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S. PAULO, 18 (V. A.) - O dades, ou sobre questões téc

governador ,Jânio Quadros nicas, quando autortzados pe
baixou uma resolução ·pela los secretários de Estaclo ou

qual fica proibido aos servi- chefes de órgãos diretamen
dores públicos em geral con- te ligados ao governador.
ceder entrevistas à impren-
sa, rádio e televisão, referen-
tes a assuntos da adminis- ORDEM DO MÉRITO
tração pública, inclusive das RIO, 18 (V. A.) - Divul-
entidades autarquícas. ga-se que o nome' do compo-

Pçderão fazê-lo, entretan-I
sítor Ari Barroso foi sugeri

to, para justificar ato pró- do para receber a ordem na

prio, sem censuras às autori- cíonal do mérito.

NEHRU OTIMISTA
PERDERAM OS ADVOGADOS DO IPASE-

'·Nao temo que �aia ações �B �uerr8 em formosa"
NOVA DELHI, 18 (U. P.)' comentário de Nehru quanto

_ O 1° ministro dá Inclia,! à possibilidade de que a In

Jawaharlal Nehru, declarou, (dia assuma alguma iniciati

esta noite, que fi India to- va para uma conferencia se

mará a iniciativa de fazer deu em resposta às pergun

averiguações extra-oficiais tas dos jornalistas.
para a realização de uma' Interrogado sôbre as afir

conferência sôbre Formosa mações que teria prestado
"em caso de necessidade". em Londres de que a China

De regresso a esta capital, nacionalista deveria ser re

depois de uma ausência de presentada em qualquer con-
3 ,semanas, o primeiro mi- ferencia deste tipo, corno
nistro também insinuou, du- uma das partes interessadas,

���te �::;:���;:c�:s��r����= ��s:on!eu:d��er;�ee����t:�: Fruslada ume le�l�tl·!a de CHURCHllL VOLTARIA COM PRA'ZERporto, que a conferência de uma formula para 'discutir

Genebra sôbre a Indochina pacificamente o assunto. Não revolucâO no ParaguaI .
,

poderia servir de exemplo sugeriu quem devia ser con- AOS ESTADOS UNIDOSpara qualquer conferência vídado e nem insisti que se BUENOS AIRES, 18 (U. ·PJ ra de noite, registrou-se en- Não houve confirmação, .

sôbre Formosa, à margem convidasse a êste ou aquêle Viajantes que acabam de .

1 1 t t A
-

d taí- .

, carmçac a u a en re um em ssunçao, e ais acon- LONDRES, 18 (U. PJ - Já zes se pudéssemos recebê ·10
das Nações Unidas. país". h d P

.

l' dcegar . o araguai, c isse- grupo de civis arma os e 'tecímentos. As comunicações -estíve três vezes nos Estados na Inglaterra.
Disse: "Não tem.o que ha- Os jornalistas lembraram ram 110J'e que na t·erça fel' I t 1· 1 R al'm t t A t· P

.

, , " , -, - e emen .os (O .0 e", en o en re rgen .ma e araguai Unidos, para avistar-me com

ja �ções bélicas, num futuro o . comentário de Nehru, . de � Cavalaria, aquartelado funcionaram normalmente, o presidente Eisenhower e

próximo, sôbre Formosa". O quando de sua partida da ...._...�........J".....!".I"o.••�........A.-.....�... . .

1 d d A Iti dí E l
'

nas proximic a es e ssun- nos u Imos ias. m gera se ali voltaria com prazer, para
IVO D'AQUINO, NO- cão. interrompem quando existe encontrá-lo, novamente se se

VO CONSULTOR GE- De acôrdo com boatos que algo de anormal. apresentasse ocasiao, mas

circularam na capital pa- deve ser eu o único juiz da RIO. 18 (V. A.) - O Che-

RAL DA REPÚ- '

raguaía, segundo um dos
LOLLOBRIGIDA oportunidade de tal viagem, fe do Gabinete Civil do Pre-

BLICA viajantes, no mínimo 10 pes- declarou, hoje, na Câmara sidente eh República enviou

soas perderam a vida e ou- NÃO PÓDE FICAR dos Comuns, sir Winston
tras 200 foram prêsas, Tal PARADA: SENTE Churchill, interrogado sôbre
versão diz que, segundo cons- um encontro eventual com o

ta, os civis tentaram se a- COCEGAS presidente dos Estados Uni-

poderar do quartel do regi- MILÃO, 18 (U. p.r - Gi�, d
• >

os.

-mel,'lt1;), @�l/O· primaJll_2 ); asso nre Lollobtigil.la chegou à
.
O chefe do govêrno hrítâ-

para 'uma 'i-evoltn. armada a co clusào de-que não serve nico ac/escentõu: e
,

fim de derrubar o presidente para modelo, pois, começa a _ "O presidente Eisenho

gal. Alfredo Stroossner. sentir coceiras quando tem wer, por sua VC'Z, sabe per-

que permanecer por muito feitamente que serjamos felt-:

tempo na mesma posição.
A bela atriz cinematogra-

fica italiana posou ontem,
em Milão, paro. 26 pintores
milaneses. Depois de três

horas e meia Lollobrigida
deixou seu posto exclaman

do: "Isto cansa. Quando te-

I que não se verificarão ações destinada a conseguir re

Inclia, a 28 de janeiro últi-I bélicas num futuro próxí- sultados, mas serviu para
mo, no sentido de que era

I
mo". prestar informações".

grave a situação ele Formo- Quando interrogado sobre Acrescentou que foi "aci-
sa. Esta noite disse então: os resultados ela conferencia 'dental", mas benéfica a co

"Continua sendo grave, mas I dos primeiros ministros da incidência de se realizar a

isto não sígníríca que esp.- Comunidade britânica, Nehru conferência, no I�omento ela
1'0 uma outra guerra. Acll> disse que a reunião "não foi crise de Formosa.

...................................................................

RIO, 18 (V. AJ - O juiz
Aguiar Dias indeferiu o man

dado de segurança, impetra
do por vários advogados do

IPASE, contra o ato claquela

autarquia que revogou as

suas credenciais. Os impe
trantes pleiteavam também
o seu enquadramento na Lei

2.123, artigo 2°, que transfor
ma em Procuradores os con- �
sultores jurídicos, ad vogados,
assistentes jurídicos e assís

tentes de pro/curadores . elas

autarquias.
Ó juiz Aguiar Dias alegou

a incompetência da Primeira

Instância, em vista da exis

tência de despacho do Pre

sidente da República, indefe
rindo pretensão identica dos

requerentes.OUTRA VEZ

VÊM ASSISTIR O
CARNAVAL

RIO, 18 (V. A.) - Cerca

de 2.000 turistas est angelros
chegaram a esta Capital em
cinco grandes transatlâtí
cos para presenciar e partici
par do granele carnaval ca

rioca.

AP,ERFEICOAMENTOS DE
,

MAQUINAS AGRICOlAS·

DESCONTO EM FÔ
LHA DO IMPÔSTO

DE RENDA

COOPERARÁ A MA
RINHA NO TRANS
PORTE DE MER

CADORIAS

uma circular a todos os go
vernadores dos Estaelos e

Territórios, solicitanelo a co

operação dos mesmo na ob

servância da nova legislarão
do Imposto de Renda que

.... �le
-term:lná . o descon to <10- tL'ibu
to nas fontes pagadoras, cem
relação aos servídores Esta-

duais e Municipais.
-

tore E' operada por uma ma-

Um novo desenvolvimento em nivela manual e permite ao

máquinas agrícolas é um dís-. motorista parar as rodas Ipositivo que permite ao trato transferindo, parte do peso

l'es COº:l rodas 1av1':',1' terras do ímplemento para as rOdas!molhalíus e lamacentas onde traseiras do tràtor. Diz-se

normalmente só um trator que isso pode ser feito sem

de lagarta poderia operar. O ser necessário o uso de pneus

dispositivo depende de uma maiores, lastros, peso nas 1:0-

pequena válvula construída das, correntes ou qualquer
no sistema hidráulico do tra- dos dispositivos geralmente

usados para aumentar a ade

rencia das rodas ao solo. A

profundidade do trabalho

também não é afetada. O

dispositivo está sendo intro
duzielo em todos os tratores

de força 'htdraultca de David

Brown.
'

RIO, 18 (V. AJ - Para

suprir a falta de navios mer- Um aparelho que se diz

cantes, o general Pantaleão reduzir as despesas do tra

Pessoa, presidente da COFAP balho na preparação de terra

empenhou-se junto ao minis- para estufa foi demonstrado Itro da Marinha, almirante recentemente 'na Grã-Breta- RIO, 13 (V. A.) - O ex

�mOl'im Vale, para conseguir nha. E' fabricado por uma senador Ivo D'Aquino foi no

que unidades da armada na- firma de Kidesminster, In- meado ontem, Consultor Ge

cional auxiliem o transporte glaterra. ral da República, por decre-

de mercaderias no interior Uma pessoa com essa má- to assinado pelo presidente Previsão 'do tempo até às

do país. O titular daquela quina pode produzir terra Café Filho. 14 horas do dia 19.

pasta acaba de atender o para estufa numa média de O sr. Ivo D'Aquino substí- Tempo - Bom, sujeito a

apêlo determinando que os duas ou duas e meia tonela- tuirá o sr. Antônio Gonçal- ligeira instabilidade. WASHINGTON, 18 (U. PJ
I restring'em

o liberal plano do

transportes "Custodio Melo" das por hora. A máquina po- ves de Oliveira, que se exo- Temperatura - Estável. - A Câmara dos Represen- . Executivo, com respeito à po-

e "Barroso Pereira", recen- de trabalhar com a turfa, nerou solidário com o minis-, Ventos - Do quadrante tantes assestou, hoje, um lítica econômica internaéio-

temente construidos no
.

Ja- musgo, marga, fibras ele bul- tro Seabra Fagundes. A pos-· Norte, frescos. golpe inesperado ao presi- nal dos Estados Unidos.

pão e prestes a chegar à

I
bo e outros materiais, e podp. se do novo consultor será ho- Temperaturas - Extremas dente Eisenhower, e decidiu, Apesar dos pedidos dos re

Guanabara, sejam utilizados também ser empregada pará
I
je de manhã, no gabinete do

I
de ontem: Máxima 29,4. Mí., por votação, abrir o caminho

I
presentantes democratas e

no referido servico. misturar fertilizadores. Ministro da Justiça. nima 21.5. para debater as emendas que republicanos, partidários do

IJ ,••••••••,..�••••••••••••••••• 1•••••••• ) ,••••••••�••�••�.,.•••••••

Na sua' marchà invicta para o i�tel'lOr elo terl'ltor�oI'
' . Mas o :renente Maul'lty, com felIz e. msplrada m�no-

inimigo, quandO da guerra que Q Brasll manteve com o dl- ..w..•.......- .....................a·..-.-......._�...........•••••...�.-..&·._....· ..·........... bra, aproveitando-se da correnteza do RlO:, meteu a pIque

tador do Paraguai, Marechal Francisco Solano Lopes, re- � � uma, destroçou outras e poz em fuga as demais, concorren-

solveu o inclito Duque de Caxias, por uma ação conjunta � H
·

t' � do assim para a vitória final, que nos sorriu, mais uma

do Exército e da Marinha de Guerra, apodera.r-.se da con- .' urnaI a � I
vez, para q�e ficasse patenteado de mane.ira insofismavel,

siderada inexpugnavel Fortaleza de Humalta, situada � .. o quanto pode as forças que lutam pela liberdade de um

numa barranca do -rio. � :: Povo que quer ser livre.

Os paraguaiOS, com o intuito de, evitar que os nossos --.... J".. � ,..-..--....... �. Depois de fortmeente c�stigados pelos nossos navios,

navios se aproximassem (pois não lhes ocorria a _idéia de Alldl'é Nilo Tadasco os pontões t! jangadas paraguaios que, numa e noutra

ser a Fortaleza tomada), haviam atravessado, de uma (\ margem seguravam as correntes, se afundam, arrastan-

outra margem, formidáveis correnteS de aço, as quais, ain- Esquadrilha, o bravo e intrépido Capitão de Mar e Guerra do-se consigo.

ela hoje podem ser vistas no Museu Histórico da Capital da Delfin Carlos ele Carvalho, sendo-lhe confiada a missão. Os couraçados brasileiros avançam então a todo o

RepÚblica.· .

No dia 19 ele Fevereiro de 1868, pelas 3,30 horas, a f)i., vapor, sob chuvas violentas deI ferro e fogo ...

