
o aumento de preço da ,gasolina
Os preçás do litro nas principais capitais do

.

mundo.
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sobre o preço do reíjão ou do lometros de distância não ex- 9 centavos por kilo de arroz. tais do mundo são:

ifeii·iâ·=iiifriiZãiiõrTaiiãiã·ir·�·-'······] ��i�'� ...••••••

-

••

p.,

:nl
Bruxelas . . . . . . . . . . . 9,00
Hamburgo 10,48
Roma ... ,.......... 14,58
Estocolmo .'........ 7,72
Madri 9,09
Lisboa ' 11,66
Cairo 7,90
Bombaim . . . . . . . . . . 8,67
Nova York 5,31,1
Me)bourne 5,50
Buenos Aires 3,78

O preço no Rio de Janeiro,
depois do aumento, será de
Cr- 4,72 por litro.

TAIPEI, 25 CU. P.) � In-

RIO, 25 (V. A,.) - De [u- nalto goiano - declarou' a' de reg es d d '1' t P t 1
, r so no qua ri a era essaa que OL os os estudos solvidos. A comissão está a-

lho em diante o govêrno bra- imprensa o marechal José ge desí I d
' '

1.
, ,

o eSlCO onc e evera ser referentes a nova capital, gora a espera das maquetes
si eira la está em condições Pessoa, presidente da comís- f' d f t D' t ítixa o o u uro lS Ti o Fe- tanto os de local como os de decorrentes de um contrato
de iniciar a construção da são para a construcão 'da de al bí t

.'

f
, ,

_
r . ga me e, la oram realiza- feito com técnicos norte-a-
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e a hidrografia da regiao. chal Pessoa que já entregou
Pessoalmente o marechal Jo- ao presidente Café Filho o

sé Pessoa considera dísponí- expediente em que sugere
vel essa encomenda uma vez seja providenciada pelo go

que o Brasil já dispõe de ser": verno a construção de certos

viços, especializados para a trechos da rodovia do pla
realização de tais levanta- nalto afim de ser já resolvi
mentos. E acrescentou: dos certos problemas de co

Não havia necessidade dessa munícação que interessam ao

encomenda, uma vez que te� abastecimento e a valoriza
mos o Serviço Geodésico do ção econômica da região.
Exército e instituições civis ,E concluiu o marechal Pes

perfeitamente capacitadas sôa: o orçamento do Ministé
para a execução dessas tare- rio da Viação, com cortes ha
Ias. Possuimos mesmo uma vidas, foi pràticamente pul
quantidade apreciável de verizado, sendo necessario

cartas geológicas e geodésl- que o governo tome provi
cas sobre o Estado de Goiás deneias especiais afim de
e elementos que permitem executar as medidas índís

uma visão segura da situação pensáveis 'aos trabalhos de

dos terrenos onde deve er- mudança de capital da Repú-
guer-se a futura capital. blica .

. Sàlientou ainda o mare-

chal Pessoa que a comissão
dà! nova capital e as sub-co
missões técnicas já conclui
ra111 todos os estudos refe

rentes às condições hidráulí

licas, geodésicas e de urba
nismo da região. O quartel
general da comissão está a

gora instalado em Goiana.

Declarou também o mare-
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22,0%
20,0%
14,5%
8,5%

DULLES CONVIDA
DO A VISITAR

FORMOSA

"1) - A grande maioria
dos transportes coletivos nas

cidades e dos transportes de

.carga a longa distância nas

estradas de rodagem é feita

com veículos providos de mo

tores Diesel e para êstes o

.pequeno reajustamento do,

preço do óleo Diesel à taxa

cambial é insignificante.
2) _._ Estudos, realizados

pelos técnicos' anais compe

tentes na matéria mostram

que a percentagem com que
o preço da gasolina entra no

custo do transporte em ca

minhões movidos a gasolina
não excede de 15%, como se

vê do' seguinte quadro:
Despesa de pessoal .. 22,5%
Depreciação do veícu-
lo (200 km .por
'dia) .

Pneus e câmaras .

Gasolina ..... ',' .

Juros e seguro' . '. -. � ..

,Conservaç'ão e repa-

PACTO DE DEFESA
ENTRE TURQUIA E

IRAK

formou-se oficialmente que o

governo do China nacíonalfs
ta convidou o secretario de

Estado dos Estados Unidos,
sr. John Foster Dulles, para
uma visita a Formosa. O ti

tular do Departamento de

Estado se encontra em Bang
kok, onde se encerrou hoje
a conferencia da Seato, em

que se tratou da defesa do

suleste da Asia contra o co-

RIO, 25 (V. A.) - O Ga

.bínete do Ministro da Fa

'zénda distribuiu a seguinte
nota, referente ao aumento

do preço da gasolina:

A Viagem presideDclal â Portugal.
_

_

Planos. A 'Uoaroioão.,
-

RIO,. 20 (V. AJ - Estarao rias, cumprindo a guarnição comandado pelo Capitão de

concluídos a 8 de março os um extenso programa de Mar-e-Guerra Paulo Telles

pequenos reparos que está treinamento. Bardy, contando com 60 ofi-
sofrendo o cruzador "Almi- A GUARNIÇAO ciais numa guarníçâo de ..

rante Tamandaré", para Ie- O cruzador "Tamandaré" é 1.600 homens.
VIU' o Presidente da Repúbli-'
ca, sr. Café Filho e o Minis-

......,.....,..__W.,._ W WA..-.,...........,...

tro da Marinha, almirante MAIS ACESSIVEIS AGORA PARA UM
Amorim do Vale, em sua vi-

:Jit� ����r!u�o�t�lg;!·esiden_ ACORDO OS COMUNISTAS ALEMAES
te da República e do Minis- BERLIM, 2'5 (U. P.) - Os ram os processos de eleição
era da Marinha terá lugar comunistas da Alemanha nacional como necessidade

em Casablanca, na costa ocí- oriental, fazendo campanha de serem proscritos "todos os

dental da Africa:; primeira contra os tratados de Paris, "grupos democraticos pací

etapa da viagem do "Taman- sobre o rearmamento da Ale- fistas". Esta versão foi rejeí

.laré", que ainda não ,tem manha ocidental, tornaram tada pelo Oeste como uma

fixada a data' de. sua parti- mais aeessíveís, hoje, suas fachada para eleger um no- PESQUISA DE CAL
da da" O·üanabara, De 'Ca',sn-'_ 'eÉlrfc.tibÕ'es-parã a: ltn'fda."'c<ida. :"0 n�<;"h t-'

' .,' -, '.
-

blanca, o' navio rumará pa;a Alem�nha.
''1. �'O�l���t:,��g, com._ gl'UJ1OS_, -,

- CAj,OOS '1

o 'I'ejo. Johannes Dieckmann, pre- RIO, 25 CV. AJ - O pre-

sidente do Parlamento rvot- O TEUP'O sídente da República assinou

kskamrner), da Alemanha l� decreto na Pasta da Agrícul-

ortental, afirmou que se to- Previsão do tempo até às tura autorizando no Estado
.....�...................�-..-.._�..............---_......... ,�--...._�

da a Alemanha enfrentar o
14 horas do dia 26. do Rio Grande elo Sul, Nes- PREPARA SE O SENADO DA'ITALIA'

problema da unidade, poder- Tempo - Bom, passando, tal', Eljdio e Dario Barreto

_.. �
,-

_ .

se-ia fornecer "amanhã mes-
à instável, sujeito à chuvas. dos Santos a pesquisar cal- PAR·A RATI'.fICA-R 0-_5 PACTOS AL'IADOS

mo" uma formula. de solução, e trovoadas.
.

çáreo e associados, no muni- -

,"Jamais insistimos em que a Temperatura - Estável. - cíplo de Pinheiro Machado; ROMA, 25 (U. PJ - 1111- gundo se acreditava, antes,

lei eleitoral nacional seja ventos - Variáveis, rres- e Primitiva Barreto elos san- cíou-se, hoje, num ambiente iriam ser acalorados. OS CQ-

igual à nossa _ afirmou Di- COSo tos e Amauri Alves Furtado de tranquílidade, ° debate munístas," no entanto, se

ckmann em entrevista à ím- Temperaturas - Extremas a pesquisar calcáreo e asso- em torno dos acordos de pa-· mostraram relãtivamente

prensa em Berlim oriental. d� ontem: Máxima, 30,4. Mí- ciados, tambem no mesmo ris para rearmamento da discretos em seus ataques.

Na realidade, oferecemos a
mma 22,6. município. Alemanha ocidental que se- O senador comunista Em

lei da republica de Weimar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.,•••• brogio Donini iniciou o deba-

te, também próximo ao pas- como metodo para as elei-

PI.O XII
te sobre a ratificação, afir-

sadiço. ções". abençoou mando que a União européia

A lei de Weimar, em vigor
ocidental constituiria uma

PLANO DE VIAGEM na Alemanha democratica ameaça à segurança euro-

De Casablanca até o tér- dentre os governos do kaiser

2 OOO
pe'l'a S0111ent 't

�;�o3�� :::�:�g::::. r."��: : :�:.'�:;�,f��,:;:=:!�: ::: •
. pessoas na· Praça de São Pedro ��:2�� :,:::;:a��;::!�

ras, desenvolvendo 285 rota- rapidamente deixaram de a CIDADE DO VATICANO, a umas 2 mil pessoas que o ra vez foi há 9 dias ,e todos demonstravam desu-

ções por minuto. Do Rio até mencionar em seus comenta- 25 (U.P.) - O papa Pio XII saudaram e o aclamaram, na O Santo Padre não reco- sado bom humor ao inter-

8asablanca, seguindo a rota rios publicas. apareceu, hoj'e, na janela do praça de S. Pedro. Entre a meçou ainda as audiencias romperem a Donini. Espera

mais curta, o regime de via- Desde então, os alemães seu apartamento no Vatica- multidão figuravam turistas gerais para os peregrinos. se que os debates se esten

gem será de 16 milhas horá- orientais e os russos defini- no para distribuir a benção e peregrinos de diversos paí- Advertiram-no de que ainda dam até 12 de março e que,

................................................................... ses. não deverá reiniciar tais ati- à medida que se aproxima-
Esta foi a segunda vez des- vidades. Apenas recomecou I rem do fim, se tornarão mais

de a e�fermidad� d� �ue foi as audiencias regulares c"om acalorados. A ratificação dos

acometido em prmclpiOfl de oS cardeais, membros da tratados de Paris foi aprova

dezembro do ano passa,do, Curia do Vaticano e agora I da pela Câmara dos Deputa
que o Sumo Po�tifice a�ar�-I os recebe na media de um dos, a 22 de dezembro ulti

ceu desta manelra. A prlmeI- por dia. mo por 335 votos contra 215.
Foi a maior votação já ven

cida pelo governo de Mario

8celba, desde que assumiu a

chefia do ministério. Todos
os deputados, inclusive os co

munistas e os socialistas de

esquerda, estavam ansiosos
por verem terminados os seus

trabalhos, antes de _ Natal e

os debates da Câmara du
raram apenas alguns dias,
terminando em incidentes.

BANGKOK, 25 (U. P.)
Foi assinado essa noite um

pacto defensivo entre a Tur

quia e o Irak, vinculando-se,
desta forma, este importante
país do mundo arabe com o

ocidente. O Egito, um elos lí
deres da esfera at'abe, amea
çou recentemente abandonar

as instituições de segurança
coletiva arabes se o Irak

viesse, efetivamente, a subs

crever tal documento. Foi
este firmado pelo presidente
do Conselho de Ministros

munísmo.

"QUANTOS
CHARUTOS?"

ta fi. Londres teve a mesma

Donde se vê que mesmo de

pois do aumento, a gasolína
será vendida no Rio de Ja

neiro a preço mais 'barato de
que em qualquer outra gran
de capital, com a só exceção
de Buenos Aires.

LONDRES, 25 CU. P.)

Quantos charutos fuma sír

Winston ChurchiU por dia?

