.C., Em San

ta Catarina, comun ica :'(>.,; senhores empregadores e se

gurados condutores de v, ículos em geral, que em face

dos novos niveis de sa'�\'io-minimo, os atuais valores dos

selos de Seguro Social, t�H ",80 neste Estado, são, os se

guintes:
a) Munieípios de : F'lorjanôpulis, Blumenau, Brus

que, Cricturria; Oaspar.« Itajaí Joinville Orleães,
TubÍ:u-ão' e Urusanga -- sêlo de Cr$ 165,00

b) Municípios de: Caçador Canoinhas, Indaial, Joa

çaba, Laguna, Lajes, Mafra, Porto União, Rio do

Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Tim
bó e Videira- - sêlo de Cr$ 150,00.

c) Demais Municipios - selo de Çr$ 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 seguro social.
,

Florianópolis, 3 de janeiro de 1.955

IADIL REBELO Delegado "Regional '--_-'--_' _

Escola Profissional Femmtna
de Florianópolis

Casa ORIENTAL

ue fevereiro.

Realização elos exames de 2a. época: Di�s 7, 8 e 9 de
fevereiro. ,.-

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

MATRICULA - 1955
1° ano - dias: 8, 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, das 9

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

12 horas.

Documentação para efeito de matrícula l
1. Certidão de iidàd� (15 anos até 31 de julho de 1955)
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.

Precisa-se de uma moça
ou'rapaz para �erviços de

escritórios e cobranças.
Tratar a Rua Pedro Soa

res 5.

'AVISO
Por motivos superiores a

dia da maquina fotográfica
'-ANSCO" que ia correr dia

26/1/55 foi adiada para I)

dia 9/2/55
Agradeço antecipadamen-

Vende-se 3 casas, sendo
uma de material e 2 de ma

deira, sitas na Rua José
Boiteux n? 3 fundos em

Florianópolis.
Ver e tratar' com o srs.

Altino Lobo da Silva no

Ponto de Automoveis da

Praça 15.

PROGRAMA PARA O MES DE FEVEREIRO
.'

Neste ano como jft é tradicional TI9 VETERANO,
haverá três grandes baile carnavalescos,

DIAS 19 - 20 e 22 do corrente e

DIA 21 - uma grande tarde infantil.
Os bailes serão iniciados ás 22 horas e a TARDE

fNFÂNTIL, das 15 ás 20 horas,
OS ASSOCIADOS poderão reservar mesas para três

bailes por: Cr$ 300,00
.

Ficando esclarecido que cada sócio poderá adquí
rir UMA MESA.

As mesas poderão ser reservadas diariamente; das
7 ás 11 horas, na Secretaria do Clube. ..

O pagamento será feito no ato da aquisiçâb, não
sendo aten dido pedidos por escrito, telefone ou crianças,
mas podendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos só

cios, mediante a apresentação da 'respectiva carteira
social. .

A critério da Diretoria 'e mediante requisição em

formulário do Clube, poderão ser concedidos convites a

pessoas não sócios (não residentes nesta Capital e sim
em transito), validos para os três bailes, aos seguintes
preços:

\

É obrigatória a apresentação da ca-derneta.
I

Florianópolis, 25 _de janeiro r de 1955.
José Warken FHho - Diretor.

Cora Batalha da Sílveíra, Diretora
I

Prof'essôra dos 30, e 40 e Curso Médio: Sra. Olga
Rl'asil dasLuz.

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

. I Aceito encomenda de qualquer tipo de carro) marca,

Início das aulas: - Dia 10 de março. - Telefone ano etc,

3737. I Informações Rua Rui Barbosa 124.

Vende-se
Vende-se á rua Altamiro

Guimarães, com belíssima,
vista para o mar, um terre

c/ 530 ms 2.
Tratar com o sr, José

Mendes á Rua. Cons. Mafra
99 - fone 371J7.,

'i: O MELHOR JURO;�
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CASAL (COM DOIS 'DEPENDENTES) . Cr$ 600,00

INDIVIDUAL Cr$ 500,00
O ingresso para UMA Só NOITE, será res-

petivamente de: , Cr$ 250,00
c-s 200,00

Os convites só serão fornecidos ate ás 19 horas de
cada dia da realização das festas.

É RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE
MENORES NOS BAILES NOTURNOS.

'

Á entrada será exigida a carteira social de cada pes
soas ou convite.

É RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE LAN
ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE.

Expresso, . FI.orianópolis LIda.
Iransporte de cargas em geral entre

t
•

I "

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SAO PAULO.

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritérfo:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534. - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Tl'l'mspolis

-0-

FILIAL: CURITIBA

Florianópolis, 29 de janeiro ,de�195'5,
<,

COM VIAGENS DI�ÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

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

4 •

FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666;76

Telefone: 37-30-91

'I'elefcne 1230

Endereço 'I'elegráftco
Santidra e Transpolis

-0-

São Paulo - C�pital - S1'.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I o Prefeito aplau�i�o pelo·Povo
Depois que se findou a Me-I' viela, mais uma vítórta do muito natural. Obrigado,

sa Redonda, de que eram Prefeito. Tim. Só que você, se quises-
principais figuras o Prefeito x x x se, poderia emendar mais:

-------------------...,.------- Osmar Cunha e o sr. Aroldo O 'Tim, n'A Gazeta de on- "
... os grandes entraves que

Carvalho, aquêle foi deli- tem, corrigiu: " .... opiniões tanto têm." Estava escrito:
rantemente aplaudido pelo errôneas (l estupídas, que, se "entraves que tanto' tem ... "

povo e pelos que estavam emitidas por, um frade de E mais: "Falam e se ocupam
presentes ao auditório da páu ÔCO, o rartam corar, com dos adversáríos.. mas não
Rádio "Diário ela Manhã". certeza. "No artigo de on- têm ... " _ Estava escrito:

Depois das conversações e tem, nêste matutino, íntítu- .mas não tem. Saiu isto: "Os
de debatido o problema, tuelo lado "O Povo Que Abra Os nóscios ... " _ O certo é as

Se eu fôsse secretário do governador c lhe redigisse os ficou como dantes no quar- Olhos", nós, num P. S., pre- sim: Os néscios ...

recados, por fôrça ele hábito, escreveria ao Jairo o seguín- tel general de Abrantes. Já ten_diamos emendar, porque, Mas a revisão, de certo,
te bilhete: tem luz a Prefeitura Munlcí- no original, escrevemos. o cochilou, e que fazer?

A Ilustre Redação ele "A Gazeta" paI. Será, cedida, também, faria.' Um pequeno' lapso, X. T.

NESTA. energia elétrica ao britador

da municipalidade, e tudo

vai caminhar, daqui por di
ante" normalmente, com os

ele lá e os de cá de braços
dados. Não é tão bonito as

sim? Para que essas brigas?
Para que êsses fuchicos? Pa

ra que essas intrigas? Por

que essas incompreensões?
Essas cousas de nada

resol-,vem. Que se harmonizem o

govêrno estadual e o govêrno

Imunicipal, trabalhando uni

'los, em conjunto, para que
só haj a um beneficiado: o ,

povo. Enquanto prevalecerem i
os interesses partidários, en-I
-Juanto se tramar diabólica-.

mente na surdina.j subterrâ

neamente, as iniciativas fa

ecem, e muito tempo útil
J .erá perdido em desentendi

uentos. Assim, de mão dadas,
.ntendídos, os dois blocos ga
iharão forças e poderão rea

Izar muito mais pela coleti

.. idade, esta que constitue a'
azão de ser dos poderes.' A
)opulação deixará de ser'
oenerícíada quando se dívi

lírem, de novo, os dois blo

cos, quando novos ressenti

ligeirezas, mentais, compreendeu nentos obrigarem a que se

afastem. Aí cada um, de cer

a, perdendo-se em jogos
namístosos, não terá tempo
1e lograr o objetivo essencial,
lue é Q de oferecer ao povo Chegou a esta cidade, por
t solução de seus problemas,
1ue vão crescendo à medida

avião da Cruzeiro do Sul,
dinheiro

{ue crescem os ódios. �êrca das 13 horas, o Coronel

Aplaudindo o Prefeito,
Fernando C. de Magalhães,
representante da Compani

(l) Próspera; substantivo, adjetivo, ou mina de car- (mud�mos de assunto) a po� Générale de Construction de

vão que, em outras eras, pertenceu a sóbrio industrial. mlaçao demonstrou que esta
FOU1'S,I t

empresa especializa-
(2) Pirita, escória do carvão, que indivíduos de pouco' sa isfeita com sua adminis-

da na. -

, industrialização de

escrúpulo misturavam ao carvão, vendendo-a a bom preço, traçao, e espera muito. dêle. fornos industriais
.- .: d d

.

