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Santa' Catarina, Pernambuco e R""io�ra'õdi"do Sul ,abstiveram-se. 'Declaração de
voto. Aprovada a 'candidalura Juscelino. Oulras nolas. �:�f�o�����'�i�:�;fl�� :�N;;;:�;��:�����

:
•••••••••••••,."•• ,••••;C! .e�•••••••••""•••••••••( destinada a decidir sobre o indicação acima, fazendo

; 1- candidato do partido à suces longo discurso, ao fim de

: DIRETOR : ;Om�il' antigo D'iá'.. • são prestc.encíal. A ses.ião te- qual pediu preferência para

: Rubens de : ..,

i
ve lugar no Palácio Tira- a votacão do nome do gover-

• A R • Irio de S. Catarina dentes, qie foi peque.io pa- nadar �ineiro. Aprovada es-

: .

rruda, amos ! •• ra conte,' os convencionais sa sua proposta, antes de

'I.
GERENTE : : Ano XLI • e assistente-s. Abc,-'" a ses- ínícíar-se a votação -foi feita:

,

I .: são, foi preliminarmente de- a seguinte
r Domingos F. : Ir.l : cidido por votação, se ;'1, esco- DECLARAÇÃO DE VOTOS

de Aquino :. ! ".\ 12.106
Ilha do candidato devera 'ser DOS DISSIDENTES

;;; secreta ou aberta, em surrá- Essa proposta foi ímedía-

_._........__._._._._._._._._._._._._._._._i_4_�"'7 � -----:------- -:-__._._._.....;'C;_••;_•.:;_•.:...:;•..;;•..;;•...:.;_.;_•.:;_•.:...:;•.;•..;;•...:._.;_._._lll gios declarados pelos delega- tárnente aprovada e, ante tal
,

I Florianópolis, Sábado, 12 de Fevereiro de 1955 Cr$, 100 dos, prevalecen-te esta for- fato imprevisto, as delega-
-------------------------�---------- -----------'------------------------

mula, sem oposição. ções do Rio Grande do Sul,
santa Catarina, Pernambuco
e varios delegados do Distri

to Federal da chamada "ala

Dutrista" do partido envia

ram à mesa a seguinte decla

ração de voto: - "As sesções

Edição de hoje - 6 páginas

FAIJA o OEí..b<UDO
GAUCHO

de Santa C�tarina, Pemam
buco e Rio Graride do Sul,
.em face do pronunciaménto
da maioria dos convencio

nais, sentem-se no indeclina
vel dever ele abster-se de

Chur,chill Só Conferenciará Com Buluaoio
. -

"

o primeiro' orador, em se

guida' foi o Cel. Walter Pe

rachí Barcelos, chefe ela ele

'legação gaúcha e que inter

pretou também o pensamen
to das secções pessedístas
le Santa Catarina e Pernam
buco. ",

- A

após a 'retificaça� �os acor�os �e Paris
LONDRES, 11 (U. P') - o ouvir a afirmação de Ware- / res que estão à frente (os mazenamentq de armas quí _ ití d 1 d Pari Depois de um exordio em

I
"

- SI IVO os', acoruos e aris,
10 ministro, sír Winston by. Perguntou ainda se Chur- trabalhistas)". Churchill es-" mícas e biológicas na Ale- declarancro que constitue we retratou 'a conjuntura participar da votacão, O nos

Churchill, declarou, hoje, que chill tomará agora, algum� clareceu -que contínua em manha. Os acordos de Paris violação fia convencão de política, social e economíca- so intuito tem sido procla-
eventualmente tratará de iniciativa ou se "esperara favor de uma reumao com _ disse Churchill _ não de- :lo pais com vivas cores, o 0- madamente, desde o primei-

Genebra, aprovada há 30 a- cl'o' instante, o lançamento-realízar cõnversações com o vacilando, outros dois anos", os chefes russos, proposta vem causar preocupação, sal- b' rador reportou-se à sua C011- "

I té
' .

t d d
' . nos, e que proí e a guerra t dr' das, bases de um grande mo-novo presidente do Conse ho a, e que ,seJa ar e ernais que pela primeira V:'lZ for- vo aos que procuram dcs- com gases e a míocrooíana. A du a e a e seus a laGOS por

de ministros da União Sovié- para falar com Bulganín. Em mulou em maio ele 1953. A truir a unidade e o poder de- Inglaterra, respondeu que a
ocasião da reunião do díre- 'limenta ele uniâo de forças

tica, mal. Nikolai Bulganin. seguida acrescentou: ':E já,' mudança
de governo na tensívo das nações livres". A Convencão de Genebra proíbe

tório nacional do partido. politicas a fim de preservar

Entretanto, manifestou pe- que, a situação 'Ín�ernaciona� Russia não o. fez. mud�r. t�e União Soviética lançou suas o uso de' tais armas, mas não
Deixou bem claro que nada o 'interesse publico, a mora-

rante à Câmara dos Comuns :sta cada vez ma.ls' tensa e I parecer. O p�'lmell'o rnínístro objeções oficiais a tal dispo- sua fabr�acão,
tinha contra a pessoa do sr. !idade elos processos de go-·

ser pouco provável que che- e assunto da maIOr p'reocu- sempre mamfestou que o' ,

.

'

.

. Juscelino Kubi1§chek, assim verno, a recuperação econo-

gue o momento oportuno pa- paçâo, e não de :in?fa, que mais importante no acerto ele ,I,elt�•••••••••••••••••••••••••í�ee_.f)........ como as secções de Sarita mica do país. o atendimento

ra que ele, o presidente Eise- iniciativa propõe (Churchíll) tais conversações é que sejam' -,', Catarina e de Pernambuco. do povo em suas necessída-
nhO\�e� e o chefe do governo para aliviar a tensãoínterna- oportunas e que não se de- PRESIDENCIA DA'S CQb1ISS0-ES Observava, porém, que ena des ínadíaveís..

francês se reunâm com Bul-. cional?". Tal ·com�,.ntáliO�1 vem realizar até que tenham "
'

'. ' r�1 .
forçoso reconhecer que o sr. Em entrevistas à ímpren-

ganin, antes da ratificação perturbou a Churchill, que é

I
verdadeiras perspectivas ele

PSD
Jucelino Kubitschek nem na sa, o segundo sígnaturío des-

final dos acordos de Londres ligeirament� surdo. "Acho cons�g:ür com elas_ uma di-
• I' '. com quatro. P.,T. B e quela oportunidade e' nem a- ta declaração de voto, na

e Paris para o rearmamento que nada disse que fosse

mO-I
mumçao de tensao entre ,.

gora, decorridos tres meses qualidade, então também de

da Alemanha ocidental na tívo ..de mofa, mas não ouvi Leste e Oeste .. O trabalhista U D N' com t
· da indicação do seu nome, governador de Pernambuco,

defesa do, Ocidente. Em res- bem a pergúnta por causa Ben Pal'kin declarou que
'

i " reis reunia forças alem das com convocou todos os patriotas
posta a perguntas dos tra- la extrema hilariedlJ,de

. ma-I existe inquietação pelos clis- RIO, 11 (V. A.) - Por não Técnicas da Casa Alta do, que contava o PSD. Assim, pata o encontro ele uma 80-

balhistas, o primeiro mirtis- ,1ifestada pelos parlamenta- positivos que rejulam o ar- terem 'os partidos concluído Congresso' foi adíada para � -partido estava nest,e dile- lução
-

que atendesse aos in-

tr'o britânico, de 80 anos de
•....................M·............·M·.........• .........·�....••••·...........• ....·�·..· ...........·�·.....·"""'·a...._w· a indicação dos nomes 'que hoJe essa composição. Pela ma; DU ia com Jucelino às teresses nacionais nas suas

idade, declarou que a' reor- 'ABON'O AO FUNCIO'NAllSMO DA deverfLo ,compor as c;.omissões manhã os' líderes partidários urnas para. a derrota certa, expressões genuinas.
ganização ocorrida, esta se-

-, ,

'.

_ r�a1izarão 'uma reunião es- ou tomaria ou'[;m resoluçüo 'Fieis a esses pontos ele vis-

Úl�na, em MOSCO�I, não· dimi-
,

UNIA-O E AUTARQ'UICO :1'
pecial com o objetiyo de ul- ponderada, tas e diante da grave situa-

nulU o seu desejO de que se
.

>
, "

'
' CAFEICULTORES timar a .indicação dos 110n;es \ ç�o dO, p�js, SOIIlOS contra-

reI1lizcm cQnver�í1ções dC?� RIO, 1,1 (V. AJ":_ Inicia-s_c ·1.lh�S.SãO Supbr,(ltnadí1s .. Qu�ri - COJ fllVIR-fAlS'OS c.1 el�s l,Jl'esldtentes d��üel�s ór �SêF. :DJ.Grml!SQ PRQ.fO-' 'l').íJ;:; a CSG9.!l:a... üe qualquer
c�efes de goverI1?" c_omo ..,fll.'n.i -'l1oje_. ·-nes.ta 'S�pltal 0. �- to ,a:§ :ltl;tir{!t:tii>:,;, jt.,'C(}méc.a�'. \' ,,� ;

_ k ! g:.l0S ('I::ISIJ.eclallliados. • l COU AC.t'U.O"R;woS DEBA- nQn�e que nao tmga as a�
de afl'ou�ar'a ·tensao entre gamento do nó:vo abono de l'1).m alfazer o levantamento" CARAcAS, 11 (U, P,) - O

I De acordo ,com a reprll- TES tecipaclas garantIas ele apolO
Leste e Oeste. "Como já dis- emei'g'êIl(:ià ao funêiorralismo da' sua situaçú� fil\anc�ira, a rep ·esent.ante da Fe'deração Lsentação partIdária,no 8e-1 Chegq.ndo à peroração, o de grandes far(fas da opiniáo
se antes - declarou - a po- :civil e militar ela União, re-, ,de CafeIcultores ela cOlom-1 nado, o Partielo' Social De- i sr. Perachi Dal'cellos f(\z Ul:n publica do país.
lítica do gover�o é procurar ,ativo aos mêses de novem- fim de encaminhar ao prcsi- bia, Andres �all1Puz�no: che- I mocrá�ic<o �everá ficar.· Of!: apelo aos cDnveicionais, sem Nessa conformjdade, sem

,uma conferenCia elas 4 gran- Jl'O ,e dezembro do ano pas- dente da República o expedl- [Sou a est.a cidade .t flln ele a presld�ncla de quatro Co-Ixesultado, e conclue apre- nenhuma quebra de nossa

des potencias em, momentos I sad�'0 As primei:'as fÔlh.as, a
i
ente que as autorizará a 1'e-

.conferenCIar com os repre - missões fica.ndo o PTB ,e a Sf'l1tando a seguinte indica:" filiação partidária, conti

em que parecera provavel serem pagas serao as dos ser- j' ceber a suplementação de
sentantes elos cafeicultol'es UI?N com três carta um.e o i çãtl que remete à mesa su- nuaremos a lutar pela eSco-

que tenha resultados genui- vidores da 'Presidênci'a da verbas do Executivo destina-
venezuelanos. PR com outra. ',bscrK/l pelas delegações da,' lha de um brasileiro que se-

nas, mas não é provável que República e elos diversos Mi-I da: à concessão do beneficio
'

Rio Gr'ande elo Sul, Santa, ja portador não só de sobe-

'se apresente tal oportunida - nistéri'os e I:epartiç5es que; aos sel'vidores aUtárquiCOS. _._- Catarina e Pernambuco. ! jos titulas de idoneidade mo-

de, até. depois da ratiflcaçãó PARALIZADO '0 MERCAD'Q DO CAfET' . a "Dentro cl.:r

pronúnciamen-,
ra1 é de ca.pacidade para .0

dos tratados de .Londres e EXPLICANDO A ESCOLHA DO " ,,' n to que acabn.1l'W,s de fazer, cargo, como �apaz de atraIr

Paris". O trabalhista, W N.
.

_.

.

"

SANTOS, 11 (V. A.) _ Está tadas.� Crdl> 429 I' _

I
sugíro: 1 ) - Que J.!. conven- para o seu' governo uma ba-

" >9o,e,ceJul ',' / 1 t tI 'IWarbey, declarou que ChUl:- SR MARCONDES práticamente paralisado o lho a dezembro C'$ 400 liÇãO, n.ntes
de proce(\I�l' a es- . se par amen ar es ave e ce

chill tinha retardado por .'. , 'mel'c,ado elo café no c1isponi _ As entradas de �nt
r

, ,oo� \�olha de um nome arJ1mas, assegurar-se a colaboração
c1

� � em soma .
. .

d
..

dI' 1 t·ois anos as conversaçoes RIO, II' (V. A.) _ O episó- O sr, Jânio Quadros limi- vel. EntretaiJ.1to, o mercado ram 30.800 sacas. ,c,')mo deseja a malOna., o <lJ- do po er egIs a lVO para as

,
entre as 4 grandes potencias dio da nomeação do sr., Mar- I

tau-se a receber uma comu-' deverá movimentar-se p1'O- Tôda a praca se t, w tório nacional, faça preli- urgentes medidas de restau-
t d

'
man e, e -

'd
.

I te que com is o per era a 0- condes Filho para a pasta da nlcação, feita pel,o pi'óprio ximamente, dePois que os em expectativa ag da d nw,narmente a dos nomes a, l'uçao da VI a naclOna a ra-

t 'd d d
.' , tlar no,. ,

d f
.

rt· t·por um a e e negoCIar com Justiça está plenamente ex- sr. Marcondes Filho, mas não interessados se firmem na as reacões decorrente ld
.