São numerosas as pessoas/
que fazem essa pergunta. O

presidente do Conselho Ita

liano, sr. Mario Scelba, por

ocasião da sua recente vísí-

turco, sr. Adnam Menderes, curiosidade. Aproveitando os

e primeiro ministro do Irak, seus encontros com o' prt
sr. Nuri Said. Dessa forma meiro ministro britânico
contrariando determínacões, Scelba, fez pergunta a Chur

-de um dos membros ela Liga chill, o qual lhe, teria' res
AI:-<íbe; O Irak 101Uà-l3e a· um pendido CJ,�e fumava sete

integrante do Pacto do A- charutos por dia "isto desde

tlantíco Norte. uns sessenta anos".ros 7,3%
Administração e E-

ventuaís 4,5%
Lubrificantes 0,7%

,
Entrando o preço da gaso

-Iína por menos de 15% no

custo do transporte em ca

minhão, um aumento de 60%

no-preço da gasolina dará lu

gar a um aumento de 9% a

penas, naquele custo de

transporte.
Êste cálculo de 9% ainda é

superior à realidade porque
as parcelas de mão-de-obra,
de depreciação de, veículo

(que depende do custo de a

qüisição) e de pneus e câma

ras têin encarecido.

3) - O saco de feijão pre
til está a Cr$ 350,00 no ata

cadista e o de arroz mais ba

rato a Cr- 550,00. Se trans-'

portaçlos por estrada de ro

dagem e por caminhão a ga

solina, a 200 km. de distância
(além do qual o caminhão a

gasolina é absolutamente an

ti-econômico) o frete é de .;

�,;�2�0�6��rr::;��t���mé�n�: Ou'e· ri-a',m torç'a'r a' alta do arro.lsôbre o custo do feijão ou do

arroz. Por conseguinte, um RIO, 25 (V. AJ _ �alando I .

cias, aqui diVulga�as,à v�r-
aumento de 9% (como expli- ao vespertino "A NOlte", o gistrando uma seca enorme dade dos fatos, pOlS e sabIdo

cada acima) no custo de presidente da COFAP, gene- que prejudica o plantiO de que tem chovido naqueles

transporte importa em meio ra1 Pantaleão Pessoa, denun- arroz. Estados.

por cento ou menos (0,5% e ciou "manobras tendentes a - "Ora - comentou o ge- Acrescentou o general Pan-

0,3%) sôbre o preço de feijão forçar a alta do preço do neral Pantaleão Pessoa taleão Pessoa que se falou

ou de arroz. arroz". Aludiu especialmente antes de ,mais nada o plantio na exportação de dois mi-

Em
_

outras palavras, quan- à noticia que, ao que' se' di- do anoz é feito por irrigação, IhõeJi de sacos. Tal informa

do todos os valores acima es- zia, provinha de São Paulo, não dependendo por conse- ção, disse, é invertida. E

tivessem. substimados e de- Minas Gerais e Goiás e se- guinte, de chuvas. Depois, acrescentou: - "A exporta

vessem ser duplicados, mes� gundo a qual estaria se re- não corre�'pondem tais noti- ção só se fará depois de sa-

............."
'••••••••• tisfeitas as necessidades do

Agita�ores insullam funcionários ����h�:�e�:� �orc�������
to. o que está ocorrendo é

Dma Dota do Diretor Oeral do Pessoal do Exercito �U:n�a�����: �:it���alr:::��
licita-nos a divulgação da se sentido, visto como o fun- vendido a preços verdadeira

seguinte nota: "Tendo che- cionário públicç não é um mente absurdos.

gado ao conhecimento da trabalhador. Estender o sa- Agora, com a ehegadà;(iue
Diretoria Geral do Pessoal lirio mínimo, a êIes seria o está se verificando, de gran

que elementos' agitadores mesmo que reconhecer, en- des quantidades de arroz do

procuram manter um clima tre outros, o direito çle greve. Rio Grande do Sul, os que

de reivindicações entre os Contudo, o Governo Federal armazenaram 'muito entra

funciónários civis do Minis- procurandO minoraT-lhes a ram em pânico e estão ten

tério da Gue'rra, insuflando- situação econômica, já lhes tando forçar nova alta. Pode

os a pleitear o salário-míni- concedeu o abono provisória dizer, portanto, que não pas

mo previsto para os traba- e propôs ao Congresso o sa de simples boato a notí

lhadores, torno público que P-lano de Classificação de cia espalhada nesse sentido.

nem esta Diretoria nem a Cargos, que virá, por certo, Não haverá alta nenhuma. 'o

Divisão do Pessoal Civil to- satisfazer essa medida de boato é destinado apenas aos

mau qüalquer iniciativa nês- equidade". menos precavidos",
,

INSTALAÇÕES
PRESIDENCIAIS

O _presidente da Repúbli
ca ficará alojado na Câmara

de Comando, composta de

quatro peças: camarote, sala
de almôço e de estar, quarto
de banho e copa.
O ministro Amorim do Va

le se instal,ará 'no camarote

de comando, próximo ao pas

sadiço, devendo o coman

dante tomar outro camal'O-

DEMITIDOS

WASHINGTON, 25 (U. PJ
- O presidente Eisenhower
denunciou o pr.ojeto demo
crata de reduzir o imposto
de renda em 20 dólares por

pess.l)a como O a'!lge da irres

ponsabilidade fiscal.

trevista coletiva, que aos de
mocratas falta a coragem ne

cessaria para apresentar, a

iniciativa como um projeto
proprio. Em vez disto, inclui
ra;m a emenda no projeto de
lei governamental para pror
rogar por um ano as taxas
atuais dos impostos de ven

das e das empresas comer

ciais, que deverão ser redu
zidos a 1.9 de alnil.

REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

O chefe do executivo ame-

ricanõ;- numa atitude firme

e por vezes beligerante, de

clarou tambem, em sua en-

Acredita-se que, no Sena

do, os comunistas farão opo

sição <mais decidida, mas é'

quase certa a ratificação. Os

acordos já foram aprovados
'" pela Inglaterra, Assembléia

RIO, 25 (V. AJ - O café menta, com baixa de 40 a 65 francesa e Câmara belga. O

brasileiro voltou a registrar pontos e alta de 5 pontos. "Bundestag" alemão, já a-

ontem - pela segunda vez a- O DOLAR E A LIBRA provou os acordos na pri-
pós o Carnaval - baixas no O dólar, no mercado livre meira tramitação constitu-

mercado de Nova York .. Na foi cotado entre Cr- 78 20 � clonaI e agora se realizam a

abertura, esteve acessível, Cr- 78,40 (venda) e entr�
"

.. segunda e terceira leitura. A

Cr- 76,30 e Cr- 76,50 (com- Turquia, Canadá, Noruega,
com baixa de 10 a 23 pontos pra). A libra esterlina osci-' Islandia, Gl'ecia e Portugal
e alta de 5; às 1�,30 horas,

IlO,U
entre Cr$ 2,09,00 e já aprovaram a admissão da

apresenotu-se estavel, com Cr$ 210,00 (venda) e .... ,. Alemanha ocidental na 01'

alta de 5 pontos e baixa de Cr$ 203,00 e Cr$ 204,00 (com- ganização do tratado do A-

35 a 45 pontos; e, no ,fecha- pra). tlantico Norte.

_
RIO, 25 (V. AJ, - O dire

tor geral do Pessoal do Exér

cito gal. Danton TeIxeira, sú-.
CAIU DE NOVO O CAFÉ

MANAUS, 25 (V. AJ

Cêrca de mil funcionários do

Departamento Autônomo de

Estradas de Rodagem foram

demitidos. Os demitidos só

figuravam nas fôlhas de pa

gamento, sem pr,estar quais-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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LOJAS-
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas ..sras. Donas de
Casa: a maravilhosa
E�G'I N

(A MAQUINA 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

, ,

ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

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

Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

- �._--..
»Ór-Ót:.:

IGORa HOVOS HORIRIOS
D a

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

, (Conexão para o ínteior do Paraná S. Paulo

do Pais)

e

Norte/.Segundas - Quartas - Sabado8
16:15 horas

Para Porto Alegre

INDICADOR

Lavando com Sab'ão

'{irgem Especialidade
da Cla. "ETZEL -INDUSTRIIL-Jolnvllle. (marca registrada)

_,,,,,_._,",���....,,,,...,.,..,;eCODf)�,iza,.s�[j�mpo". e diaheiro
_,--- ,�-�----"_'_'_" ,,_ .. ,..-�------;;.._,--_._._._--------_.__ .. ,--,---,�,-----,--,--_.��......Jl:._--------""""""""""""'''''"'''''"''�=�======...........,J

o ESTADOFlorianópolis, Sábado, 26 de Fevereiro de 1955

MINISTÉRIO Dc\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA )"LORESTAL
REGIONAL

"ACóRDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V I S O

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer. 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 fIo·
restal competente, conforme dispõe o' Código Florestal cm
seus artigos 22' e 23, respectivamente, estanelo os infratores

sujeitos a, penalidades.
REFLORESTAMENTO

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que man-tém no Estado, dispôe de mudas e se

mentes dé espécies llurestais e de ornamentação, para for
nec_imento aos agricultores em geral, interessados no 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 ilo
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem aatortzaçâo
de Iicençapara queimada e derrubadas ele mato, devem
dxirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Flol'ianópolis.

Tclefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395,

Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

�"'-"�� .\1" '".,

Age"'nCl·a. Kna Deodoro e�qui.na:da
.

• Rua Tenente ,SIlveira

ISSIONAL\
DR. RO���:ASTOS DR. JUr;I���UPITZ

.

Dr.' Vidal Outra FilhoPROF
C •

MEDICO
_ I F.x i}1terno d" 20" enfermar�a I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS0Tl1 pratica no Hospital �jlo e Serviço de gaatro-enterologta _

I LOBATO DR. WALMOR ZOMER FrancISco de J\ssis e na "lInta da Santa Casa do Rio de Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO
DRA'. WLADYSLAVA I DR...

'

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

W MUSSI FILHO, . •

CLINICA MÉDICA Curso de neurologí'a (Pro!. NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS.

'Do a� do 1lpãrelli()" respiratório �Iplomado pela Faculdade. Na. 9,\RDIOLOGI;\ Austr�gesiJo). PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTILe
" ERCULOSE' cíonal de. �edlcmaB d�l Unlver ,Contultol'lo: �ua vitor Mei- .Ex Interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-

ANTONIO DJ?,' < RADIOSCOPIA sldude do rasi reles, 22 Te!. 2675. nídade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTE
.

DH. J' ,

RADIOG��S �LMÕES 'Ex·lnterno P?: d co�curto da Ma- HOJ'ári?s: Segundas, Qu"rtas e' DOENÇAS - INTERNAS PSICOLÓGICOS DA INFÂNCIA _ ENFERMID�DES Dó�T��:l�SMUC::;SI>""'-
Ci m'O" do Torax .

terní a e- sseo aá R _

Sexta felr�s: Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL
-

''':::'MÉbICO� -

Formado �el° Faculdade Nado· (Serviço :0. prof.Lim�)t vio o Das.1.6 as 18 horas.
.

fígad o � vias biliares. Rins, ova- CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.CIRURGIA-CLrNICA , I nal de Medicina, Tislologlsta e Ex-interno r�goue:erviço de Clrur- .ReSI?encla: oRua FelIpe Sch- rios e ute,r�. CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS,
GERAL-PARTOS Tisiocirurgião do Hospital Ne- .

d H
í

t I I A P E l' C
m idt, 23 - 2 andar, apto 1 - Consu lté rio- Vitor' Reireles CONSULTAS CI HORA MARCAI'â' FONE 8166

Serviço completo e aspeciall-
I rêu Ramos

gra o doos::oa de' Ja'nei'ro' •
• Tél, 3.002. 22. RESI?ÊNCIA - TENENTE SILVEiRA, 130 (FONE 8166)zado das DOENÇAS DE SENRO· ,Curso de especialização pela Médico do Hospital de Das 1.6 .às .18 horas., ATEl'iDE CHAMADOS A DOMICfLIO

RAS, com modernos métodos de IS. N, T, Ex-interno e Ex-assls· Caridade DR
_

Residêncía :
. Rua Bocaíuva 20.

iliagnósticos e tratamento., tente de Cirurgia do Prof. Ujto DOENÇAS DE SENHORAS •

,
NEWTON Fone: 3458. DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE CARVALHOSULPOSCOPIA - HISTERO

-, Guimarães (Rio). PARTOS _ OPERAÇOES D AVILA
I MUNDSALPINpOGRA�ItSALMETAIlO- Cons: Felipe Schmidt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL
• DR. MARIO WEN-

Formado pela Faculdade Nací- Puericultura - Pediatria.L SMO.
r ondas curtas- Fone 3801 'das 16,00 às 18,00 horas.

I
Doenças de Senhoras - Procto- , DHAUSEN

, naol de Medicina UniversidadeÉiRtdl�terar�aã:o_ Raios Ultra I
Atende em _hora marcada. Pela manhã aten�e dià- logia - �letricldade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS do Brasil Puericultôr do Departamento

V·e{�coaglu f c V r lho Res: Rua Sao Jorge 8 - Fone riamente no Hospital de Consultôrf o i. Rua Vitor Mei-} E CRIANÇAS RIO DE JANEIRO Nacional da Criança. Ex-Assis-
Icoen:uftó�or:a Ru� ��aja�, n. 1, :;l395.