Iti . A Mesa Redonda realizada
que, no

no pe110 o a u ima guerra. " '"

'

I
Brasil vem operando há cer-

ante-ontem" na Rádio Diário
d

'

ela Manhã, marcou, sem dú-
ca e um ano" onde foi a

.

I
vencedora de duas concor-

li.iiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiii.---
rencías públicas, uma em

"

Santos e outra em Pôrto Ale-

Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 1955

Análises
'\

N. ROSA

o sr. governador pede o obséquio de não permitir que

o sr. T1M THIM, continue publicando suas mal traçadas
linhas, pois estas poderão comprometer o govêrno de S.

Excia., pela pueril inconsistência dos argumentos".
Atenciosamente A. F., digo N. R."

O Jairo, bonachão, paciente, conciliador e comer

cial, chamaria o rapaz a um canto e diria:

"Moço, você pode escrever, eu permito sim, mas res

peite os seguintes tópicos:
a) ESTRADAS DE RODAGENS

Faculdade de Direito de
Santa Catarina

IMPRESSÕES DO JARDIM DE INFANCIA
"MURILO BRAGA"

Visitando o Jardim de In-' que se faz; e bem, no magní
Iâncía "Murilo Braga" man- fico Jardim de Infância
tido pelo SESC, o dr. Ozorío "Murílo Braga". É uma obra
Benicio Viana, da alta Ad- que nos faz acreditar nas

ministração do SESC, do Rio nossas possibilidades de rea

de Janeiro, assim se expres- lização, quando há bôa von-

sou: tade e dedicação. 7-2-55
"Nada mais nobre do �ue Ieducar a criança e isso e o (a) Ozorio Benicio Viana".

SERViÇO DE ALTO FALANTES
"TABAJARA" DO ESTREITO

O Serviço de Alto Falantes
"Tabajara", a voz alegre do
Canto do Estreito, que dá
aos que transitam por aquele
local, como aos do trecho do
Canto do Matadouro, mo

.mentos de bôa musica e a
rína. A data vem encontrá-la nuncia as novidades do dia,
no fastígio do seu esplendor, vai passar por completa re-

cqmo instituto de alto reno- modelação, achando-se já
me entre os congéneres do multo adiantado o 'processo
Pais. Os esforços de tantos

.
para a sua legalisação fede-

ilustres catarme?ses � os ral, ou passivei ampliação pa
saudosos Des. Jose Boíteux, ra estaeão local d

.

di dí-
b Müll SI'

-
. e ra o I

UI' ano u er a es, carneí- fusão.
1'0 Ribeiro, e Gil Costa, e

mais a dedicação de Henri

que Fontes, Nerêu Ramos,
Rupp Junior, Gama d'Eça, e

Fúlvio Aducci, Ferreira Bas

tos e tantos outros - flo-

I
turmas brilhantes do profís

I
sionais de advogados e de

! juizes, que honram sobremo-

do o nome daquele estabele- Realizou-se ante-ôntem,

cimento. dia 9, ás 20 horas, mais uma

Na pessoa do Prof. João reunião da Associação Cata

Davíd Ferreira Lima, seu
rinense de medicina.

ilustrado Diretor, saudamos Durante a mesma fêz-se

a nossa Faculdade, a sua e-
ouvir a 'palavra do Dr. Alva

grégía congregação e os seus
1'0 de Carvalho, pediatra do

corpos docente e discente.