_ qu�, nos refenmos e que nes- ves as orças po 1 lco-par 1-

M 1 k d d
. s- a SI -

t'd N d'
.

a en ov, exonerl:!. o o seu plicado: trata-se mesmo de se considera comprometido situação criada com o au- tuação ora modificaela_ ta ,,':'.:0 repe lOS: - ereu anas que o apOIarem.

carg'o de primeiro ministro. uma tentativa do sr. Café Fi- .por essa escolha, a QuàJ, de mento de Cr$ 6,00 na boni-
,..-
__

Ramo'!", Etelvino Lins, Cal'- Nereu Ramos

Os parlarr_lentares riram ao lho de conter o PTB no seu restei, lhe causou estranheza. ficação do. café. 101' LuiZ e Lucas Lopes. Etelvino Lins

desejo de apoiar a candida- Fói o que disse o sr. Otá>vio Ao declarar estável o dis- O TEUPO ' Que, 1íitoriosa a sugestão� Peraehi Barcelos
DOIS MILHÕES PA- tum do sr. Juscelino Kubi- Mangabeira, depois de con- ponível local, a Bolsa (Ofi- ,1'" �tei:n prime.'iro, suspenela-se a APRO_VADA A CANDIDATU-

RA OS PROGRAMAS ts_chek. O sr, Jango Goulart, I versar durante algumas 110- cial d.o Café em Santos afi- Previsão do Tempo, até às seó5zão pal'� que sejain con- R.\ JUCELINO

E CAÇ
-

O como antecipamos, ontem, oras, com o Governador de 'xou as cotações seguintes pe- 14, horas do dia 12: sUfht:ados out1't1S partidos so- Procedida a votação, veri-
D EDU A foi previamente consultado. São Paulo", los 10 quilos do tipo 4 San- Tempo: Bom passando a 'l>l\e II» norne da flua preferén- ficou-se que o sr. Jucelino,

SUPERIOR INTERMEDIA'RIO Certo assim do, fracasso ela tos: Cr$ 4.30,00; e 61'$ 415,00 instavel com chuvas e tro.- da 'Úl.-entre os �tro escolhi- ",d?S 2:316 v.otos. dos conven-

NOVA IORQUE, 11 (U. P.) Serviu como intermediário' 'sua tentativa de intimidar o para o tipo 4 estilo Santos voadas. dos e que efetivada aquela ClOnaIS obtIvera 1.646, sendo

- A empr;esa General Mo- o coronel Virgílio Távora,' PSD � impedir o lançamento riado, e; finalmente, Cr$ .. , I Temperatura: Estavel. 'Jll!UlJlifest�ã.o, reunal)'l-Sa en-I proclamado candidato do P.

tors, produtora de automo- secretário geral da UDN, que da candidatura Kubitschek,' 380,00 para o tipo 5. Ventos: Variáveis, com ra-l� tã'O os conventlonais 1;.")ara a 'S.D. à presidencia da Repú
veis, doou dois milhões de há pouco estêve na Praia de o sr. 'Café Filho lançou a ba- Fechou cal 10 o mercado jadas frescas. .' :necessária e .clecisiva �1�')10-1 b,lica.' Deixaram de �otar a

dólares para incremento, dos Capão Bonito, nas proximi- talha. em novos têrmos para I de'entregas imediatas, ' com Temperaturas extremas 'Cle I

ilogação, a qua� devera d!l1i'- Ilem das representaçaes gau-

programas de eçlucação su- dades de. Pôrto Alegre, em limitar as possibilidades de I possibilidades de vendª,-s a hoje:
.

'

se ,no máximo 'dentro de

721
chas, pernambucana e cata-

perior !las universidades nor- conferência com o presiden- aliança dQ candidato do 'I' Cr$ 430,00 P?r 10 quilos. As ,M��ima: 33,0. \ hora s a partir doote 1l10men- l"lÍ1')ense: varias r�presenta�-
te-americanas. te do PTB. , PSD. entregas ate Junho foram co- Mlmma: 24,4 to." \ tes carIOcas, pauhstas, capl-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••• 'O•••4f••••••••., e••••••••oH.e, .

chabM e goianos, solidarios
'Os nossos bravos confrade!? da Gazeta retornaram, on- M

, _ 'V"_&.t'_� w_· w· �M.J" _ �_a_"\..-.�w�_·.J' ; ,I
Sustentamos que o

.diSCUl'S(),
do

'S1','
governa.dor," pro.

1e- 'com a dissidência.
tem, à análise de Irineü e a oposição. � , :' rido a 31 de .i ll.l1eiro" era inábil e'\levi:ll1:.w. Poderíamos acres- Falaram a seguir varias 0-

,

De início aludem à violência da camllanha OpOSlCIO- �'
.

N
'

fI'ItII' :: terhar ainda que era sllpinamen.te de1.;nag·ógieo. Comenta- radores, entre os, quais o sr.

nista, "talve� sem similar em tôda a nossa história polí- � OS nao � :
I1�OS aqui, eem espec�al energ'ia, -o tre,<h\o em que S. EiX�, Cirilo Junior

.

que leu uma.

'tica". I, " dissera que governana com a Asseunbléita sem a Assem- carta do candIdato, pedindo.

Tal assertiva, nas páginas do popular matutino, es- .� '. _a
-

fIi :: bléia ou apesar da Assembléia. 'Retrucam�llos que desvir- à direção do partido que se

t
" - � � I! .

tarrece. E' que, ao tempo em que o valen e orgao se opu- �_"""'_"""''V''.''' ,._.,._", - ••_ i!j"F � .._:� tuamos a frase, porquanto S. Exa. a,pen:8SS ;a.sseg·ul"ara que entendesse com as outras a-

nh;t ao atuais govemistas, foi das suaS colunas que parti- seryiria o Povo, até o fim do seu govêrl)(l).;.!()lífJl)'1 a Assem- gremiações para conseguir
ram os memoráveis revides ao impenitente e extremado RUBENS DE ARRUDA RAMOS bléia, sem a Assembléia ou apesar da �o\.sse7l:l'blé1"4>, base eleitoral que lhe g::tran-
oposicionismo de então. Para aquilatar da diferença entre,

_ Dir�nos-ão que esta critica é' injusta e improcedente. Os }lel'Íodos, no seu conteúdo, sãio ,axíomat.ie.'l,mente
1

ta a vitória. Essa causa eau-

as duas éllocas, bastará aos des�embrados eonfrades algu- Mas se perguntarmos sc a justa e a procedente é a alusiva iguais, mesmo para. as pessoas de poueo entendimento. Se- sou certo mal estar no recin
mas consultas às suas e�ições passadas. O que A Gazeta aos dois quilos de, eafé - ninguem responderá!' E é assim rá fora do govêrno que' o sr. Irineu :Snrnlmusen prelf'nde to, de vez que os oràdores

hojl!, afirma está ilidido llelo que A Gazeta afirmava ontem, que sqmos os violentos, Temos sido, vezes varias, enérgiços servir o, povo? Não será gorve�nandO?'i � que se prete'llde, jusceHnistas, no seu entusi-
, Rememoremos, todavia, alg'uns fatos. Quando da trans- e ásperos. Mas, nesses momentos, sem exceção, o que te- agora, e atenuar a gafe' inuminável e' disfal'car a reput,&,,,, asmo e rebatendo as ponde

missão do éargo ao seu sucessor, o dr. Adel'bal R. da Silva, mos feitó é :revidar insultos soezes e· agressões estúphlas, com que a excusada fa�fal'�ice foi re-c ebida -pelos 110VÓS rações do CeI. Perachi Bar

ciente de que o sr. Irineu Bornhausen e sua (ligníssima com as quais, ael'editamos, o próprio governador não teria l'epre!\entantes do povo -cataril1ense. l� a realidaile, os ho� celos haviam declarado que o
con·cordado. ' -

espôsa iriam residir no Palácio, determinou provÍ(lencias mens elo g'ovêrno haveriam de ter caii'lo em si, ao lerem os P,RD. não precisava de ali-

para' que até não faltassem f]i,res nos aposentos 'destinados Ainda assim� em nossas reco�vellções sôbl'e ataques, diseursos de mais de nIná d�2:e,�a; de g'O� ell'nadores, empossa- anças e podia vencer sozinho,
ao ilustre casal. doestos c remoques até brutais, procuramos conservar ,seln- dos a 31 de janeiro, todos :acordes etn pl'estig'jarem os (le; A VICE-PRESIDENCli\

_ No dia seguihte, nas colunas 11l;lspitaleiras ela Gazeta Jll'e o jornal dentro das normas éticas e legais. O mesJl'1O mais llOderes. O plenário aprovou au.toJ.'i�

surg'ia a d,enún,cia de o e�-gov�rnador roubar dois quilos' não ocorreu com o órgão, já desap:.ll'ecido, que se fazia ' A singular bambochata do govern ador catarinense já zação para a dil'eçüo pal'tl�
de eaf� di;'irios da casa do, govêrno! Isso, positivamente, porta-voz do situaeionismo, Por' duas vezes êsS<l jornal; está sepultada no ridículo ..

'

O mais a visado é esquecê-la dária tratar da escolha do

não eneontra' 'similar na história, não só nossa. I., lcvado à Justiça, dela saiu eomo réu eondena(lo por injú- mesmo, par� que, lá fora,
.

'não ttiptidi em sôbl'e a nossa candidato à vice-presidencia,
O consumo.'- e não furtQ - de dois quilos de eafé, à rias e calúnias. 'reí'ceiro J)l'ommciamento judicial j4 se cultura, f em cont�ato com outras a-

época, custaria Cr$ 60,00 diários, 011 sejam Cr$ 1.500,00 por conhece, ainda contra outra folha., :l'gol'a a serviço 110s po- Tinhamos, entretanto.., a. obrigação), dt} eontra ela el'- gremiações.
'

mês, computadOS 25 dias, ou sejam Cr$ 18.000,00 anuais. .c1eros'Os. " �uer a veemência do nO�;SIll llrotesto, Nela se continha I Antes de encerrado o con-

No orcamento vigente, a dotação 'para generos ali-
'"

E os violéntos ,sem similar na história, somos nós! De- uma arreganhada ameal:a à éonstituo'lcã. 0, ao regime, à cl;'lve, compareceu o sr. Jus

meritícios -e para banquetes no Palácio, é superior a meio, cididamente;' já é acusar contra a. evidência das provas es- d.em.ocracia. E.duardo G,miTIes, coerente e' h, lnesto na eterna I celino, que proferiu aplaudi-
milhão de Cf' ze1ms.' magadol'as! v-lgilâ1)cia, qãQ 1)' suportaria; do .�USClll'SO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



MINISTÉRIO D,\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
I

Navio-Motor' �(Carl

2

Esta Repartíçâo, pela rede de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies Ourestais c de ornamentação, para for
necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária: Lembra, ainda, a possibilidade da ob- .... M...ch.l D•..,.'..1!ôiI34.1.l!IIlilll,.....liIId.iIi.��I!fi,.. ,:tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES CURITIBA fUlCRAIIA, PROSEBR'" I'ARAIIA
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. I UTEIS --- '--'

_

Os interessados em assuntos florestais, para 'a obten- t -0- I,

R'
.'

Xção de maiores sclarccímentos e requererem autortzação O leitor encontrará, nesta

CO-j a I'oSIi
.

1 . luna, informações que neceaaíta,de rcençapara queimar a e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:
dirigir-se às Agências Florestais Municillais ou díretámen- JORN1\JS Telefone'
te a, esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6 O Estado ,...... 3.022 I

. , .

. A Gazeta .........•...... 2.656
em Flol'l�nopohs.

" •
" Diário da 'Tarde 3.579lTelefone: 2.470 --- Caixa Postal, 395. IA Verdade .. ::........... 2.010 I

Endereço tclegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S. c., �;6�'����I�fIClal 2.6881.
/

Caridade:
(Provedor) 2.314,
(Portaria)

'

" . "" .. 2,036 iNerêu Ramos 3,831 IMilitar 3.157,
São Sebostião (Casa de
Saúde) ,...... 3.163

Maternidade Doutor Car
los Corrêa ......•..... 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

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

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

I TRANSPORTES
I AÉREO
,TAC ..

_------_-- iCl'uz�iro do Sul .

I Pan�Jr : .

lval'lg
.

Lóide Aéreo .

Real .

Iscandinavas .

HOTÉIS ..

_
Lux .

Magestic '!f'
••••••••••••••••

EJ.\-X Metropol .

La 'Porta ! .

C E R 'fi; Y, Fotografo do .Jornal "6 Cacique .

Cen traI .

Segund'as _ Quartas _ Sabados ESTADO"." r , Estrela ..

" ChamàdG�: 'Rua{C�nsclll.ei.r:o Ma'fra nr, 160 ·.ou ,�,pelo> Il<leal ,.' ; .

16 :15 horas n 1 f . 302? '\.. } ., > E.STREITO -', ,

Para Porto Alegre
• e e one. .�..

--- Disque t.

"'liNiiDilk�:I::�C"��:�A:"§'':"��':l';:·D·:_:·_::.O�R-=--P-R--O�F=I.=s�,S=I�O:�N�'�,A':-:L-'�\�D-R.-Roi!��-EcSoB-AS-TO-S -1-D-R-.J-UF-�i-OH-�A�U-prr-z--D-r-:--.-v-,,::;�d-B-I-'O-u-'r-a-f-i-Ib-O-Ex i_nterno C_<\ 20" enfermaria

I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIA'NÇAS, Com prática no Hospital São e Serviço de gas tro-entero lcgta .

.

LOBATO I DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na °:Anta d� S�nta Casa do _Rio ?e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRODRA. 'WLADYSLAVA DR. I. I GARCIA Casa do Rio 'de Janeiro' (I rof. W. Berardlrlell�). .

PEDIATRIA NEÇ}-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-W. MUSSI FILHO I _. CLINICA MÉDICA Curso de neuro log ia (Prof. NASCIDO - ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOSD I relho resnlrntõr!o ! Dinlornado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austre,gesilo). .

PREMATUROS - TRATAMENTO DA INA,PETE'NCIA INFANTILoençaa (O apa "

I' I d M dicína da Univer- C ' , . .,

TUBERCULOSE clona e. eI. o n tu ltúr i o : Rua 'VItor Mei- ,Ex interno do�Hospltal mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA-ENURESE NO-RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA' .

sidurle do Brasfl reles, 22 Te], 2075. n i dade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES:_ DIST' RBlOS,

'v

DOS PULMOES
.

I
Ex-Interno

]l�H.
concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu..rtaa e DO�NÇAS, IN'rE�NAS. PSICOLÓGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA U1NF-N! ., T termdade-Escola , "'Elxta feiras' Coração. Estomago, mtesttno, CIA DE MANEIRA GERAL A -

Clrur.gla do .orax
.(Serviço do Prof. Octávio Ro- 'D .. ,' h If' d

.

bil R
_ MÉDICOS _ Formado pela Faculdade Naclo- d" L')

as 10 as 18 oras. .rga o e vias I iares, ins, ova- CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38, M d'
. 'I"

.

1 i t· rrgues rma Resí dência: Rua Felipe Sch l ri os e útero CONSULTAS DAS 2
_

S 5 HO
' .

CIRURGIA-CLíNICA nal de e tema, 181� og 8 01 e: Ex-interno do Serviço de Cirur-,
,

o
-

. .'
. .

- A RAS.
GERAL-PARTOS Tisiocirurgi�o elo Hosllltal

Ne-l gia do Hospital!. A. P. E. T. C. TIIIIldt'3 02032
- 2 andar, apto 1 22ConsultorJo·. Vitor - ·Reireles CONSULTAS c/ HORA MARCADA: FONE 3166

•

J' reu Ramos di" d J
. c, ,

I'
. RESlDtNCIA -J TENENTE SILVEIRA 190 (FO"'E 3 )Serviço completo e espeCla 1-

•• _ 1
o ..10 e anerro Das 16 às 18 horas A1'1��'DE CIIAM ,u J." 165d d DOENÇAS DE SENHO- ClJl'�O de .especlahzaçao pe a Médico do Hospital de '

R idê '. R 'B .

. ,,, .
c ADOS A DOM;ICfLIOza o as

• d S N T Ex-tnterno e EX-R8Sis- I C 'd d '

DR
eSI cncla. ua ocaluva 20.,

RAS com modernos metQdos e . ••
-

U
arl a e NEWTON '<'one' 3458 Irliag�ósticos e tratamento. .

tente de (:irur�ia do Prof. &,0 DOENÇAS DE SENHORAS .

, , I· . .