.

Caridade. �eles n, 28 -' Telefone: 8307. Consultório - Rua João Pín- Aperfeiçoamente na "Casa de
tente do Prof. Martagão Gesteira

1° andar - Edificio do Montepio. DR YLMAR CORR""A .

Residência:
di
Consultas: Das 15 horas em to, 10 ..:_ Tel. M. 769., Saude São Miguel"

na Universidade do Brasil. Ex-
Horário: Das 9 às 12 horas - .. .

.1'..
I Rua: Ceneral Bíttencourt n. tante:. .

Consultas: Das 4 as 6 horc;. Prof, Fernando Paulino Médico. ao Instituto Fernandes
Dr. MUSSI. CLr:l\ICA MÉDICA . 101. H�sI�encla: Fone, 3.422

.

Hesidência: Rua Esteves' Jü- Interno por 8 anos do Serviço Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Das 15 às 18 horas - Dra, -GONSULTAS das 10 - 18 ho-

I
Telefone: 2.692, Rua: Blumenau n. 71. mor, 45. Tel. 2812. de Cirurgia z'a1'. Permatta e Mário Ofin to. -

MUSSI raso

I
------ DOENÇAS DO APARELHO DI-

.

Prof. Pedro de Moura no Rio de Janeiro. Ex-médico es-

R idência i Avenida Trom- Rua 'I'irudente 9 - Fone 8415 MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO Estagio por 1 ano na "Mater. tagiário .do Serviço de PediatriaeSI •

CANTrçAO TO'\fAGO E DUODENO ALER- nidade _ Escola" do Hosjri ta] do Ipase (prof. Luizpowsky, 84.
DR. JOSÉ TAVARES

MÉDICI)

,

mA-DERMATOLOGIA E CLT- PARAISO Prof. Otávio Rodrigues Lima To.rres Barboza) no, Rio de Ja-
DR. SAMUEL FONSECA IRACEMA CI.rNICA DE CRIANÇAS

NICA GERAL MÉDICO Interno por 2 «no do Pronto ,nelro,.Operações - Doenças de Se· Socorro Pediatra do Hospital de Cari-Diagnostico -, Trato. Clinico MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica, de Adultos. _ x _ dade. Médico escolar do Centro
e Cirurgico das Doenças e Afec- MENTAIS - CLINICA, GERAL Doenças Internas CLINICA Curso de Especialização no OPERAÇÕES I

de Saúde de Florianópolis. Pedia-ções de Adultos e Crianças., I Dr Selviço Nacional de Doen- CORAÇAO - FIGADO - RINS de Hospital dos Servid<Jres do Es- CLINICA DE ADULTr] tra da Assistencia Médico _ So-Pediatria - Ortopedia -

ças Mentais.

I
- INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS NARIZ tado.

.

DOENÇAS DE SENHORAS cial da Armada.
Traumatologia - Cinecologia -I Chefe do Ambulatório de ,Higie- Tratamen.o moderno da SIFILlS E GARGANTA (Serviço do Prof. Mariano de CONSULTAS: No Hospital de

-

Tisiologia - Endocrinologia - ne Mental \ ConQultório - Rua 'l'iradentes, DO- Andrade) Caridade, d" t'd 8 à --X--Obstetrícia ! Psiquiatra do Hospital - 19. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhã no 10.
lanamen e as

.
s

ICuras de emagrecimen'tos e Colônia Sant'An_a ,', HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI- Ho.spital de Caridade, No consultório,. à Rua João Consultório, Rua Tte. Silveiraengorde.
.

! Conyulsoterll:pla pelo
, el�tro- As 13 as 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis I A tarde das 1680 hs em dian- Pinto nr. 16 (lo andar) n.15 10. and .

Doenças da Velhice. c�oque e c;ardlaz?l. In�uIlll( ,ez:a-. Tel.: Cons ..
- 3.4;5 - Res. - Possue a CLINICA os APARE- te no consultório á Rua

NUnesj Diariamente das 10 às 12 e das

I
Das 14 as '16 horas.ALTA CIRURGIA pUI. MalarlOterapla. PSlcoteraP.la. 2.276 - Flol'lanópohs. , LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esquina de Tira- 14 às 16 horas.- Residência: R. Tte. SilveiraCIRURGIA PLASTICA: Este- CONSULTAS: 're�ças e QUIn- TRATAMENTO das DOENNOAS 'dentes Te1276' RESIDENCIA: _ Rt.a Duarte S/No Esq. Padre Roma.tica e Reparadora. tas da� 15 às 16 horas. Sabado DR. JÚLIO DQIN I da ESPECIALIDADE I Residencia rua Presidente Shutel, 129 _ Florianópolis. Tel. 2530Consultório: Rua Fernando (manha)

. .. VIEIRA I Consultas _ pela manhã no
I
Coutinho 44.

Machad�, 6 - 1°. and�r. ,I Rua Amta qal'lbaldl, esquiua
MÉDICO HOSPITAL, _

HorarlO' das 14 as 18 hs de General Blttencourt. I .

TAR d 2 I: DR VIDAL
( c t a;s Sábados)

.

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS; A DE - as as. .

ex e o
_ '139 Tel2901 OUVIDOS NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇASPela "m�nha e aos Sabados _..

. TRATAMEwrO E OPERAÇOES I CONSULTORIO - Kua doa Consultório: - Felipe, Schmidt,atendeIa somente com hora mar-
DR ARMANDO 'VALlt- IInfra-Vermelho _ Nebullzação _ ILHEOS nO 2 38.

.

cada. •
. Ultra-So:"l RESIDENCIA - Felipe Seh- CONSULTAS -Das 4 ali 6DR. INGRETTO RIO DE ASSIS (Tratameuto de sinusite lem

jl1Jidt
nQ ....13 Tel. 2366 horas.

CIRURGIÃO·DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil operação) Residência: Tenente
Clinica - Cirurgia - Protese da Assistência Municipal e. HOI· Anglo-retinoscopla - Receita de ,DR. ANTON!O MONIZ ,130 FONE - 8.166.

Dentária ,pitaI de Caridade OcuIos - Moderno equipamento DE ARAGAO
'

Raios X e Infra-Vervelho ,CLiNICA MÊDICA DE CRIAN- de Oto-RinnOOlarEIUstltaOdIOol:)la, (único
CIRURGIA TREUl\.IATOLOGIA

DR. ANTONIO BATISTA
Consultól'io e Residência: Rua: ÇAS E ADULTOS

JUNIORFernando Machado 6. I
- Alergia - Horário das 9 às 12 hora. e OrtopedIa

Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consultório: João Pinto, 18.
Consultas: das 8,00 ás 11;80 IChado, 7 - Consultas das Ui àa Consultório: - Rua Vitor lIel- Das 15 às 17 diàriamente.

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas reles 22 - Fone 2676. Menos aos Sábados
Exclusivamente com hora mar- Res;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 Res: Bncaiuva 185.

cada. )hp,rme, 5 - Fone: 8783 Fone 2421. Fone: - 2,714.

I
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o ESTADO !Navio-Molor «Carl Hoepcken
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ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel, 3022
- Cx, Postal' 1MI.
Diretor: RUBEN" A. RAMOS.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí,
mos, apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastiã.o, Ilha Bela, Ubatuba não
prej-udic.,arã.o o horário de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA- VOLTA

Itajaí Rio Santos

Gerente: DOMINGOS F. DJi
AQUINO

Representantes:
Representações A, S. L- ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

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

andar sala 612 - São Paulo.

Fpolis

Para o mês de Janeiro e Fevereiro
ASSINATURAS
Nl CII:9ltal IDA VOLTA

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

No Interior
Ano ......... .. .... Cr' 2�O,OO
Semestre ••........•.. Cr$110,00
Anúncio mediante rontráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos.
A direção não se responsabí lízu

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2'

Santos
5/2

17/2

�1 eu MAl,cAI) D,OIla'.. 34J.. L••nd.1
1
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:0'...... ,,0'" FONtS,. uu Goa CtlaaPNle,LUI

CURITlU' .�,
'

' rWGMMA, PROSElllIAa .......... I'IoIIAH&INFOHMAÇÕES
UTEIS

Raios 'X
moderna e completa para qualquer exame

radiológico;
Radiógrat1a8 e radíoseoptas,
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (coleclstngrafía),
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpirigografia com insufla.

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta-'

ção dO parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Rua' Frei Caneca 122

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS DR. CLARNO G.

VIEIRA GALLETTI
Silveira,

- ADVOGADO - - ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaf Rua Vitor Meireles, 60.
Santa Catarina. FONE: 2.468 "

- Florianópolis ."...

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA DR. JOSÉ'M. CARVAI.HO

REIS
ADVOGADO

CLINICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

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

12.

ADVOGADO
Escri tól'io e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
,Telefol)e: 8346.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A FEDERACÃO RIOGRANDENSE SERA'
1

REPRESENTADA NO CAMPEONATO
BRASILEIRO PELO RENNER,

CAMPEÃO DE 1954

Florianópolis, Sábado, 26 de Fevereiro de 1955

HISTORIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

. Ten. M. Gomes
CAPITULO XX.��,;,�'

PORTO ALEGRE, 25 (V. o fato de não haver o clube
A.) - Os jogadores do In- 'colorado atendido à convo- ADMINI�TRAÇÃO x C.F.O.

ternacional, Salvador, Ore- cação de quatro de seus Os esgr-imistas cap. Gilberto da Silva, sub-tenentes
co, Florindo e Bodinho, não atletas, que deveriam acom- Manoel Gomes e Irací Francisco da Silva, do quadro de
se apresentaram ao treina- panhar a representação do Administração da Polícia Militar, formam uma equipe a

dor do selecionado gaúcho, Rio Grande do Sul, que con- qual dão a denominação - EQUIPE ADMINISTRAÇÃO
Selviro Rodrigues. Sôbre o correrá ao Campeonato Bra-

_ e lançam um desafio aos alunos do Curso de Forma-
assunto a Federação Rio- sileiro de Futebol. ção de Oficiais, para, em equipe de tres atiradores, bate-
grandense de Futebol dis-

rem-se em florete e espada.
tribuiu nota oficial solíci- NOTA OFICIAL' Aceito o desafio pelos rapazes do C.F.O., teve lugar
tan do o comparecimento o encontro no dia 28 de novembro.
desses jogadores. Nem mes- O Internacional distri- Na primeira prova, de florete, coube a vitória á equí-
mo assim, os mesmos se buiu nota oficial esclare-

pe do C.F.O., de 5 x 4, e vitoriosa a equipe Administra
apresentaram. cendo a questão, informan-

ção na segunda prova, de espada, de 5 x 3. Somados os

Em razão disso, o presí- do no seu tópico n. 8, que, totais de vitórias nas duas provas feitas, venceu a equi
dente da Federação Rio- "de qualquer forma, assume pe Administração, com 9 pontos contra 8.
g rarudense resolveu, "adre- desde já, perante o mundo No dia 30 de dezembro, desafiada que foi a equipe
ferendum" da diretoria, de� esportivo gaúcho, a mais Administração para uma "revanche", bateram-se nova

signar o Renner, campeão ampla responsabilidade pe- mente, em florete e espada, com os seguintes resultados:
gancho de 1954, para repre- la possivel ausência dos

_ em florete, vencedora a equipe C.F.O., de 5 x 4;
sentar oficialmente o Rio seus jogadores." da seleção, _ em espada, vencedora a equipe Administração,
Frande do Sul, no Campeo- e tranquiliza. �os mes:nos de 5 x 4.