Um ef.etivo de 20.000 )1omens montava. guarda à hi�- visão de nossa Marinha enfiou o canal de Humaítá, sendo Pelas d?ze hor.as a ,nossa �.squadra, .vencida a passa-

tórica Fortaleza, instalada no Rio ParaguaI e que constl- estrondosamente recebida pela poderosa Artilharia da For- gem, se abriga mUlto alem da ' mexpugnavel Fortaleza" ...

tuia, no sonho ambicioso do Ditador Solano L9pes, uma taleza. Eis porque, no dia de l}oje, corações elevados no Altar

intransponível barriera paI:u deter a marcha já vitorios9, Então um espetáculo novo se apresentou aos comba- da Pátria, na sublime glorificação do imorredouro feito,

das Forcas Aliadas.
tentes. rendemos as nossas mais justas e significativas homena-

Já � bravo Almirante Joaquim José Ignácio, o glorioso Novo e extraordinário esse espet!Ípulo ... uma longa gens á gloriosa e invicta Marinha de Guel:ra do Brasil, a

Visconde de Inhaúma, havia transposto o Passo de Cui'u- faixa do Rio éra iluminada pelas granadas e bombas, tor- sentipéla impoluta de nossa Soberania, cultuando a me

paití e a nossa magnífica Esquadra iniciára o Qombardeio nando o feito assombroso e, dantesco, em o qual, Soldados mória dos heróis que transpuzeram a considerada "inex

das principais baterias de Humaitá. e Marinheüos do Brasil, na demonstração clara do cum- pu,g�avel F�rtaleza. de HUJnait�", invadindo os páramos da

Caxias, o Comandante supremo, eoncei'tára com o Al- primento do dever, escreveram uma das mais bélas páginas glona e da Imortahdade!

mirante o plano de ataque para que a nossa Esquadra pu- de nossa História Militar, imolando-se no Altar da Pátria, Honras aos bravos Soldados e Mal�inheiros que nos

desse vencer o terrível obstáculo e no dia 17 de Fevereiro como verdadeiros heróis.
'

legaram o sublime feito de Humaitá!

de 1868 o General Argolo recebeu ordens de fazer uma Cumpre-nos ressaltar a ação do monitor "Alagôas"· E com Eles, com os corações voltados para a Pátria tão

demonstracão de forças e de ataque, para coadjuvar a ação com a intrepidez de seu Comandante o Tenente Maurity, querida, possamos repetir, nesta comemoração, os ver-

da nossa Ésquadra. destacando-se da gloriosa jornada ... o vagar de sua ma- sos inspirados do poéta:

Éra preciso um Comando a altura para a nossa Esqua- quina permitiu que 40 canôas inimig�s, tripuladas por gen- "Pelas cruzes erétas, côr de arminhó'

dra que ia empreender tão ousada manobra.· Chamaram te bem armada e' com bastante disposição para a luta, o Soluçando, os heróis elizem, baixinho, .

então, do alto Paraná, onde se achava comandando uma abordasse de todos 'os lados... Uma préce de amôr pelo Brasil! ... "

LONDRES, 18 (U. ·P.)

AOIADAS AS MANO
BRAS ATÔMICAS
LAS VEGAS, 18 pU. P.) -

O mau tempo retardou nova

mente a primeira experiência
atômica da operação "Cha

leira", que deveria realizar
se hoje de manhã. Os me

teorólogos decídírão no

transcurso do dia se essa ex

períêncía poderá ser feita a

manhã.

VITORtOSA A Vva. DE FRANCISCO

nho que permanecer imovel

por muito tempo começo a

sentir comichões". Lollobri

gida terá que posar ainda

duas vezes mais porem decla

rou: "Tudo depende de mi

nhas condições".

RIO, 18 (V. A.) - D. Per- "Canção da Criança"e "Bra

pé-tua Morais Alves, viúva do sil de Amanhã.

cantor Chico Alves, tl}:aba de Em sentença, o titular da

vencer a "Casa ele /Lázaro" 15a Vara Civel� juiz Clovis

na ação declaratória que lhe Ribeiro, declarou não reco

moveu essa entidade, que

I
nhecer qualidade de donatá

pretendia usufruir direitos rio na Casa de Lázaro, pro

auto�ais sôbre os discos nu- ferindo decisão tnteíramente

meros 13.336A e 13.336B, sob I favorável à viúva do Rei ela

os títulos, respectivamente, Voz. .

o TEMPO

projeto de lei de reciprocida
de comercial, a Câmara des

prezou a moção que teria im

pedido a discussão das emen
das ao projeto.
A moção foi repelida por

207 .contra 178 votos.
Imediatamente depois que

essa moção foi repelida, o re
presentante republicano,· sr.

Clarence Brown, apresentou
outra, em virtude do qual s_e

poderão debater tôdas e cada

uma das emendas que se a

presentaram ao projeto de

lei.
O presidente ,da Câmara,

sr. Sam Rayburn, do Partido
Democrata, fez uso da pala
yra, imediatamente, e pediu
aos, representantes que repe
lissem a mocão do sr. Brown.

. O\projeto de lei de recipro
cidade comercial concede ao

pr�sidente dos Estados Uni

dos a faculdade de concluir
Tratados de Comércio com

outr,s países e a de reduzir
as tarifas alfandegárias em

15 por cento, durante um pe
riodo de 15 anos.

Anteriormente, havia se

declarado que se se debates
sem as emendas e se algümas
delas fossem incorporad6s ao

projeto de lei, êste poderia
ficar tão desfigurado que tal
vez não pudesse se rlevado a

cabo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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LOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

"c

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

(1\ MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL) .

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

ELGIN paga-se a si mesma ..
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE

I
.

EtETRO-TECNICA INDÚSTRIA·E
COMÉRCIO S. A.

�ua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ElETROTECNICA

Caixa Posfal193 .:Telefone 3.793
Florianópolis -- Santa Catarina

MINISTÉRIO DI\ AGltICULTURA
. SERVIÇO .FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SAN'I'A CA'I'ARINA
AVISO

\
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 eumprímento do Código Florestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

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

.

sujeitos a Jlena�id�des. ,.

REFLORESTAMENTO

Ano ........••....•. Or$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

. No Interior
Ano ....•.••. . •.... Cr$ 2�0,00
Semestre .........••.. Cr$llO,OO
Anúncio mediante f'ontráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de"o.lvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

o ESTADO
-0-

'ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 T'el, 3022
- Cx. Postal' Ia9.
Diretor: RUBEN" A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DEI
AQUINO

Representantes:
Representações A. S. Lera.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

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

andar sala 612 - São Paulo.

ASSINATURAS
Nl Capital

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantêm 'no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécies flurestais e de ornamentação, para for
necímento aos agricultores em geral, interessados ne reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco no
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
çâo de maiores sclarecimentos e requererem aatorízação
de llcençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às- Agências Florestais Munícipuís ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n>, 6
em Florianópolis.

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

INFORMAÇÕES
UTEIS
-0-

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que nece iaíta,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

3.022

2.65613.579
2.010
2.688

O Estado .

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

IA Verdade .......•.......

C. ,�16�����\I�ficial
......••

--�---------------------- Caridade:.
(Provedor) .....••••.....

I
(Portaria) .

Ner êu Ramos .......•••••
Militar .

São Sebostião (Casa de
Saúde) , .

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ...•

Serviço Luz (Reclama-
ções) .

Polícia (Sala Comissário
Polícia (Gab. Delegado).;

I· COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

I AÉREO

I TAC· :................... 3.700
II Cruze lro do Sul ...•.... 2.600.

------------------��'!"!'"�--
...Panair ...............••. 3.553--_._------- ---------,.---

IVarig
..................• 2.325

Lóide Aéreo 2.402
Real ...................• 2.358

I �c���\�avas ............•. 2.500

Lux ......•........ ,..... 2.021,
Magestic

2.2761
.

Metropol ...............• 3.147
La Porta 3.321
Caci que 3.449 ICentral 2.694
Estrela ;...... 3.371

IIdeal ........•...•....•.. 8.659

18S'I'REITODisque ......•.........•. '06

2.314
2.036
3.881
3.167

8.153

8.121

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRn-OmBUS DO

RAPIDO �(SDL-BR4SILEIRO))
AGORa NOVOS ,HORftRIOS

D ih
8.818

2.404
2.038
2.594

Florianópolis - Itajaf - Joinvl11e - CuritIba
-,
,.._

Age'"ncía • Kua Deodoro esquina:da
....

� Rua Tenente .Silveira
, .\

' � \

Terças - Quintas - Domingos
.

9:50 horas
.....
<,

Para: Curitiba S.' Paulo Rio

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo

do Pais)

BANCO de CRfblTOfOPUlAR

I� AGRíCOLA • I

�: d'rw.iüJV\,(j, 16
. . ,

Wd�aaw f'LOf{!ANOPOLiS - 51õ..e�rô.rlnà.

e Norte

Segundas ,:_ Quartas - Sabados
16:15 horas !

_�� ��P�a=r�a�P�o�rt�o�A-I�eg�r-e------------------�----��--------- ._

'----

1'�SION A LI
DR. ROMEU BASTO? na, JULIO PAUPITZ, D..I - V,-dal D" f-IkPROF � l'1i- f PIR)ES "! 'FILHO'· 1'. urre I AIO

,
� :.. .. ,

•. ,", "1 MEDICO' Ex' i�terno d" 20a enfermaria I ESPECIALISTA EM DOENÇ·AS DE CRIANÇAS\
- ...

.

.

Com prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologta _

I LOBATO I
DR. WALMOR ZOMER f'rancisco de .t\ssis e na °:lnta dà Santa Casa do .Rio de Janeiro I CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRODR. •

GARCIA' Casa do RIO de, Janeiro (Prof. W. Berardinelli). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-FILHO . CLINlCA MÉDICA Curao de neurologia (Prol, NASCIDO - ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
d lho res Iratôrto Diplemado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austregesilo). I PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETENCIA INFANTIL

I
Doenças Tg;����ULOSEP cionaJ de. Medicina d� Unlver- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-: RADIOGlaAFIA E RADIOSCOPIA ..

aidade do Brasil
_

reles, .23. Tel. 2675. nidade V, Amaral. TURNA ,EM GlUANÇAS E ADOLESCEN'I'ES _ DItiTÚRBIOS

I DOS PULMõES Ex-Interno P?r concurso da Ma Ho rário s : Segundas, Qu ... rtas e .DOENÇAS INTERNAS PSICOLoGICOS DA TNFÂNCIA - EN1"ERMIDADES DA INFitN-. .

d T termdade-Escola Sexta fe iras r Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GE'I?AL
-

CUUJI'O"la o orax (S' d P f Otávio Ro- ,

.
•

_ MÉDlCDS _
Formado pe.l� Fa()ul�a�e Nado- ervrço d�igU�� Li.ma>. �::il:nc��: 18RlhlaoraFse'll' fígado e vias biliares. Rins, ova- CONSULToRIO -:. FELIPE SCHMTDT, 3S.

CIRURGIA-CLíNICA r nal de Medtclna, 11slO10gista e Ex-interno do Serviço de Clrur- idt 'o
pe Sch- l'iôs e útero. CONSULTAS - DAS 2 ÂS 5 HORAS.

GERAL-PARTOS 'I'lsl ocír-urgfão do Ho�pVal Ne- gta do Hosp!tal I. A. �. E. T. C. �1�1. '3.*�2 - 2 andar, apt. 1 Consultório' Vitor Reireles ,CONSULTAS CI HÇ>RA MARCAI'A: FONE 31fj5
Servi o completo e especiali-! reu Ra�os _ (lo RIO de Janeiro

.

122. RESJDENGIA - TENENTE SILVEIRA, 130 (FONE i:165)
zad'o daÇs DOENÇA!'. DE SENHO- ,Curso de .especlallzaçao pela Médico do Hospital de

' Das 16 às 18 horas. ATEl'iDE CHAMADOS A DOMICíLIO-

T E E I Residência: Rua Bocaíuva 20.
S· m modernos métodos de .S. N... 'x-mterno e x-a8s 8- Caridade DR NEWTONRl'·A , .cot: e tratamento I'tente de Cirurgia do Prof. Ugo DOENr.AS DE SENHORAS I,Fone: 3458.

ru agn os ·,COS v.

G'
�

(R')
• . D' 'AVILA -------------

SULPOSCOPIA - HISTERO - !ll�araes I? . PAUTOS --: OP�RAÇõES .' DR MARIO WENSALPINGOGRAFIA .;__ METAI:O- t
Cons : Fe lipe Schrnidt, 88 -

Cons: RU:l Joao Pmto n. 16, CIRURGIA GERAL I . .
-

,

LIS'MO BASAL Fone 3801. das 16,00 �s 18,00 hora�. I Doen�a8 de Sen��ras - -Proctn- DHAUSEN
.

.. Radiot.erapia,por ondas curtas-ii Atende em _hora marcada. -

Pela manha atende

dla-, logfa - EletrICIdade Médica CLiNICA MÉDICA DE ADULTOS
Eletrocoagulação - Raios Ultra Ros : Rua .Sâ o Jorge 8 - Fone rtamente no Hospital de Consultório:, .Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS
Violeta e Infra Vermelho. l23!lÓ. • Carrlade. . �eles n. 28 - Telefone: 3307.1 Consultório - Rua João Pín-
Consultório: Rua Trajano. n. 1,

---'-_.'

""A- Residênela:. .

Consultas: Das 16 horas em to, 10 - Tel. M. 769.
10 andar - Edifício do Montepio., DR. Y�,MAR CORR.Jlj i Rna: Grneral BJttencourt n. diante: _ . I Consultas: Das 4 às 6 hOT��.
Horário: Das 9 às,·12 horas - CLrl\ICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jü-

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13' h o-
I

Telefone: 2.692. Rua': Rlumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2812.
Das 15 às 18 horas - Dra. Tas. ---- ..---.------ DOENÇAS DO APARELHO DI- .----. _

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MARIO DE LARMO (lE3TIVO � ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: Avenida 'I'rom- CANTIÇAO TOWAGO E DUODENO, ALER- PARAISOpowsky, 84.

I
DR. JOSÉ TAVARES

MÉDICI) GIA·DERMATOLOGIA E CLI-
IRACEMA' CLtN]{�A DE CRIANÇAS

NICA GERAL 'Operações �Dri��ças de Se-
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS

'---

nhoras _ Clínica de Adultos.
MENTAI3 - CLINICA GERAL Doenças Internal CLINICA Cu rso de Especialização. no

I Do Ser viço Nacional de Doen- CORAÇAO - FIGADO - RINS de .• Hospital dos Servid�reB do Es-
MUND ças Mentais. ! - INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS NARIZ tado.

Formado pela Faculdade Naci' :! Chefe do· Ambulat{rrio de Higie-, Tratamen�. moderno d� SIFILIS E GARGANTA I (Serviço do ·Prol. Mariano de
naol de Medicina Universidade ne Men.tal ,Con$ult.,rlO - Rua Tiradentes, DO Andrade)

do Brasil ' P�lqU1atra, do HOspltal - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhã np
RIO DE JANEIRO Coloma Sant An!" . I _

HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTOR!- HO,spital de Caridade,
.