_,

-

SULPOSCOPIA - HISTERO -I GUII�araes (Rl�). PARTOS - OPERAÇOES D ÁVILA ,'DR MARIO WEN- ISALPINGOGRAFIA - METAr:O- Cons: Felipe Schmldt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL (. ILISMO BASAL Fone 3801 das 16,00 às 18,00 horas. I Doenças de Senhoras - Procto- DHAUSEN
., Radioterapia por ondas curtas-! Atende em _hora marcada'F Pela manhã atende dià-I log'ia - Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
Eletrocoagulação - Raios Ultra

l
Res: Rua Sao Jorge 8 - _one I riamente no Hospital de Consultório:, .Rua Vitor Mei-. E CRIANÇAS

Violeta e Infra Vermell�o. 2395. .:.._.. ... ,.. C!,ari,dade. J�eles n. 28 - Telefone: 3307.! Consultório - Rua João Pin- DR JOSÉ MEDEIROSConsultório: Rua Trajano. n. 1,
DR YLMAR CORR""A ReSldenCla: Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769. .

]0 andar - Edifício do Montepio.

I
". .

..c. i Rua: General Bittencourt n. díante,. . I Con,su_lta�: Das 4 às 6 hor,:. I VIEIRA
Horário: Das 9 às 12 horas ,- CLI� rCA MÉ!lJICA ..

, 101. ReslC1encla: Fone, 3.422 Resldencla: Rua Esteves Ju- I -- ADVOGADO
Dr. ·MUSSI. CONSULTAS das '10 - 13 ho-

j
Telefone: 2.692. Rua': Blumenau n. 71.

I niol', 46. Tel. 2.812. I raixa Postal 150 - !taja!Das 15 às 18 horas - Dra .. raso I
--------- DOENÇAS DO APARELHO Dl-I ,Santa Catarina.

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415: MARIO DE LARMO GE3TIVO - ULCERAS DI) ES- DR. HENRIQUE PRISCO
_

Residência: Avenida Trom- I CANTIÇÃn. TO'VIAGO E DUODENO, ALER- PARAISO DR. ANTONIO GOMES DEpowsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES MÉDIC0
\..L' GIA.-DERMATOLOGIA E CLI-

MÉDICOIRACEMA I CLíNICA DE CRIANÇAS
NICA G��_� Operações - Doenças de Se- �������j MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nltoras - Clínica de Adultos. Escritório e Residência:

DR. NEY PERRONE
• MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas

1 CLINICA
'

Curso de Especialização no Av. Hercilio Luz, 16
I Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇAO - FIGADO - RINS de .. i Hospital dos ServidJres do Es- Telefone: 3346.MUND Iças Mentais. ,- INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS - NARTZ tado.

Formado pela Faculdade Naci' ! Chefe do AmbulatGrio de Higie-
I Tratarnent,o, moderno d� SIFILIS

\ E GARGANTA ! (Serviço do Prof. MarianQ de
naol de Medicina Universidade. ne lI:Ien,ta! . Com:uItorJO - Rua Tuadentes, DO Andrade)

_

do Brasil I PSlqUlatra do Hospital' - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manha no
RIO DE JANEIRO 'I-Golônia Sant'An,a I H<?RARIO: Cllefe do Serviço de OTORI- JIo,spital de Caridade,

'

.

Aperfeiçoamente na "Casa de ! Convulsoter�pla pelo. eletro- As IS às 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis! A tarde das_. '�530 hs em dlan-
Saude São Miguel" c�oque e c:ardlaz?).· In�ulll1' te�a- '.!:el.: Cons .. -, 3.4�6 - Res. - I Possue a CLINICA oS APARE- te no consulto,no ,á Rua Nunes IProf. Fernando Pauli'lo pIa. Malanoterapla

.. pslcoterap.'a.
2,2,6 - Flonanopol!s. LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado I 17 !]squIna de Tira-

Interno. por 3 anos do Serviço CONSULT:'-S: 'T'erças e QUlI�- _- - - -------

TRATAMENTO das DOENNÇAS ,dente�. Te�.27G"
. 1 de Cirurgia tas da_:; 16 as 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN da ESPECIALIDADE I Re�ldencla - rua Presidente ,

Próf. Pedro de Moura
1
(manha)

. .., VIEIRA 1 Consultas - ,pela manhã no CoutInho 44.
Estagio por 1 ano na "Mater- Rua Amta <?anbaldl, esquma I ,HOSPITAL. i -------------

'd d E I" de General BJttencou.rt. .
MÉDICO

. . DR VIDALm ? .e
- �co a

.

.

I RESIDENCIA' Rua Bocaiúva ,ESPECIALISTA EM OLHOS, A TAIWE - das 2 as ri -

I
•

DE CRIANÇAS' 6Prof. OtavIo Rodrigues LIma
1;) Te!.2901

. ,

'IOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO CLíNI��,.Interno por 2 ·

.. no do 'plonto 9
__"._ _ ,TRATAMENTO E OPERAÇOES! CONSULTORIO - Rua dos! Consultorlo: - Fehpe SchmIdt, 12Socorro .

DR ARMANDO VALÉ- .] nfra-Vermelho - Nebullzação - IILHEOS nO ·2 1:18. 1'-

I
. � U1tra-So:"l. l RESIDENCIA - .Felipe Sch- � CONSULTAS -Das 4 a� 6 �

OPER�ÇõES RIO DE ASSIS '
(Tratamento de sinusite ,sem midt nO a3 Tel. 2365 horas. 19

CLINICA DE ADULT"", Dos Serviços de ClínicallnfaBntil I operação)
R

I -D'-R-" ANTONTO MONIZ lsROesidênFcoiaN:E Tenesnlt(�6 Silveira; j
DOENÇAS DE SENROR.\S da Assistência Muni�ipa e os-, Anglo-retino8copia - �celta, de J

; , �
, ,- ....

CONSULTAS: No Hospital de pital de Caridade IOculos .... Moderno eqUIpamento DE ARAGÃO DR. AN'TON'iÕ BATISTA 20
Caridade, diariamente das 8 às' CLINICA MÉDICA DE

CRIAN-jde Oto-Rinolarin&,ologla (único
CIRURGIA TREUMATOLOGIA10. ÇAS E ADULTOS .

no Estado) JUNIOR
No consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e I C I ,artofe_diap' t 18 CLINICA ESPECIALIZADA DE

22
Pinto nr. 16 (l0 andar) Consultório: Rua Nunes J!l[a- I das 16 às 18 horas.

I
onsu tóno: .. oao m o,.

\ 26
Diariamente das 10 it.s 12 e das citado 7 - ConsultaS' das;J.lí às Consultório: - Rua Vitor Mei- Das ló às 17 diàriamente.

\ CRIANÇAS
14 às 16 horas. 18 ho�as ,

I
., reles 22 - Fome 2675. Menos aos Sábados Consultas das 9 ás 11 horas.

RESIDENCIA: _ nua Duarte Re��dência: Rua Marechal Gui- Res. - nua São Jorge 20 '--- Res: Bocaiuva 185. Res. e Cons. Padre Miguelinho. 27
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. Fone: - 2.714. . 12. (

I'

Lavando:"com Sabão

!\?irgem ESl>ecialid�de
, \

da Chl�,' \VEIZEL' INDDSTBIAL-JolnvI1l8. (marca registrada)
.. ecQPomizí),.se:tempo e dinheiro

._-� .. _ ... _'-_.__._. .._......__._._._----- ... -. --_.. ..... "_- -_ ...... __ ._ ... _ .._._._._.:.._-"-)-_... -

-_ ..._--- __ .

LOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Iasa, a maravilhosa

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

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE

, ,

ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E
COMERCIO S. A.

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

��
,

Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis -- Santa Catarina

c,

(�
1'1
CI

P
tI

h
p
d
c

ti

a

n

d
e

Terças - Quintas - Domingos
9 :50 horas.

Para : Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo

do Pais)

e Norte

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

HoeockenESTADOo

f

R,EGIONAL
-o-

I ADMINISTRAÇAO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 1IiO Tel. 3022
-

cX'fdstal' 139.
Diretor RUBEN� A. RAMOS.
Gere : DOMINGOS F. DE •

"ACORDO" COM O ESTADO DE
SANTA CATARINA

AVISO

RAPIDEZ - CON�'ORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO'

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S.
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos, apenas para movimento da passageiros.

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

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

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

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

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

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

,

sujeitos a penalidades,
,

REFLORESTAMENTO

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lr.ra. ,
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40, - 50

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

andar sala 612 - São Paulo.

Fpolis RioItaJai Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro
ASSINATURAS
Nl Capital IDA VOLTA

Ano $ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

,
No Interior

Ano Cr$ 290,00
.Semes'tre

_ Cr$110,OO
Anúncio mediante rontráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devojvídcs.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2,

Rio

4/2
16/2
28/2

Santos
5/2
17/2

tiparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Badíograrras e radíoscopías.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pleloguaffa) ,

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla
cão das trompas para diagnóstico da estezílldade.

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

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
'

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Viagem com �eguri:lnça
e rapidez

so NOS, CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO {<SnL�BRASILEIBO))
2.404
2,038 \ -�-- _

2.'"

i 'p� fIe.l .... ·

�O ;�

H�� ,1"/'5,IA,S'" ........2.325

*
'

2.402 .

2.358
/
,_ OUIlAl1Tf TODD '* .;

::::: I '" �>,-. '."� nos "APCJOS �
t�H �M",&'til·�,.t; ,:- t-3.371 I' _

�

'"
iIl _, � � ,

8.659.1 '? '/)1 !I" I
,

__,....�------r . . �06

Florianópolis - Itajaf - Joinvllle - Curitiba

(Agência:
,,_

Bua Deodoro esquina�da
Rua 'I'enente ,Silveira

-------- -------_._--- ...

FOTO,GRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

8A'l'ISADOS - ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS
GERAL.

RODOLFO

,/

ADVOGADOS

Rua. Frei Caneca 122

DR. CLARNO G.
GALLETTI

.

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- FlorianóJlolill -

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

FARMACIA DE PLANTA0
MÊS DE FEVEREIRO

5 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra-
jano.
Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
Sábaoo (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.
Domingo Farmácia. Noturna Rua Trajano.
Sábado (tarde) Fal'mácia Esperança Rua Conse
lheiro Mafra

Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.
Carnaval Farmácia Nelson Rua Felipe Schrnidt
Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João
Pinto'
Domingo F.armácia Moderna Rua João Pinto.

,\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ACONTfCIMrNTOS' SOCIAIS cum! �i:sCi��dr:&iOr sensação carnavalesca ao melhor

RESERVAS DE MESAS SABADO, 12 DE FEVEREiRO
.

j

•__ 1 .A.partir de �ábado, dia 12 na séde do C.P.C., em Co-
I
.. Coo}1er�ndo"tambéu.. com Il:le (Cristo). (II Cor. 6:1) •

guelras e no SaIao Record, do dia 14 d' t
LeI: Atos 1.32-3.).

em ian e. C t
.. ,.

dmí S C h-

I
..

----:--.
-_ .._--

-.-----
..�--------- --

------

er o mISSlOnurJO, a ministrava a anta omun ao

em sua igreja, na índia. Notou um brâmane e um pária

C Iluna Caroa'va Ie8ca ;�O:::ê1::i�!�:J�:�it�o:S�:;�:;;;,�:':��:�:t�::
da a ventura de ouvir do lábios do brâmane: "Em Cristo

1'1'"

não há brâmanes nem párias."

! Li
Os cristãos são irmãos não por falarem a mesma

língua e fazerem as mesmas coisas, mas porque são fi

lhos do mesmo Pai. São seus por criacão e por redenção.
Dêste módo são membros da mesma família.

Êste laço 'é fortalecido pelo fato de que os cristãos

cooperam uns com os outros no trabalho de implantar

na terra o reino de Deus .. Qualquer diferença em credo,

ou ritual ou ordem que ainda impeça a união orgânica

das igrejas cristãs é superada pela unidade de espírito
na obra de conjunto que fazem para trazer homens a

Cristo e ao serviço do seu reino.'
ORA CÃO

Agradecemos-te, nosso P�i, porque nos chamaste

para cooperar contigo no cumprimento de teus propósi
tos. Permite que com nossos irmãos em tôda 'a face da

terra possamos testemunhar o avanço do teu reino nos

corações dos homens. Por amor de Cristo, nosso Senhor.

Amém. I

GRANDE CONCURSO DE I Srta. Teresa Spo�a�icz - 'noite de sábado próximo,

FANTASIAS INFANTIS-, DeI>artamen�o Fe�mlno será essencialmente cama

PRÊMIOS E DIPLOMAS Srta. Maria Ahce. Bar- valesca. O salão está sendo

AOS QUARENTA PRIMEI-, reto
- Departamento Infan- ornamentado a caráter e a

ROS COLOCADOS. O CLU- til turma muito animada, não

BE DOZE DE AGôSTO FAZ Sr. Arnaldo Dutra - Dep. cessa de telefonar para o

REVIVER ANTIGA TRA- Social. organizador da festa, per-

'DIÇÃO
;c.** guntando: "Pôde-se ir de

',""'\, SEGUNDA-FEIRA, DIA 21 A $. C. Tenente do Diabo short?". Claro que sim? As

."
, Na Matinê infantil que o

I'
fará realizar domingo dia mesas estão na portaria do

Clube Doze realizará, na se- 13 as 20 horas um pequeno Hotel.

gunda feira de Carnaval desfile sobre a direção do ***

(dia 21), com início às

151"Lord
'David" e dos grandes MI,SS SANTA CATARINA

.

horas, fazendo reviver an- carnavalescos Vicente, Chi- Comentam que o Clube do

tiga tradição, haverá um

Iquinho
e Menoti Digiacomo, Penhasco ficou sem repre

d.esfile de fan�ag!as infan- .Melo .

o alfaiate, �s Irmãos sentante neste concurso, pa

tis, com premraçao e entre- Chaplin, Demetrio Mara- trocinado por êle, pois sua

ga de diplomas aos quaren- [goni Antonio Luiz os Dia- candidata, Véra Fialho, con-

F Ita primeiro colocados. IbãO
do Jaques, Agapito Ve- tratou casamento com o sr. I'na menle CI"Demascope elO

O desfile e; grande con- loso e Machado e o coman- José Lemos Sobrin ho. Te-

curso obedecerão ao

seguin-I'
dante dágua doce Mane- reza Fialho será . então, a FI

· ,

I-te regulamento: bach e uma comitiva do nova candidata que irá ocu- Orl8nOpO.IS '

INSCRIÇÃO: As ínscri- ,Galpão. I par o título de "Miss Pe-

ções estarão abertas na Se-I Fará nesta ocasião a de- nhasco".
Desde há muito que o nosso diligente e 'dinamico

cretaria do Clube, "diària-lmonstraçãÓ de uma minia- **;C. cineasta JORGE DAUX vinha agindo em segredo para

mente a partir do dia'14, e ,'tum de carro de mutação ONDA. DE PENTEADOS conseguir seu ideal máximo que éra a instalação da apa-:

serão encerradas, no dia 21, de autoria do menor Oswal- As damas e senhorinhas relhagem de CINEMASCOPE no moderno e elegante

as 12 horas. Não serão ins- ; do Gonçalves de 14 anos elegantes da nossa cidade CINE "SÃO JOSÉ". E uma tarde destas lá se foi ele para

crítos candidatos durante a 'o qual sera aberto nos pon- estão de parabéns, poi São Paulo, onde esteve cerca de dez dias. . .