'

nato Brasileiro de Futebol, quanto a possiveis penalida- . Conforme se vê, houve empate, e para decidir, con

podendo, se entender ne- des contra êles, pois, se cul- forme prescreve o Regulamento Internacional para Com
cessá rio, para maior efici- pados existem, se-lo-ão por petições de Esgrima, recorrido foi á contagem de toques
Grande do Sul, no Campeo- certo os encarregados da recebidos, saindo-se vencedora a equipe Administração
técnico designado indicar convocação, que sómente a

com 56 pontos contra 57.
atletas de outras associa- 16 do corrente, fizeram che- As equipes estavam assim constituidas :

ções filiadas. gar ao Internacional o do-
_ equipe ADMINISTRAÇÃO - cap. Gilberto da

Além dos jogadores do cumento oficial a respeito, Silva, sub-tens. Manoel Gomes e Irací Francisco da
Renner, foram chamados, a êsses é que terão, por cer- Silva;
também, Raul, do Floriano,

I
to, de ser responsahilizados, _ equipe C.F.O. - Carlos H'LlgO de Souza, Carlos

e Marinho, Hexcilio e Pinga,

I
fazendo-nos mesmo crer, de Alcides Lauth e Newton Lemos do Prado.

do Nacional. . certo modo, que houve uma
,

Acham-se '''praticamente premeditação no sentido de c �'r�, -�". t"-·'�:.-! ��. .,'; tl ",,!"'!."'�r�.�,,:_, C ':'Ipn�."! ti

rôtas as relações oficiais' evitar ao Internacional e

entre a Federação Riogran- "seus jogadores, a honra de

dense de Futebol e o Inter-
.

servirem ao Rio' Grande

nacional. Deu motivo à ri- I
nessa contingência. (Sport

xa entre as duas entidades, Press).

o Estado"
IEsportivo .

.................................................................................................................... ,..•............., --------------------

o BARRIGA VERDE EM BRUSQUE

Rui Stockler de Souza
A FESTA DE ENCER- fábricas disputaram volei

bol e ciclismo.
Os desportos brusquen

ses se nos revelaram pun-
Convidados pelo profes- jantes. O SESI, graças ao

Sol' Virtolino, dirijlmo-nos poder de coordenação do
ao sn.lão de baile do Pais- professor Virtol ino e o al
sandú, a essa hora já reple- to esprírito de compensão
to, e aí partecipamos da ce- dos diretores das várias in
rrmorua de- encerramento dustrias, triunfou galhar
dos jogos promovidos pelo damente. Nossos parabens
SESI. NA mesa encontra- aos bravos atletas de am

vam-se os chefes. das in- bos os sexos, aos esclareci
dústrias . brusquenses. Sen- dos e progressistas direto
tia-se no ambiente essa res das insdustrias e aos

agradável cordialidade que abenegados e competentes
ali fazia desaparecer quaiS-I' organizadores e treinadores

quer distâncias ou diferen- de todas as provas apresen
ças entre patrões e empre-. tadas.
gados. Grande o número de'
troféus a serem distribui-

RAMENTO DO SESI

O BAILE
dos: bronzes, taças, meda- Seguiu-se um b a i I e.

lhas e faixas. Falou-no- mo- Bem ... o baile foi, do- SESI,
mento o professor Vírtoll- mas os nossos bolonistas
no Schütz, dinâmico organi- (não há intriga nisso) en

zador e coordenador dos jo- quanto jogaram e depois
gos. Ante nós, a seguir, des- que jogaram, não deixaram
filaram atletas de várias em letargo as suas qualida
modalidades: futebol, velei- des de bailarinos; antes, ao

bol, ciclismo, corridas, bo- contrario, exibiram-nas com

Ião, bocha e um grande nú- bastante prodigalidade nos

mero de moças represen-'I salões que com muita cor

.tan do os "fives" de suas dialidade nos recebiam.

PREPARATIVOS DO SELECIONADO
CARIOCA

RIO, 25 (V.A.) - O sele- I dor da FMF, tudo depen
cionado carioca, que in- I dendo, é claro; das condi
tervirá no Campeonato Bra- 'ções físicas dos jogadores.
sileiro .de Futebol, reini-Iciou, ôntem, os preparatí- EMBARQUE A 2 DE
vos. Os jogadores convoca- MARÇO
dos, que tiveram liberdade O embarque da seleção
durante o carnaval, requí- carioca para Recife está
sitados se apresentaram confirmado para o dia 2,de
em São Januárlo, quando

I
março. A equipe metropolí

foi efetuado mais um exer- 'tana atuará em gramados
cício individual, com' bate-Ipernambucanos nos dias 6
bola. . e 9, contra o Náutico, cam-

E' pensamento do treina- peão de 1954, e a seleção
dor Martin Francisco efe- I pernambucana, respectiva
tuar um treino coletivo, nes-,'mcnte. De Recife, o selecio
ta capital, antes do embar- nado da FMF ,deverá ru

que para Recife Possivel-:mar diretamente para Belo
mente amanhã, ainda no Horizonte, onde estreará no

campo do Vasco,' se concre- 'domingo, 13, contra a repre
tize o desejo do seleciona-

I
sen tação de Minas Gerais.

o CAMPEONATO CARIOCA E
SEUS VENCEDORES

Segundo uma estatística,

01Fluminense, dos 48 certames
cariocas de futebol disputa
dos, levantou o maior núme
ro: 15, seguido pelo Flamen

go, com 12; Vasco com 8 e

com menor número Botafo

go, América, Bangú, Paysan
dú e São Cristóvão.

Eis a relação dos vencedo-
res:

1906 - Fluminense F. C.
1907 - Não houve

1908 - Fulminense F. C.
1910 - Botafogo F. C.
1911 - Fluminense F. C.
1912 - Paisandú A, C.
1913 - América F. C.
1914 - C. R. Flamengo
1915 - C, R. Flamengo
1916 - América F. C.
1917 - Flumlnense F. C;
1913 - F'luminense F. C.

1919 - Fluminense F. C,
1920 - C, R. Flamengo
1921 - C. R. Flamengo
1922 - América F. C.
1923 - C.R. Vasco da Gama
1924 - Fluminense F. C.

1925 - C. R. Flamengo
1926 - São Cristóvão
1927 - C. R., Flamengo
1928 - América F. C.

1929 - C,R.-Vasco da Gama
1930 - Botafogo F. C,
1931 - América F. C.
1932 - Botafogo F. C.
1933 - Bangú A, C.

1934 - C.R. Vasco da Gama
1935 - América F. C.
1D36 - Fluminense F. C.

1937 - Fluminense F. C.
1938 - Fluminense F. C.
1939 - C. R. Flamengo
1940 - Fiuminense F. C.
194L - Fluminense F. C,
1942 - C, R. Flamengo
194.3 - C. R. Flamengo
1944 - C. R. Flarríengo
1945 - C,R. Vasco da Gama
1946 - Fluminense F. C. I1947 - C,R. Vasco da Gama Encerra-se, amanhã, o

1948 - C. R. Botafogo Campeonato Carioca de Fu-

1949 - C.R. Vasco da Gama teboI correspondente ao ano

1950 - C,R. Vasco da Gama passado. Jogarão Flamengo
1951 - Fluminense F. C. e Bangú, prélío que está des-
1952 - C.R. Vasco da Gama
1953 - C. R. Flamengo
1954 - C. R. Flamengo,

o GAUCHO SALVADOR CUSTOU AO
PENAROL QUASI DOIS MIL.HÕES

. DE CRUZEIROS

Somando as diversas fa
ses da transação. chegare
mos aproximadamente à
casa dos 2 milhões de cru

zeiros, o preço total do ates
tado liberatório do notável
médio Salvador.

PôRTO ALEGRE, 25 -' pêsos (Cr$ 430.000,00), e a

Depois de várias marchas e '21 de abril, o Penarol deve
contra-marchas, foi vendi- I rá disputar uma partida em

do o "passe" do centro mé- Pôrto Alegre, com a renda
.d io Salvador" do Internacio- total para o vice-campeão
ral, ao Penarul, "de Monte- gaúcho de 1954.
vidéu.

Os colorados receberão
nada mais, nada menos que
50.000 pêsos Cr.$ " .

1.075.000,00), à vista. Dis
putará o Internacional um

jôgo em Montevidéu, onde
deverá receber mais 20.000

INTERESSAaSE PELA RENOVACAO DOS
,

CONTRATOS DE WALDIRr MÁRIO E
OS�AS, O 1�/lB!TUBA

I As 8 horas.

---"'--------------------,- George Sajiders - Patrí-

V. a' r I· a '5
da

��:�JE�i��A DA
No programa:
Paisagens do Brasil, Nac.

Preços: 6,20' - 3,50
- Oréco e Odorico, va-

•

nato Brasileiro de Futebol Imp. até 18 anos.
leres de destaque elo "soccer" de agora para o futuro será Finalmente amanhã em
gaucho, integrantes do In- disputada a partir do dia I todos os cinemas da Capi
ternacional, de Pôrto Alegre, Lo de de�embl:o do� anos

[talo,
melhor filme de

são os jogadores .que se en- pares e fmdara em Janeiro "Pituca"
contram nas cogitações do do ano seguinte. . . "Carnaval . em Marte"
Vasco, do Rio.' Para tratar

junto aos mentores do ex- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
campeão gaúcho esteve em

Porto Alegre, o médio Pauli

nho, antigo' defensor colo
rado e hoje figura de realce
do time carioca. Cinemascope

Possibilidade do Caxias
jogar nesla Capital antes de

enfrenfar o Ferroviário
Propala-se nos circulos li- êste consiga eliminar ama

gados ao esporte elo balipo-' nhá o Cruzeiro, de Joaçaba,
do ser possível que a equipe Se tal suceder, não tenha

do Caxias, de Joinville, a- mos dúvida que tal exibição
pontada como virtual campeã levará ao estádio da Federa

do Estado, venha a realizar' ção Catarinense de Futebol

um amistoso noturno nesta uma das maiores e entusias

Capital, ele passagem para ticas assistências.
o sul do Estado, onde joga
ria com o Ferroviário, caso Vamos esperar.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL DE 1954

..

Frente a frente, amanhã,
gauchos e cearenses

'''''''l!',��
Será reiniciado, amanhã, o

.

rão protagonistas as repre

Campeonato Brasileiro de I sentações do Rio Grande do

Futebol de 1954, interromPi-I Sul e do Ceará, devendo a

do para dar lugar ao prepa-
ro da seleção brasileira que

I
partida ser efetuada no es

disputou o último Campeo- tádio do Pacaembú, em São
nato Mundial, na Suiça. Se- Paulo.

NA PONTA DO CERTAME PARANAENSE
O FERROVIÁRIO

.

CURITIBA, 25 - O Cam-j40 lugar - Água Verde, 4
peonato Paranaense de Fu- p. p.; 50 lugar - Monte
tebol em seu terceiro turno, Alegre e Atlético, 5 p. p.
teve apenas a realização de
uma peleja no fim de serna- . A PRóXIMA RODADA.
na decorrido. Neste jôgo, o

C. A. Paranaense teve as

suas esperanças .em rela
ção ao cétro dessa fase
completamente diluídas
quando se viu batido pelo
Agua Verde por 3 a 2.
A situação dos clubes no

terceiro turno é a seguin
te: 10 lugar - Ferroviário,
2 p. p.; 20 lugar - Curiti
ba e Jacarêzinho, 3 p. p.;

A próxima rodada, pe
núltima do terceiro turno,
apresentará dois interes
santes espetáculos. Num dê
les, Curitiba e Jacarêzinho,
dois dos vice-líderes, esta
tão espenhados, e no outro,
o Ferroviário, campeão de
53" e líder absoluto, se em

penhará com o Água Verde,
que vem de brilhante triun
fo.

AMANHA; FLAMENGO X BANGU',
ENCERRANDO O CERTAME· CARIOCA

pertando muito pouco inte
rêsse, visto ser .i á conhecido
o Campeão que é o rubró
negro e o vice-campeão que
é o América.

o ESTADO

, I

CIN,E SAO JOSE'
As 3 - 7,30 - 9,30 hs.
Vittorio Gassman - Glo

da Grahame em:

MURALHAS DA

ESPERANÇA
No programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

As 4,30
Johnny

- 8 horas.

Weyssemuller -

,em:

O TIGRE SAGRADO
No programa:
Atual. Atlan. n. 55 x 6.

Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
.Imp. até 10 anos.

As 8 horas.
Daniel Gelin - em:

VIVAMOS HOJE
No programa:
Bandeirante na Tela. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.

10) Noticias da Semana.
10. 55 x 6. Nac.
20) JUSTIÇA A BALA

Com: Johnny Mac Brown
30) KALAPALOS
40) ZOMBlES DA E&�

TRATOSFERA 11/12. Eps.
Preços: 6,20 - 3,50.
Censura até 10 anos.

(7Lf)l2l�
Es'r�Uo

As 5 - 8,30 horas.

Johnny Weiseemuller
em:

O TIGRE"SAGRADO
No programa:
Atual. Atlan, N°. 55 x 6.

Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Censura até 10 anos.