"Serão capazes de alongarem o assunto, saírem do Es

ta-do irem a terra do Brigadeiro, e falarem até de certas

empreitadas, da Estrada Rio-Petrópolis, ao tempo de um

ex-ministro. Será um desastre" ...
b) ESTRADAS DE FERRO

nossa Faculdade, com efeito,
tem dado a Santa Catarina

Prof. Joaquim
Margarida

Florianópolis foi abalada,

PRINCIPAL ASSUNTO VEN- essa solicitação das classes ontem, com a notícia do fa

TILADO NO JANTAR OFE- produtoras de Santa Catari- lecimento do nosso prezado

RECIDO A ALTO FUNCIO- la, feita através da palavra e distinto conterraneo sr.

NÁRIO DA SUMOC Jo seu Presidente. Professor Joaquim de Oli-

Na oportunidade de um Também foi, na ocasião, veira Margarida, antigo Pro-

jantar com que o sr. José .ibordado, outro problema - fessor da Escola Normal e fi

de Cupertino Medeiros, re- ) da disponibilidade elos ágios gura de grande projeção nos

presentante da SUMOC nês- la Bôlsa, de Valôres de San- meios artísticos da Capital e

te Esta'do, ofereceu ao sr. dr. ·a Catarina. No caso, a in- do Estado.
Orlando Rodrigues deMedeí- . tústría tem que fazer licita- O venerando e respeitável

ros, �lto funcion�rio da
_ In�- ;ões em outros Estados, fato ancião contava a avançada

petona da SupermtendenclU jue o vem onerar, tremenda- idade de 92 anos e éra mui- ./

da Moeda e do Crédito, do tente, o valôr das aquisições to relacionado nesta Capítal,
.

Rio de Janeiro, vários assun- :le máquinas e seus respectí- não só pelas elevadas qualí

tos fôram abordados, que se vos acessórios. Êsse tema dades de carater como pelo

relacionam, diréta m e n t e, .ambém foi considerado, a- magnífico devotamento às

com interêsses do comércio, guardando-se solução depen- artes, notadamente à pintu-

'da indústria e da agrícultu- ::lendo da melhoria de nossas ra, da qual foi Mestre de

ra, disponibilidades de moeda muitas gerações no nosso

O sr. Charles Edgar Mo- estrangeira.
.

I modelar e tradicional Esta-

ritz, Presidente da Federação A êsse ágape, além do ho- ':Jelecimento de ensino.

do Comércio de Santa cata- l1enageado, compareceram. O extinto deixou os se

,rina e da Associação Con1er- no Lux Hotel, os; srs; José de' ;uintes filhos: Vva. Aracy

cial de Florianópolis, fêz ]upertino Medeiros, que o .\1argarida de Abreu, sra. 01-

sentir, àquêle servidor ela 0fereceu, e, como convidados sa Margarida Carneiro, es- Tubarão, 8 de Fevereiro de me com os protestos do meu

SUMOC, a necessidade de s€r especiais, Charles' Edgar Mo- )osa do sr. Felipe Carneiro, 1955. elevado apreço

melhorado o crédito bancá- ritz, Presidente da Federação J os srs. Acari, Mário, Fran- Exmo. Snr.' Atenciosamente

rio em nosso Estado, dirigido do Comércio e da Associação 'isca, David e Joaquim Mar- Diretor do Jornal "O ES- João Gualberto Bittencourt I

ao Comércio, à Indústria e à :::':omercial de Florianópolis, ;arida, além de 26 netos e 2 TADO" I
Agricultura, não devendo ha· José de Brito Nogueira, ge- :)isnétos. Florianópolis. - "Doutor Enory Teixeira.)
ver restrições na sua conces- l'ente G-:? Banco do Brasil e Seu sepultamento, c o m Prezado Snr. Pinto

/o são, uma vez que êsses Ól'- 3eus funcionários João Ba- �r,a n d e acompanhamento Presidente Diretól'io Esta-

gãos trabalham em função tista Rodrigues e Carmelo realizou-se ontem, saindo o Por especial obsequio soli- dual PSP

da produtividade e não da Fàraco; Pedro Bina Martins, féretro da residencia do ex� cito' publicar no seu concei- Flol'ianópolis

especulação. Sôbre êsse as- do INCO, Robert,o Oliveira, tinto para o Cemitério da 11'- tuado jornal, cópia do tele� Desligo-me carater irrevo-

sunto, o dr. Orlando Rodri- 'do Banco do· Distrito Fede- mandade de Nosso Senhor grama que foi transmitido gavel PSP vg Partido do qual