.

rea lizacão da matinê infan- tos habituaes de todos os dentro em. breve será inau-
'

. A gente perguntava por perguntar, onde está JOR

til.
.. i anos, na Praça 15". gurado um luxuoso e con-

GEj DAUX e que ele estava fazendo, mas uma ponta de

No ato da ínscrição, os I Para melhor brilhantismo fortavel salão de, beleza,
curiosidade já andava em nós. Desconfiámos da demora

interessados· deverão de- a. S. C. Tenente do Diabo que .poderá pintar, cortar e e de seus fins .. , Algo de bom andava nisso tudo ",. Até

;laral' nome, idade, filiação

I
solicita do povo de Floria- pentear de acôrdo com a úl-' que ontem, conversa vae, conversa vem, eÍa deu-nos

e nome de fantasia. nópolis a sua presença. tima palavra da moda, a em primeira mão a grande e alviçareira noticia' ia ser

IDADES: Serão conside-. -o- sociedade florianópolitana. finalmente instalada a aparelhagem de CINEMÁSCOPE

rados dois grupos de idades: NOITE NO FOGO Mas uml,l vez, parabens, mo-
no CINE "SÃO ,JOSÉ" dentro de poucas semanas.

de 3 à 7 anos e de 8 à 12 A festa do Lux Hotel, na I çada bonita! As.sim o nosso publico conhecerá a maior inovação

anos. Fora dessas idades,
da Setírna Arte: o CINEMASCOPE, tecnica inventada

não serão àceitas as inseri-
pelo Professor HENRY CHRÉ'1'IEN, da SORDONNE de

ções, que se referem aos
PARIS e aperfeiçoada pelos engenheiros da 20 TH Cen-

dois sexos.

CI�' 15 � O �
tury Fox.

.

/
PRÊMIOS: Em cada gru-

U·
. 7'.

.

D'''.' otu lO
A nova maravilha cinematográfica, cqttlsiste na, fH-

po de idades serão escolhi-
magem panor.â�ica de proporções gigantes<!àá; nas quais

dos dez candidatos para ca-
3e observa, n itidamente, a pJ.;ofundidnde.

.

da sexo, durante o desfile,
_

Outra sensacão apresentada neste moderno proces-"> -,

na matinê i11fantil.
so de fotografia e som, é o magnifico som estereofónico

Aos tres primeiros colo- (Rua �'Iv a ro
.

de Ca rva lho) magnetico de quatro faixas,

.ados, em cada grupo, se-
.. t: ., Ultimamente, as maiores prodações de HOL-

rão conferidos lindos prê- PROGRAMA PARA O MÊS DE FEVEREIRO: LYWOOD tem sido filmadas em CINEMASeOPE des-

mios. Aos seguintes, até a
Dias 19, 21 e 22 - Bailes Carnavalescos. tacando-se, entre 'elas, o fabulso "O MANTO SACRA•.

--0--
décima colocação, Rei Mo- Dia 20 - Vesperal Infantil.

.

DO:' (THE ROBE), em tecnicolor e com um elenco sen-

ANIVERSÁRIOS I do sr. Prof. Eduardo Pio mo concederá um artístico
Reserva de' mesas, com direito a 4 cadeiras, das 19 às sacíonal, como RICHARD BURTON, JEAN SINfM'ANS,

.

'da Luz', "diploma de folião-mi-
21 horas, na séde do- Clube, do dia 14 em diante. VICTOR MATURE BE"'TA ST JOH

"'"

I
O

,", ",'
.1 • N e milhaí'es 'de

.

FAZEM ANOS, HOJE: _ sr. Antenor Sena, alto rim", contendo a sua' chas- s convites-Íngressos, quando solicitados para pessoas com.par sas.
\..

_ sra. Maria Conceição comerciante sificação no concurso.
estranhas ao quadro social, serão fornecidos na �eguinte "O MANTO SAGRADO", ao que tudo indica será o

Linhares, esposa do sr. 1 - sra. vva. Maria Concei- DESCLASSIFICAÇÃO:
I base: filme escolhido p:U'a estreiar a era do CINE1\1:ÀSCOPE

João Linhares alto funcio- cão Moura; . Será desclassificado o con-
Para uma noite :. Cr$ 150,00 em nossa Capital.

' •

, . dIA'PETEC I' I . t'
-

t' Pa.ra duas noites Crli!'., 250,00 IJ b EM

nano o ;
- menmo Alvaro, filho corren e que nao es Iver

... ara ens a • PREZA DAUX, por mais este ultl'mo

I
t h d d

Para três noites .,'......... Cr$ 300,00 , I

- sra. Wa éria Grams do sr. Osni de Lima Vei- presen e a c ama a os
e granüe me horamento, com que vem de brindar a nossa

Ribas, espos'a do sr. Oswal-
I

ga;
.::andidatos, na matinê in-

NOTA -- A Diretoria leva ao conhecimento dos sril. terra .. -:

I
f t'l f "1

associados e distintas senhoritas de que será solicit:1.dn

do Ribas, prestimoso via- - sr. Nestor Teixeira; an I, o que se ara as 630 t
- a... Ach.a-se nesta cidade para as devI'das I'nstalaço-es, o

. aPresen açao da carteira so<;ial à entrada.

jante comercial; - dr. Vinicius de Oli- horas.
engenheIro dr. ROllETIT NICOT, da WETREX COM-

- sra. Olimpia Dias Sil- veira, advogado.
A COMISSÃO ORGANI-

_pANY OF BRASIL, I.!lle veiu especiahnente para aqui

va, esposa do sr. Aprigio I ZADORA A IMOBILIARIA "MIG'UEL DAUX"
para este fim.

Silva, funcionário da secre-I'NASCIMEN.TO·
Prof. Sálvio de Oliveira

I

---:-::--=---:-·=--�---7'----...:....---_· _

taria da Segurança Pública O lar do nosso prezado
_ 'Departí:\.mel1to Cu�turall',: .INICIANDO AS SUAS VENDAS OFEREC.E H O J E N O P A S S A DO

do Estado; I
conterrâneo sr. Milton F.

- sra. Maria Silveira de
I
da Cunha e de sua exma. Uma casa de moradia no centrQ da cidade, com sala

,12 DE FEVEREIRO

Souza Digiácomo, esposa dO,' esposa
d. Anita E. da .PRINCESA MAR-'

de visitas, sala de jantar, copa, tres qultrtos, cosinha ba-
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

sr. Rafaél Digiác<lmo;. '. Cunha, acha-se enriquecido, nhe.iro e W. C., sendo que anexo quarto de emprelgadu

- em 1.739, como substituto de Gomes Freire de

- sra. Eulália B. Silvei- I
des,de 30 de janeiro último, GARET e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa

Andr.ada
..

mais tarde Conde de Bobadela, tomou

ra esposa .do sr. Gustavo com ,o advento de uma ga- encontra-se desocupada.'
posse no cargo d'e Capitão-mor da Capitania de

S'l" b I' d
. II t b t·

BRIDGETOWN, Barbados,
São Paulo o ficlalgo DL' d 1\1:

.

,

.1_vell'a, .

fi a Iza o cI.rur-'1
an e e 1'0 us a menma que Preço 600.000,00 _ sendo parte financI'ada.

' , . UlZ e ascarenhas

.

gI d t t t C t I b d M
10 (U. P.) - A princesa Mar-

depois. Conde de Alva "

'

ao- en IS a nes a apl a ;

Irece
eu o nome e ary Uma' casa de ma.deira, recem construida, ainda 11a-o

_ sra. Esmeraldina. San- Angêla, ocorrido na MJl,ter- gal'et, da Inglaterra, chegou. h b't d I
em 1.821; foi restaurada, por Alvará, a Comarca

tos nidade "Carlos Corrêa",
ontem a bordo do iate real a

a I ta a, c�mh
uma �a a de_ estar d� �x6, dois amplos da Ilha de Santa Catarina, independente' da de

.... .
I. êste PÔl'to recebendo as

q_uar os COSIn a e ul.stalaçoes samtanas lugar para P t AI

_ sta .. Manlda Luz, filha nesta CapItal.

I'
' c t,· ., 't '

'.
OI' o egre, sendo assim anulado o Alv.ará de

boas-vmdas mais calorosas' ons, HUI gaIage, SI o a

lu.a J.uca d.o Loyd, em CoqueIros. 16 de 'Dezembro de 1812'
.

..............................-.J"a
_ w.-....._.._........

de que já foi alvo desde que
.

' PI eço 180�000.OO � parte fina.nClada. em 1 840 as' ma d 'R' M
U t

\
td'

.

., rgens o �IO arQmbas, em eUrl'-

iniciou sua viagem pelas In-
m erreno no cen 1'0 a CIdade, meaindo 15 metros

dias ocidentais britânicas.
de .frente po'r 25 de .fundos. Otimo local para constru-

t�banos, neste Estado, foi destroçada pelos lega-

Cêl'ca de 30 mil pessoas en-! ção.
.'

,

lIstas uma força de "farroupilhas" a cuja frente

chiam o porto e algumas em- Preço 280.000,00 - parte financiada.
se encontrava o COTonél Teixeira;

barcações, na baía. Os mani- Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

- em 1.864, faleceu o Conselheiro Pedro de Alcun-

testantes se mostravam tão prestações.
t�ra B�ll��arde, nascido a bordo do navio "Prin-

entusiasmados que um deles Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Clpe .r:eal , da frota que trazia para o Brasil a

caiu n'água à beira do cais. Diversos lotes na Praia de Camboriu.
FamJha Real Portuguesa, fugida das tropas de

U
Napoleão I. Foi Marechal do Exército'

ma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, 188'
,

com otima praia.

- em . 1, ficaram terplinados os trabalhos do

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541
t_raçado da revisão da ferrovia D. Thereza Chris-

10 and'ar - Estreito ._ Em frente ao Cine Gloria.
tma, desde Imbi41ba até Laguna;

---:�:-::=-=--:=
..:.:..:._::==-__�:..._

.

__.�A�n�d�ré:Nilo Tadasco

L\VENTURAS 00

na qual os Snrs Associados terão oportunida,de de reti-

rar suas carteiras' sociais e reserv�r suas mesas para o
----------

SENSACIONAL CARNAVAL

•••••••••

LACRIMAE
Eduardo Ernesto de Araújo

Eu perguntei o que era amor à rosa:

- E' como nós corola aveludada

de uma côr atraente, voluptuosa,

porém toda de espinhos circundada.

Os malmequeres brancos consultei

.sôbre se sim ou não eu era amado;
uma por uma as folhas arranquei
e dum malmequer branco desfolhado

a derradeira respondeu-me Não!

Banhou-se-me de pranto o coração ...

Se é fraqueza chorar 'nos seus amores,
c_o

lágrimas verte o monte, 'que é granito,

e o céu, o próprio céu, que é infinito,

chora também no cálice das flores!
-0-

. ENLACE MATRIMONIAL
Vanda Melo - Joêo Batista �ibeiro
Realiza-se, hoje, ás 9 horas, o enlace matrimonial da

prendada senhorita Vanda Melo" competente funcioná

ria da Secretaria ela Assembléia Legislativa dó Estado e

dileta filha do casal Osvaldo Melo, com o sr. dr. João Ba

tista Ribeiro, digno promotor público da comarca de Bí

guaçú e filho do casal Enedino Ribeiro.

São padrinhos da noiva, a exma. sra, d. 'Ana Bosco de

Melo e seu esposo, jornalista Osvaldo Melo; Ester Melo
.

Lentz, alta funcionária da Assembléia Legislativa e seu

esposo sr. Osvaldo Lentz, telegrafista. ,

Do noivo, sr. dr. Moacir Soares, médico. e alto funcio

nário da Casa da Moeda, do Rio e exma. esposa; sr. Ene

dino 'Ribeiro, presidente da coap-e srta. Iponá Ribeiro.

O áto realizar-se-á no edifício do Forum desta Capi

tal, ás 9 horas, recebendo logo após os noivos, cumprímen
tos na residência do casal Osvaldo Melo, - na Travessa

.
Urussanga, 6, nesta Capital.

--n--

ENLACE AREIAS - SOUZA

Realiza-se, hoje, civil e religiosamente, o enlace

trimonial da graciosa e prendada sta, Neide-Maria;

diléta filha do nosso prezado conterrâeno sr. Waldomiro

José Areias, funcionário do Ministério da Guerra e de

sua exma. esposa d. Amarolina Rosa. Areias, corri o sr,

Anísio de Souza, funcio�n;rio da Caixa Economíca F·�_çl.�
ra.l.neste Estado e filho "do 's'r� Evaristo F'laúaíno de Sou

za, funcionário da Prefeitura Municipal de Orleans, e

de sua exma. esposa d.: Amália Redivo de Souza.

.

O áto civil reallzar-se-á às 17 horas, na residência

da noiva, à Rua Bulcão Viana, 3, e o religioso, às' 17,30

horas, na Catedral Metropolitana.
Ao jovem casal e às exmas. famílias as felicitações

de O ESTADO.

SAB.ADO DIA 12 AS 21 HS

Coqueiros Praia Clube
olerece

UMA SOIRÉE CARNAVALESCA

Serviço de Restaurante

Obs: Para esta festa não haverá vendas de mesas -

onibus após a festa.

PARTICIPACAO
7

.'. ,

Rosatto Evangelista' e se-

nb.ra tparticipam o contrato de

. casámento de seu filho

ALEXANDRE com a srta.

Beatriz Mimoso Ruiz.

Alfeu Mimoso Ruiz

participa o contrato de

ca ..amento de sua irmã

BEATRIZ com Sr. Alexan

dre Francisco Evangelista.

Alexandre e Beatriz -

Noivos

CARNAVAL NO PRAIAClUB
AGUARDEM

� Com a Biblia na Mão
«No Ceoacolo»

,

lVIALDWYN .EDWARDS (Inglaterra)

FILME VIRGEM
RIO, 10 (V. A.) - Para tra

tar do problema da imP9r'ta
ção de filme Virgem, o sr.

Tosta Filho, diretor da Cacex,
esteve na sede do Sindicato

Nacional de Indústria Cine

matográfica, onde debateu

longamente o assunto com·

os promotores brasileiros.

Espera-se, dêsse modo, que

o cine nacional não paralise

por falta daquela matéria

prima. O sr. Mario Sombra,
presidente do Sindicato, en

tregou, na ocasião, ao dire-

I
tor da Cacex, um estudo re

gulame�tando a matéria.