- O centro-médio Ruari

nho, do Botafogo, estâ pro

penso a deixar o foot-ball

carioca, retornando a Porto

Alegre para ingressar possi
velmente no Grêmio Porto

Alegrense,

OS MAIORES FILMES DA HISTÓRIA DO CINEMA TO
DOS ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERÃO ÁPRE
SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRÓXIMO
MÊS DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU
RAÇÃO, NO CINE RITZ, DO FABULOSo' .:

CINEMAiCOPE
DISPENSA O USO DE ÓCUl.OS ESPECIAIS

Restaurante Napoli'
..

RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul- do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores Viajantes.

tlético Clube comunicou que 1';0, zilgueiro central e Oséas,
\se interessa pela renovação centro médi,o,
---.

- O técnico uruguaio On
díno Vieira, segundo se in

forma, está sendo pretendido
p610 Nacional de Montevidéu,
que deseja o retorno do po

pular coach. Há mais de 10

anos que Ondino Vieira está
radicl1cto 110 Brasil, dirigindo

Em ofício (]ii if,. .tdo á F.C,F , '<10:; contrutos dos jogadores rom f'i:;; neia equipes bra
a diretoria do Imbituba A- Waldir, centro-avante; Má- sileiras,

- Fala-se que o Campeo-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 26 de Fevereiro de 1955 3

Transcorreu ôntem o ani·lversár!o natalício, do jovem
Sidney Carlos Pacheco, a·

plicado aluno do Instituto
"Dias Velho", filho do nos-

30 correligionário Carlos
Wenceslau Pacheco, capitão
da Reserva da Policia Mili·
tar e de sua exma. esposa
d�. Norma Ramos Pacheco.
Por tão auspiciosa .data,

o aniversariante foi alvo LONDRES, 24 (U. P.) . As declaracões do titular

de significativa homena., O 'primeiro ministro, sr. i britânico fora�1 lidas na Câ
Winston Churchill, declarou

I'
mara dos Comuns, no mogens.

"O ESTADO" embora que a Inglaterra dará seu mento em que delegados dos

tardiamente felicita ao jo- apoio aó apelo do Kremlim, Estados Unidos, da Inglater
vem aniversariante. 'em .ravor do desarmamento, ra, Rússia, França e Canadá

fazendo votos para que' a se preparam, em Londres,
conferencia, a ter início sex- para uma conferência sobre
ta-feira nesta capital, seja o desarmamento. Churchill

_ sr. Cél. Trogilio Anto- coroada de êxito. respondeu a uma interpela-
n io de Mello, da Reserva Mais adiante, o sr. Chur- ção do deputado trabalhista

chill acentuou que as poten- Hughes o qual indagou qualRemunerada da Polícia Mi-
cías ocidentais aguardam um seria a posição britânica falitar e Delegado da Ordem

Política e Social do 'Esta- pronunciamento decisivo do ce às propostas russas em

sr. Andreí Gromyko, delega- torno' do assunto. Churchilldo j.
elo soviético, cujas propos- explicou que tais propostas,- sra. Raquél Ramos da
tas, se forem claras e con- irradiadas ele' Moscou, nãoSilva, viúva do saudoso

conterrâeno "sr. Desembar- eretas, contarão com as sin�-I fOl:am enviadas aos aliados

zador Pedro Silva, e geni- patías gerais. ._a_t_e_a_g_o_ra_._' _

tora dõ sr. dr. Aderbal (

Ramos da Silva, Diretor-
presidente da firma Carlos
Hoepcke SIA Industria e

Comêrcíoj lUllI
- menina Heloisa, estre-'

mosa f ilhinha do sr, De
sembargador Arno Pedro
Hoeschl e sua exma. esposa
d. Hilda da Silva Hoeschl;

sta. Norma Silva Ba-

&a!

..................................................................J
I

'

:
I Zury �a(!bado, e... '

•

.......... ACONTfCIMfNTOS SOCIAIS
............�_.••••I .....................

"

ANIVERSÁRIOSCarnaval que, passou'
Não era POSS,ível serel� mais

I
eh.erem, Vaniria Gomes.e seu

movimentadas as folias de nOIVO sr. Vitor Adanrní. O

Momo, durante as quatro Presidente do Lira, dr. Bul
noites de Carnaval. cão, era o maior. O casal
Os foliões do Clube da Co- Fernando Viégas numa ale

Una - Lira Tenis Clube, não gría contagíante: a sra. Vié

podiam estar com maior aní- gas usou uma fantasia de

mação, decorrendo tudo num gato, que foi um sucesso. Te

ambiente de contagiante

ale-I
reza Fialho uma gatinha

gria. muito animada, e que gata
Ao som do grande samba hem? .. O sr. e a sra. dr. CeI.,

RECORDAR, que deixou sau- so Ramos Filho, muito aní

dades para muita gente, os mados, O sr. e a sra. Coman

cordões se movimentavam dante Brandíní i-sra. Brandi

num ritmo alegre. Na noite ni numa luxuosa fantasia de

de segunda-feira' o Lira ele- Palhaço. Sr. e sra. oíntra:
geu Sua Magestade "Rainha sra, Cintra, dona de belo

do Carnaval de 1955" a se- porte e beleza, apresentou
nhorita Miriam Nóbrega, - três lindas fantasias. Eliza

elegendo, também, a moça beth pallotti, moça bonita.
mais carnavalesca da noite, que caiu no Carnaval com to

que foi a senhorinha Nice Fa- da alegria. Terezinha Pedro

ria, uma das dez mais ele- sa brincou muito mas sempre

gantes, que se apresentou, com muita classe. O sr. e sra,

sem medo da "crítica", com Saraiva dançaram muito. O

uma fantasia de gato, em ve- casal Fernando Faria estava

ludo preto. Bem merecido foi animado. Regina Augusta
o título de Rainha à senho- Bulcão Viana, moreninha bo

rita Miriam, pois não é só nita, brincou de Tirolêsa. Va

uma garota bonita, como lescka Viégas a Rainha do Li

também, uma grande foliã. ra, numa luxuosa fantasia de

Não podemos deixar de re- Pierrot, estava linda. Sr., e
gístrar a presença dos gran- sra, dr. Orlando Goeldner nu

des foliões que estavam no ma alegria intensa. <? dr. Díb
Lira. Num canto do salão, Cherem não cheíróf 'lança
numa turma muito animada perfume,- mas bebeu bons

que dançava e cantava numa uisques. Celeste Maes, Lín

alegria sem fim, estava o doya Livramento, dançaram
Prefeito da Cidade e outros numa alegria sem fim. O

mais, moças bonitas e muito ponto alto da última noite de

uisque; esta turma era o Carnaval foi a presença do

Clube do Penahsco, nas pes- sr. e sra. Irineu Bornhausen,
soas do sr. e sra. dr. Osmar em companhia",dos casais sr.

Cunha, digno Prefeito da Ci- Álvaro Bocaíuva Catão, sra.

dade, sr. e sra. Luiz Fiuza Li- Lourdes Catão, que é uma

ma, sr. e sra. dr. David Fer- das dez elegantes do Rio de
reira Lima, sr. e sra. dr. Ne- Janeiro, bonita e elegante.
rêu Ramos Filho, sr. desern- Luiz Fernando Sêco; dr. Vol
bargador Pedrosa e senhora, ney Collaço de Oliveira, a

sr. e sra. Wilson Moura, sr. e sra. Oliveira Bornhausen Sê

sra. dr. Fúlvio Vieira, senho- co e Catão foram figuras que
rita Eliana Cabral em com- brflharam nesta noite cama

panhia de seu noivo Newton valesca.

FAZEM ANOS, HOJE:

SIDNEY CARLOS
PACHECO

---0--

Soneto
ZIVÉR MANTILL IUTTA

Que noite fria, meu amor l Lá fora
a chuva bate forte no telhado,
e o vento ruge e ulva e geme e chora,
enquanto ã rua eu fito desolado ... mos

sta, Maria Thereza
Meu coração, ansioso e triste, agora
recorda toda a cena do passado:
- a sala, o rádio, a tua voz sonora,
o teu olhor no meu olhar pousado.

Prauno;
- menina Regina Glória,

filha do sr. Adalberto A.
Ataíde

'

Quanta tristeza e quanta desventura:'
Tanta falta me fazem teus abraços ...
Ah: que insatisfação imensa e louca!

- sta. Jacira
Paula;
- sta, Marilia Boiteux

Maria de

Piazza, diléta e encantado
l'a filhinha do sr. Luiz Boi
teux Piazza;
- sra. Hilda Luz, ,esposa

do sr. Eduardo Luz, geren-'
te da Knott S. A.;

- sra. Nedda Nabuco de
Freitas Lima, esposa do sr.

Major Edison Machado Li
ma, do Exérr,ito Nacional.

Realiza-se hoje,. ás .10 horas, n.a l:e�idência �� .si··1 l.il' 1,,"'" :, :' �,' liClodomiro Neves PIZal11, alto funClOnarlO �os �olIelOs "i" ,,<lJi
'i--

U ;

•

Telégrafos, e de sua exma. esposa d. Angelma Fllomeno Preceito do OlaPizani, o enlace matrimonial de sua graCiosa e gentil fi-I' .

lha senhorita Reinalda, com o sr.
'

Hélio da Luz Rosa,. ABRAÇO DE TAMANDUÁ
funcionário do �anco do Bra�il � f.ilho do sr. João Teixei-I As mãos de doentes, con
ra da Rosa JUl1lor, alto funclOnarIO do Tesouro do

Esta-I valescentes ou simples "por
do e de sua exma. esposa d. Olga Luz Rosa. . tadol�es de germes'" podem

Famílias, de grande pl'ojeção na sociedade local o estar contaminadas por mi
áto constituirá acontecimento de realce, ao qual com- cróbios patogênicos que ve

parecerá gTande número de fámílias e pessoas grande nham das fossas nasais, da
parecerá grande número de fámilias e pessoas gradas. garganta, da bôca, do intes-

Os atos terão lugar à Rua D. Jaime Câmara n. 54. tino, os quais, pelo "apêrto
O ato civil será' paraninfado, por parte do noivo, de mão", podem passar a ou

pelos seus genitores, e por parte da noiva pelo sr. Wer- tras pessoas.
Ue!' Muller e sua exma. esposa d. 'Dalva Maria Pizani Livre.se de doenças,Muller. \ abolindo o "apêrto de

O áto l'eiigioso, que será abençoado pelo Rev. Jonas mão", principalm�n.te.
Holanda de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana ln- em época de epidemia.
dependente, será paraninfado, por púte do noivo, pelo - SNES.
dr. H lU'i Gomes Mendonça esta. Hedi Rosa; e, por parte
da noiva, pelo dr. Norberto Czernay esta. Heli Rosa.

. Aos nubentes e
l

exmas. famílias as felicitações de
O ESTADO.

E penso com saudade e com ternura
na morna intimidade dos teus braços,
na doce tepidez da tua boca ...

'-0-

ENLACE PIZANI - LUZ ROSA

26 DE FEVEREIRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

- em 1.634, surgiu diante da Paraíba, a esquadra
holandeza de Lichthardt, Com tropas de desem

barque comandadas por van Schloppe;
em 1.676, faleceu em Lisboa o escritor carioca

Diogo Gomes Carneiro, que' foi cronista-mór
dos Estados do Brasil;
em 1.717, por patente-régia, foi nomeado 'D. Pe
dro de Almeida, Conde de Assumar, para o cargo
de Governador da Capital de São Paulo e Minas

Gerais; , _

em 1.726, em Lisbôa, faleceu Sebastião de Cas
tro Caldas, que foi Governador e Capitão-gene
ral do Rio de Janeiro e de Pernambuco;'

,

em 1.808, continuando viagem para o Rio de

Ja-Ineiro, partiram da Bahia a R�inha D. Maria I e R.
o Príncipe Regente D. João, depois D. João VI, ------P-A--R-T-I-C-·I P A' C A- Oa bordo da frota portuguesa que aH chegara a

.