Aperfeiçoamente .na "Casa de ConYulsoterll;p�a pelo
. el�.tTo- I As 13 :19 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis, A tarde !las, �530 hs em dlan-

Sanne São Miguel" ch.oq�,� e. �ardlaz?l. In�ulmj .er.a- Tel.:

(.�,�ns ..
-

.3.4�5
- Res. - I Pos.sne a CLINICA oS APARE- .

te. no consultor'lo .á Rua NU,uea IProf. Fernando Paulino Pl,"� ",aJarJOterapla. PSlCotera�la..2.276 - r lonanópo)Ja. . LHOS MAIS MODERNOS· PARA' Machado 17 :I:squma de Tira-
.

interno por 3 anos do Serviço CONSUI:T�S: 'T'e�ças e QUIn- ,_ "- - .. -------.--�

ITRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. ToI.276··
de Cirurgia tas da� 10 as 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN da ESPECIALII1ADE ·1 Residencia - rua Presidente·

Prof. Pedro de Moura l(manba). ., . VIEIRA I Consultas - pela manhã no. Coutinho 44. 5
Estagio por 1 ano na "Mater- i

Rua Amta Crarlbaldl, esquina
MÉDICO 'HOSPITAL. I

.

d d E I" de General Blttencourt. �. .

A DE d 211l a ,e -. �co a.

I
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva ESPECIALISTA EM OLHOS, A T R - as as II -

IProf. OtáVIO Rodl'1gues Lllna
139 T 12901

'

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO CLtNICA DE CRIANÇASInterno por. 2 .. no do p�nllto :..:._,.___ TRAT;\MENTO E OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua dos Consultório:' - Felipe Schmidt,Socorro DR ARMANDO V� I Infra-Vermelho - NebuU�açio -IILHEOS nO 2 38.
_ x - I'· SSIS Ultra-So:"l llESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 •• 6

OPERAÇõES RIO DE A I (Tratamento de sinusite le.m! midt.nQ a3 Tel. 2365 horas.
CLTNICA DE ADULTri. Oos Serviço!! de Clínica Infantil opera�ão) I

- ..

-----.------- Residência: Tenente Silveira,
DOENÇAS DE SENE"OR.\.S da Assistência Munl�ipal e HOII- .Anglo-retin08copia - Receita de

J
DR. ANTON�O

MONIZ.
130 ,FONE - 3.165.

CONSULTAS: No Hospital de pital de Caridade IOClliOS - Mod�rno equipamento DE ARAGAO
----

Caridade diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE

CRJAN-,de Oto-Rlnolarm&,olo"la (6nico
CIRURGIA THEUMATOLOGIA DR. ANTONIO BATISTA

la
'

I
ÇAS E ADULTOS no Estado). JUNIORN� consultório à Rua João _

- Alergia - Horário das 9 às 12 hora. e " O�.tope_dia .

'

Pinto nr. lU (1;' andar) Consultório·: Rua Nunes

Ma-ld!iS
16 às 18 horas. Consult�no. J?�O, Pinto, 18. CUNJCA ESPECIALIZADA DE

D·· t d 10' 12 d . chado 7 - Cons·ultas das 111 às Consultório' - Rua Vitbr Mei- D.as 15 as 17 dlarlamente; CRIANÇASlanumen e as as e as

I
' '" M Sáb d C lt d 9 á 11 h14 às 16 hOl·as. 18 horas .. reles 22 - Foue �6 ,5. enoa �o�, a os onsu .as as s oras.

RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- iRes. - Rua Sao Jorge 20 - Res:
. Boca�uYa ·135. Res. e Cons. Padre Miguelinho.

Shutel, 129 � Florianópolis. .Iherme, I) - Fone: 3783 IFone 2421. Fone. - 2.714. 12.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

DR. NEY PE�RONE

DR. VIDAL

Navio-Motor «Carl Hoepcken
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens" entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO'
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

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

.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudic,arão ° horário de chegada no RIO (Ida) _

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Fpolis Itajaí Rio Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Plorianõpolís
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

CUR1TIM
0";.,,(" fONES.. un 4za Wilo P."G�t5G

rIUCRA.... , PFlOSEBRq PARAM

·Raios X
aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogrrcrtas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (coJecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos :'. Histero-salpingografia com Insufla

ção flas trompas para díagnóstíoo da esterilidade..
Radiografias de ossos em geral,
Medidas exatas dos díametros da bacia para orienta

ção no parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
DR. CLARNO G.

GALLET'I'I
"

- ADVOGADO -

Rua Vitor Me irelcu, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

Rua Frei Caneca 122

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 - Itajaf
Santa Catarina.

.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA DR. JOSÉ M. CARVALUO

REIS
ADVOR\.DO

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 3346.

FARMACIA DE'PLANTAO
M�S DE FEVEREIRO

Sábado (tarde) Farmácia Catal'inense Rua Tra-

6
jano •

Domingo· Farmácia Catariner.se Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.
Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia JBsperança Rua Conse-
'lheiro Mafra

.

Domingo Fap.nácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

12
15
19

20

22
2G

Carnaval Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João
Pinto

27 Domingo Farmácia Moderna. Rua Joã·o Pinto.

.,

---=----------------------

Lavando com Sabão

'Virgem E:sj;>ecialidade
da ela. IITZEL INDUSTIII,L:....Joluville. (marca registrada)

ecoDo�iza,.se�te�po _!__��!!!'�!!�---_._--:-._-----_._--,..--------��-------------------------------

,�'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FlorIanópolis, Sábado, 19 de Fevereiro ,te 1955
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Zury Machado, e... I
.........

.

ACO�HffIM�NTOS SOCIAIS I1..................... . .

Diario da
Mjropole
QUEIMAlJAS ELEIÇõES E

CANDIDATOS
Outra dia ao consultarmos
aRá-dio Relógio Federal,
uma estacão de utilidade

pública p'ois fornece hora
certa de minuto a minuto e

pelo Observatório Nacional,
tivemos prazer de ouvir um

texto de propaganda gover
namental do Ministério da

Agricultura certamente, em

que se dizia "lavradores não

lancem mão da antiquada
queimada. Ela é prejudicial
ao terreno", A nós que te
mos nos utilizado dessa tri- �
buna que consta de mais de
cem emissoras e mais de du
zentos jornais, esparrama- DIA 20 - DOMINGO - GRANDE BAILE DE CARNAVAL.

dos por todo o território
brasileiro, batendo-nos por
campanha de -esclarecimen
to ao nosso agricultor em

torno da contra indicada
queimada, infelizmente ain
da usada no Brasil, demos
por premiados os nossos es-

forços, encontrando éco no

P A R T I C I P A C' A- Oseio do govêrno. E' preciso SÁBADO, 19 DE FEVEREIRO '

,porém que a campanha to-
Rosatto Evangelista e

se-,me âmbito nacional e vá Varões atenienses passando eu e vendo os vos- nhora
chegar aos mais longínquos sos santuários, achei também um altar em que estava participam o contrato de part.icípa ó contrato de
rinções da nossa terra. A escrito. "Ao Deus Desconhecido". 11:ste, pois, que vós casamento de seu filho casamento de sua irmã
utilização do rádio é ótima honrais não o conhecendo é o que eu vos anuncio. (Atos ALEXANDRE com a srta, BEATRIZ com Sr. Alexan
para tal ín icíativa pois é de 17 :22,23). Ler Atos 17 :22-31. Beatriz J):1imoso Ruiz. dre Francisco Evangelista.penetração intensa e poderá Há anos, visitando a grande catedral de Colônia,
atingir "até mesmo os anal-

notamos um grupo de pessoas aglomeradas na entrada,
fabetós que podem ouvir À distância pareceu-nos que estavam interessadas em
mas não sabem lêr; algum .pormenor daquela maravilhosa arquitetura.
Temos' recebido insitentes

Quando porém nOS aproximamos, vimos que o objeto de
solicitações para definição sua, atenção era' um' vendedor das ruas, mostrando uma
política. Pela agitação do- boneca mecânica.
minante achamos temerário

Ruantas vêzes somos como aquêle grupo. No meio
um pronunciamento com a

da grandeza, do esplendor e, da mais rara beleza, absoridéia de elucidar, embora
vemO-110S em coisas triviais. Esquecemo-nos da glória e

não falte muit? pa�a. che- majestade de Deus,
g-armos ;ao periodo _S�1'l0 de

_
. Atenas estp.va cheia. de deu;es. Paulo apelava para'

.nossa �vlda democ�-abca, ao, os seus habttantes que deixassem suas, superstições re-
quêle e� que vaI?os ter, :l� ligi?sas, que desistise� de multiplicar .0 deuses p�gão��s�olhel .um presldente a

da mV,enção humana. Ele pregava o Ul1lCO Deus, nao so

CUIa, da mves_tIdura, que to-
Criador; mas Salvador, não só Juiz mas Pai, não um ser

mara as ma�s o leme de afastado do mundo, mas "um Deus no qual vivemos, nos
l�ma embarcação �ue esteve movemos e existimos."
rora do rumo, viajando em

oceano' tempestuoso. O a

.uul govêrno, provisório e

sem tempo para realizar
obra de realce, fez papel de
timoneiro que pegasse no

r leme para ajeitá-lo apenas.
Caberá ao nnvo pítoto levar

G -Inemas'cope
\

�ab:::c:::!d��Oar :: ��;a�:
.

preciso que cada brasileiro

, �. se compenetre de sua res

A Terceira Dimensão o Cil1erama e o CINEMASCp- ponsabilidade nas eleições
PE, foram as principais 'técnicas que Holly.wood, últi- mais importantes de tôda a I
mamente, introduziu na indústria cinematográfica:� .

.existência democrática do i
A terceira dimensão, �epoi� .de ,dive�'sas. �xpel'lencl-IB.rasil�

as que estão por

!'S, por uma série de fatol��s; fOI Julgad� mefICI,en�e, ten� VIr.
-' ,dendo a desaparecer, a nao ser que seja apftlÍelçoada, _

o Cinerama par ser um processo extremamente comple- ELEIÇOES LIVRES
xo e dispendioso, não' conseguiu, despertar o interesse LONDRES, 17 (U. �.)
,dos produtores, sendo o CINEMASCOPE, o proces�o que O sr

..
Clement Attlee, hder do

vem revolucionando totalmente a indústria do cmema, PartIdo T:abalhista, declar�u
lún sucesso completo, não só no que diz respeito ao ren- que a Gra-B�'et�n�a de,ve�la
dimento técnico e artístico que pode oferecer á setima explora�' a atltu e. a �USSla,
t I ·tação total e irrestrita que vem con- a respeIto da reahzaçao de

ar e,. como pe � aceI

d
'

t d -e'leicões livres na Alemanha,segumdo, em todas as praças on e e apresen a o. ," . _.,

S 1 I nlal'" e'fl'cI'ente que a 3D ou antes da ratiflCaçao do rear-
enc o menos comp exo e ,,,

.

C'. CINEMASCOPE usa somente uma' câma- mamento da Alemanha OCI-
o mel ama" o ,- .

.' . . dental.
1'a e, um projetor, ambos mUl1ldos de lente� espeCIaIS..:, que
constitüem o princípio fundamental do sIstema: sao as

cham,a.das lentes anamórficas do profess'or francês Hen-
. . Tendo chegado ao conhecimento desta Prefeitura queri Chrétien. -

. \
Com a g�aclOsa. ,

e p�'en-, vários proprietárias de veiculos estão emplacando os mes-
Colocadas na câmará de filmagem, elas comprImem dada sta. ?llce, dIleta fllha I mos sem o prévio pagamento do imposto de licença mu-vertical�ente à imagem, na película "standard" de 35 do sr: ·GI!berto Moraes e nicipal, em flagrante infringência ao disposto na lei n. 13, FRANCISCO DE ASSIS

mm. e, na pr-o.ieção, corrigindo completamente essa dis-
sua exma. esposa d. Olga I de l0 de dezemb,ro de 1948, esta Diretoria, pelo presente, LEMOS

torção, restituem à imagem a sua forma nor!ll, . ..
Alice C. �e Moraes, .residen- convida quantos ainda não satisfizeram essa exigência le- :e: SENHORA.

A téla do CINEMASCOPE é composta de uma mfml- tes em Sao FranCISco do gal a promovê-lo até o fim do corrente mês, de sorte a participam o contrato de partic�panl o contrato dedade de facetas espelhadas que distribuem igualmente � Sul, contratou casámento a evitar 'que esta repartição se veja obrigada a aplicar a co- casamento de seu filho JOSÉ casamento de sua filha VERAluz, por tôda a sua superfi'cie concava, espalhando hon- 26 de .Janeiro ,último o nos- minação pt'evista no artigo 273 da lei apontada. com a Srta. Vera Garofallis com o Sr. José LePlos Sobri-
zontalmente fi imagem, numa largura que corresponde. so Jovem conterrâneo ,sr. Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 17 de feve� Fialho. nho.
aos limites extremos do

camp,o
visual humano.