ZE-MUTRETA ....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�

• -..,--", __
,

.-'.-�...-�_ .._", ,_.--"",... ,_.- �,
..._._.-

Florianópolis, ,Sábad(), 12 de Feverelro de 1955

':��!.�::......��----���::::'-"::::--::::::::::::�__�:: __�......��������::�':���������;'.. ......�)r=�'�'==�"II"II=-te=-....-:::::.
----..----..------���

�
.....JIJl\\:,.c.w,�=s

�::"-.••
,

•

'"'�'i --�'��

"O Estado" Esportivo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••• ,••••�••�•••••••••••••••••••e....................••••••• ).003•••••••••••••

VELUDO ,E SEU PROXIMO REGRESSO
AO B,RASIL

..os �AUU$JAS. OU!REM __VER ..O
i

\
-

ESTRElAVERMEl.HA ;' DOMINGO, NJ('PENITENCIÁRIA:
i é:AO'PAULO, li (v. A'),�

_ n�sej�:;:�o di� i5à#st�i,*ê�, CRUZ"EIRO D'O' "SU' l' X ESPERANC'A':> O''':CÚ1:inthians, '�que 'corri li terç��r�I&�;., da� semana! ���. "': ,,' I ..J":"
,

"

, \,
'

"

'

,

�;
��'e���"'registr��:o ",ciom�ng? doura, tér'lf'rentar,' em Sao Velhos rivais ,do nairro da

I
em disputa qe duas artísti-

�I úl.t,ijno' contra' o PalmeIras, Pauilo, to,'Estrê'la Vermerh�. _l;"'�niten�iári.�:'·'Cl:���ir? .:, dô �.�s· t�ças., CO.ITld� pr:liminar\ levanÚlú o título·de campeão da IUgosló,via.,_',PedidO d�lliZ 'Guim2ra0s QolL�,ço:; a'P-�unr··{ J,?garao os" ésquadroes su-

paulist� de fut�b'oi-, na pre- cençá,fn�i�e sEmti�o:;" o. g'1'6;, m'a,do por rCCl�l�\ÓS) �Ol, t:1r;�o ')"1' J."J"·\:8S do:, mesmos.

sentes temporadâ, qúer',rea- 'n'Íio dê{Parque',São Jói'ge �n!; défrontal'-se no!pí;óximo do-' ,.1 � • 11" ,."",,,,;. ! '-'," '1

. lizar uilia, p:;I.rtida lnternaCi0-' c.a'minhou ru' C.:: B: D. '.por il!�" mingo :qo grar:nado ,'jnternO"I'
:,' }lei,na �ranlie entusiasmo

;, nal;'"
.

"', " ,'1 termédio dá F. P. F.
.

da Penitenciária do Estado, ,
em' torno do match. ,

,

IV CAMPEONATO BRASILEIRO DE
CACA SUBMARINA

,

\

Realizou-se com o maior brilh�ntísmo, na cidade de

Angra dos Reis, nos dias 29 e 30 de Janeiro p. passado, o

Campeonato Brasileiro. de Caça Submarina" patrocinado
pela Associacão Brasí leira de Caça Submarina e, apoia
do pelas altas aut�ridaçles daquela cidade Fluminense,
contando com a participação de 18 representações, sendo

12 do Distrito Federal, 4, de São Paulo, uma de Angra
dos Reis, e, pel� prímeira vez uma de Santa Catarina.

Os resultados gerais foram os seguintes: 1° lugar
Marimbás, com 1.110 pontos; 20 lugar - Arpoador com

1.071 pautas; 30 lugar - Ubatuba (SP), com 697 pon-'
tos; 40 lugar - Coqueiral (Angra) com 534 pontos; 5°

lugar - Iate Clube do R. de Janeiro com 408 pontos;
(\0 lugar - Anequím (DF) com 403 pontos; 7° lugar -

Bandeirantes com 228, pontos; 8° lugar - Marimbâs B

com 160 po�tos; 90 lugar - Kon-Tiki, Budião Negro e

. Samaraug, todas' com 141 pontos; 12° lugar Icar (DF),
com 91 pontos; 130 lugar-Comodora (DF) com 84 pontos
- 140 lugar - Equipe Pinguim (S. Catarina) com 71

pontos; 150 lugar Caranha (SP) com 70 pontos; 16° lu
gar ....L Cocorocas (DF) com 12 pontos; e i7° e 18° Mis

tral e Frades, ambos sem um ponto.
Nas tacas em disputa, os resultados foram estes:

Por eq;lipe' ganhou o Martmbás A; o troféu que tem,
o nome do Snr. Roberto l\Lyeinho, o troféu Cidade de An

gra dos Reis, :.a taça A.B.C,S. e taça correspondente ao

maior mér.o record de Arnaldo Borges, com 234 quilos, e I
ainda alg�!}�aS ?J!Ú'�iS taças d� disputas indiviçl:!áis, sa

grande-se bi-campeã dá çaca submarina �o Brasil.
Múiór rnéro � Arnctltlo Borges, (1:1 equipe dos Ma

rimbás A, pésando 2311 quilos.
Ma iór total de peso de meros _,_ Ubatuba, de São

I

Paulo, com 852 quilos e 300 gramas.

Maior peixe sem bóia - S. Pena, do Marimbás B,
com um mêro de 35 quilos, constituindo a nota de sensa

ção do campeonato, pois este caçador submarino, enfiou
� braco dentro das guélras do peixe, levando alguns mi

nutos
..

para dominá-lo no fun do do mar,
.

ficando assim
muito machucado no braco. Foi considerado um feito de

grande arrojo, e obteve a taçft courespondente. _

l\il:';riÓ�· total de robalos -- Marimhâs A, com 53 qUi-,"los e 200 gramas. ,

�

Maiór olho de boi --: 23 quilos - Gert Fre0erich. do

Iate Clube do Rio de Janeiro.
Maior robalo - com 10 quilos e 500 gramas, Jan

Alves, do Coqueiral. ,

Maiôr rombudo - 16 quilos, J. Conell, do Arpoador.
Maiôr lagosta _:: 1 quilo e 700 gramas, Waldimir

Pinheiro do Kon-Tiki.
.

Maiôr Caranho _ RECORD lVIUNDIAL - 38 quilos
e 800 gramas, R. Fuchs, do Coqueiral.

Maiôr badejo - com 6 quilos e 300 gramas. J. Olin

tho, do Anequim.
lVIaiôr anchova - com 4 quilos e 600 gramas, Abel

Gazia do Arpoador.,
MaiÔr Cação � CóPA FLORIANóPOLIS, ofél'ta do

nl ilustre pre'feito Di,.' Osmar Cunha - Luiz Vital, da

equipe do A_rpoador, do 'Distrito Federal, com cação de
79 quilos e 300 gramas.

'

Maiôr Garoupa - Com 16 qltlilos, P. Brandão, da e

quipe Bandeirantes (S. Paulo). _
Maiôr SlóBA - 9 quilos e 300 gramas - GEOR�

GES W: WILDI, da Equipe Pinguim de Santa Catarina.
Malôr X�réo - 13 ql�ilos e 700 gramas, Oscar Sjos

tedt, do Marimbás A.
Maiôs Sarabiguára - 16 quilos, j. Conel do Arpoa-

dor.
, .', ' J _' "

.

Coube aSSim, fL nossa representaçao, que partiCIpou
do IV Ca;l1peonato Bras;leiro de Caça Submarina, pela
primeira vez, um honroso 14. o lugar çn{' concorrência
com 120 bem tro,inados mel'gulhadores, e nas Taças In

dividuáis, nossa E�úip(j �levantou uma" codespondente
ao peixe Sioba, .anjrrial dificil e veloz, bem armado de
dentes e da me�ma espécie da Caranha e Vermelho.

Os' nossos representantes que .ficaram hospedados
no Colégio 'Naval, n acitlade Fluminense de Angra dos
'Reis, foram' alvo das maiores ma:�ifestações de apreço
por parte de todos os ,participantes, e muito fizeram para
que se pl;ojéte cada vez. mais lá fôra o bom nome do nos

so Estado, ,concorrendo para a maiôr atração turistica
em nossa Ihla. _I

'

Assim, aguardam as equipes participantes do Rio de

JanBiro, Distrjto Federal e" São Paulo, um convite para
que realize' em Florianópolis 'ainda este ano, um torneio
amistoso de Caça S.ubmarina -I

que, terá a participação de
mais de 60 mergulhadores dos audazes do Brasil, inclu-
,sive os que participaram' 'da eqtlipe vencedora do Clu.be
dos Marimbás do Distrito Federal.

,

.. Esse torneio terá que ser qrganizado ainda este ve

r�o, e os membros do Cjube Cat�rin�ense de Ça�a SUbma,
rina, esp.él'am cont�r corri \) apôio, ,das autoriadades, co

mêrci'o e ii1dustria de Santa' Catúina, para que contri
buam no sentido de tal cOl!1petição, qúe, reunirá homens
da mais alta representlição' sociâl 'do PaÍz, se realize co'm,
.o nia�ôr brilhantismp. Voltaremos ,ao assunto, oportuna�

,
"

·mente. "

,,',

Submarino.'

'"

- ........ óiI..·�:à. o IlSTADf'

",As 3' - 7,30 - 9,30 Hs,

CINE SAO JOSE'GERALDO RESCINDIU AMIGAVELMEN-I
TE SEU CONTRATO COM. O IMBITUBA',

em qualquer agremiação. ',' RIO, 11 (V. AJ -O ,re-l respeito da volta de Veludo ,A sua alma de mulher an-

Portanto,' que sejam rápí- .gresso do arqueiro Velud?' ao aos gramados cariocas é pre- siava pelos inquietantes flo
dos' os nossos clubes, bem co- Brasil, o que acontecerá írne- maturo, pois o mesmo de- e reias amorosos .. , um sor

mo os d� interior, pois valo- díatamente.. poderá provocar pende de autorização espe- riso, um galanteio e o sub
res de classe como Geraldo um caso de grande repercus- ,

cial do Conselho Nacional de, til convite, ao Pecado Per
em nosso são no futebol carioca: Isto Desportos. ° Fluminense, no fumado ...

porque, de acôrdo com a le- " '" Elza Aquírre - Jorge
gislacão' em vigor; todo o entretanto, vai alegar ao Mistral - Fernando Soler
craque que deixa o Brasil ao CND que Veludo jogou em em:

voltar fica sujeito a um es- Montevidéu, em virtude da AMAR FOI SEU PECADO
tagio de dois anos. Assim I troca verificada entre o "co- No Programa:
qualquer pronunciamento' a Ilored" e o atacante Ambroís". . Atual. Atlantida. Nac.

'I
' ,

,
'

Segundo apurou a nossa

reportagem, o crack gaucho
Geraldo acaba de rescindir

amigavelmente seu contrato
com o Imbituba Atlético Clu-'
be, de Henrique Lage,' es- são, bem raros

tando livre para ingressar "hinterland".

COM A PALAVRA O tRACK
DUARTE - (29) n. 55 x ,3.

Preçes : .10,00 - 5,00.
-Imp. até 18 anos.I" � Nome por extenso?

R - Arnaldo Duarte.

,
P - Data do nascimento?
R - 27 de Fevereiro de 1933 .

'p - Cidade onde nasceu?
,

R '- Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela prímeíra vez?
R - Clube Atlético Catarinense.
P - Clubes Que defendeu em jogos de campeonato?
R -: Atlético e AvaL
P - Títulos conquistados?
R - více-campeão pelo Atlético,
P _. Maior momento de sua carreira?
R - Quando o Atlético foi classificado para disputar

o Super-Campeonato de 1953,
P - Pior momento de' sua carreira?

R - A má fase do Avaí em 1954, ,

P - Seu maior desejo' no futebol?'
R - Ser campeão do Estado.
P � Diversão predileta?

11 ANOS COMPLETA HOJE ,A
ENTIDADE UNIVERSITÁRIA.

táríos barriga-verdes, tem
cumprido a sua finalidade

impondo-se sobremaneira ás
simpatias do público.
"O Estado" felicita os seus

diretores, na pessôa de seu

Fundada-no dia 12 de feve- presidente acadêmico Mareie
reíro de 1944 com o nome de) Guünarães Collaço, auguran
Federacâo Atlética Catarí- do-lhes novos sucessos no

nense de Estudantes, a entí- esporte universit�rio de San-
I dade dos esportes uníversí- ta Catarina e do' Brasíl.,

Completa hoje seu 11ó ani
versário de rundaçâo a Fe

deracão Catarinense de Des

portos Universitários" com
séde nesta Capital.

- As 4,30 Hs. -

David Wayne - Ezio Pin
za em ;

,

"SINFONIA ETERNA_"
(Technicolor)

'No Programá:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 7,60 3,50.
Censura Livre.

- As 8 Hs.-
"SINFINIA ETERNA"

. (Technicolor)
No Programa:
Apresentação dos INDIOS

TABAJARAS
MUSSAPERE e HEf.,UNDY'

,
'

- 'c

BRANDÃO, TECNICO DA
SElECÃO PAULISTA

) ,

'

RIO, 11 (V, AJ - Já há, Nessas condições, não' há

'algum tempo, talvez visando problema quanto a escalaçào P 20 10'
" reços: ,.00 -, ,00.

a liquidar certas, discussões
I
do treinador que se respón- Imp. até 14 anos.

estéreis toda vez que surge a sàbilízará pela seleção pau-'
rfecessidade de organizar lista qu� disputará os jogos, J-'i1jii.I,!iilfi!,!.iI'iiii"-í!!!i.!',.'"1IIl,1!II",�'!'.,••-jsuas seleções, .a\ Federação do Campeonato Brasileiro de ;�;l PJ il0!l. :.A. ,

, Paulista de Futebol decidiu _, _ :ri .ii

13stabelecer um critério para 1953, cujas rodadas finais =.
-

.: A 'g � _

3. escolha dp técnico' para a mente agora serão levadas a 'L-" D
s.

1
s.

J h' BI
f

"

S·' -I ° ld
iza ame - o .n y-representação ,do futebol e eito. ela e e sva o

th H h M D tt enbandeirante, Êsse critério é O Bra�dão, a �l!él11 c,�ube. a "LIL�� M�n���E,�m:,de entregar a direção do honra de dar ao Cormthlans
(FI d P d)scratch ao técnico do clube o invejável título de campeão

. . 01' o. eca o

campeão de São Paulo. do IV Centenário. '
No Programa �

Bandeirantes Na Tela. Nac.,
Pr�ços: ,7,60 - 3,50..

_
Imp. até 18 angs.

E I:) I T'A L.lt'tLvm
JUIZO DE DIREITO DA do Leste faz fundos até o

COMARCA DE TIJUCAS. I Rio Itinga; confrontando a
� As 4 Hs. -'

Manara, ValériQ e Juli-" :
O t t d

'

1\.-
,- I es e com erras e marce-

0) N
.. .

GGiovani, Rodrigues é Edital ,de praça. com o pra- 'Ilino Antonio da Silva 'e a �O) FI����I�O l��S;�;�
zo de trinta dias.

.

Leste, com ditas de Sebásti-
30) DEPOIMENTO ACU-,O Doutor Clovi� .Ayres Ião, João dos Santos ,.(�e�'- . S�DOR Com: Charles'J-ama, Juiz de DIreito da delros de Manoel NlCacIO

Comarca de Tijucas, 'do Es- Pé'eira), perfazendo uma
Starrett.

tado de Santa Catarina, na 'tárea de 69510 metros qua-
4°} ZOlVLBIES DA ESTRA-

forma da lei, etc... 'ídl'ados, aproximada'mente;e TOSFERA 7/8·Eps.,
FAZ SABER aos que' o o segundo com 132 metros' Preços: 6,20 - 3,50.

Censura Até.lO Anos ..