- ;� 1.826, a esquadra argentina do Almirante i'fl 'j

;a!�;':;:r�:'�:s�"··i ,! � �:�. i���;:�:r�:i6:�;:�
Brown atacou a Colonia do Sacramento, defendi-

e Moellmalln.
da pelo General Manoel Jorg'e Rodrigues, mais

Chams Salum José
tard-e- Barão de Taquari;

tem o prazer de partici-' tem o prazer de partici-
em 1.883, o Coronél Manoel, Pinto de Lemos, Vi-

par aos parentes e pessoas' par aos parentes e pessoasce-presidente da Provincia de Santa Catarina,
t I d I

-

t tde suas relações o con rato e suas re açoes o con ra o
em exerci cio, convidou todas as Autoridades para 1 d t d tde casamento de ·sua fi hal, e .casamen o e .seu ne.orecepcionarem, no dia imediato, o novo Presiden-

Maria Helena com o sr.; Odm com a senhonta Mana
te, Dr. Teod ureto Carlos de Faria Souto;

Odin M. Batista. 'Helena José.
- em 1.8\:Jl" o Congresso Nacional elegeu Presidente

H 1
-

Maria e ena
da República o Marechal Manoel Deodoro da

Fonseca, com 129 votos, figurando em segundo
lugar o' dr. Prudente José de Morais, com 97 vo

tos. Para Vice-presidente o Marechal Floriano
Peixoto, com 153 votos, sendo ainda votados os

A lmirante Eduardo Wanderkolk, dr. Prudente
de Morais, Coronél Pirag'ipe, General Almeida
Barreto e outros mais;

,

- em 1.903, em Florianópolis, foi distribuido'o pri�
meiro número do orgão de propaganda anti-
,clerical "A Verdade". Já no ano anteroior havia CONCERTOS DE MOTORES A OI,EO CRÚ E

circulado "A Verdade", sendo um dos redatores o MAQUINAS A VAPORES , .

Pn dl'e Mimfredo Leite; Rua - São José (nas proximida.des do Balneal'lo)
'. 'Aildi'é Nilo Tadaseo (Ponta do Leal, no ESTR�ITO.

y
I
PRESTIGIEMOS O TURIS· 'ser livre e é democrata

MO URUGUAIO 1100%. Então Peron quis
O Uruguai é um país de castigar e 'castigou econo

organização primorosa. Não micamente o pequeno' gran
se lhe faz favor em julga-lo de país. Hoje para um ar

como a Suissa americana. geritino ir ao' Urugua.í - o

Pequeno, sem muitas rique- que era quase como quem ia
zas no solo, sem grandes in- do Il.io a Niterói -, preci
dústrías, o Uruguai tem na sa autorização especial do
sua principal indústria o . próprio Presidente Ditador.
turismo ao qual dispensa O Uruguai sofre economi
tôda sua atenção e possui camente as sanções, mas

organismo de primeira. não se entregou.
A maior parte _

da renda Como precisa vender tu-
turística que o país amigo rismo como nós precisamos
arrecadava provinha da Ar- vender café, o Uruguai vem
gentina. Pelas proximidades, intensificando a sua propa
era intenso o movimento en- 'gandfl, 'bem feita, 'bem oríen
tre os dois países vizinhos. ta da é bom f'rlzar, em ou

No fim de semana não se tros países sobretudo no

contavam os argentinos que Brasil.
VIajavam para o Uruguai. Nós brasi leiros que so

Muitos argentinos de posses

I
mos recebidos no Uruguai

tinham suas Casas de vera- como irmãos, onde encon

neio no país limítrofe. As I tramos muita cordialidade,
viagens aéreas entre as

I
onde temos muito que apren

duas capitais .eram �_ tôda a der,. ond� existem for�?sashora pelos hidroaviões. Os praias, festas magn íficas,
navios circulavam a miúdo hotéis de primeiríssima, jô
levando e trazendo gente, go para. quem gosta de sua

entrecruzando as frontei- fêzinha no pano verde, de
ras amigas dos dois povos veríamos prestigiar o Uru

amigos. guaí indo até lá, ajudando
Mas o govêrno ditorial de - quando estivermos dis

Peron quis sufocar a im- postos a ir ao' exterior em

prensa livre do Uruguai, ção - a esta grande demo
Faziam-lhe mal as crítica çoã - a esta grande demo
livres de um povo que sabe cracia, a poder continuar

com sua imprensa, e seu

rádio livres, críticando

quem desejar inclusive a

nós mesmos. Não significa
isso .que sejamos inimigos
do povo argentino, muito
pelo contrário, estimamo
lo bastante e lá temos gran
des amigos. Apenas acha
mos que o argentino tem no

momento o govêrno que não
merece ...

�, Grandioso Carnaval !

CARRO DOS "TENENTES"

ESPERAM�SE MUDANÇAS NOS
GOVERNOS DA HUNGRIA E RUMANIA

A C I T E
Agência

de

Pu blicida'de
,

.... P-'.....
WI.rlaa6,.U.
luta CUUIU

HOJE NO PASSADO

Aos nossos assi·
RaDtes-da Capital-
Comunicamos aos nossos

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

gação, será suspensa,
A Gerência

Aluga-·se·.
Aluga-se uma Casa recém

cunstruida à Avenida Mau
ro Ramos.
Tratar com a proprietára

ii Avenida Hercíllo'" Luz,
192.

P A R.T I C I P A C A O
,

AUGUSTO LIVRAMENTO E SRA.
VVA. MALVINA RODRIGUES BITTENCOURT
Têm o prazer de, participai' aos parentes e amigos

ó contrato' de casamento de seus filhos
URÂNIA E ' VOLDORY

Urânia e Yoldory
noivos

Florianópolis, 15-2-955

Junior, 120 Av. Mauro Ramos, 64Esteves

e

Odin
Noivos

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1955.

SÃO JOSE'
OFICINA l\:IECANICA E SERlitET�HERIA

na

.lUX. TRAT. SlflLlS

IMPUREZAS DO SANGUE?
{:I

fLlXIR Df H06UtlHA

PRECISA-SE
Precisa-se um (a) que tenha pratica de contabilida

de correspondEmcia e serviços gerais de escritório.
Ofeitas de próprio punho indicando idade, estado civil
e fontes de referencias para caixa postal 73. Sigilo abso
to.

CASA
Casal sem filhos precisa

alu-gar casa no centro.

Informações para' Caixa
Postal 461.

AV-ENT,URAS DO

II

'�'
ZE-MUTRETA ..J :: I
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o ESTADO Florianópolis, Sábado, 26 de Fevereiro de 1955
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Escola Técnica de Comércio Cóm a Biblia na Mão
Senna Pereira _- :1�,,--i)_ ,=:._ , '

,«Ho' teDílCulo))ESTREITO FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA
EDITAL DE MATRICULA

SÁBADO, 26 DE FEVEREIRO
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abun

dância. (João 10:10). Recusais vir a mim para terdes
vida. (João 5:40). Ler Jôão 10:7-11.

No seu esfôrço para combater a tuberculose, os go
vernos em muitas partes do mundo civilizado, propor
cionam ao povo a oportunidade de se fazerem exami

nar, de graça, pelo raio X. O Povo é concitado a procu
rar os postos de higiene e se utilizar dêste recurso da ci
ência. No entanto, alguns se recusam, temendo que o raio
X possa revelar que estão atacados pela doença. Recei
ando enfrentar a realidade, muitos adiam a descoberta
da verdade e diminuem a possibilidade de cura.

CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE O pecado está arraigado e é odioso. Todos nós so-

A matrícula na la. série do curso Técnico de Contabi- fremos disto. Temos um recurso para sermos curados,
lidade será concedida aos candidatos que, além de outros isto é, confessá-lo francamente e trazê-lo à Cristo, nosso
documentos, apresentarem diploma, certificado ou certidão Salvador, para receber dêle o poder curador, perdoador
dos seguintes 'cursos:

,
e restaurador de nossas almas. Muito frequentemente

1) de conclusão de curso comercial básico temos receio de confessar os nossos pecados. Procuramos
2) de conclusão de curso propedêutico antes, escondê-los da face do Senhor, o que é impossível.
3) de licença ou conclusão de curso ginasial É melhor sempre confessar nossos pecados. "Se con-

4) de conclusão da 4a. ou 5a. séries de curso secundá- fessarmos os nossos pecados, Éle é fiel e justo para per-
rio fundamental

_ doar-nos 'os pecados e purificar-nos de tôda a injusti-
5) de conclusão de curso normal regional ça."
6) de conclusão de curso industrial básico O R A ç Ã O
7) de conclusão de curso de mestria agrícola Ó Salvador, Cristo, ajuda-nos a compreender de que
8) de conclusão de curso complementar (3 anos).

I,natureza
é o pecado e quão terrível é êle aos teus olhos

9) de conclusão de curso de formação das policias mio' e contrário à tua santidade e pureza. Que tenhamos co-
litares (5 anos)

ragem de, francamente, confessar nossos pecados e re-
lO) de conclusão de curso de seminário (4 anos). ceber de ti a vida abundante e triunfante que tens paraEXAMES DE ADMISSAO dar, para honra e glória do Pai Celeste. Amém... "I, ...,:..Inscrição: de I? a 23 de fevereiro. PENSAMENTO PARA O DIA
Realização das provas: 24 e 25 de fevereiro. A confissão franca faz bem à alma.

PROVAS FINAIS DE 2a. EPOCA CHARLES GALLACHER (Austrália)

Tendo em vista o que dispõe a Portaria D. E. C., n. 29,
de 10 de fevereiro de 1954, levo ao conhecimento dos inte
ressados que a matrícula aos cursos Comercial Básico e

Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento de ensino
acha-se aberta do dia 10 a 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho
ras, no Grupo Escolar José Boiteux.

CURSO COMERCIAL BÁSICO
Para matrícula neste curso será exigido o certificado de

aprovação nos exames de admissão realizados na escola ou

expedido por outro estabelecimento de ensino comercial
oficial ou gínásio,

-

Serão realizados nos dias 15 e 16 de feverlero. Os can

didatos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de Ja
neiro.

-/

Chitveiro Perdido--0--

Perdeu-se na segunda feira, nas imediações do
Correio, um chaveiro com 4 chaves. Gratifica-se a pes
.sôa que achou. Entregar nesta Bedação.;

Outros esclarecímentos serão prestados aos interessa
dos todos os dias úteis, no horário das 19 às 21 horas, na
secretaria da escola.

Estreito, 28 de janeiro de 1955.
Osní Paulino da Silva - Diretor.
VISTO:

-

Ivo Reis Montenegro - Inspetor.

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO (NA
CIONAl) EM FlORIANO'POUS, S. C.
TABELA DE PAGAMENTO DO M1J:S DE FEVEREIRO

DE 1955
"

Fevereiro - 24 - Pensionistas, Militares e Provisórias .

Fevereiro - 25 - Pensionistas Civis.
Févereiro - 26 - As Pensionistas que não receberam

nos dias acima.
Fevereiro - 28 - Ministério da Fazenda, Poder Judi-

ciário e Tribunal- de Contas.

Março - 101 - Demais Ministérios.
Março - 2 - Aposentados e Salário-família.
Março - De 3 a 15 - Os que não receberam nos dias

próprios. I

NOTA:, - Os servidores ativos e inativos abrangidos
pelas disposições da Lei, n. 2.354, de 29-11-54 e Decreto n.

36.773, de 17-1-55, (que percebem mensalmente ímportân
eía bruta superior a Cr$ 4.167,00 e inferior a Cr$ 10.000,00),
que não tenham apresentado suas fichas de declaração de
rendimento, para efeito de desconto do Impôsto de Renda
na Fonte, deverão fazê-lo ao Tesoureiro-Auxiliar designado.
sem o que não poderão receber os cheques de pagamento
relativos ao mês de ,fevereiro.

-Delegacia Fiscal elo Tesouro Nacional em Santa Cata
rina, 23 de reveretro de 1955.

Mário Salema Teixeira Coelho

Delegado Fiscal

.
-

Com êSt. ��I,,� V.S.
.h�l�â. limA C!dnt� que

���;ij•••�=-
lhe ..ender.ii )Ul'o' com·,
Pensc.dol' 'e /

I r,,�lI'';' p��� SUl!. residin-
I ,'ci6 um lindo e ótiJ pl'f$e!?te:

um BEJJ�SIMO (JOfREde J4CO (JROMÂDO.

NCO AGCRiCbLA
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FLORIANÓPOLIS -' SANTA CAT"RI�

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

de visitas, sala de jantar, copa! tres quartos, cosinha ba

nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa; Tem terreno para construir garage. A casa

encontra-se desocupada.

Preco 600.00000 - sendo parte financiada.
Um� casa de'madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações aanitarías, lugar �ara
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um terreno no centro da cidade, medindo 15 metros

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

çãe, • i

Preço 280.000,00 - parte financiada.
.

Diversos lotes na Rua Moura, . em Barretros. F;m

prestações.'
..

Dois lotes na praia de Canasvteíras.
Diversos lotes na Praia de Cambcrlu.
·Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com otima praia.
Informações a Rua Coronel Pedro. Demor? 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Oloría.