gues de Medeiros, respondeu ral, Guido Bott, do Banco dos Passos. nesta data. ao Presidente do fu'i um dos fundadores neste

ser difícil o atendimento. To- Nacional do Comércio e Ivo O ESTADO apresenta a Diretório Estadual do PSP, Estado conforme credenciais

davia, levaria ao conheci- Reis MontenegTo, do :Banco exma. família enlutada o seu em Florianópolis. ainda meu poder confiadas

mento da direção da SUMOC Paraná-Santa Catarina. imenso pezar. Meus agradecimentos pela valoroso chefe nacional

atenção dispensada e firmo- João Gualberto Bittencourt"

duas colunaztnhas",

O Rapaz, moço de

logo e concordou.

na Europa, onde visitou di

versos paises, conhecendo de

perto referidos serviços e, sua

tremenda utilidade para o

bem estar público e para a

economia dos Estados.

Voltaremos a falar sôbre o

"As Estradas, por dedução lembram os trilhos, êstes o

leito, que por sua vez é cercado por cercas de arame .

A história de uma destas cercas, seria outro desastre" .

c) CRÉDITO E DÉBI'l'O

"De crédito e débito; olhe que há muita gente malva

da, falarão em dinheiro, dínheíro lembra Banco, êste de

pósito. .. lembre-se que os altos depósitos do Estado ín

co ... erentes ou não, podem ser comentados".

d) EM PROSPERIDADE

resceram e frutificaram. A

"De prosperidade fàtalmente irão à Próspera" O).

De "Próspera" a minas de carvão, ele carvão a pirita,
e pirita (2) misturada com carvão, daria um drama "pa
triótico" - comercial... desastroso. "E finalmente nunca

toque em Estado-Novo. A êste a partir de mim, não esca

pará um, cá entre amigos, elos nossos, que não o tenha

servido ... Não fale nestas coisas mortas ... que garantirei Completa hoje vinte e tres

anos de fundação a Faculda

de de Direito de Santa Cata-

Nova era de paz e sossêgo pairou sôbre a personalidade

de certo industrial e banqueiro.
O passado 'era cinza morta.

O futuro os milhões o garantirão ...
Gozará a senectude na paz do Senhor; com o

ganho pelo suor do trabalho.

CEl. FERNANDO C. DE MAGALHÃES
em diversas capitais brasilei

ras, incluindo em seu plano
de ação a cidade de Floria

nópolis.
Ontem, e Coronel Maga

lhães fez ampla exposição da Imatéria ao Prefeí1f Osmar

Cunha, o qual se mostrou in
teressado na introdução dos

serviços em nossa Capital,
extínguíndo, de uma vez por
todas, com os antiquados e

obsoletos sistemas de coleta
do lixo.

O Coronel Fernando Maga
lhães, há poucos dias, na ci

dade de Curitiba, fez ampla
exposícão do assunto ao sr.

Ney _Braga, recentemente e

leito para o elevado cargo de

Prefeito da Capital do vízí ..

nho Estado. A importante
companhia européia preten
de extender suas atividades

Ao sr. Coronel Magalhães
desejamos feliz êxito em sua

missão, na cidade de Floria

nópolis.

CRÉDITO BANCARIO gre, para. o aproveitamento
total do lixo, transformando
o em energia elétrica e adu

bos.

O ilustre visitante esteve

para o Comércio, a lndúsírle e a

Agricultura

assunto, tão logo tenhamos

melhores informes.

Loteria cio Estaclo
Resultados dei ontem

:5.334 - Cr$ 200.000,00 -

1.376 - Cr$ 25.000,00
9.630 _: o-s 15.000,00
7.796 - Cr$ 10.000,00
1.924 - Cr$ 5.000,00

FLORIANóPOLIS

FLORIANÓPOLIS

TUBARÃO

FLORIANÓPOLIS

JOINVILE

Prócer sulino deixa o P.S.p .

Previsão do Tempo até às
14 horas do dia 31-2-55:'

...