',Ary Gonçalves, filho de Ca.., reh:o u. 1955. Delfinópolis, Minas Gerais F:lorianópolis.O CINEMASCOI�E foi industrializado pela 20, TH pitão Lauro Gonçalves, da' Reino)do Alves _ Diretor da Fazenda 7 de Fever eiro de 1955
Ce�ucy Fo� e "O MANTO S�RADO'\o pr�cirofil- R�e"a � Ex�cti� e de - -_�_�� _

me feito pelo novo processo, inaugurou-o oficialmente sua' exma. espofla d. Julíeta (

A.VE'NTU'R,A'S DO 'ZE'-MUTR'E',TAno Roxy de Neyw Yql'k, em )953. Neves Gonçalves.
'

"'"
Entretanto, outras companhias americanas, graças Aos jovens noivos e ex-

ao, sucesso do CINEMASCOPE, também o vem adotando mas. famílias as felicita
em muitas de suas produções, como sejam a METRO, a ções de O ESTADO.
WARNER BROTH'ERS, a UNIVERSAL INTERNATIO-
NAL e a COLUMBIA. SEGURANÇA

A ina,uguraçãQ do CINEMASCOPE, em Florianópo- WASHING'I'ON, 17 (U. P.)

lis, é um [LContécimento digno de aplausos e motivos de' - O Departamento da Defe

júbilo e satisfação, não só por ser uma necessidade da sa lnformou ontem de ma

época, como também pe�'a rapidez com que irá se cOÍlcre- nhá, que tentará obter do

tizar a idéia. Congresso certas medidas 1e-

De.sta forma, os que acompanham de perto os pro- gislativas que lhe permitam
,gressos da sétfma arte, terão juntamente com o grande aplicar mais fácilmente. o

púhlico; a oportunidade de entrar em contacto com a programa de segurança In

maravilha do CINEMASCOPE,. um marco que vem abrir

'I
terna lI'nunciado a 2 do cor-

I
caminho para uma NOVA ERA DO CINEMO. rente.. _ .

1
,
'"

.

""...,....,......�,,,,.,....,..-,,.,...........

ESTA' NA TERRA A SOMBRA
DO LOUREIRO

HOMERO PRATES

� Está na terra a sombra do loureiro
que procui'as em vão no céu distante,
é aqui mesmo no mundo ermo 'e inconstante,
que sorrt 0\ teu Eden .verdadeiro.

'

Por quem lutas sem trégua, ó Cavaleiro?
Por que choras então, ó Caminhante? '

Se a tua vida é apenas um instante
na eternidade do Universo inteiro ...

,
, ,

�

Em bronze ou sôbre areia, em cardo ou .Iouro,
grava ao menos teu nome ó Peregrino!

/ Senão de um modo eterno, durante.
"

E é em ti mesmo,' em teu sonho, em; teu destino,
que em versos brilha, ardendo em mundos de ouro,
.um céu incomparável e divino ...

- sr. Raimundo Bessa
-

.

sr. Conrado Coelho
Costa
- sr. Oswaldo Nunes
- jovem Eston Zwinglie

da Costa Lima
- Princípe 'Don Pedro de

Orleans e Bragança, atual
,

Chefe da Família Imperial,

Braaileira.
'

- s,r. José CherenJuvenil bolero com mangas

curtas e g'ola em pé, pára ser .- sr. Alvaro Rovere

usado com vestido sem alças - dr. Armando Valério

---(0)--- • de Assis, abalizado clinico
ANlVERSÁRIOS ,e Presidente da Camara dos

.

Ivereadores
desta Capital;

FAZEM ANOS, HOJE: - dr. Alvaro Millen da
- sta. Marcia-Helena, di- Silveira, brilhante figura

léf� filha do sr, Josê Mo- !nos meios culturais de nos

reira, funcionário público sa terra;
aposentado, e de sua exma. - dr..Julibyo . Jupy Bar

esposa "d, Laura Moreira reto, médico e brilhante

l1ég;is jornalista;

NOIVADO

EISENHOWER CONGRATULA A SOC.
BIBUCA AMERICANA

(SNA) - Em carta à So

cíedade Bíblica Americana, o
Presidente Eisenhower decla
rou que a fé se 'acha "sob um

ataque doloroso, feito por
materialismo ateísta muito
forte, embora tudo se pro
cesse veladamente".
O Presidente aínda apoiou

o programa mundial da lei
tura Bíblica desta sociedade,
o qual se realiza anualmen
te.

quanto ateie a chama de
vossa fé.
"A observação dêste pro

grama é· um dos meios de

alcançarmos tão grande bên

cão: .e espero que seu pro
gresso êste ano seja muito

maior, imprimindo nos cora

cões e nas mentes de todos os

povos do mundo, nesta'épo
ca, um conhecimento como

jamais se conseguiu antes".
Estou certo de que, todos

aquêles que valorísam a fé e

a liberdade, unír-se-ão co

migo num gesto de congra
tulação a esta boa gente que
todos os anos observa perío
do de tamanho sígnírícado".

E assim se expressou o Ge
neral Eisenhower: "Em tem
po como o que atravessamos,
mui claro se terna, entesou
rarmos e juntarmos tudo

<,Grêm,io Cruzeiro do Sul,)
Recreltivo··Cultoral ..Esportivo

(Filiado ao Clabe 6 de Janeíro-Estrefto)

Cem a Biblía na Mão
«No (,enaculo»

ORAÇÃO
.

o Deus, no qual vívemos e existimos, -concede-nos
sabedorta piúa compreender a tua gra11ldeza,' discerni
mento para' ver a tua bondade e visão para .aceítar 'com
humanidade e ação de graça o teu amor perdoador. Ro
gamos-te por Aquêle que sofreu Q perdoou e nos ensinou
a dizer: "Pai nosso que estás nos céus ... " Amém.

\ ,/

PENSAMENTO })ARA O DIA
A grandeza .de Deus. revela a nossa pequeuez.

E. E, ELDER (Egito)

Participação
Pedro Paulo .Machado e senhora participam aos seu!?

parentes e pessôas amigas o nascimento de sua filha Ro
sângela Maria, ocorrido sábado.

Florianópolis, 12 de Fevereiro de 1955.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS
AVISO!

3

HOJE NO PASSADO
19 DE FEVEREIRO -

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: -"
em 1.630, alguns navios da esquadra holandesa
tentaram entrar no porto de Recife, encontrando
obstruida a barra. Foram bombardeados pelos
Fortes e retrocederam; õ

em 1.650, a primeira frota anual da Companhia
Geral do Comércio do Brastl passou à vista de

Recife, com destino a Bahia, onde chegou' a 7 de.
Março, tendo zarpado de Lisboa a 4 de Novembro
do ano anterior;

- em 1.752, o então Capitão-general Gomes Freire

de Andrada, posteriormente Conde de Boba.dela,
partiu do Rio de Janeiro com destino ao Rio
Grande do Sul;
em 1.822, tropas brasileiras e portuguesas em

penharam-se 'em renhidos combates na Bahia,
por ocasião da Guerra da Independência;
em 1.848, no Rio de'JaneIro, nasceu Gustavo Nu
nes Pires, vindo a falecer em 22 de Março de

1881:
- em 1.868, deu-se á célebre passagem 'da conside

rada 'fortaleza inexpugnável de Humaitá, durante
a zuerra com o Paraguai, Humaitá foi vencida

pela nossa' Esquadra comandada pelo intrépido
Almirante Joaquim José Ignácio, Visconde. de
Inhaúma ;

- em 1.880; começou a circular nesta antiga Des
terro o "Jornal do Comércio", de propriedade de
José da Silva Caseaes' e- posteriormente de Mar
tinho Callado e Eduardo Horn;

- em 1.891, foi constituido em esta então Dester-
1'0 o Partido Politícç "União Federalista,", che
fiado. por Severo Pereira, Eliseu Guilherme e

Fernando Hackradt :
- em 1.892, nasceu o saudoso pintor Eduardo Dias

de Oliveira, cognominado "O Mágico do Pincél",
véndo a falecer em- Florianópolis, em 27 de Outu
'bro de 1.945.

\ André Nilo Tadasco

Alfeu Mimoso Ruíz

Alexandre e Beatriz
'Noivos

'----.,..--------

APELAÇÃO COMMONWEALTH
PARIS, 16 (U. P.) - A Câ-

mara Criminal da Côrte de OTTAWA, 16 (U. PJ - Ne

Apelação· se pronunciará nhum plano de ação no Ex

quinta-feira próxima sôbre a tremo Oriente foi. estabele

apelação apresentada PUlO cído -na CO�'rêhcia do Com
oaston Domínici contra a monwealth, declarou o sr.

sentença da .côrte' de Jura- Louis Saint-Laurent, prí
dos dos Baíxos Alpes, conde- meíro ministro do Canadá,
nando-o à pena capital, mn' durante o relatório que fez
28 de novembro último, pelo I ontem ao Parlamento sobre a

assassinato dos três mern- conferencia que se acaba de
bros da família Drummoncl. reunir' em Londres.

INQUÉRITO
._---_

PRINCEZA
MARGARETLONDRÊS, 16 (U. P.)

Selwyn Lloyd, ministro ele
Abastecimento e do Arma··

mento, orelenou a abertnr.:t
de um inquéritp, em CO!1SC

quencia da· divulg'ac:ã0, pela
imprensa americana, de in

formações relativas a un1.

processo britânico secreto·
(processo britânico ele con

tl'ôle de foguetes aéreos por

LONDRES, ·16 CU. P.)
A princesa Margaret esteve
ontem na Ilha. Antigua, onde
recebeu uma calorosa acolhi
da. Recebida ao desce�' do
iate real, o "Britânia" pelas
autoridades locais, a princesa
percorreu as ruas de Saimo

John, principal, cidade da

Ilha, em uma carruagem a-

berta.
meio de raios
lhos.

infra-verme-

PARTICIPAÇAO
HENRIQUE ABItEU FIALHO

:e:

SENHORA

.....

, I

t *'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CINE SAO JOSE',HISTORIA DA ESGRIMA DE
SANTA GATARINA

Ten. M. Gomes

PELO ESPORTE DA VELA
DIZEM QUE. II

o BARR[GA VERDE EM BRUSQUE
I Rúi Stockler de Sousa

As 3 - 8 horas.
Na Téla Panorâmica
Bene Nunes - Ankito -

Violeta Ferraz - Linda
Batista - Ivan Curi
Eloiza Elena - Rui Rey -

Adelayde Chioso - Emili-
, ;1 ha Borba - e outos em:

E FOGO NA ROUPA
No programa:
Warner Pathé. Jor.

'

Preços: 10,00 5,00,
Censura Lire.

regata que será denominada,

regata dos "bagrinhos".
Os Motivos da Visita

1
Feita meia viagem1 mais

Acedendo ao gentil convite ou menos, nuvens de ehum

do Clube .de Bolão Cinco de' bo já taviarn tapado o sol

Março, anexo ao Clube I e .ca.iram uns pingos da

Paisaridú de Brusque, (J gua. Mais um pouco, sub in

Barriga Verde, retribuiu a I do a serra, uma chuva tro

visita, e na tarde de saba-
I
vejada despencou-se lar

do, dia doze dêste carnava- gada e tornou ainda mais

lesco mês que estamos atra- insuportável o 'interior da

vessando, foi para aquela viatura, pois fomos obriga
cidade, afim de disputar .dos a fechar as. janelas; o

um torneio de bolão. .ar abafado e viciado pelas
A Viagem fumaças produzidas 'pelas

A turma partiu alegre, na duplas queimas do oleo e do

certesa 'de uma vitória fá-, fumo do anibus e do ca

cil. Largámos as 18 horas chimbo dalambertiano, su

em ponto, da frente do Bar- focavam, mas não tiveram

i-iga Verde, ponto de par- fôrças bastante para fazer o

tida. O Delambert, bolonis- Cardenuto ficar quieto, pois
ta, motorista e cachimbista matraqueou o tempo todo.

de britânica pose, fez com O "dinamitânico" Spal-
x x x comprar o' Guanabara "Cis-

... Foi um fracasso a fei- ne", pertencente a flotilha

que pesada ficasse a atmos- ding, o mais explosivo ex-

'

joada que a Diretoria do (ra- do Iate Clube. (Será que o

féra, pois infeccionou o arn- cursionista, deu um estouro lecido e desorganizado, no Kotzias pretende comprar
biente com os odores do seu com a turma .que esta�a setor vela) Coqueiros Praia mesmo, ou só saber o pre
cachimbo misturado ao chei- atrazando a VIagem. Nao Clube ofereceu aos remado-

N·
,

Ii I'
,. ço???)

1'0 pão menos desagrádavel l adiantou ! mguem IgOU res elo Aldo Luz e Martinelli. s: s: s:

do óleo queimado do seu ninguém. I Inscrever'am-se para a reí-
I S'''·'· 1

' .

__
. .. era mlClaC o no proXI-

onibus. Mas a viagem, con-
_

joada 50, compareceram e mo dia 5 de março a publi-
tudo isso, e \a�vez por isso A Recepçao passaram fome 30. (Desse cacão das regras íntemacto-

mesmo, estava boa, porque A turma brusquense,

gen-I geíto, o Praia Clube viverá naís de regatas à Vela.

muito pior ia ser n.a vol: til e aJ�l!ga, ;reio es�erar- sempre na inatividade que I (Aguardem pois!!!)
ta ... bem! a volta amda e .nos muito aquem da CIdade, se encontra). x x x

cedo, melhor será que fique! lá pelas alturas de não sei I x x x Até sábado ...

p'ra o fim. ,. onde. Apesar da chuva que ... o "Veleiros" fará rea-
.