'

presente edital _virem ou de- i de frentes que fazem tam-
_ As 8 Hs . ..,._te conhecimento tiverem, ex- : bem ao Norte no Travessão

10) N t" D S-1, 'I t d'
I
I 'LI 't" J

-

d B't
1 o lClas a emana.

pec lC o nos au os
,
e mvep- � c o r: emI ena oao � rI o �r.: 4 N '

tário dos ben� do ésp�lío de : e !undo.s ql:e se acharem ��) ;ÉPOaI�1ENTO ACUSA-Raymundo GlacomossI, que .'lte o RIO Itmga; extreman-l-t-.oR C Ch I S'

'

� I '_ \ lJ' om : ar es tarett3e
.
,processa perante este: do pelo Leste 'com Joao Ma-

30) FILHOS DO DESERTOJu�zo, que atendendo ao que 'noel'dos Santos e a Oeste,
C G "d '.

Ih f· 'd l' j " • •

d I om o OI o e o MagIo .

. e 0.1 requerI. o. p� � m-, com terras mv��tarIa as, 40 ZOMBIES DA ESTRA-
vent�rlante OVldIO

.

Gmc,o- ! perfazendo uma area apro- T6sFERA 7/Z8 srY10SS1 e tendo
.

em VIsta ao
.

ximada de 11.616 metros j P"
;Ep .

,-; .

d' t ti, d d l' d' reços. 6,20 - 350

PA'DllHA DEIXA'RA� O DEPARTAMENTO ;;�.lsd��eacho� ;��%:ri�o;�;� i 6�; ;:o��' oo'a�;r:�t� e lo�� I Imp; até/14 anos:
.

.

/

,
,

3 de fevereiro de 1955, au-!mil crúzeiros).", E para! ',�
- ,'.... ',"

'

DE ESPORTES DE SA""'O' PAULO torízou, a venda em hasta·lqué"ché'gu�'aO conhecímen�:I"U'·t)l�.]·U�"

,

" "

'

. pÚbli?a, do imóvel aba�fo! t,c\' :de'toddé'!�. n�ng\.í�m.� pos� + i' it I' 'ft'
.,

SÃO P.AULO, 11 "(V. A,) --,-' uma:pessoa d'� int�ira can- desc�·It�, com sua respectlla f's'a''-'alegar',ji'grtotânciá, )nan:' __ ._.' .. ,,.,.....J5j,...:._t·
,/'

Comenta'-se com muita �i11'':'' fiãnç� 'do 'gbvernatior"da Es- 1Va�I�ç::rç, '"perte�cente o
I
d'otl' 'éxpeair' p)�·e;;él�té. é'di-,!,,; - As,5.:-:7 El'-,,8_H.s.�

.

sistencia, à saí'da' do', major tado.
' . , espolIo do de

cUJq.s,", suPra I tal que s,
erá" afi'xa, do' ri,a' se�"I" ".,., J .. ,.!. .'"

Silvio de Magalhães 'Padilha, Nada tle 'oficiál fói r'evela- J menci\mado, que será, levl;t- !
ele dê�te J.ui�o,. P.Q .1\lgª,'C ,do GORD.O, E-ü .MAGRQ...em-

.da chefia ,ar:! Depai·tamento da a respeitá;" aguardando- do a .pú.blico, pregão, de ,ven.,.l'costurrie
-

e" pai,
-

ê6via
-

pu: FILHOS DO DESERTO
de Educação Física, e 'Es- se,.com. deslisado intúêsse a da· ,e ,i\l�rem�tflção,,:'a, guelm ,blicado �!m�<(1){,?ês-:nojor- Nb' ,Pi�dgl)ama:
portes, sendo substituidà por decisão do sr. Jãnio Quadros" mais der e .major lanço ofe- 'nal "O ESTADO", de Ijllo- �?tol?",en1 fiwsta1,' Nac..;

, recer,.;p.cim,a!.; q,à re,�p!,!ç.tjva 'rianôp�li$� �:Óàdo r, �l1s�i�o .;�Pre�o�:; ,�1� � "J 3,50.-�-,,",",",--.;........_---.,--.....,.------.......,------, avaliação, pel.o porteiro d�s 1 nestá �.:ci{]�� de '1'ijúcás, 'Censura Livre.� .

;luditôri.os: ou

ql:e,
m, suts !",' aos oito dias do n\tês �,é �r(

veses, fIzer, no dIa 18 �e vereiro do ano de mIl no-, ......ii!!II.l!!IpiIi��r.!iIã
marçó . p. vindouro, ;,ás lO vecentos e ,'cincoent'a ,e: ;ciIi�
horas, no local em que �e 'co."Eu" (as) Gercy dos An

'reali,za� as vend�s em ha!s�!ljo.s, .Escr�vão" Q.datil,Ogl'afei"° Campeonato poderá ser ta publIca determllladas p�r conferí e subsCl;ev-Í,; (as)
.

I. :_ As 8 Rs. _ I

decidido hoje, com o pl'élio este Juizo, ã pO�'iia' do,' e-difí- 'Clovis Ayres Gama.-:"l ,Juiz, ,,'

entre Flamengo e Vasco, lí - cio da Prefeitura Múnici-J de Direito. Está. conforme :, AugUsto (O Gar6tô Reve-,
der, e vice-lider, paI. Descriç,��; .

� .. ax�liaç�o lo 'origin�l afil'Çado na sede lação) .

"

Amanhã preliarão Botafo- do' im?vel qúeserá ).ev;:i;�o;á dêste Juizo, no lugar dq "O FILHO DE OUTRA
go e América. práça:�':"'_ "Um terreno 1.'U- costume, sob-re " o ,qual me' MULlIER';

l;�l,�.i;to na 'Itinga, ,dêste"l\fu- reporto e do� fé., ", ,No PFo�rama: .

!llC1PlO e Com�rca, comllos- I)ata suptà. O Escrivão: 'Ligação' N'drte Sul. N. 25.
co d,e dois látes, sendo o' Geréy dos Anjos. N'" I ac.

,

primeil:o com 264,70 'metros Preços: '.20 -13,50.
lo fnúltc,s, que fazem ao ---r-;...-,-�-:-- -- , _ .. _" Censura Até 14 Anos.
Norte 'no Travessão do He- '

,; .. ;'"
mitérib, em terr�s, d:� João

I QUEM .PERDEU? .,

Germano da SilVa, por Achado nas imediações dn
271,70 dit<l.'S dejupdos,"'que c-ine'''São José" 'encontra-.se
fazel1). 'ao �ul com jel'oias ; nesta Reda:ção, 'à dIspOSição
de Elenhorinh.a 'Prudência de seu dono um "chaveiro"

. . ,,)' "". I ' ,

Marques, senilq, .qu� )lIra ,'contendo treis cl(aves e um

faixa de ,44 metros dO·lad.o canivete.

R - Cinema,
P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Tênis,

'

P -,Melhor jogador da Capita1?

\
do Ceara

No Programa:
Vida Carioca: Nac.

R - Valéria, do Paula Ramos,
,

p ..:_ Melhor jogador do Estado?
R '- 'I'eíxeirtnha; do C, A, Carlos Renaux.
P -r-r- Melhor Jogador do país?
'E -' Zizinho, do Bangú,
P - Melhor Jogador' catarínense do passado?
R - Tião, do Avaí,
P - Melhor técnico de todos, os tempos no Estado?

R,- Félix Magno. .

P - Dos atuais técnicos qual o me:nor?
R - Nizeta.
P - Arbitro mais completo ,da Capital?
R ..:._ Oswaldo Meira e João Sebastião da'Silva.
p � Dos clubes da Capital por qual é. torcedor?
R'- Avaí Futebol Clube.
P � E dos clubes 'do Rio?

R', - Botafogo de Futebol e Regatas.
p.......: E dê São Paulo?
R --:: Corihtians. "

P - Se lhe fosse dado formar o selecionàdo da Capitàl,
como o faria?

R - Tatú, Waldir e Danda;
nho; Plác�dO� Betinho,
·Jacó. \ >

QUATR,Q MILHÕES POR HUMBERTO
RIO, 11 (V, A.) - No cur-l sua viagem à Europa, trouxe

80 do almoco dos téCríiqos, uma proposta italiana para."

1, I

realizado, o sr. Abelard Fran- I a compra de Humberto, no

ea revelou uma notícia que. I montante de -1 milhões dt'

�mbora pafe.ça um tanto exa- cruzeiros. Esta seria a soma

gerada, de acôrdo com a pa- que os italianos :estal:iam dis
lavra do preside'nte é intei- postos a desem.:bolsar, caso

ramente verídica: \
Humberto Tozzl se transfe-

Disse élé que o: empresario Ti$se para a' pehínsula,euro
José da Gama, de voltá' da péia.

HOJE O CHOQUE SENSACÃO
'\ ,� : .: ,t 1 , ••.

,VASCO X'FLAMENGO
l\4ru,s, ,l,l,111 i ,j ogo ,foi realiza,

do pelo p�inpeoniüo Carioca

de Futebol. Defrontaram-se"

'l.nte-ôntern,:. FJuminense e

Bangú, vencendo êste último
por 2 x' 1.

... . J.

� OO!SANGUE?

lLIXIR Df Htl6UfmA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FILIAL: CURITIBAMATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - 'I'erreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1�{5

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

Visconde do Rio Branco

(932/36)

Telefone 1230

Endereço 'I'elegrártco
Santidra e TranspoUs

-0-

FILIAL: S,1\O PAULO

Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-:i0-91

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

� �Ir�

CLUB� DOZf D� AGOSTO EDITAL
PRQGRAMA PARA O MES DE FEVEREIRO-

-,

INDlVIDUAL Cr$ 500,00
O ingresso para UMA -so NOITE, será res-

petivamente de: Cr$ 250,00
Cr$ 200,00

. rl Os. convitea �ó -s�rão f';I.'_n:eeidos até ás '19 horas de
� cada (lia da reahzaçao das festas.

É RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE

MENORES NOS BAILES NOTURNpS.
,

Á entrada será exigida a carteira social de cada pes-

�'----

LIRA ·TENIS CLUBE
CARNAVAL "DISCO VOADOR"

Mês de Feveretro

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

sos bailes e fantasia. Eleição da Rainha do Carnaval.

Apresentação do monumental Bloco "Aí vem a Marí

nha",
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 FAN'TI'ASIA. 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 estará presente para contrôle.

As mesas serão reservadas pelo próprio associado

ou por pessoa de sua família, Preço das mesas: As

sinatura para o três bailes, Cr$ 800,00

Não haverá resenta 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 concefisão pelo Sr. Presidente.

Menores: Não 1>erá permitida a pel'manência de me

nores de 15 anosi 110S bailes 'dos dias 19, 21 e 22. Matinée

infanlil somente pod�rão d-::ínçar menores até 14 anos.

Parl1da Infantil: Na matinée infantil do dia 20, do

m�ngo, 'have� uma parada infantil, de 'fantasia, com dis-

tl'lbuição de prêmios. / I '

Rainha dÓCarnaval: O Lira, como vem fazendo tp
dos os anos eleg'erá sua Rainha do Barnaval, a quem

será, conferido rico prêmio. •

A Diretoria solicita a()s senhores sócios a fjrieza de
nã9 l'evarem pessoas estt:anhas ao qlladl'o soclal. Outros
sim, pi.'evine que somente poderão frequentar as festas
'de Carnaval, os sócios quites com a Tesouraria até o mês
de F�vereir9., inclusive

A DIRETORIA

I

1

MINISTERIO DA
NRA

3ectetario

Vende-se
Vende-se uma casa num

ótimo terreno à rua Frei
Caneca. 117. Base Cr$ ....
100.000,00.
Tratar àf�ida Rio

Branco, 191 _'ta. ','
, .

Precisa-se
Precisa-se de uma moça

ou rapaz para serviços de
escrttôríos e cobranças.
Tratar a, Rua Pedro Soa-

MAR1-

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

todo o seu fabuloso stock

Expresso Florianópolis LIda.
,

\., -f._,:;:;t'" ,. \: �:i�:��......� ��ik&

�
Transporfe de cargas em geral entre I

'

,
/

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO,
4;�: :,..��li:���r��

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PROPRIOS
=

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas .Gerais ·S/A.)

Neste ano como já é tradicional no VETERANO, CAPITANIA DOS PORTOS

�haverá três grandes baile carnavalescos. DO ESTADO DE SANTA
DIAS 19 - 20 e 22 do corrente e CATARINA
DIA 21 - uma grande tarde infantil. ' I Exercicio de 1955

Os bailes serão iniciados ás 22 horas e a TARDE! 1. De ordem do Sr. Capi-
INFANTIL, das 15 ás 20 horas. I

tão dos' Portos e em cum-

OS ASSOCIADOS poderão reservar mesas para' três primento ao determinado Puro Iínho branco, largo 2,20 , ,.,

bailes por: ICr$ 300,00 pela Diretoria de Portos e Puro linho em cores, largo 2,20 ,., .

Ficando esclarecido que cada sócio poderá adqul- Costas, torno pub lico a Cambraia de puro linho (Irlandeza) largo 90 .

rir UMA MESA. quem interessar possa, que Meio linho branco, largo 2,20 ,

As mesas poderão ser reservadas diariamente, das estão abertas, nesta Capí- Organdy liso Matarazzo .. , .

7 ás' 11 horas, na Secretaria do Clube. tania, 'duran te o corrente Organdy liso Nova América .

O pagamento será feito no atlo da aqlüsição,' não mês às inscrições para exa- Lonita listada, cores firmes .

sendo atendido pedidos por escrito, telefone ou crianças, mes de obtenção de cartas ,i'ustão branco, a começar de .

mas podendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos sô- 'do pessoal da Marinha Mer- Fustão branco, píquet .

cios, mediante a apresentação da respectiva carteira cante, elas seguintes cate- Fustão piquet em cores .

social. . Fustão estampado, em belos desenhos .

gonas: •

A critério da 'Diretoria e mediante requisição em 10 Condutor-Maquinista
Cambraias estampadas, novidades :

formulário do Clube, poderão ser concedidos convites a 10 Condutor-Motorista Opala lisa assetinada -: .

pessoas não 'sócios (não residentes nesta Capital e sim 20 Condutor-Maquinista opala tipo pele de ovo, largo 80 .

em transito), validos para os três bailes, aos seguintes 20 Condutor-Motorista opala legítima pele de ovo, largo 80 .

preços :
-::>pala tipo cambraia, largo 1,00 .

Arrais
Ca- Opala estampada, a começar de , .

,

D NT S) C $ 600 00
Mestre de Pequena I'afetá de algodão escocez, corse firmes, largo 80 .

CASAL (COM DOIS DEPEN E E . 'r , botagem :!assa bordada vários desenhos; largo 80 ,.

�

Contra-Mestre 1
'

rríco ines brancas a começar de , .

Conferente de Carga r' l' b
.

t I 30
I

rICO me ranca, marquise .e, arg. . .

Carpinteiro Naval I'rtcolíne branca, tipo Ingleza .

Patrão de Pesca. rricoline branca, corcloné, largo 80 .

Mestre-Amador I'ecido pi colchão, largo 72 , :.. :" �.
éondutor,Motorísta Ama- I 1 h- I 140Tecído p co c ao, arg. , .

dor I'ecido estampado pi cortina, largo 1,30 .

Eletricista recido lavrado, creme, pi cortina, largo 1,30 .

2. Na Secretaria desta Ca- Tecido de nylon pi cortina, largo 1,40 : ..

3rim colegial J. 16 " , ..

'3rim colegial, branco e marinho , .

recído xadrez, pi mêsa, largo 1,40 .