Câmaras Municipais
Orleanq

Os MAGI'STRADOS E o
IMPOSTO DE RENDA

O' TEMPO

Conforme comunicação do portaria n.o 40, de 15 de ja
Ministro Delfino Moreira Ju- neiro de 1954, tornou exten

nior, primeiro Secretário da siva aos magistrados a isen

Associação dos Magistrados
Brasileirqs, recebida p e loção 'da taxa adicional do im

Presidente da Delegação Es

taduai, o Diretor da Divisão
-""-""'�

do Impostos de Renda pela

Tempo: Instavel sujeito à
chuvas e trovoadas. I ORLEANS, 10 (Do Corresponden..tel - Foi eleita, fi-

Temperatura: estavel. canelo assim constituida a mesa que dirigirá os trabalhos

Ventos: variaveis frescos. 'da Câmara:

TempElraturas extremas �i(! 1 Presidente - Luiz Mazon { " PTB

hoje: I 1.0 Vice-Preso - Raulino Lotin PSD

Máxima: 29,4. '1.0 Secretário -\ João Claudino Soares PTB

Mínima: 25,0. L 2.0 Secy'etário - João de Oliveira 'PSD

posto de renda, declarada in
constitucional' pelo Tribunal

Federal de Recursos.

.,i;.;

no sentido de não suprimir
o serviço de alto

-

falantes,
visto que, com as suas musi

cas escolhidas, principal
mente agora; nesse periodo
de Carnaval, enche de ale
gria, principalmente â noite,
aos que fazem o corso no

Canto do Estreíto.
O serviço de alto falantes

funciona dentro da hora re

gulamentar; não é berrante,
pelo contrário, suave e har

monioso, não importunando
e até deliciando a todos, daí

, a razão do. apelo que será
Sabemos que muitas famí- endereçado aos seus dírígen

lias da localidade vão dirigir tes no sentido da manuten
um apêlo aos seus dirigentes ção do referido serviço.

/

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
MEDICINA

de pais consanguíneos. Apre
sentou 2 casos de irmãos por
tadores do mal e que ele vem'
acompanhando aqui em Flo

rianópolis.
A palestra despertou gran

de interêsse entre os médicos
presentes, por tratar-se dé

Hospital de Caridade, sobre doença rara entre nós e pro
a Idiotia Amaurotica Fami- vocou debates em tôrno do

lia�, doença. heredo-de�ene-I ass�nto demonstrando o in
ratíva do SIstema nervoso e terêsse havido no decorrer da
que ataca ás crianças filhas referida reunião.

\.

A lista das pontes bornhauseanas comecou a ser

publicada ontem. E começou mal. A nO. 1, d� concreto

armado, sôbre o rio Itapocú, na estrada Joinville-Ita
[aí, custou ae Estado apenas os: .. restejos da inau
guração. O resto, inclusive o custo por inteiro, foi 'pa
go pelo govêrno federaL

Se as pontes em discussão, na forma do estabele
cido, são as que' o sr. Governador construiu ti o Tesouro
pagou - desarrisquemos essa! Para começar. Nada de
chupim!

.

x x

x

A segunda citada não é ponte, como se vê do _rol:
é -um pontilhão!

x x

x

Fossemos arrolar os pontilhões existentes nas

várias centenas. de quilômetros de estradas cons

truídas pelo govêrno Nerêu Ramos e pagas pelo 'Te
souro - a lavagem seria uma 'barbaridade! O atual
Governador, como aquele [oqueí Iageano que o Tim

conhece, nem sairia no retrato! .-

x x

x '

E' de �orte, o Tim. Há dias ridicularizou pontes
do sr. Nel'êu, por haverem 'custado 30, 25, 20 mil cru
zeiros. Pontes desse preço, áquele tempo, eram pontes
de 30, 25, 20 metros. E agora, citando as do Governa
dor Irineu, me vem com pontes de 10 metros e pon
tilhões de 5. E ao rol 'ainda anexa as do govêrno Fe
deral! Desse jeito é só o atual Governador que sai lia
fotografia!

x x

x

Em todo ri caso, o rol só desceu �as pontes para os

pontilhões. Podia ser pior: podiam infestar os boeiros
também!

x x

x

O dr. Paulo Bornhausen ton1ará o cuidado de não
deixar arrolar aquela que ruiu ali por perto de Guara
mirim ou Massaranduba. Temos aqui o cliché da fra
gorosa.

. �.':::...
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