O "óleo .cru", apesar
I
caia forte em forte agua- lizar no próximo dia 27, uma,

de que nunca voámos num

lceiro,
o encontro foi festivo

avilto a jato, se nos afigu- e explosivo, pois além do

rava, nestes tempos de ve- foguetório que pipocou, os

locidades supersônicas, va-I quebra-costelas retumbaram

garosa tartaruga. O calor" I em S0111 cavo nas costas 'do
imenso. Todos transpira padecente, enquanto as ex

vamo O mais sedento, po-I clamações de boas' vindas
1

rém, era o danado do oni-' brotaram repentinas em es-

bus que, coincidência ou ltilos vários.

não, parou sempre, talvez

por baldoso, como acontece I No Paíssandú

com as montadas de certos Daqui em diante, havere-

cavalartanos, em frente de mos de contar nos próximos
todos os botecos marginais' números. Vereis estão, lei

a estrada, E tanto o fez que' to r, que uma excursão des

terminou parando em tren-
1

portiva é al�o importante
te a um alambique. Supriu- 'na vida de uma cidade, pois
se .de agua, o onibus, en-: alegra, e instrue quem a

quanto que os passageiros: faz, e solidifica amizades,
daquela que, segundo di- I

dessa forma soldando as

zem, passarinho não bebe. .partículas da Na,ção.,

xxx

... E' lamentável o estado CAPITULO XVIII
VINDA DA SOGIPA A FLORIANOPOLIS

1° TORNEIO INTERESTADUA4
que algumas velas se en

contram. sem ter até agora,
a Federação tomando as de

vidas providências. (Se não

estamos em condições, a Fe

deração não deveria ter acei

to para que o Campeonato
Brasileiro fosse realizado em

Florianópolis)

Após vários entendimentos havidos entre a Associa

'Ião Atlética Barriga Verde e a Sociedade Ginástica Por

to Alegre (Sogipa), ficou afinal assentada a vinda do es

quadrão segípano a Florianópolis.
Ante essa perpestiva, e considerando ser a prova

que se ia realizar o primeiro torneio interestadual de es

grima, Houve por bem a Associação. Atlética Barriga
Verde homenagear o sr. dr. -TolenHno de Carvalho, Pre
feito 'Municipal, convidando-o para patrono da elegante

:prova que ia ser um acontecimento histórico nos anais

desportivos da nossa terra.
A delegação sogipana, constituida dos desportistas

Gerhard Theisen, Renê 'I'odeschin i," Nadir Fontoura e

Egon Telburg, chegou a' esta Capital no dia 7 de setem-'
bro, tendo inicio as provas no dia 9, na sala d'arrnas da
Policia Militar, perante numerosa e soleta assistência.

Assim, no dia 9, ás 10 horas, teve lugar a prova de f'lo

rete, primeira elo torneio, em que foi vencedora a equipe
visitante, de 6 x 3.

"

As 14,30 horas realizou-se a prova de espada. Ven
ceu ii. Sog ipa, .de 7 x 2, �. 20 horas foi realizada a ultima

prova do torneio, sabre, vencendo o esquadrão sogipano,
de 8 x 1.

.

As equipes disputantes estavam assim constltuidas :

SOGIPA - para as tres armas: Gerhard
.'

Theisen,
Renê Todeschini e Nadir Fontoura.

A.A.B.V. - na prova de florete: cap. Rúí Stockler
de Souza, cap. Gilberto da Silva e Leonel Pereira.

'

Na prova de espada: Cap, Rúi Stockler de Souza,
cap, Gilberto da Silva e aluno - of. Carlos Hugo de
Souza.

,

,

Na prova de sabre: cap. Rúi Stockler ele Souza, ten.
Walmor Aguiar Borges e Leonel Pereira.

,

Presidiu ns rh'ovas o' desportista Egon Telburg, da
Sogipa. Foram Secretários, nas provas de florete e espa
da, o aluno - of. Antonio Sales; na prova de sabre, o

aluno - of. Walace Capela, e foram vogais cap, Gilber
to da Silva, sub-tenentes Manoel Gomes, Iraci Francis-
Co da Silva, alunos - oficiais Carlos Hugo .de Souza
Carlos Alcides Lauth, Newton Lemos do Prado.

'

No dia seguinte, 10, pela manhã, foi realizado um

torneio individual de florete, que Nadir Fontoura pre
sidiu, Zizimo Moreira secretariou e em que foram vo

gais cap, GGilberto da Silva, alunos - oficiais Newton
Lemos do Prado, Onildo Pinto de Oliveira e civil Leonel
Pereira.

Foi a seguinte, a classificação neste torneio:
1 ° - Gerhard Theisen (Sogipaj ; 20 - Renê' To

bi-campeão de pro- deschini (Sogipa) ; 3° - Walmor Aguiar Borges
e campeão prorís- (A.A.B.V.); 4° - Egon Telburg (Sog ipa.) : 50 - aluno

Carlos H. de Souza ,(A.A.B.V.); 60 - Walace Capela
(A.A.B.V.); 7° - sub-teu. Manoel Gomes (A.A.B.V.);
80 - ten. Euclides Simões de Almeida (A.A.B.V.).; 90 -

sub-tenente Iraci Francisco da Silva (A.A.B.V.).
A· noite, na séde da Associação Atlética Barriga

Verde, foram prestadas significaticas homenagens á de
legação visitante, inclusive a entrega de uma flâmula,
acompanhada ele uma mensagem desta entidade á Socie
dade Ginástica Porto Alegre, seguindo-se a enttrega' do

) t�'ofeu e das. medalhas aos vencedores do, torneio, ofere

I
CImento do patrono, sr, dr�,,x�olentino' de Carvalho.

[M.':"A " Federação já sabe

qual será a equipe, que re

presentará o Estado, no Cam ..

peonato Brasileiro de V-ela,
a realizar-se em novembro

próximo. (Perguntamos:
Qual a finalidade dos atuais

treinos???)

_

xxx

. .. O popa-Raza, deu :.!'\

minho ao Barlavento, cemo

determinain as regras inter

nacionais de Regatas à Vela,

As 4,30 - 8 horas.
Ricardo Montalban

Cyd Charisse - J. Carrol
Naish __:_ Gilberto I Rolando
em:

A MARCA DO RENEGADO
No Programa:
Vida Cai-loca. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50,
Censura Livre.

xxx

Kotzias pretendeo

1l1.-i�niJ
As 8 horas,
"Nunca' Houve uma Mu

lher como "GILDA"
Rita Hayworth - Glenn

Ford -',em:.
"GILÚA"

,

. (Technicolol')'
No Programa:

Bandeiràntes Na Tela Nac.
Preços: 7,60 -- 3,50;
Imp, até 18 anos.

BARLAVENTO

COM A PALAVRA O CRACK

PAPICO - (33),
r' � l'iome por extenso',

R - Walmor Pires (Paplco) .

P - Data do nascimento?

R - 17 de Outubro de 1928.

As 4 - 8 horas.
10) Noticias da Semana.

'J'0. 55 x 5. Nac.
2°) O' GRITO DE GUER

FtA Com: Rod Cameron.
30) CAPITÃO MATA

\1®UROS Com: Pierre Re-

P - Cidade onde nasceuz
R - Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?

R - Flguetrense F. C.

P - Clubes Que defendeu em jogos de Campeonato?
R - Figueirense e Clube Atlético Guarani.
P - Títulos conquistados?
R - Tri-campeão de aspirantes,

fissional (Torneio início)
sional de 1952.

10ir

10.) ZOMBIES DA' ,ES
fRATOSFERA.9/l0 Eps.
Preços: 6,20 - 3,50,

f3Lf)I2I�
Es.reUo·

P --' Maior momento de sua carreira?

R - Ter feito um teste no Olaria, do Rio.
P - Pior momento' de sua carreira?

R - São todos quando se perde uma partida.
P - Seu maior desejo no futebol?
R - Ser campeão ela cidade pelo Guarani.

P - Diversão. predileta?
R - Cinema.
P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Atualmente nenhum.
P - Melhor jogador da Capital?

,

R - Prefiro não responder.
P - Melhor jogador do Estado?
R - Teixeirinha, do C. A. Carlos Reuaux.
P -:;- Melhor jogador do país?
R � Rubens, .do' Flamengo.
P - Melhor jogador catarinense qo paasado?
R - Sapinho, do Avaí. .

P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?

R - Félix Magno.
.

P - Dos atuais técnicos qual o me:ilor?
R - Newton Garcês, do C. A. Guarani.

P - Arbitro mais completo da Capital?
R -. Todos, diante de um clima 100% disciplinar.
P _ Dos clubes da Capital por ;:;,ual é torcedor? . N?ssa inteJ:ção é apenas a de coordenar os princi-
R _ Avaí F. C. VaJs fatos que Importaram para a implantacão e desen-

p, _ E dos clubes do Rio? 'v.�lvimento da esgrima em nossa terra, afi� de permi-
R _ Flamengo.

tIl', no futuro, a elabol'nção da história então melhor de-

P _ E de são Pa\Üo?
senvolvida. No. entnnto, fá tos houveram que registl'an-

R _ Corintian,'l.
do-se nãp nos podemos furtar á referência que merecem

P _ Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,_ �uas �ut�res, e no caso, o registro dêste capitulo, pois
como o faria? e de Justiça declarar que a vvinda da Sogipa a Florianó-

R _ LeIo, Nilson e Erasmo; Julinho, Valério e Lauda- Polis sómente foi possível graças ao apoio expontaneo
res; Plácido, Pitola, Bolão, Betinho e aLuro.

,do sr. dr. Tolentino. de Carvalho, Prefeito Mun;icipal,
. que, I?ara a realização deste primeiro torneio interesta-

____________________.....;�
'

dual de esgrima, em Florianópolis, além de patrocinar o

torneio, fazendo oferecimento de um riquissimo' trofeu e

,de al'tisticas medalhas comemorativas, permitiu que a

Prefeitura cobrisse as despezas de hospedagem da em

baixada sog-ipana no então melhor hotel da ciçlade, o La
,Porta Hotel.

INTERVENÇAO DA CI B. D. NA
'FEDERACÃO PAULISTA

,
,

'RIO, 18 (V.A.) - O am-
I

Em vista disso, os repre

biente de intranquilidade sentantes tlos clubes opo
nos meios futebolísticos de ,I sicionistas se dirigiram d.i
Silo Paulo continua cada retamente à C. B. D., fa

vez mais intenso. As reu- I zendo a entrega
.

de uma

niões, estão se sucedendo e ,cópia do citado recurso e já
já não há mais dúvidas agora inter.essados em con

quanto à possibilidade de seguir a intervenção na Fe

vir a rebentar uma crise de deração Paulista.

graves proporções. Tal si- Sabe-se que a C. B. D.

tuação agravou-se sobre- já tomou as providências
maneira com a aÜtude as- preliminares, inclusive um

sumida pelo presidente da pedido de informações ao

Federação Paulista de Fu- presidente Mário Frugiuele
tebol, não encaminhando à .a respeito dos motivos pe-,

C. B. D., como era do seu los quais a entidade n),o deu

dever, o pedido formulado curso normal ao 'recurso
pelos clubes oposicionistas dos seus filiados. O fato

e referente à anulação das porém, é que até agora ne

recentes eleições, realizadas nhuma resposta chegou à

na entidade. rua.

As 5 - 8 horas.
Tito Junco - Trio Los

Panchos - Paquíta de Ron
la - Roby Capo em:

UMA VINGANÇA NO
MEXICO

No Programa :

Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

',.

I Apreciáveis, foram os resultados obtidos naquele
encontro com a Sogipa, pois que foi aportunidade para os

I nossos se defrontarem com esgrimistas de elevado nivel
,

téc�ico,. além da exPeriência das grandes cOlJ1petições
naclOnms e torneios internac,ionais rflalizados em Mon
te,,:idéu. E foi também a oportunidade para entrarem em

,entendimentos gauchos e catarinenses para o ingi'esso
de Santa Catarina na Confederação Brasileira de Es
grima, o que nos permitil'á participar dos campeonatos
,brasileiros, circunstancia que muito ia elevar a desporto
Barriga Verde.

As 8 horas.
John Payne - Maureen�

O Hara - Willian Bên'dix
em: L

CONFLITO SENTI
MENTAL

No programa:

Ligação Norte. Sul. N0.
25. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50:
Imp. até 14 anos.

•

OS JOGOS DO ESTRELA VERMELHA
NA AMERICA DO SUL

Alugcr-se
Aluga-se uma Casa recem�"

cunstruida à Avenida Mau-
ro Ramos.

,

Tl'atar com a proprietára
à Avenidà Hercílio'

.'

Luz,
92.

Independientes 3 x Estre- San Lorenzo 5 x Estrela

la Vermelha O Vermelha O

Estrela Vermelha 3 x Racing 4 x Estrela Ver-
Austria 1 melha 2

Estrela Verm�lha 2 x Ri-, Grêmio 3 x Estrela Ver-

ver Plate 1 Imelha 1

Estrela Vermelha 3 x Intercional 4 x Estrela
. Nacional 1 I'Vermelha 2

Penarol 2 x Estrela Ver- Estrela Vermelha 3 x Co-

melha O lrintians O.'

O FESTIVAL MONSTRO DO
"UNIDOS DO 14"

_

RENDEU 27 Mll�O�S Agradecimento
SAO PAULO, 18"(V.A.),, O Cormthlans arrecadou Os filhos, nóras, genros,

- O �a?Ipeonato .do IV,,3.313.162,80 cruzeiros, en- netos, bisnetos e demais
CentenarlO, que fOI

patrO-1 quant.o
que o No.roeste ape- parentes da saudosa MARIA

c.inado pela Federação Pau- nas 457,814,10 cruzeiros. I SUAREZ CUNEO (PEPA)
lista de Futebol, e que te- Pelos dados fornecidos agradecem penhorados a

I
' ,

ve como vencedor o esqua- pela Federação Paulista de
.

todos quantos os conforta-
dl'ão do Codnthians, ren� I Futebol, é a seguinte a' ram durante a enfermidade
deu aos cofres da entidade classificação dos clubes pa- daquele ente queriQo até
bandeiran te a importância I

ra o Torneio Rio-São Paulo: lO seu passamento, be� co-

de
.

27.846,240 cruzeiros. Corinthians, 3.313.162,00; I
mo' áqueles que por qual-

Na capital foram arreca- Palmeiras, 2.842.205,20; quer fórma lhes manifesta-
dados 19.096,625 cruzeiros, São Paulo, 2.458.072,70; ram o �eu pezar pelo dolo-

enquanto no interior a ar- Portuguêsa de Desportos, roso evento, acoIrlpanhando-
l'ecad�ção foi de 8.749,615 '1.479.699,60; Ia até a necropole do Itaco-
cruzeIros. '

. 1 Santos, 1.186.385,00. robí.
, - .