Estol·adores ,de Au,tomoveis
'

'Grande firma de São Paulo. necessita oficiais e meio

oficiais para estofar automóveis. Oficiais Cr$ 16,00. por

hora iniciais e mais prêmio por estofamento concluído.

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

para AUTQ CAPAS HENERAL S. A., Rua da Consolação,
,

323 - São Paulo.

Fábrica. de Tecidos
Carlos Renaux /S.1A.

(Aviso aos Snrs, Acionistas) .

Acham-se á disposição dos senhores acionistas, na
séde social à rua 10 de Ma'io nO 1.283, os documentos
de que trata o artigo nO, 99, do Decreto-lei na 2.627, refe
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de

1954.
Brusque, 17 de fevereiro de 1955.
Otto Renaux - Diretor superintendente
Guilherme Renaux - Diretor presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor

,arJ�7 Cid RenauJr - Diretor
_

Expresso Florianópolis LIda.
, Transporte de cargas em geral entre

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO,
COM VIAGENS DIItÉTAS E PERMA NENTES EM pARROS PRÓPRIOS

1

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 :..... 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis
-0-

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegrátic'J
Santidra e Transpol1s

-0-

São Paulo - Capital - Si'.

Endereço Telegráfico:
Sandrade 'e Transpol1s

-0-

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

Vende�se
Resldeucia Bairro

Bom Abrigo
CASA PRÉ-FABRICADA,

c/ 3 quartos, sala, varanda,
varandão, cozinha, copa,
banheiro, agua encanada,
luz, instalações sanitárias,
jardim e 1 lote de terreno
anexo.

Tratar com NORTON', te
lefone 3481, Rua Nereu Ra
mos 54 ou Rua Esteves Ju
n ior 22 - Fpolis.
-----� -_

ALUGA-SE
Amplo salão no 10 andar

da Confeitaria Chiquinho
próprio para repartição ou

,lTande escritório comer

ríal. Entrada pela rua 'I'ra
iano n?.. 14, tratar Com o

)1'. Sylvio Ferrari no Chi
quinho.

Distribuidor Vende-'se
Vasas 'e Terrils
Vende-se um terreno com

,5 metros de frente por
570 de fundos, situado no

Bairro N. S. das Neves, pro
ximo ao Estádio 'do Figuei
rense, proprio para lotea
mento, com ruas já inicia
das. Facilita-se o pagamen
to. 3 casas novas, pintadas
a oleo sitas na rua Papan
duva á Cr$ 22.000,00 cada
uma. Lotes de tei-ras desde
Cr$ 10.000,00. Tratat com o

senhor Aristiliano Abreu
Netto á Avenida Mauro Ra
mos, numero 4, das 17 ho
ras em diante.

C, RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli..

,� ',!
. -__".,$J,

Cinemascope
OS MAIORES FILMES DA HISTÓRIA DO CINEMA, TO
DOS ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERAO APRE·
SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRÓXIMO
Ml!:S DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU
RAÇAO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

CINEMASCOPE
DISPENSA O USO DE ÓÇULOS ESPECIAIS

-,

Vende-se
Uma mesa de Snooker,

marca Cruzeiro com dois
mos de uso, em perfeito es

tado de conservação e toda
equipada.
Ver e tratar em Santo

Amaro, á rua Natividade,
com o sr, Nilvo Becher•.

Agradecimento
Os filhos, nóras, genros,

netos, bisnetos e demais
parentes da saudosa MARIA
SUAREZ CUNEO (PEPA)
agradecem, penhorados, a

todos quantos os conforta
mm durante a enfermidade
daquele ente querido, até
o seu passamento, bem co

mo áqueles que por qual
quer fórma lhes manifesta
ram o seu pezar pelo dolo
roso evento, acompanhando
a até a necropole do Itaco
robí,

Aluga-se
Aluga-se bôa casa á rua

Lacerda Coutinho, 24. Tra
tar ao lado (Chacara do
Hespanha), Exige-se contra
to.

f�§���ff§�r:\ /

'rQAN 5 POS1"��'
._-

VENDE-SE
Vende-se na cidade de

Joinville o conceituado e

trem -af'reguezado Bar e Res
taurante Colon, sito a Rua
Jacó Richelen n.? 12 - Ver
e tratar no Local.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Continua 'rabalhando o - Prefeito OSlUar Cunha
IDBogOra�ão de 181h'orameotos Públicos. Visitas a Obras já lolcladas. PreDlraÇao do
trecho da roa SIIV8 Jardim pa,a o asfaltamento da Estrada da Base.

'

"

Ontem pela manhã, segun- cada, procedeu a inaugura- foi a referida rua entregue I para "cumprimentar ao Pré
do estava anunciado, o sr. ção do calçamento da antiga ao trãnsíto de veículos e pe- feito que promete e cumpre"
Prefeito da Capital, acompa- rua jlosé Jacques, à paralela- destres. Moradores daquela como dizia um dos que há a

nhado de autoridades e pes- pípedos, numa extensão de zona, que vinham há muito nos mora naquela rua, então
soas interessadas no progres- 2.175 mts.2. Retirados os mar- tempo reclamando aquele intransitável.
80 da Capital, à hora mar- cos de Obras da Prefeitura serviço alí estavam presentes Uma hora depois daquela
".....••_._ - � -_-_ J".·.·_· •..� •.._·.·..iII·� -.. inauguração a comitiva ru-

mava para a rua Germano

Wendhausen que foi aberta e

alargada, dando agora acesso'

à rua Alves de Brito.

O trabalho realizado na

quela via pública era coisa

que há muitos anos os seus

vereadores Antonio Paschoal moradores vinham reclaman

Apostolo, João Navegante do. Ligada à .rua Alves de

Pires, Baldícero Filomeno, Brito, à rua GerJllano Wen

Waldemar Vieira, do PSD; dhausen desafogou completa
Julio Paulino da Silva e Os- mente o trânsito público.
ni Raul Lisboa, do PTB, e A seguir foram visitadas as

Genesio l.eocadio da Silva, obras do serviço de asfalta

do PSP, mostrou-se una e mento da estrada da base co

coesa, ficando ao lado do ve- mo seja preparação do leito

reador Antonio Apostolo, e assentamento de pedras
com relação aos ataques que britadas já em grande exten

lhe são dirigidos de fontes são.
suspeitas. O trecho da rua Silva Jar-

lliCãlõiéõijidt"
OUPrefeito "Osmar Cunha lErá en
trega ii Mozar Régis de um
bronze (Boarà ao Mérito).

Florianópol1s, Sábado, 26 de Fevereiro de 1955

MAIS UMA OBRA DO PREFEITO
Ontem, foi entregue ao uso público a rua José Jacques,

calçada com paralelepípedos.
Uma obra, sem dúvida, de g-rande utilidade para a po

pulação, pois há tempos que aquela via pública vinha sen

do posta de lado, enlameada, suja, esburacada, e poeiren
ta.

Estiveram presentes à solenidade os vereadores da ban
cada do PSD, mais o vereador Júli'o P. da silvã, do PTB, e

altas autoridades municipais, inclusive o Presidente da Câ
mara Municipal, sr. Armando Valérío de Assis e inúmeras

pessoas. ANTôNIO APOSTOLO _

Ao fazer a' entrega da rua ao público, o Prefeito falou Nasci no Brasil, vivo no Bra
e, em poucas palavras, disse de sua satisfação por ter con- sil e hei de morrer no Brasil
cluído mais uma obra que trará, sem dúvida, benefícios ao porque não sou traidor.
povo.

A seguír.Tpelo PSD, discursou o sr. Antônio Apostolo, e, João N. Pires _ Abrigos
também, o sr. Júlio P. da Silva, pelo PTB. de oníbus para o Estreito e

Após ser retirada a placa de interrupção do trânsito, o melhoramentos no Trapiche
Prefeito Osmar Cunha e a comitiva examinaram a conclu- Miramar.

sãô da obra. Julio P, da Silva, _ Ilumi-
Em seguida, o Prefeito convidou a comitiva para vísí- nação melhor para a Praça

tal' a obra que mais assinala, até agora, sua administrção: I do Estreito '_ Belo exemplo
a da asfaltação da estrada do aeroporto. de coesão da maioria: da Casa'

É de observar, aqui, que já foram ínícíados os traba- x x x

lhos de retificação da estrada. Causou péssima impressão
Cêrca das 10,15 horas, o governador da cidade, vereá- fi. iniciativa que devemos

dores, funcionários municipais, estiveram na rua Germano considerar infeliz, do vereá

Wendhausen, onde foi entregue também ao uso público o -dor Gercino Silva, com o fim

trecho que liga aquela via à rua Alves de Britto, o que veio de se abril' inquérito sobre a

atender a um velho anseio dos que residem alí. baixa denuncia _
levantada

Como se -veríríca, o sr. Osmar Cunha, superando difi- contra o vereador Antonio

culdades, vem realizando um trabalho meritório e- operoso, Pascoal Apostolo relativa

já que tôdas as obras por êle iníciadas vem se desenvolven- mente á sua nacionalidade.

do= com admirável regularidades, sendo que outras, de ca- Dando abrigo a uma de-

ráter urgente, estão, igualmente, por serem iniciadas. nuncia anonima e por isto

............................................ mesmo indigna de considera

ção, o líder da UDN, embo
ra afirmasse que o seu pro

posito era o de salvaguardar
a honorabilidade do sr. An-

No le�islativo �a Ci�a�e

traídor".
Tomándo por base oS co- MELHOR ILUMINAÇÃO PA

mentários que se fizeram a- RA A PRAÇA DO ESTREITO

pós a sessão da Câmara, onde O vereador Julio P�ulino
VA 10SO CAR

se encontravam numerosas.. da Silva, 'estreitense since- L -

pessoas, podemos dizer' que- ramente devotado ao pro- REGAMENTO DE
todos condenaram a atitude gresso do seu bairro, reque- DIAMANTES
do sr. Gercino Silva, sendo reu um apêlo ao Govêrno do CAIRO, 25. (U. P'.) - O Ga-

muito cumprimentado o sr. Estado, para que haja por NO APARE- binete do primeiro ministro

Antonio Apostolo pela firme- bem ,melhorar a iluminação LHO SINIS- I
GamaI �b�el Nasser desmen-

za com que repudiou o ata- da Pra-ça do Estreito, dado te categol'lcamente as decla-

que. seu grande', movimento á TRADO rações, visando fazer crer
-

Digno de louvor é o gesto noite. Esse�'apelo não deixará RIETI, Itália, 25 (U. P.) - que o Exército egipcio havia

dos srs. vereadores Julio de ser atendido, pois é uma O procurador da provincia I sido posto de Prontidão, ou.

paulino da Silva, líder do justa aspira'ção do povo. de Rieti informou que "gran- recebera instruções, a fim de

PTB, e do sr. Genesio Leo- CONGRATULAçõES AO de embarque" de diamantes manter-se preparado para

cadio da Cunha, que se soli- SENADOR SAULO RAMOS se encontrava a bordo do fazer frente a qualquer even-

darizaram com o sr. Antonio O senador Saulo Ramos aviãó belga que foi ao solo a· tualidade,

Apostolo em defesa da digni- foi designado vice-líder da 13 do corrente. Quase todas --....---------

dade do Legislativo. Tambem bancada petebista na Câma- as joias foram recuperadas. Grave arneaca
o sr. Nerêu do Vale Pereira, ra Alta. Por este motivo, o Os cal;abineiros encontraram ; VIENA, 25 (U. P.) - "Um

não se julgando suficiente- vereador' Julio, Paulino da os diamantes em sete peque- ROMA, 25 (U. P.) - O des- acôrdo sôbre a Austria seria

mente eselarecido no assun- Silva requereu um tel�gràma nás cãixas, embarcadas em moronamenta de proporções o primeiro' passo no caminho

to, retirou-se do recinto pa- de felicitações áquele par- Antúerpia para Hongkong. gigantescas, provocado pelas de uma paz duradoura", de

I;a não votar, sendo, em lamentar pela distinção; sen- As pesquisas para o recolhi- chuvas diluvianas, ameaça clarou o sr. Leopoldi Figl, mi

consequencia, o desastrado do aprovado. mento dos cadaveres das 29 destruir a pequena cidade de nistro das Relações Exterio

requerimento do sr. dercino' EXEMPLO DE COESÃO E vitimas do acidente estão Nasa, na região de Messina. res, dirigindo-se aos membros

Silva, rejeitado por 10 votos DISCIPLINA interrompidas devido ao mau A central elétrica e diversas da Sociedade Austriaca pela
contra 4. Na' sessão de quinta-feira, tempo, O valor dos diaman- casas já ruiram. As autori- Paz. "Cabe as grandes potên":

ABRIGOS DE ONIBUS mais umà vez a bancada da tes foi calculado em 500 mi- dades encáram a evacuação cias, acrescentou, restituir-

maioria, composta dos srs. lhões de liras. de todos os habitantes. nos a nossa independênci!L".

prazer a iniciativa
.

do ve

reador João Navegante Pires,
interessando-se pela conclu
são dos abrigos de oníbus da

Praça São Luiz, na Praia de

Fora, e da cabeceira da pon

te, lado, do continente, ini

ciados na gestão Paulo Fon

tes, e ainda pedindo a cons

trução de mais dois, um no

Matadouro Municipal - ve

lha aspiração do povo do Es

treito, e outro no ponto ter

minal da linha de onibus,
quando do seu prolongamen
to.
Esses melhoramentos, que

com certeza serão executados

pelo dinâmico prefeito Os

mar Cunha, concretizarão
anseios dos mais caros, da

laboriosa população daquele
sub-Distrito, principalmente
das classes medias que tem
seu emprego no centro .e

precisam dos oníbus, levarão
muita alegria a população
do futuroso arrabalde.
MELHORAMENTOS NO.