\

[litania serão prestadas aos

soas ou convite. Interessados .as informações
É RIGOROSAMENTE PROIBIDO O, USO DE· LAN- riecessartas.

ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE. Capitania dos Portos 'do

Estado de Santa Catarina,
Florianópolis, em 10 de f'e-

::��E�t �:5'LiV<amento E .0 IT A �:Eslofadores _de ftutolDoveis
Escriturar!o da classe G í Grande rírma de Sao Paulo necessita oficiais e meio

JUIZO DE DIREITO DA
I
Manoel Luciano Vieira e ao 'oficiais para estofar automóveis. Oficiais Cr$ 16,00 por

COMARCA DE TIJUCAS. Norte parte em ditas de hora, iniciais e mais prêmio por estçtamento concluido.

. . .' _ . I herdeiros �e .Francisco Mi- l':1eio oficiais C:$ 12,00 por, h�ra e mais prêmio. Inutil
Edíeal de citação de Inte- guel de Ol ivaira e parte em candídatar-ss se nao forem hábeis no serviço. Escrever
ressados ausentes, incertos' terras dos Suplicantes. II para AUTO CAPAS GENERAL S. A., Rua da Consolação,
e desconhecidos, com o pra- ,_ O dito imóvel foi adqui- 323 - São Paulo.

zo de trinta dias. i rido, pelos suplicantes, de
O Doutor Clovis Ayres ] Maria Izabel de Amorim em

}ama, Juiz de Direito da
\
1947, cuja posse datava de

Comarca de 'I'ijucas, do Es-i mais de 35 anos, e até a

tado de Santa Catarina, na 'presente data tando a refe
forma da lei, etc ...

"
. I rida vendedora como os St�

FAZ SABER aos que m-: plicantes sempre a manti
teressar possa o presente: verem pacífica e continua
edital de citação. com o

I

mente, sem interrupção 'e
prazo de trinta dias, virem com "animus" de donos e

ou dele conhecimento tive-
I sem oposição de outrem.

rem, que por parte de José IIII
- Em vista do exposto

res 5. Cipriano da Silva e s /mu- querem, pois, os suplican
____________ [Iher, lhe foi dirigida a pe-j.tes, regularizar a sua posse

tição do teor seguinte: - I sobre
o referido imóvel, de

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di-,. conformidade com o dispos-
'reito da Comarca. José Ci- to no artigo 550 e 552 do

priano da Silva e sua mu- Código Civil, E para o dito contestarem a presente ação tações requeridas na inici
Iher, pequenos lavradores, fim requerem a designação no prazo de dez dias, de a!. Tijucas, 7-2-1955. (as)
naturais dêste Estado, re- do dia, lugar e hora, para a conformidade com o dis- Clovis Ayres Gama - Juiz
sidentes c' domiciliados na :illstificação exigi4a pelo posto ,no lirtigo 455 - se- de Direito." E para que che
Vila de Itapema, ' desta Co- artigo 451 do Código de gundo períodos do Código gue ao conhecimento de to
marca, por seu assistente Processo Civil,' na qual de- ,de Processo Civil, sendo, dos e ninguem possa alegar
adeante assinado, querem verão ser ouvidas as teste- afinal, reconhecido o domí- ignorância, mandou expedir
mover a presente ação de. rt)unhas Olegário Bernardes llio dos suplicantes sobre o o presente edital que será
usucapião em que expõem 'Ie João Marciano da Silva, referido imóvel, cuja sen- afixado na sede dêste Juizo,
e requerem a V. Excia. o - o primeiro funcionál'io t�nça servirá

_

de t�tulo .ha-Ino lugar do Costume e, por
segu"inte: - I - Os Su- público e o segundo lavra- I bJ! para a respectiva 111S-, cópia publicado uma vêz

, plicantes são .posseiros de dor; ambos, residentes e do- crição. ' Dá-se a presente o I no Diário Oficial do Estado
úm terreno ,de forma ir- 11liciliados n& vila de Ita- valor de. Cr$ 1.500,00 para le três vezes no jornal "O
regular, urbano, situado I perna, os quais comparece- os efeitos legais. O sinatá- ESTADO", dQ . Florianópo
em Itapema, desta Comarca, rão independentemente de rio desta tem sua residência I Us. 'Dado e passado nesta
contendo a parte do Norte citaç�o. Req.uer:� ma_iS que, ne ta cidade, á rua coro-)" cidade de Tijucas, aos oito
48 metros

.

de frentes e 76 depOIS da Justlflcaçao, se- nel Buchele, na 4, onde re- dias do mês de fevereiro do

V d
ditos de fundos, e a parte .ia feita, a citação do con- cebe citação. Nestes Ter-, ano de mil novecentos e

en e -ae IdO Sul 12 �etros de fren- fron_tante d? �móvel �anoel mos P. def:rim�nto. Tiju-I cincoenta e cinco. Eu, (as)
tes e 156 ditos de fundos - LUCIano VIeIra" reSIdente cas, 12 de Janeu'o de 1955. I Gercy dos Anjos, Escrivão,

Vende-se 3 .casa!" sendo
I ou seja a área 'de 5.520 me- no local do imóvel; deverão (as) Claudio Cal'amurú de o datilografei, ronferí e su

Lima de matenal e 2 de ma- tros quadrados, fazendo tambem ser cita·dos oS inte� Campos." Em dita petição bscreví. (as) Clovis Ayres
deira, .sitas 1)a Rua José frentes, a Leste, parte na ressados incertos por edital foi exarado o seguinte des-

.

Gama - Juiz de Direito:
Boiteux nO 3 fundos em estrada geral e parte em de trinta dias, bem como o pacho "A., como pedem. Ti-

I

Ê a cópia fiel do origi6al
Florianópolis.

, .

terras dos suplicantes, - e repres��tante do Dom�n�o jucas, .15-1-55. (à�) Clovi.s I afixado na sede dêste Juizo,
Ver e trataI com o stf' fundos a Oeste em terras da Ul11ao por precatol'la Ayres Gama - JUIZ de DI- ,no lugar do costume, sobre

-\.ltino Lobo da Silv.a no
I de herdeiros

\

de Francisco em Florianópolis, e o repre- reito." Feita a justificação I o qual me' reporto e ·dou f.é.
Ponto de Automovels da:Miguel de Oliveira; extre- sentante do Ministério PÚ- foi exarado o seguinte des- Data supra. O Escrivão:
Pl'âça 15. '

" �i mando ao Sul em terras de blico nesta Cidade, afim de ,pacho: " "FaçankSc, as ci- ,Gercy dos Anjos.
'

NOVIDADES

Tecido de ráfia, largo 80 , .

Lonita San Jam, largo 90 , .

Loníta bordada, grande moda , .

Lonita lisa, largo 80 ,
.

Lonita Bangú, largo 1,00 .

Nylon estampado com veludo (Americano), largo
1,20 , ,

.

Fustão casa de abelha, novidade (Nova América)

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 .

"-

LINHOS E ALGODõES

210,00
135,00
140,00
20,00 Tapetes de veludo pi quarto :............ 120,00
38,00 Toalhas plásticas Americanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00

. 38,00 Guarnições de mêsn com 6 guardanapos 55,0()
18,00 Toalha� com franjas pi mêsà 150x150 115,00
38,00 Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150x150

'

280,00
'45,00 Toalhas de rosto, a começar de 8,00
20,00 Toalhas de banho, a começar de ,.... 38,00
30,00 Colcha branca, artigo bom, pi solteiro 80,00
13,00 Colcha branca, mercerisada, pi solteiro 115,00
23,00 Colcha Fral1cesa pi solteiro ,..... 210,00
30,00 Colcha em cores pi solteiro 85,00
35,00 Colcha branca pi casal 90,00
11,00 Colcha branca, superior, pi, casal 150,00
24,00 Colcha branca, mercerísada pi casal 195,00
48,00 Colcha Francesa pi casal ;.................... 260,00
20,00 Colcha em cores pi c�sal : .. ,

- 11 0,00
24,00 Colcha de fustão em cores pi casal 135,00
49,00 Colcha ele veludo pi casal , 190,00
24,00 Colcha de seda c/ bicos, pj casal 210,00
1l,5Ó "Colcha de seda cl franjas, pi casal 2�5,OO
30,00 'Colcha-de pura seda dupla e/ franjas, pi casal.... 280,00
'29,00 Colcha de pura seda dupla, Japonesa, pi casal .... 370,00
28,00 COMPRE BAIS BARATO E SEJA MELHOR ATENDIDO,
55,00 PREFERINDO A

��:�� Casa O R I E N TAL
30,00

,
Rua Con�lheiro Mafra, 15� Telefone 3.493 - Florianópolis

55,00
68,00
88,00
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 .1••••••••••• • ••••••••• ••

Cretone especial, largo 70 , , ..

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

Morin Ave Maria : .

Alvejado extra especial, pç. de 10 mts .

Filó] branco , . , .

Filó em cores .

Filá mosquiteiro branco, largo 3,50 .

Filó mosquiteiro branco, largo 4,50 " , .

Filó mosquíteíro em Gores, 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
25,00

30,00
39,00
40,00
50,00
35,00
60,00
30,00
25,00
29,09
48,00
65,00
14,00
85,00

.......................................................•••••••••••••••�,»•••••••••ct••••••

200,00
65,00
53,00
48,00
50,00
35,00
60,00
65,00

SEDAS

/

Lumíer especial, largo 90 ,

Lumíer 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 Iangeríe extra especial, largo 1,00 .

1 Sedas estampadas a começar de .

200,00 San Jam, largo 1,40 .

DIVERSOS

festa de ,N. S. dos Navegaotes
em Itaguassú - Coqueiros

.Barraquinhas do dia 10 a 14 do corrente, com valio
sas prendas, Haverá tambem doces, bebidas, salgadi
nhos, etc ..

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

Convidamos o Povo em gera) a assistir à essa tradícío-
nal, festa.

'

..

\ A COMISSAO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Comuftioaq60
Ao Povo> de Florianópolis e de lodo o Eslado

Tenho o grande prazer de sa da minha �onl'a e do meu I tantes, dos processos, digo, nhentos cruzeiros <Cr$...... !niciado. o Pl�ocesso dia
comunicar ao Povo desta bom nome, tao duramente' 'constantes dos presentes au- 500,00) pela falta na primei- I fOI concluído día 9.

O povo APOIA O SEU P.REFEITO Capital<Íé do interior do Es- caluniados pelo citado [or- tos (fls. 7 e 8 e fls. 9) no ra edição, multa que será Está assim esmagada a ca-

tado, e, particularmente, aos nal: mesmo local, e com os mes- aumentada na proporção de lunia e punidos o caluníador
aos distritos, onde se encon- leitores do Jornal "A Verda- SENTENÇA mos caracteres tipográficos 100% (cem por cento) a cada e o seu jornal.
eram, em potencial, imensas de", que o exmo. sr, dr. Ma- em que foram publicados os I edição subsequente, até que a Á justiça catarínense e ao

reservas de grandeza e pros- noel Barbosa de Lacerda, "Vistos, etc. - Em face artigos que deram causa a I publicação se efetue. Expeça- íntegro e culto Juiz MANOEL

peridade, a economia ilhôa, digno Juiz de Direito da: 2a. do que estatue o § único dos I êste processo, sob os títulos se o competente mandado. BARBOSA DE LACERDA,
os melhoramentos do sub- Vara desta Comarca, em artigos 19 e 21 da Lei de Im- ,"O dono do cabaret é o pro- Publicada e registrada, íntí- cujo nome pronuncio com

distrito do Estreito, - tudo '')xercício, houve por bem de prensa (Lei n? 2.083, de .. ,. prietário da Casa Natal" e mem-se. Florianópolis, 9 de, respeito e reverência, o agra

tem sido objeto de perma- exarar a seguinte sentença 12-11-53): DETERMINO Se- "O PSD a ravor do meretrí- fevereiro de 1955. (ass.) Ma-I c!ecimento comovido e sínee-
nentes cuielados do sr. Os- nos Autos ele Retificação ja publicada, na prlmíera edí- cio", nas edições de 24 e 31 noel Barbosa de Lacerda. ró de '-

mar Cunha, que assim obje- compulsória que, por inter- ção do jornal "A VERDADE" de janeiro próximo, passado, Juiz de Direito da 2a. Vara, I José Wadi Cherem

tiva a realização do seu vas-' médio do advogado dr. WIL- as respostas retificadas cons- sob pena de multa de qui- em exercício". Proprietário da Casa Natal

ii:i�f��}f;;����� �I:::::::
à

�:� õ�senaiPOilifiõ·C:!��:!:�!�=:;elevado testemunho de que, ENERGIA -'ATOMI-
C,A, eleição do respeitável Sr. Para que todos estivessem Ml'sS Santa .atarine visita a nossalonge de ser indiferente ao

EM IROSHIMACA Nereu -Ramos para Vice-Pre- juntos roais algum tempo,esfôrço dos administradores
WASHINGTON, 11 (U. P.) sidente do Senado por 52 vo- curtindo mágoas e saudades

C "t I'�ue bem o servem, o povo é

apl a_ O Cong-resso Americano tos contra um daelo ao Sr. pararam o relógio do recinto,grato aos que não o esque-
. continua estudando um pro- Alvarc Adolpho, na sessão de que ao ser encerrada a sessão

cem e aos que sabem dígní-
{icar os mandatos eleitorais. jeto de lei pelo qual o ,go- ontem, tem um alto sígnífí- marcava meia noite menos De passagem por esta ca- nense, patrocinando os co-

Na noite de quarta-feira vêrno dos Estados Unidos cada. Pode-se dizer que nem cinco minutos. pítal, em viagem de negócios, queteis nas diversas reuniões
aouve uma dessas oportuní- construirá uma grande íns- tudo está perdido. Todos os outros relógios, temos o grato prazer de re- sociais e festividades com que

dades. Ao deixar a emissora talação atômica em Hiroshi- Quando homens de respon- porém, marcavam meio noí- gistrar a visita do sr. A. o concurso está apresentando.,
onde estivera para corres- ma, Japão, uma das cidades I

·sabilidade moral e política te e meia. Foi mais meia ho- ROSSI, chefe de vendas do à sociedade barriga-verde as

ponder a um desafio do sr, que foram destruídas pela se congregam, como fizeram ra de dor no coração. importante estabelecimento candidatas dos mais diversos
Secretário da Viação e Obras bomba atômica na II Guerra para prestigiar uma figura fabril "BEBIDAS MERINO mumcipios, patrocínio êste

Públicas, o dr. Osmar Cunha Mundial. Essa instalação se- como a do ex-Vice-Presiden- O P. T. B. ante os comen- S. A.", fabricantes Cio afama- que é do seu propósito man-

se viu aclamado pela multi- rá dedicada exclusivamente te da República, tem-se a tários feito dentro e fora do do e delicioso RON MERINO. tê-lo até os festejos finais,
doá que estacionára à frente a produzir energia nuclear impressão do dispertar da Senado, a propósito de irem Em agradável e demorada em que se irá coroar a raí-

, ,

d f íd
,. para fins pacíficos e índus- consciência democrática, ím- figurar, na mesa dois Sena- palestra que' manteve com os nha da graça e da beleza ca-da sede a re e�1 a emissora

-

') 'longamente foi ovaciona- triais. pulsionada pelo amor da coí- l dores do mesmo Estado, os organizadores do concurso tarmense.
sa pública, que no caso é o I srs. Nereu Ramos na Presí- MISS SANTA CATARINA,do, na mais impressionante

� inequívoca manifestação de amor pelo Brasil, pela inte- dencia e Gome de Olíveíra, reafirmou s. senhoria a co-

símpatía e de solidariedade REUNIÃO PAN-IS- gridade das suas instituições. na primeira Secretaria resol- laboração que RON MERINO

popular feita a um gover- RAELITA EM MIA- Ninguém melhor que o Sr. veu fazer uma reunião e' es- vinha emprestando ao maior
Nereu Ramos para dirigir a I clarecer o caso, para evitar acontecímento social c'atari-nante, MIBEACH

Nobre povo o que assim re-
Alta Câmara do país. A sua

I
duvidas futuras. '._'�'*�'

conhece o trabalho dum ho-
MIAMI BEACH, Florida, maneira de ser justo e de O P. T. B. resolveu manter i_-__,_,-_-_'_",_,_",_._-_'_._"_, ---' _

seu tes-
11 (U. P.l - Líderes Israelí- ser independente, • são uma o Sr. Gomes de Oliveira no

mem público e dá o L

tas da Europa Ocidental, e garantia .não SÓ para o Sena- cargo para que foi indicado.
.Ias Ameriças do Norte e do do como para a Nação. Era indicação partidaria e

3ul, reunír-se-ão nesta cida- Correligionários e adversá- nada tinha a ver com a ban
Ie para estabelecer os planos rios têm' nele uma segurança cada. Foi ele quem entrou
lOS da venda de Bonus do e certeza de respeito, pois se há quatro anos passados no

Desenvolvímento de Israel; a coloca sempre acima' dos in- Senado, em lugar do Sr. Ne
.im de conseguir a ajuda teresses subalternos. reu Ramos. Este agora assís-,
'inanceira para aquele país, Podem os Srs. Senadores; tirá a reeleição ou a saida do
')s líderes que tomarão par- confiar na; ação do novo Vi-

.