Conforme estava progra- serão ofertadas ao primeiro e

mada, realizou-se no dia 14 seg_undo colocados na ven

do corrente a reunião pre- da de tombolas.
pal'atória para o Festival do A Taça Prestígio foi cria

"UNIDOS DO 14", com a da com O objetivo dos Clu

presença de inúmeros repre- 'bes homenagearem os res

sentantes de Clubes Varzea- péctivos Presidentes, pela de
nos, na qual foram estabele - dicação, esforço e carinho

ciAs, 'de 'comum acõrdo, as· que cada um dedica á sua

nO,rma& para o Festival. I agremiação, no labutar cons-
. I tante pelo Desporto' amacior,

Foi recebida, por todos os O brilhantismo com que se

presentes, com grande satis-I revestiu a reunião pl'epara
fação, a im'ia da instituirão' V·.ria faz prever o comlJleto
da TAÇA PRESTIGIO, ofel';�- i êxito do Festival, N�p�l'an
cida ao Presidente elo Chfbe I do-se ainda para os proXL

que passar maior númf>l'o de I1110S dias novos adesões de

,to�bolas, afóra as Taças que Clubes convidados.

ROCKY MARCIANO DEFENDERA'
SEU TITULO EM MAIO

G O R S S I N G E R, Nova 11leão mundial de todos os

York, 18 (U.P.) - Roccl,y pesos contra o inglês Don

Marciano já se restabele- Cockell, em maio proxlmo.

ceu do profundo ferimento AI Weill,- empresário de

no nariz, recebido em sua Marciáno, declarou que seu

luta com
-

Ezzard Charles, a pupilo lutará em Londres

24 de setembro, e poderá ou São Francisco, conforme

defender seu título de cam� as condiçQ€s oXerecidas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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5o ESTADO

CIU�B 15 . �e Outu�fol c,����,��q���f�Jt���'��21.
e 22, inicio as 22 horas. �

1\

B) 'I'arde infantil: dia 22, das 14 as 18 horas.

II.) PREÇOS:
a) Mesas para as três soirées:

Dias 19, 21 e 22 - Bailes Carna\valescos.
\ 1) _ no salão Cr$ 300,00

.
Dia 20 - Vesperal Infantil. 2) _ nas varandas, etc: Cr$ 200,00
Reserva de mesas, com direito a � cadeiras, das 19 às b) _ CONVITES PARA VISITANTES SOB APRE-

21 horas, na séde do Clube, do dia 14 em diante.
SENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM SóCIO;,Os convítes-ingresaos, quando solicitados para pessoas 1) _ Três soirées _ Casal com dois dependen-

estranhas ao quadro social, serão fornecidos na seguinte' .

tes ',' Cr$ 300,00

Para n It C $ 1
INDIVIDUAL Cr$ 250,00

UI a nOI e r 50,00 CASAL
Para duas noites Cr$ 250,00 .

2) _ Para uma só soirée _ com

Para três noites Cr$ 30000
dois dependentes Cr$ 200,00

NOTA _ A Diretoria leva ao conheciment d I Para uma só soirée _ INDIV(DUAL Cr$ 100,00
associados e dístíntas senhoritas d� que será S�lici�:dasr� III) _ LOCAL E HORARIOS

_

apresentação da ..carteira social à entrada. .

A) _ Mesas: .,--- a venda no Salao Record, no expe-
/ '

'

dien te comercial, !

_._ B) _ Mesas: _ a venda na .Sêde social, do C.P.C.
em Coqueiros, periodo da tarde

(LU BI= D07E D� AGOSTO
C) _ CONVITES _ Na séde .socíal no período da (Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

,
'L �'", ,

,tarde a pedido de associado exclusivamente, provando
: S_ã_o_p_a_u_l_o_co_m_a Emprêsa de Transportes Minás Gerais S/A.)

que o convidado é pessôa residente fóra da Capital:
- -----

,

IV) _ PROIBIÇÕES: a) _ perrnanencía de meno-

d t Ires nas soirées.' E 1111 a'
'

b) _ u�o de lança perfumes.
.

•
.

.

V) ,- QBSERVAÇÕES: _ a) A entrada será rígo-
"

'

rasamente estabelecida só para os associados e convida, IJUIZO DE DIREITO DA

dos, devendo estes comparecerem com os associados que COMARCA DE TIJUCAS. Uma ótima casa di Material construção nova,' medin-

os convídararn.
.

Edital de citação de .ínte- do 6x9 com três quartos, sala de visita, copa, cozinha, ba-
20) _ Qualquer alteração da ordem será coibida ressados ausentes, incertos nheíro, chuveiro elétrico, W. C. stta á rua servisão Fran-

com a necessária energiá pelas autoridades de servi,\o e e desconhecidos, com o pra- zoni n. 25 a 100 metros do ponto de ônibus "Agronômica",
.pela Diretoria do Clube. zo de trinta dias em terreno de 331,l1m2. Preço baratíssimo.

O Doutor Clovis Ayres Tratar no mesmo local no período da manhã e no da

Gama, Juiz de Direito da tarde na" Assembléia Legislativa, com o Sr. Avelino Silva.

Comarca de Tijucas, do Es- (Aceita transação pelo montepio Ipase ou' Caixa Eco

tado de Santa Catarina, na nômica).

forma da lei, etc ...
FAZ SABER a todos

quantos intere�sar o pre- ,._'_ --,'," ,

sente edital de citação, :1f�;.�'a"k.' VEN'DE-SEcom o prazo de trinta dias, \ ;�J�!'i',Ji,::.:..;,
virem ou dele conhecimen- I Um Kadilac _ 50, de luxo, azul, com Rádio, pneus,
to tiverem, que por parte capas, motor 100%, ou troca-se por carro menor. casa,

de Claudio Francisco de terreno, etc.

Campos e s /rnulher, lhe foi Vendem-se dois quartos de casal, novos e cornpletos :

.lir igida a petição do teor um trio estofado 11 ovo, .um Rádio "Zen ith 'I'ransoceaníc"

seguín te : _ "Exmo. Sr. Dr. pilha e corrente, seis transformadores; um aparelho elê

Juiz de Direito da Comarca. trico para barba; uma autoclave para esterilização; um

Claudio Francisco de Cam- fogareiro Primus com 4 bocas, novo; um conjunto de va

pos e sua mulher Olindina ran da com onze peças.

Campos, naturais dêste Es- Tratar com Dr. Carlos, em Itaguagú (Casa da T01'I:e);
tado, o 'primeiro comercian-
te e a segunda de profis-

.ção. são doméstica, residentes e

Preço 280.000,00 _ parte financiada. domiciliados na 'cidade de

Diversos lotes na Rua Moura,' em Barreiros. Em ftajaí, dêste Estado, 'que-
prestações.

' rem mover a presente ação
Dois lotes na praia de Canasvieiras.' d:e� nsucaplãó em' que ex-

,

Diversos lotes na' 'Pr,aia de Camboríu. põem e requerem a V. Excia.

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, .) seguinte: _ 1° Os' suplí
cantes são posseiros de um

terreno situado na Vila de

Itapema, desta Comarca,
com duzentos metros de
frentes que fazem na cha

pada do mONO e fundos

que se acharem até terras
de marinha no costão de

Itapema ; extremando ao

Sul em terra de herdeiros
na de Vitor K011der e ao Nor

te em ditas de Ruth .Edíth
Winkler. 20 O dito imóvel
foi adquirido, pelos supl i
can tes, de Sabina ...Maria
Trindade, conforme escri
tura pública inclusa, cuja
posse datava, de mais de
trinta e cinco 'anos, e até a

presente data tanto a re

ferida vendedora como os
Tendo em vista o que dispõe a Portaria D. E. C., n. 29, suplicantes sempre a man

de 1Q de fevereiro de 1954, levo ao conhecimento dos inte- tiveram pacificamente' e
ressados que a' matrícula aos cursos Comercial Básico e sem interrupção ou Óposi
Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento de ensino ção de outrem e com o âni-
acha-se aberta do dia l° a 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho- .

tmus de donos. 3°, Em VIS a narticipam aos parentes e
�as, no Grupo Escolar José Boiteux. '"

do exposto querem, pois, os nessoas anll'gas, o nascI'-CURSO COMERCIAL BASICO .

,

t' 1 suplicantes regularizar a menta de Slla fl'lh" LI'ana,Para ma, ncu a neste curso será exigido o certificado ele ao

- sua posse sobre o referido OCOI"I·!·do dI'a 14 .do co"renteaprovaçao nos exames de admissão realizados na escola ou L

d t
imóvel, de conformidade

na Casa de Sallde Sa-o Se-expe ido 'por ou ro estabelecimento de ensino comercial
oficial ou ginásio.' com o disposto nos artigos bastião.

Reserva de mesas: As mesas seJ"ão reservadas a par- 550 e 552 do C6digo Civil.
,

' CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
til' de segunda feira, dia 7 de fevereiro às 19,30 horas, e para o dito fim requeremA matrícula na la. série do curso Técnicq de Contabi-
da manhã do mesmo .dia e no mesmo local. IÍl obrigatória a designação do dia, lugar e

[idade será concedida aos candidatos quê, além de outros
da manhã do mesmo dia e 110 mesmo local. É obrigatório hora para a necessária jus- to no artigo 455 do Código T, i.',·ucas, 11-2-1955. (a.s) Clo-documentos,_ apresentarem diploma, certificado ou certidão

Ia aprefwntação do talão do mês de fevereiro, para o que elos seguintes cursos: tificação exigida pelo ai'ti- de Proccsso -Civil, devendo vis Ayres Gama." E para
o Sr. cobrador estará presente para contrôle.

r 1) de conclusão de curso comercial básico go '155 do Código de Pro- ser" a�in�l, ' rec?nheCÍ<do o que chegue ao conhecimen-, "
As mesas 'serão reserv.adas pelo próprio associado 2) de conclusão de curso propedêutico

cesso Civil, na qual deverão domll)lo dos suphcantes so- to dos interessados e nin-
, ou, por pessoa de sua família, Preço das' mesas: As- 3) de licença ou conclusão de cj.lrSO ginasial

ser ouvidas as testemunhas bre o referido imóvel, cuja Igllem possa alegar ignorân-
sinatura para o três bailes, Cr$ 300,00. 4) de conclusão da 4a. ou 5a. séfies de curso secundá- João Francisco Pio e João sentença lhes servirá de tí- cia, mandou expedir o pre-
,

Não haverá reserva para a matinée infantil. '

rio fundamental Marciano
.

da Silva, o pri- tulo para a inscrição no Re- sente edital que será afi-
Ingresso: O Clube não distribuirá convite. Para as 5) de�conclusão de curso normal regional meiro comerClante e o se- gistro Geral de Imóveis. Dá- xado na sede dêste JuIzo

pessoas em ttânsito, podei'á a' Diretoria, a seu critério, 6) de conclusãç de curso industrial básico gun,do lavrador, resident'es se a presente o valor de no lugar do costume, e:
e sob a responsabilidade de um sócio, expedir ingresso, 7) de conclusão de curso de mestria agrícola � clomiciliados em Itapema, Cr$ 2.500,00 para os efeito por copIa publicado uma

desde que pague o valor de urna anuidade, os quais po- 8) 'de conclusão de curso complementar (3 anos). os quais comparecerão inde- lcgai�. Prote�ta-se provar o

I
(1) vês no Diário Oficial do

jerão ser adqt!l_ridos,' junto a Secretaria do Clube, até 9) de conclusão de curso de formação das polícias mi- pendentemente, de citação. alegado com testemunhas e Estado e três veses no jo:r-
�Ts 18 horas do dia da realização de cada baile, e depois .lital'es (5 anos) Requerem mais que, depois vistoria, se necessário. O 'nal "O ESTADO", de Flo-
de autorizada a concessão pelo Sr. Presidente.

'

10) ele �onclusão (le curso de seminário (4 anos). da justificação, seja feita advogado que esta assina rianópolis. Dado e passado
Menores: Não �erá permitida a permanência de me- EXAMES DE ADMISSãO a citação dos confrontantes tem sua residência ne�ta llesta cidade. de (Tijucas,

nores de 15 anof!. 110S bailes dos dias 19, 21 e 22 .. Matinée Inscriçâó: d.e 1° a 2� de fevereiro. do imóvel por edital de triIi- Cidade, onde recebe cita- aos doze dias do mês de fe-
infantil somente poderão dançar menores até 14 anos., Realização das provas: 24 e 25 de fevereiro. ta dias, por se, acharem êles ção. Sobre os selo's devidos vereiro do ano de mil nove-

Panda Infantil: Na matinée infantiL do dia 20, do- PROVAS FINAIS DE 2a. ÉPOCA ausentes desta Comarca em lia-se: _ Tijucas, 28 de centos e cincoenta e cinco.
lllingo, haverá uma parada infantil, de fantasia, com dis- Serão realizados nos dias 15 e 16 de feveriero. Os can .. lugar ignorado, bem como Janeiro de 1955. PP. (as) Eu, (ns) Gercy dos Anjos,
tribuição de prêmios. didatos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de ja- dos interessados desconhe- João Bayer Filho. 28-1·55. Escrivão, o datilografei,

RaInha do Carnával: O Lira, como vem fazendo to- nei1'o. cidos e incertos; e do repre- Em dita petição foj_ exara- conferí e subscreví. (as)
dos os anos elegerá sua Rainha do Carnaval, a quem --0-- sentante do domínio da do o seguinte despacho: _" Clovis Ayres Gama _ Juiz
será conferido rico prêmio. '

.

Outros esclarecimentos sel'ão prestados aos interessa- União, por precatória em A., como pedem. Tijucas, de Direito. Está conforme o

A Diretoria solicita ao's senhores sócios a fineza de dos todos os dias úteis, no horário das 19 às 21 horas, na' Flol1ianóp�lÍs e do Repre- 3-2-55. (as) Clovis Ayres origi.na1 afixa'do na sede
n�o levarem pessoas estranhas ao quadro social. Outros- secretaria da escola.