MIRA-MAR

1 crítíoa em sua, totalidade
não ê merecida e, dá às ins

talações das bihl�otécas "um
mau nome que não se justi
fica". Níxnn ressaltou que as

bibliotecas d� forma alguma
tem de se c-onverter em "cen

tros clq} propaganda" ou acu

m\Ü�.l' Iívros duvidosos do

ponto de vista ideológico,
mas d�l{e'rão ser "centros
verdadeiros de informação,

i reterêncía e investigação.
:
Observei, ziesta viagem, que
os livros técnicos, por exem
plo, tem grande procura en

tre o pitblico. Disseram-me
que, n() 'Méxíco, os livros mais

procurados são os técnicos e

AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS NA
AMERICA LATINA tonio Apostolo, cometeu uma

,
A 'imprensa está de para

tremencla gafe contra aquele bens, isto é, a imprensa sa

colega e quis trazer para a dia, que faz suas críticas pa
Câmara uma assunto. que só

ra bem servir o povo.: Dize
deve ser resolvido na Justiça. mos isto porque o vereador

, Como não podia deixar de João Navegantes Pires, rere
ser, a armadilha, se bem que rindo-se a uma critica de um

inesperada, provocou o mais jornal local contra o Prefeí
violento e energico protesto to -Munícípal, pelo fato de
do vereador Antonio P. Apos- estar armando custosos arcos
tolo. Num �ncisivo discurso, carnavalescos quando ali, no
o representante pessedísta Mira-Mar havia falhas que,
repeliu a investida. Foi elo- alem d� ;€1' um perigo para
quente nas suas afirmaçõ�s, los transeuntes,_ eram um ve
chegando mesmo a conquis- xame para a estetica da ci
tar aplausos pela segurança dade, informou que o sr."Os
da palavra e _pela veemencla

mar Cunha, acolhendo a pro
das frases. Nao aceitando as cedencia da observação,
explícações do vereador Ger- mandou imediatamente sa

cíno Silva, de que o fim ,do nar as deficiencias aponta
requerimento era apenas de- das, de modo que na entra
fender o vereador atingido da do Trapiche já não' ha
pela acusação, o sr. Antonio .perígo para os transeuntes, e

Apostolo desmascarou os pla- 'o telhado será devidamente
nos politlcos contra a sua

pessoa, fazendo ver o quanto
de imprudente e indelicado
havia no pedido de ínquerí
to, tanto mais que de forma
alguma competia á Câmara
avocar a si encargo que só
pertencia á Justiça Eleitoral
e á Justiça comum.

Tanto na sua oração como

nos apartes com que conrun
diu o sr. Gercino Silva, <> .lí
der do PSD mostrou-se su

perior ás intrigas de ínímí

gos gratuitos, mostrando que
entrara na Câmara munido
de um diploma legal e só a

Justiça Eleitoral, se o enten

desse, pOdia pesquizar .sobre
a denuncia da sua nacionali-

!, dade. Com enfase e impetuo
sidade, o sr. Apostolo arre

·matou: "Nasci no Brasil, vi
vo no Brasil e hei de morrer

no Brasil porque não s�)U

t,'<'

COLON, Panamá, 25 (Ujl.)
- O vice-presidente dos Es

tados Unidos, 'Richard NÍxon, \

em viagem de boa-vontade

pelo Panamá, declarou, hoje,
que as criticas contra as bi

bliotecas norte-americanas
na Europa, feitas em relato
rio de dois investigadores do

senador Joseph McCarthy -

David Shine e Roy Cohn _"

"não eram justasú. Nixon n.i�jo
os mencionou pelo nome, mas

não deixou dúvidas de que a

êles se referia quando defen

deu, em entrevista para a

imprensa, um programa mais

ampla, nas bibliotecas no ex

terror, intercambio de estu

dantes, técnicos e outros es

tudiosos e no trabalho dos
institutos culturais bí-nacío
naís. QualifiCOU tais ativida
des de "sólida estrutura pa
ra os nossos esforços de fazer

amigos no ��terior".
I ,

ACl'es,Q�etou que "o povo
am�l;'�eano deve ter grande
ooJ,'f,l.I?;,em para tais progra
J;l;l;�S.,"\ Enquanto, segundo sua

opinião, algumas das obser

vações contidas no relatório
de 2 anos atrás. são -"justas",

o me<ID1O predomina em ge
l'al noutros países'.

Honroso convite consertado.

Andou 'muito bem o sr.

Prefeito Osmar Cunha em

aceitar a crítica e atende-la,
porque quem .Iucrou foi o

TOQUIO. 25 (U. p.) '.,-' O
Japão recebeu convite oficial

por parte das Nações Unidas,
pura p:.'U'1:icipar da conferên
cia SÔllll:e a utilização paci
fica da 'energia atômica, a

realizar-se em Genebra, em

agôsto vindouro.

povo.
Concluindo seus comenta

rios a respeito do assunto, o

'vereador João Naveg'ante Pi

res, entel1de que a UCE já
não tem interesse em usar

do Prédio do Mil'amar para

instalar ali um' restaurante,
e assim a Prefeitura deve no

vamente tomar conta daquele
próprio para submete-lo aos

melhoramentós consíderados

PERDEU-SE

necessaríos.

Apoiamos esta medida,
tanto, D1<tis que, segundo
consta, a UCE tambem con

corda, num belo gesto de

compreensão e de colabora

ção em prol do progresso da

Cidade.

MAQUINA FOTOGRAFICA "VOIGTLANDER" (fele)

Desaparecida desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros
Praia Clube.

Gratifica-se à pessôa que a encontrou.

CONCURSO PARA PROFESSOR DO
ENSINO INDUSTRIAL

Entender-se, por obséquIo, com o seu proprietária Már-'

cio Paulo Dias, à Rua Esteves Júnior" 47 €Te!. 1.797),
'

Encontram-se abertas até o dia 7/ de março, as inscri

ções para os concursos de títulos e provas para professor do

Ensino Industrial.
Os interessados serão atnedidos na Escola Industrial de

Florianópolis, à rua Almirante Alvim n. 19, da1'l 9 às 12 ho

ras.

��----------------------------------------�

Vende-se
ótima residência, completamente nóva, em São José,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,

sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple
to grande área para redes que serve tambémpara cópa,
g�rag'e, tanq ue coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chacara com 27 metros de frente e 130 de

fundos até o mar.

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

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

luz,
Ver à rua Getúlio Vargas n. 194, parte da rua já

íti'\.�calcada. 1,,

N. B. Facilita-se o pagamento.
Tratar com Francisco Medeiros á

nes-ta ·8apital .. -,_
R. Trajano N, 49

O Prefeito Osmar Cunha -Violeta Ferraz, Anselmo Du

sempre soube reconhecer o arte, Ilka Soares e outros, o

valor daqueles que triunfa- Prefeito Osmar Cunha, antes
ram pelo seu esforço. ,E, nes- da exibição da película, fará
te ról, está incluído, ínegà- entrega a Mozart Régis (Pi

velmente, o artista catarí- tuca). de um bronze denomí
nense, Pituca, que, há tem-: nado "HONRA AO MÉRiTO".

pos, saindo de um centro pe- Nada mais plausível que

queno como o nosso para o esse gesto do govêrno muni

Rio_ de Janeiro, logo se impôs cipal pata com aquele que,
à adiniração das grandes na Capital Federal, foi apon
platéias, e isto graças, exclu- tado, em 1953, pelos críticos
sivamente, às suas qualída- teatrais, como a "Maior re

des inatas de ator-cômico, velação masculina do teatro
ganhando, depressa, o estre- de revista".
lato e figurando, no cinema Nessa homenagem do Plle
e no teatro, ao lado dos as- feito ao querido artista C<1n

tros brasileiros de primeira terrãneo vai, implicitamente,
ca.tegoria, a homenagem de todo o p(..-o
Amanhã, na sessão de '" barriga-verde ao consagrado

21,30 horas, no Cine São Jo- comico nacional, que tantos
sé, quando será exibido o fil- sucessos vem marcando.
me de Watson Macedo, "Car- Aquí, também, neste breve
-naval em Marte", no' qual Pi- registro, vai, antecipadamen
tuca aparece em primeiro te, a nossa calorosa felicita
plano, contracenando com ção àquele que muito tem

feito para evidenciar Santa
Catarina nos meios artísticos
do Brasil. Parabens, Pituca.

DESMENTIDO

dim à beira do caes e que es

tá sendo devidamente prepa
rado em seu leito para con

tinuação da nova estrada
também foi visitada por to

dos os presentes.
Como se vê, a manhã de

ontem foi cheia de realiza

ções da nossa Prefeitura.
Deante do curto espaço de

tempo que o novo Prefeito

conta, desde que tomou pos-
3e, esse surto de progresso
por que vai passando a Ca

pital, além de outras obras já
inauguradas e ainda as que
prosseguem em vários setores
dé sua admínístração fecun

da, constituem sem dúvida
alguma, elevado índice de
trabalho e honesta adminis
tração.

•

Em boa hora o inteligente
povo da Ilha elegeu esse mo

ço para cuidar do progresso
de nossa terra, embora isso

crie no espírito dos antiqua
:los e inimigos de Florianó

polis, um beiçinho de ciumei

ra, coisa' aliás muito natural,
porque só sofrem críticas em

oora mesmo injustas, aque
'es que trabalham, que se

movimentam e tem coragem
e peito para realizar o que
outros podiam fazer mas não
fizeram.
Talvez seja por tudo' isso

que não tem faltado ao Pre
feito Osmar Cunha, uma de
cidida e pronta colaboração
por parte do povo e de todos
os munícipes. De quando em

vez, espíritos progressistas
procuram a Prefeitura para
oferecerem sua cooperação
para o prosseguimento de o

bras iniciadas. Conforta as ..

sístír esses atos expontãneos
de uma colaboração direta do
povo com a administração
'munícípal.

É que o povo sabe que os

dtnheíros públicos vão tendo
tmedíata aplicação e isso é
exatamente o que todos que
ríam e querem.
Assim, passado o Carnaval,

retírados com a máxima

presteza todos os ornamentos

que enfeitaram a Cidade no

mais movimentado e impres
sionante dos Carnavais de
nossa ilha, recomeça desem
baraçadamente a Prefeitura
seus trabalhos no cumpri-

I mento de seu programa de
renovar Florianópolis, dando
à Capital o lugar que merece

ocupar entre outras coirmãs
do país,
<"

O tempo, para o atual Pre
feito que não sabe esperar,
vai sendo bem aproveitado e

cada dia, novos problemas
vão surgindo. Surgindo e já
integrados na planificacão
de um labor constante.

"

O sub-distrito do Estreito
está sendo objeto dessa pla
nificação e o que alí já se re

alizou e o que será brevemen
te iniciado para melhoria da

quela populosa zona distrital
bem CODlO outras obras de
pavimentação de estradas
nos disvitos da ilha consti
tuem um exemplo de traba
lho, coragem e esforço muito
louvável por todos os que de
sejam ardel'ltemNlte o pro
gresso de Florianópolis.
No ,ensejo dêste registro ,de

acontecimentos marcantes
para o benefício da coletivi
dade florianópolitana, leva
mos ao sr. Prefeito nossos

cumprimentos, almejando a

continuação semprec rescen

te de sua progressista admi
nistração.

PAZ
duradaura

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