Sr. Gomes de Oliveira do
.e na Conferencia, Interna- ce-Presidente do Senado. Monroe daqui há quatro a-

r; ônibus, muito dos quais não :.ional de Mobilização pró- Ó Dr. Nereu Ramos é um nos.

\ferecen; a necessaria garan- Israel ouvirão relatarias se- homem digno. E' o quanto
.ia, pois costumam parar, 'are os efeitos das ajudas a basta. Em tudo há compensação.'
101' vezes, no meio do camí- israel e discutirão planos pa- Como o Senado perdeu um

lho. 'a o futuro. Á sessão de ante-ontem, sacerdote, o Padre Cicero de
-

Urge provídencíe a Empre- do 'Senado, foi uma sessão a- Vasconcelos, de Alagoas, ga-
:a alguns ônibus empresta- lBOLIÇ'ÁO DA PE- legre e movimentada. Cheias I nhou uma grande protetora
los, aumentando assim a sua as-tribunas e as galerias, com da corte celeste.
rôta, dada a carencia de NA DE MORTE muitas senhoras bem vesti- Fica de agora em diante
empo ou outros motivos pa- LONDRES, 11 (U. P.) - Os das e elegantemente de cha- sob a égide de Santa Catari-
'a a vinda de novos carros, .rabalhístas britânicos apre- péu.: Palmas calorosas, abra- na.

.fim de atender o retertdo .entaram hoje uma proposta cos-e risos. Pairava no ambi-' Como o Senado 'vai ficar
erviço. , 10 Parlamento que tem por ente um ar de satisfação e debaixo da proteção de San-
Caso a Empreza não possa fim abolir durante cinco a - esperança." ta Catarina as moças soltei-
olucíonar caso de tanta imo nos, à guisa de experíência, Muita esperança por dias ras da Casa' vão adquirir a

.ortancía, em benefício do ], pena capital. Esta é a se- melhores e para alguns a <do sua imagem para adorá-la e

iúblíco, cabe aos poderes pú- gunda tentativa feita nos úl- I uso do automóvel luzidio com talvez penteá-la .. ,

ilícos municipais, entrar em timos sete anos para supri- a placa verde-amarelo para (Do Jornal do Comercio, de
-ntendimento com a mesma, mil' a pena de morte, que na correr caril ímportancía, pe- 3 do corrente).
10 sentido de abrir mão do 'J-rã-Bretanha é a forca. A las' ruas da 'cidade.

.

lrevilegio que lhe foi outor- '::;âmara dos Lordes recusou A da noite anterior, foi
.ado, nos dias de Carnaval, urna medida similar a de ho- triste, embora tambem mo-

uso. 10 sentido de que outras Em- je em 1948. vimentada. Fo.i a sessão das

Est-;'mos imaginando o que lrezas e particulares, possam

J
A votação sobre a proposta despedidas, do adeus e do se

se�á o transporte de umas 15 wxíliar o serviço de trans- ;e efetuará nas ú'ltimas ho- pultamertto dos desejos não

mi� pessôas, do Estreito pa- porte de passageiros entre a ras de hoje, acreditando-se realizados e do sentimento de MOSCOU, 11 (U. P.) O

ra "a Capital e vice-versa nos ;apital e o Continente. 1ue será derrotada, embora muitos que se julgavam trai- Soviet Suprerpo ratificou o

dias de Carnaval, dispondO a Seria interessante que os por escassa margem de vo- dos pelos seus partidos e a- decreto de 25 de janeiro de

Empreza Viação Santa Cata- ,)ossuidores de caminhone- ';os. O govêrno de Sir Wins1 bandonados pelos amigos em 1955, a respeito do fim do

rina, concessionaria do ser- �es, estabelecessem serviço �on Churchill está contra es- quem mais confiavam. I estado de guerra com a Ale-

viço, apenas de seis ônibus de auto-lotação, sem o pos- sa "experiencia". Coisas da vida!... ' manha.

em condições de proceder o ;;ivel abuso da êobrança de

transporte de passageiros; a i)reço excessivo pelo referido "•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"5••••••••••••••••••••• '

balburdia que vai resultar da :erviço de transporte. A VENElUEL ,t\
ineficiencia do serviço, POtS, jno domingo da chegada 'uo:
Rei Momo, � .Florianópoli�, II NO MEXICO O VICE-

ao lado do's fs'lados UO'I-dos'inumeras famlhas �o Estrel-
PRESIDENTE

to, postadas ha mais de uma "

hora na extensa fila, a espe- NIXON WASHINGTON, 10 (U. P.)
ra de condução, 'acabaram HAVANA, 11 (U. P.) - O - A embaixada 'da Venezue-
desistindo de vir à Capital, .vice-presidente dos Estados la declarou que esse país
por não chegarem mais a lInidos, Richard Nixon, con- i)rOmete contribuir com seu

tempo de assistir a chegada �luindo sua visita de 3 dias apôio, moral e material para
do Rei,'da Folia. 1. Cuba, prosseguira em sua a defesa de Formosa.
. ,Veremos na noite de te'rça- missão de boa-vontade es- A promessa venezuelana
feir.a, gente nas filas dos ôni- !;anelo em viagem para o Mé'- �orma parte de uma declara ..

bus do Estretio, até 4 ou 5 'dco. O vice-presidente e '�ão de imprensa preparada RIO, 11 (V. A.) - Vítima
horas da madrugada, o que sua comitiva eleverão chegar 8m Caracas pelo ministro das I de insidiosa moléstia, mani
não aconteceria se a Empre- à capital mexicana à 1 da Relações Exteriores, Aurelia- festada há pouco mais de um

za tivellse adquirido ôhibus �arde. Como em Cuba, o vi- no Otanez, que o embaixa- ano, faleceu, ontem, no Pa

novos, para atender ao ser- �e-presidente deverá confe- dor Cesar Gonzates deu a lácio dp Catete, o antigo ser

viço. renciar com as autoridades conhecer em Washington, ventuário Euclides Joaquim
Aliás, foi prometimento mexicanas sobre numerosos :;om os seguintes termos: Fernandes, que desde 1930

dos atuais concessionários, problemas com que se de- "Devido ao problema cria- ali servia como motorista

dotar o serviço de transpor.. bate o México. Nixon en- cio para o mundo livre e em presidencial. Euclides, que
te de alguns onibus novos, e, cerrou 'suas atividades em particular para os Estados desaparece aos 60 anos, era

até hoje, o qu� vimos foi a Cuba, pronunciando um dis- Unidos da America, pela ten- natural de Petrópolis e desele

readapta<;§.o dos velhos o1)i- curso no/Senado; no qual de- são existente em Formosa, 1923 era' fu'iIcionário público,
bus, alguns até malenjabr'a- claroll que os E�tados Unidos ;Iuero reiterar, em nome do tendo ingressado na carreira

dos, o que não se justifica, não pretendem \reduzir as 5'overno e do povo 'venezue-' como motorista' do Ministério
visto que o Município precisa, suas imp_ortações do açucar Jano, à nação irmã do Norte ela Fazenda, servindo o então
de perfeito e eficiente servi- cubano, pelo menos nos dois os sentimentos de nossa sin- ministro Getúlio Vargas.
ço de transportes entre a próximos anos. Nixon par- cera e tradicional amizade e Passando para o Catete, diri
Capital e o Continente. tiu às 9 da manhã. O vice- expressar-lhe nosso decidido I gill os carros do próprio Sr.

O serviço de transporte de presidente Nixon deverá vi- apôio moral assim como a Getúlio ,Vargas, do senhor

passageiros do Estl:eito para sitar em seguida o presiden- rarantia d� que os recursos

I
José Linhares, dO,marechal

a Càpitaí,' "Ião pi;de' ser f'ei- te Ruiz Cortines, elo qual rts- naturais e estl'::ttegicos ela Emico Dutra, mai;" uma vez

to, pelo Carna,val, apenas por sistiu a posse há dois anos, Venezuela, especialmente o do presidente Vargas e, mes-

Florianópolis, Sábado, 12 de Fevereiro de 1955

O ilustre e honrado Pre

feito Osmar Cunha acaba de

receber mais uma espontâ
nea e inconfundível manifes
tação de aprêço popular, ao

sair, quarta-feira à noite,
dos estúdios da Rádio Diário
da Manhã, anele se defrontá
ra altivamente com o sr. Se

cretário da Viação e Obras

Públicas, num debate públi
co em que êste último não

logrou convencer a opmiao

popular. E' que o dr. Osmar

Cunha vem sendo o admi

nistrador cioso do bem estar
elos seus munícipes, na defe

sa' de cujos mterêsses não

hesita nem se Intímída. Ha
vendo assumido o cargo de

Prefeito da Capital, após um

pleito que importou em es

trepitosa consagração do seu

nome nas urnas' de 3 de ou

turo passado, o dr. Osmar

Cunha empreendeu a execu

ção de seu plano de traba
lhos com o vigor de quem se

capacitou das graves res

ponsabilidaeles do pôsto. E

desde então, tudo tem feito

para elevar ao mais alto ní
vel da confiança do povo o

seu govêrno, tomando a ini

ciativa de notáveis obras pú
blicas que' se reclamavam na

capital e nos distritos.
E estrada da Base Aérea

não é a única em que a ener

gia do novo e dinâmico Pre

feito se emprega a fundo. O

problema da pavimentação
urbana, a questão do acesso temunho disso!

o TRA\NSPORTE DE PASSAGEIROS
PELO CARNAVAL ENTRE A CAPITAL

E O CONTINENTE
O serviço de transporte de

passageiros entre a Capital
e o continente, está se tor

nando cada vês mais defici

erte.

Nestes dias de canícula, é

deveras penosa a permanên
cia de centenas de pessôas,
nas filas dos ônibus do Estrei

to tanto da Capital como do

Sub-Distrito, ao rigor do-sol
ímplaeável, á espera dos co

letivos que fazem o transpor
te de passageiros, agora em

número insignificante, pois,
não passa' de meia duzia, os
veículos empregados/no refe

rído transporte, visto que os

demais, não se encontram em

condições de trafego, e difi

cilmente poderão ser reapa

relhados, devido a demasiado
FIM DE ESTADO DE

GUERRA

petroleo e o mineral de fer-

1'0, estaria a serviço da cau

sa que obrigou o presidente
Eisenhower a solfcitar do

Congresso Americano poderes
especiais para salvaguardar
os foros da liberdade e da

,justiça. ,

MORREU O CHOFER DOS PRESIDENTES
I

mo �ente, em 1954', do pre-
sidente Café Filho. Euclides
morreu pobre. ' Tão pobre
quanto o fôra nos seus pri
meiros dias do Catete.
Pouco antes de seu faleci�

menta recebeu a visita do

presidente Café Filho, que
até lhe sugeriu o tratamen
to por meio de "crebiozem",
o que, depois prescrito pelos
médicos, veio minorar os

seus padecimentos.
Deixa esposa, dona Alber

tina Fernandes,' e dois en

teados, Sr. Artur Furtado
. é

Sra. Maria de Lourdes Fur
tado Merei. O corpo foi tras
ladado para a Capela Real

Grandeza, de onde sairá hoje
às 17 hora.s, para o cómiLé-
rio de São JÜ?O Batista.

/
I

A s. senhorita; pois, faze
mos votos de feliz e prolon
gada estada em nossa cida
de:

--�l.��' -(�h�l:"
'

,...�---- :"

.---'�-

,-

, I:
C'

Entre as duas primeiras fornadas de pontes,
arroladas por dezena: já nos impingiram nada menos

de 9 pontilhões,
No discurso do Governador, de ponta a ponta, não

há. referência a pontilhões, inas a pontes.
x x

x

Só porque reside a beira-mar, o Tim já deu para
misturar perereca no' balaio dos camarões.

x x

x

Sôbre o Màrombas o govêrno construiu duas pon
tes. Uma delas as aguas levaram.

Só existe no rol do Tim. Porque maronibasl, Tim?'
x x,

x

Grifar é uma, coisa f ver o grifo, outra - ensina
nos A Gazeta. Como a lição é de graça, recebemo-la
agradecidos. Se no-la quisessem cobrar, ia ter mesa

redonda!
'x x

x

O iIiteressante é que todo o mundo se diz contra a

inflação. Até o querido confrade, apesar dos seus en

sinamentos super-inflacionados.
x -

x

A lição já foi recebida, agradeeída
graças a Deus.'

e esqueCIda,

x x

x

Pelo menos dois, na Gazeta, estão em maromba.,
Grifamos o termo para que eles vejam o grifo. Coisas.:
diferentes, se nos não enganamos.

x x

x

Quanto à constrúção elo centro econômico barriga'
verde, nada podemos fazer. O erro parece datar de>
Pedro Alvares Cabral. E não somos assim tão exigen-·
tes a ponto de querermos que o atual govêrno o ,cons
trua. Ainct'a se fôsse ponte ou pontilhão ...

x x

x

Na atual conjuntura cada qual procura o seu cen
tro econômico. E não acha. Salvo exceções ...

x x

x

Sejamos, contudo, otimistas. Só o amor constroe:.
Tudo bem. Abraços. Seguem forças (Reparem nos,

grifos) .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