"

sentante elo Ministério PÚ- Gama _ Juiz de Direito. dêste Juizo, no lugar do
S!lll, previne que somente poderã'O frequentar as festas, Estreito, 28 de janeiro de 1955. blico nesta Cidade, afim de "Feita a justificação,' foi costume, sobre

'

o qual me

I.!e Carn'ava1, os,sócios quites com a Tesouraria até o mês OsnÍ Paulino da Silva - Diretor. contestarem a" presente açãp
I
exarado o seguinte despa- reporto e dou fé.

! e Fevereiro, inclu'sive VISTO: no prazo d� dez dias, de chci: _" Façam-se as cita- Data supra. O Escrivão:
A DIRETORIA Ivo U{lis Montenegro -' Inspetor. ,�....,..>,' conformidade com, o dispos- ções requer�das )la hliciaJ." P�t�cy dos. Anjos. .,...,,"""",-

Expresso Florianópolis· LIda.

base:

MATll:IZ: FLORIANÓPOLIS
Escritórib:

Rua_Padre Roma 50 - Terreo
"

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n, 135

'rones: 2534 - 2.535

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

, PROÇRAMA PARA O MES DE FEVEREIRO
Neste ano como já é tradicional no VETERANO

haverá, três grandes 'baile carnavalescos.
'

DIAS 19 _ 20 e 22 do corrente e

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

INFAN'rlL" das l5 ás 20 horas.
OS ASSo.CIADOS poderão reservar mesas .para três

bailes por ; cl:'$ 300,00
'

,

Ficando esclarecido que cada sócio poderá adqui-
rir UMA MESA.

'

� Transporte de cargas em g'eni'l entre
FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NEN'l'ES EM CARROS PRÓPRIOS

Visconde do Rio Branco

(932/36)

-0- -o- -0-

'Telefone 1230
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolls
Endereço Telegrátic'J
Santidra e Transpolis

São Paulo - Capital - ,Si'.
Endereço TelegráfiCO:
Sanelrade e Transpolls

Vende-se

As mesas poderão ser reservadas diariamente, das
7 ás 11 'horas, na Se\�.l"etaria do Clube. A IMOBlllARIA "MIGUEl DAUX"O pagamento será feito no, ato da aquisição, não I

'

sendo atendido pedidos por escrito, telefone ou crianças, !INIC. IANDO AS SUA,·S VENDAS· OFERECEmas podendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos só- -

cios, mediante a apresentação da respectiva carteira
social.

A critério da Diretoria e mediante requísíção em

formulário do Clube, poderão ser 'concedidos convites a

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

Em Lages, no sul 'do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores Viajantes.

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, .tres quartas, casinha ba
nheiro e W. C., sendo que 'anexo quarto' de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa

encon tra-se desocupada.
Preço 600.,000,00 _ sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recem construi da, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para
construir ga.rage, sito a rua Juca do Lçyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 _:__ parte financiada.
Um terreno no ceptro da cidade, medindo 1'5 metros

de frente por 25 de fundos. Ótimo local para constru-

preços:
CASAL (COM DOIS DEPENDENTES) I .Cr$ 600,00
INDIVIDUAL Cr$ 500,00
O ingresso para UMA Só NOITE, será res-

petivamente de: .'•........... Cr$ 250,014
'_ ,", 1- "Cr$ 200,00
'Os conv.ites só serão fornecidos até ás 19 horas de

cadaÉd�I���'��l����Td�S i����A A ENTRArDA1 DE
,MENORES NOS BAILES NOTURNOS.

JOSE'

VENDE-SE
CAMINHONE'l'A FURGkO CHEVROLET ANO 1943

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

É RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO fiE LAN,
'ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE.

com otima praia. '

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

l° andar _ Estreito _ Em frente ao Cine Gloria.

.1uatro marchas para frente.
ótimo estado de conservação.
Tratar na redação dêste jornal.
VSOU 'N

SÃO
Agrad�cimento .

Filhos ( genro, norás, netos, irmã, cunhados e sobrt
nhos, ainda abalados comodesencarne de sua extremosa
e querida MÃE, avó, sogra, irmã, cunhada e tia MARIA
EMíLIA DE FREITAS N.ORONHA (Mocinha Noronha),
vêm de público agradecer sensibilizaclos a quantos lhes
levaram o confôrto moral de suas condolências, quer por
telegr-amas flores, comparecimento aos funerais quer
por qualquer outra expressão de sentimento, manifes
tando a todos sua gratidão. Agradecem ainda, ao preza
do e conceituado médico, Sr. Dr. Polydoro Ernani de
São Thiago, que, com zêlo e dedicação a toda a Prova
emprestou sempre valiosa e eficiente assistência ao
nosso ente querido, bem assim, aos Drs. Zulmar' Lins
Neves e Roldão Consoni os quais também solíettados
atenderam com elevada dedicação.

Florianópolis, 12 de fevereiro de 1955

Restaurante Napoli
RuA Marechal Deodoro 50.

OFICINA MECANICA E SERRELHERIA
CONCERTOS DE ,MOTORES A OLEO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proxímídades do Balneário)

Ponta do Leal, no ESTREITO.
/

LIRA TEMIS CLUBE -

',--'...-\---------

CARNAVA� _ "DISC� VOADOR"
, Escola Técnica de· Com' e'reioMes de Fevereiro '"

,

Dias 1�, 21, 22, Sabado, Segunda e Terça: Grandio- SenDa Pere·r�sos bailes e fantasia. Eleição da -Rainha do Carnaval.
'. I gr

�pl'esentaçflo do monumental Bloco "Aí .vem a Mari- ESTREITO FLORIANóPOLIS SANTA CATAR'INA

nha".
, ,

'

,
.. EDITAL DE MATRICULA

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

20 horas. Patada 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 sen.has, às 8 horas da manhã.
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955

Par',jclpaçào
Viriato Soares e Senhora

Sepãõ realizados por êste Clube, em sua sede social,
nos dias 19, 21 e 22 de fevereiro, GRANDIOSOS BAILES
A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá matinée infantil
das 16 ás 20 horas.

'
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I OLUBE 12' DE AGOSTO

SEGWRANÇA' ABSOLUTA PARA A REALIZAÇÃO DOS BAILES CARNAVALESCOS. OS LAUDOS DOS ENGENHEIROS DE.SI GNADOS PERITOS.'
ASSEGURAM QUE PODERÃO SER REALIZADOS OS BAILES PROGRAMADOS PELO CLUBE SEM RECEIO DE QUAlQU ER ESPÉCIE.

- MA NIFESTO AOS SENHORES ASSOCIADOS.
., c-. ...

Senhores Associados: dito que, com a aproximação
No intuito de esclarecer os dos folguedos carnavalescos

Associados do Veterano CLU- vem se avolumando, a Dlre
BE DOZE DE AGOSTO e, ao toria do CLUBE DOZE DE

mesmo tempo, contestar a AGOSTO deliberou tornar

campanha solerte de drescré- público - o que já de há

muito vem afirmando atra-I zacão das festas carnavales- SENHOR JESUS DOS PAS- seu próprio patrimônio mo

vés o. BOLETIM INFORMA- . caso SOS,' chegou a identica con- raí, está capacitada a decla
TIVO - que as instalações Designados pela Diretoria clusão, tendo os peritos de- rar peremptoriamente, de
sociais que foram interdita- do CLUBE DOZE, foi a séde signados, BERRETA & CIA. modo a fazer fé, que as refe
das no curso da realização social vistoriada pelos senho- LTDA., atestado que PO- ridas condições de seguran
elos trabalhos de estaquea- res engenheiros CALVY DE DERÃO SER REALIZADOS ça da séde social são as mais
menta dos edíficios da CAI- SOUSA TAVARES, GEOR- OS BAILES PROGRAMADOS· favqráveis e garantidas.
XA ECONOMICA FEDERAL GES WILDI, e FERNANDO PELO CLUBE SEM RECEIO Não fora assim, certo os
DE SANTA CATARINA e do FILOMENO BRITO, os quais, DE QUALQUER ESPECIE. Diretores do CLUBE não írí-
BANCO NACIONAL DO CO- sob meticuloso exame con- São, assim, absolutamente am expor os socios, 'suas fa
MERCIO S. A., sofreram após cluiram "pela inexistencia de destituídos de qualquer run- milias e as próprias famílias
o término daqueles serviços, qualquer sinal de abalo, pro- tlamento os boatos que, em dos dirigentes a perigos de
vistorias realizadas por en- vocado pelo estaqueamento bôa ou má fé, circulam pela consequencias funestas.
genheiros probos e capazes, sendo que o prédio em que Cidade, referentes a supostos O zelo e a preocupação de
os quais concluíram por que funciona a séde social do perigos que estariam expostos assegurar', o bem estar dos
não sofreu o prédio em que Clube, pode ser ocupado PA- os trequentadores do DOZE, assocíados.ie a sua integri
se acha instalado o Vetera- RA QUALQUER FINALIDA- em virtude das condições de dade física foram amplamen-
no CLUBE DOZE, qualquer DE. insegurança de sua séde. te demonstrados na séde
abalo, resultando dai contí- Igual vistoria realizada, A Diretoria conscía das de medidas acauteladoras
nuar a oferecer aos senhores por determinação judicial, à suas responsabilidades, de- tomadas pela Diretoria, que
Associados segurança abso- requerimento da propriedade

I
fendendo não apenas o pa- dentro dos mais rigidos prín

luta, inclusive para a realí- do prédio IRMANDADE DO trímônío do CLUBE, mas o cípíos de lealdade tornou pú-
blico que as construções vi
zinhas poderiam trazer a se

de social do DOZE DE AGOS
TO.

Eis, porque, mais uma vez,
a Diretoria se sente no dever
de dar, de público, as garan
tias de que a sede social se

encontra em situação de per
feita e absoluta segurança,
possibilitando a realização
de festas em seus salões, com
o mesmo entusiasmo- e a sã
alegria que caracterizam as

reuniões da nossa tradicional
ínstíutíção.
Não pretendendo mais vol

tar ao assunto, de uma vez

por todas aqui perfeitamen
te esclarecido, confiamos;
.em que a nossa palavra te
nha a receptividade e o aca

tamento a que fazem [ús
por parte dos senhores As
saciados.

Florianópolis, 18 de Fl,!ve
reiro de 1955 .

Pela Diretoria,
Viejrâ da Rosa,
Presidente.

HOMENAGEM JUSTA

Florianópolis, Sábado, 19 de Fevereiro de 1955

Coluna Carnavalesca
......J-.I",.&_. 1i. ra - -..-,:.·,.·.·..J-a·",-. ,._�...,_._._ .,ra h�..fIlil-•._•.;- � �

o ESFÔRCO DA PREFEITURA'
,

Por Um Carnaval Melhor

Direcão 'de PIERROTE navalesco da cidade,
'

apre-

Desde "já, um esclareci-I sentou-se quinta-feira, à noí
menta: visitamos os "Tenen- te, vestido, se não nos enga

tes do Diabo", à noite, com namos, à la bahiana. Lagar
iluminação e, visitamos os tíxa percorreu diversas ruas

"Granadeiros da Ilha", à centraís. da cidade, dando o

tarde. Logo, os "tenentistas" seu "grito de Carnaval".

levavam a vantagem da ilu- x x x

mínaçâo, daí termos saído
mais bem impressionados de

4os DOSS'OS assi
nantes' da Capital

A Prefeitura Municipal de

Florianópolis deu o apóio que
podia às -sooíedades carnava
lescas e às escolas de samba
e aos' foliões, além de orna

mentar tõda a cidade com

motivos momísticos.

primeiros do país, se não ror
o primeiro.
A Prefeitura reconhece que

mesmo os cordões e as esco

las de samba que se exibam
de forma a. não justificarem
cotação, estas, não obstante,
terão feito muito pelo carna

val de rua.

Comunicamos aos nossos

assinantes da Capital 'que, to
da assinatura não paga até
28 do corrente, sem prorro

gação, será suspensa.
.

A Gerência

Notas & Comentários
sua caverna.

Mas, a impressão que tive

mos dos "Granadeiros", foi,
também, excelente. Vimos

trabalho, beleza e arte na

clientes, que encerrarão as

suas portas' sábado dia 19
do corrente ás 12 horas, rea
brindo quinta-feira com eli

pediente normal.

Depois de se haver arrastado a constru
ção da Maternidade Carmela Dutra por
quase um decênio, parece que, finalmente, a
sua inuaguração está para êste ano.

Não queremos encher papel, nem gastar
tinta, em. lugares comuns a respeito dos be
nefícios que são esperados de tal estabeleci-

J
mento, sabidos e reconhecidos como são.
Queremos, apenas, aproveitando a oportu
nidade, fazer um lembrete ao Govêrno do
Estado para que dê a uma das dependências
do novo edifício o nome ilustre do obstetra.
patrício Professor Henrique Batista, falecido
no Rio de Janeiro em fins de 1942.

Formou, também, uma co

missão julgadora, a fim de

que sej am premiadas as so

ciedades que melhor se apre
sentarem.
Desde já é interessante e

oportuno alertar que se obe
decerá a um critério justo e

imparcial na escolha dos

melhores, sem que esta deci
são venha a ferir os que não
forem classífícados.
D desejo da Prefeitura era

górícos. cíacão Catarínense de Im-
o de premiar a todos, pois

De alegoria, os carros da prensa ou seu representante.' que, como se sabe, de algu
rainha Adelaide e suas qua- 2) - 1 representante da

ma maneira contribuem para
tro damas (srtas. Claudete �áGlio ouarujá. o sucesso do nosso carnaval.
Cm'doso, Zuleide Andrade, 3) - 1 representante na Mas isso não será possível, IMIGRANTES ITA-
rvlaria Hermínia Cardoso e Rádio Anita Garibaldi.

como ainda ontem nos dizia S
Terezinha Cardoso), "Abre- 4) - Dr. Gilberto da Fon"" um elementó ligado ao De-

LIANO PARA O
alas", em homenagem à Cia. toma Rey ou pessoa que de- partamento de Turismo. BRASIL
Antártica e carro-estandar - signar. Portanto, os que não mere- RIO, 18 (V. A.) - Chegou
te. 5) - Presidente da União

ceram cotação ou não forem de Trteste, na manhã de on-

De mutação: . :'vaso" e Catarinense de Estudanter ou premiados, não devem presu- tem, o b�l'cO italiano "Sises',
"Licoreiro". ,eu representante. mil' que a Prefeitura tenha com 53 passageiros para o

Sóbre os carros de muta- Para julgamento do bloco pretendido, assim, 'diminuí- Rio e 410 em trânsito. Para

cão, nada podemos dizer. -naís apresentável. los ou não se mostrou agra- o porto de Santos, seguem 18

Dos carros alegóricos apre-
1) - Representante dr R?- decida ao empenho de cada imigrantes, todos imigrantes,

ciamos, particularmente, o :10. Diário da Manhã. bloco ou de cada sociedade e dos quais apenas 1 é agri
carro da rainha. -Não vamos

2) _:__ Presidente ela Asso- em concorrer para o brilho cultor. Vieram pelo Sises,
descrevê-lo, porque preme- .íaçâo Comercial de Florra -

do carnaval dêste ano que ainda, 9 imigrantes italianos

temos não quebrar o "sagre- iópolls ou seu representante. segundo previsões de 'gent� e mais 11 de díversas nacío

do de Estado", para não es-
3) - Representante .h I abalizada, alcancará êxito nalidades. Suas profissões:

tragarmos a festa. Mas, an- ?l'efeitura MU:1iciPal.. ,I' sem precedentes, �, em maté- carpinteiros, pedreiros, ele-

tecípadamente, oferecemos a
4). - Representante (la ria de beleza, será um dos tricistas, etc..

nossa impressão: é magnií'í- Associação Catarinense de --------------------------

co e, temos certeza, abafará. ímprensa. PRI·NC.IPE D. PE'ORO ORLEANS E5) - Presidente da conus
Lamentamos, que a rainha
não estivesse presente, para

são de Folclore ou seu repre-

BRAGANCAcolhermos a palavra da 0-
sentante,

,

cupante de tão belo e S11- !;lOTA: As pessoas que fo-
A 19 de Fevereiro de 1913, filhos, todos brasileiros:

gestívo trono. As damas; duas
'em designadas para repre-

no castelo d'Eu, 'nasceu S. A. Príncípe D. Pedro Carlos, em
sentarem os membros das

com quem conversamos, mos- Imperial o Principe D. Pedro 31 de Outubro de 1954; Prin-
-espectívas comissões, devem , .

tratam-se de uma Ioquací- de Orleans e Bragança, fi-. ceza D .. 1\1aria da Gloria, em
apresentar credencial, per bdade admirável, estando, lho do Princípe do Grão Pa- 13 de. Dezem 1'0 de 1946;
1fício, de sua designação. fenormemente, animadas e rá, D. Pedro de Alcantara Prtnelpe D. A ansa, em 24

convictas do triunfo das co-
x x x

(primogenito da Princesa D. de Abril de 1948; Pl'incepe D.

res granadeiristas. Izabel, a Redentora e do Manoel, em 16 de JUnho de

O sr. Monguilhoti também Principe Gastão de Orleans, 11949 e, Princeza D. Cristina,
teve palavras de confiança Conde d'Eu). em 16 de Outubro de 1950.

na vitória, enquanto, orgu- Achava-se, então, a Famí- O ilustre aniversariante,
lhosamente, nos apontava �ia Imperial, no exílio, por I nobre filho do Brasil, de.-
com o dedo os carros mais fOl'ça do banimento de 1:5 de monstranc1o o seu acentrado
bonitos. Novembro de 1889. espírito �e patriotismo, apre-

O diretor de galpão fa- Quando das solenidades sentou-se ao Ministro da

comemorativas do Centená- Guerra, quando da Segunda
rio da Independencia do Grande Guerra, oferecendo

Hoje, Ja é, práticamente, Brasil, em 1922, o Principe seus serviços em qualquer se
Carnaval. O povo virá em do Grão Pará com a Real Fa- tal' que Aquela Autoridade
massa à rua, os blocos des- mília transportou-se para o j.u�gasse necessário.

·:;erão. A cidade sentirá o Brasil, fixando residencia Pela sua privilegiada cul

�heiro do Carnaval e, ouvirá, em Petropolis, onde o Prin- tura geral é membro de vá

também, o batuque do reina- cipe que. hoje aniversaria-se rÜ1s Instituições BrasÍleiras,
do ele Momo. Conforme pro-· iniciou seus .primeiros estu- como do Instituto Histórico

!11etemos, anotaremos as fan- I dos. Brasileiro e elos do Amazo

tasias de rua. mais Originais,) Em 1934 formou-se em Ci- nas, Petropolis, Ceará, Pará,
sem necessitarmos identifi- ências POlíticas-pela Univer- Paraíba, Alagoas, Sergipe,
cal' seus respectivos donos .. sidadé de Sorbonne, de Pa- Santa Catarina, Rio Grande

Nos clubes, hoje, teremos

j'ríS.
dá Sul, Minas Gerais, Paraná,

anim a d ís sim a s soi- Viajando por todos os re- Mato Grosso e São Paulo,
rées, em que o espírito do rei cantos do Brasil, realizou, em pertencendo ainda às So

Mamo baixará sôbre os

fO-]
1936, a famosa viagem des- ciedades Brasileiras de Geo

iões. cendo os Rios Araguaia e To- 'grafia e ao Instituto de Fi-

O rei Momo é simbolizado cantins. .1 losofia.

em Florianópolis pelo sr. Oei

I
Em 194-1, a 18 de Dezembro, O ESTADO, nesta oportu-

Campos que, como toclo ;) contraiu nupcias com a Prin- nidáde, tem a grata satisfa

rei Momo, é gordo e possúe ceza D. Maria Esperanza de çCw ele formular a S. A, .. L o

um aspecto jovial.
. Orleans-Bourbon, filha do Principe D. Pedro de Orle

Sua' M�jestade, aliás, pa- Infante D. Carlos de Bour- ans e Bragança as' mais ex

rece vitalício no tJ:ono de bon e da Infanta D. Luiza de pressivas manifestações de

Florianópolis. Orleans. apreço e regosijo pelo trans-

Ao embaixador da alegria O consorcio realizou-se em curso da magna data, com

a saudação de PiclTote, um .Se.v.ilplj., na )Espanha. Deste votos de perenes felicidade,s,
súdito da folia. matrimônio na.s(;el�am Cinco exténsivos a ··Exma Família.

,

AVISOÉ claro que não se pode
deixar sem um estímulo a-

Os Bancos desta Praça, co
quêles que se organizaram e munícam .aos seus distintos
se prepararam mais requin-
tadamente. Estes, portanto,
serão premiados, embora a

Prefeitura fique imensamen
te agradecida por todo o fo
lião que, de qualquer jeito,
colaborar para que o carna

val de 1955 se transforme nu

ma festa magnificente e es

plendorosa.

confeção de seus carros.

O sr. Valdomiro Monguí
lhotí, atendeu-nos excepcio
nalmente bem, pondo-se à

.

nossa disposição em todos os

sentidos.

Os "Granadeiros" virão à

rua tel'ca-feira, com 5 car

ros,' dois' de mutação e 3 ale-

Comissões Julgadoras
para o desfile de terça-feira:
Para julgamento dos caros:

1) - Presidente da Asso-
NÃO PODEM ESTAR
SEM CASACO ... Henrique Batista, que as gerações ma

RIO, 18 (V. A.) - O cor- dernas conhecem apenas pela tradícão de

regedor acaba de baixar uma capacidade, de dedicação ao estudo e amor

portaria determinando que à profissão, foi um mestre da obstetrícia nacional dos mais
nenhum serventuário da jus- acatados no se.u tempo.
tíça do Distrito Federal po- Formado em 1879, ao tempo em que a arte era estudada �derá permanecer nos cartó-- na cadeira de Partos, Molés,tias de Mulheres Pejadas e de
rios e nos locais de trabalho Crianças Recém-nascidas, exerceu- a profissão com inexce-
do fôro sem casaco e grava- divel competência e com extrema dedicação.
ta. Esta. provídêncía não foi ° Professor Ivolino de Vasconcelos, Presidente do Ins
recebida com agrado, sob a tituto Brasíleíro jde História 'da Medicina, não faz muito
justificativa de que a tem- tempo, dêle disse num discurso ter sido "um mago da obs
peratura escaldante do Rio tetrícia, homem cujo coração paternal via, em cada: par
pelo menos no verão deveria turiente, uma filha sua e, em cada recém-nascído um neto
ser tomada em consideração .

seu, dedicando assim 'a essas filhas e netos' de 'sua. alma
pelo corregedor. tôdas as veras da sua delicada e profunda sensíbllídade".

Conta-se que, ao tempo em que exercia o pontificado
na arte de partejar, os registras de nascimentos assinala
ram um notável aumento de crianças com os nomes de
Henrique e Henriqueta, homenagem com que, únicamente,
muitas vezes, as mães pobres podiam retribuir, ao parteiro'

GUATEMALA, 18 (U. P.) que as assistira, os carinhos e cuidados dêle recebidos ...
Foi Henrique Batista assistente, a comêço, do Profes

sor Érico da Gama Coelho, primeiro da cátedra de Obste
trícia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, quando
deixou de ter aquela curiosa denominação acima lembrada
e, em ·1915, convidado pelo Govêrno para Diretor da Mater
nidade das Laranjeiras, êle, mestre consagrado, que pre
parara gerações e gerações de obstetras, vivendo da Medi
cina - a sua ciência - e para a Obstetricia - a sua arte
-�recusou o cargo,"indicando, para o mesmo o meu saudoso
amigo e mestre querido, Fernando de Magalhães.

Éste recusa também o posto e dirigindo .. se a Batista -

SÃO PAULO, 18 (V. A.) _
é Ivol,ino de Vasconcelos quem conta :_ interpela-o:

- "Como posso, caro profes,s.or, aceitar um cargo de
Diretor, se êle importa em que terei meu Mestre por su

bordinado?"

E o Mestre responde:
- �'Méu filho, não há maior glória pa.ra um homem do

que ter como Chefe o antigo discípulo", ..
Foi um professor encantador e seus alunos, hoje mes

tres e professores, alguns jubilados, recordam com excep
cional carinho a sua figura e eom grande saudade as suas

lições.
.

Faleceu em 1942, com 89 imos de idade, na Capital da

PAMPANINI VAI República.

GRAVAR UM Merece, assim, Henrique Batista, a homenagem de ter

r
O seu nome de cientista gravado numa das dependências

SAMBA \

r da nova Maternidade. Tudo o credencia para tanto. Ape-
SÃO PAULO, 18 (V. A.) - nas tem contra si uma é'ircunstância, que o fará, possivel

Informa-se qúe Silvana Pam- mente, esquecida: - Henrique Batista era catarinense.

panini gravará em Roma o Nasceu aqui no Destêrro, a 14 de dezembro de 1853, seu
samba brasileiro "ALô ITA- do filho do então Capitão dos Portos da Província, CapitãO
LIANOS" de autoria de Ru- de Mar e Guerra Henrique Antônio Batista, conhecido en

ben de Melo. A versão está I tre os seus colegas de farda como o "Alma Branca".

pronta e sendo decorada por I É bem verdade"que saiu daqui menino e possivelmen�e
sua futura interprete. nunca mais voltou à terra natal. Mas, é uma glória da CI-

ência médica brasileira e não é o esplendor da terra de seU

berço que lhe ilumina o nome, sim aquele que êle con

quistou para a Medicina brasileira que se reflete em parte
sôbre a terra em que nasceu.

RIO, 18 (V. A.) - O estado Justo, pois, não seja olvidado o seu nome, como olvi-
de saúde do general Gois dados, e substituidos por inúmeras mediocridades ornadaS
Monteiro, vítima de súbito de ouropéiS, andam tantos e tantos filhos de Santa Cata
mal estar ante-ontem no Ca- 'rina.

lou-nos com tristeza, qe uma

crise que estourou no seio
da diretoria dos Granadeiros
da Ilha, provocando uma de

serção em massa' de inúme
ros dirigentes.
• O atual presidente é o sr.

Aldo Rocha, ex-Vice-Presi
dente.

Queixou-se o sr. Mongui
lhoti da falta de dinheiro,

. eterno problema. Mesmo as

sim, os granadeiros esta

rão firmes terça-feira, à noi
te, como herois do Carnaval,
1untamente com os Tenentes

do Diabo. Éfutes homens, que
se dedicam com tanto cari

nho à confeção de belíssimos

carros, que sacrificam, às

vezes, horas de sono pelo
prazer de oferecer ao públi
co um Carnaval mais digno e

artístico, êles merecem o

apóio incondicional do povo.
xxx

OUTRAS. NOT�S
O folião LagartL a, já in·

cOl'porado ao patrimônio 'cal'-

LEVANTADO O ES
TADO DE SITIO NA

GUATEMALA

- O presidente Carlos Cas
tillo' levantou hoje o estado
dé sítio, que se impôs a 20 de

janeiro, quando, na base aé
rea de Aurora, verificou-se
um levante contra o governo,
o qual foi prontamente sufo
.cado,

REGRESSOU
GARCEZ

Procedente de Buenos Aires

chegou hoje o ex-governador
Lucas 'Garcez que ali fora a

convite do Presidente Peron.
Possivelmente depois do Car
naval Lucas Garcez seguirá
para a Capital Federal afim
de entrar em entendimentos
políticos relativos a suces

são presidencial.

GÓIS MONTEIRO ES
TÁ MELHORANDO

tete, continua a apresentar
melhoras. De ontem para ho

je,' na Casa de Saúde onde
se acha internado, o general
c!o,rm!q tranquilamente.

.
t
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