
RIO, 1° (V. A.) - O sr.-Ne

rêu Ramos, ilustre Vice-Pre

sidente do Senado, ao abrir a

sessão de ontem dessa .casa

do Congresso proferiu impor
tante discurso, ao fim do qual
comunicou a sua renúncia ao

alto pôsto. É a seguinte a ín

tegra das suas palavras:
Tenho por imperativo de

consciencia devolver respei
tosamente ao 'Senado o ele

vado cargo de seu Vice-Pre

sidente. Considerei que, com

esta atitude, não só _lhe ren

do a homenagem do meu

mais alto acatamento, como

tambem que ela se confor

ma e harmoniza com prece-'
dentes- que, no passado, mar-
caram minha modesta vida

publica.
Aos que, tocados de paixões

ou movidos por intuitos polí
ticos, vêm insinuando minha

renuncia, facil ser-me-ia re

cordar-lhes que minha ele

vação a este posto resultou

de deliberação espontanea
dos que me honraram com

os seus votos, ou seja de to

dos os partidos aqui repre
sentados, tal foi' a quase

a renúncia do

Cr$. 100
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O Senado, por decisão uftânime dos partidos, lftilr;:i........u�

Sr. Nerêu Ramos. -Os discursos proferidos.
nos, para bem servir o nos- petir hoje atitude política presidente da agremiação, de zes, me fixei. A minha atitu- meu patriotismo, para, ao APÊLO DO PTB
50 país e suas instituições que, em outras oportunída- que aquela inclusão poderia de é tomada de alma aberta, descer desta cadeira, poder O sr, Lúcio Bittencourt,
democráticas, e do qual des, me criaram a paz ele redundar em cassação de com o coração lavado de dizer aos meus concidadãos pelo' PTB, foi o orador se

releva-me dizê-lo - pude consciencia, supremo bem meus direitos ,políticos. Suce- ressentimentos que jamais que o caminho do congraçá- guinte. Disse de início, que
sair cercado de apreço e es- que a graça de Deus pode deu que o pleito no meu Es- cultivei. Posso assim ficar

I menta
das forças partidárias. seu partido poderia muito

tima de quantos por ele e conceder á torturada criatura tado foi totalmente anulado, desembaraçadamente fiel ao

I
é o que a nação deseja nos bem pleitear a více-presí

por elas patrioticamente se humana em sua passagem por força e êrro da própria alto propósito de congraçá- impulsos mais sadios da sua dêncía do Senado, por dois

desvelam. sobre a terra. Nada mais Justiça Eleitoral, a qual dis- menta das forças partidárias, fé democrática e nas exígen- motivos: primeiro porque o

Chegam-me, entretanto, enaltecedor, além disso, do tribuira sobrecartas não ín- propósito que já inspirou aos elas cada vez mais írresísti- PSD já havia sido contem

vozes interessadas em denun- que retomar, no recinto do teiramente opacas, sob a a- ilustres chefes das Classes veis do seu desenvolvimento piado com a presidência da

ciar incompatibilidades po- mais poderoso orgão constí- legação, aliás verdadeira, de Armadas o gesto varonil que econômico e da sua paz so- Câmara dos Deputados; se

líticas entre minha perma- tucional do equllibrio fede- que não Iôra passivei encano! há de gravar-se na história. cíal, da sua restauração mo- gundo porque o presidente da

nencia nesta cadeira e a de- ratívo, o lugar que me clesti- trar outras em numero sutí- política da .nação, como e- ral e financeira e do bem Câmara Alta na Legislatura
tíníção por mim feita na nou o' voto dos meus bravos ciente, Dessa forma, devendo xemplo de patriotismo, des- estar do povo". passada era um petebista.
Convenção Nacional do 'gran- correligionários e aliados de ser repetida a eleição, o Par- prendimento e olarívídencía A PAIJAVRA DO PSD Não o fez, entretanto, tendo
de Partido, de cuja seção em Santa Catarina. tido deliberou contemplar e como definição dos senti- Em seguida, pediu a pala- em vista o candidato esco-

Santa Catarina fui fundador Fundador e presidente do meu nome na chapa, pois a mentos que as dominaram vra o sr. Apolônio Sales para lhido. Pela projeção elo sr,

e de que sou presidente. Com Partido Liberal oatannense, ameaça-se desfizera ao sôpro num dos maís graves mo- historiar os entendimentos Nerêu Ramos, pelas suas qua

o mais absoluto desapego a que se transformou em seção de ventos mais fortes e o mentos da vida democrática ele que resultara a escolha do lidades morais e intelectuais

posições de relevo .ísso basta integrante do Partido Demo- candidato que na primitiva do Brasil. Posso afinal com sr. Nerêu Ramos para a vice- e pelo seu passado, ninguém
para que me apresse a resti- crático Nacional, ao qual me me substltuíra, adoecera gra- este gesto ficar igualmente presidência do Senaclo. Já à- melhor poderia ocupar o alto

tuir ao Senado o cargo, para incorporei desde a sua insta- vemente. fiel ao precedente firmacló quela época, era conhecida a cargo. Concluiu secundando

o qual, me elegeu a quase lação, renunciei-lhe á pre- ATITUDE DE ALMA por meu proprío Partido co- sua posição- divergente, den- o apêlo formulado pelo líder

unanimidade dos seus nobres sidencia por ocasião ela Re- ABERTA mo fórmula para abrir possí- tro do PSD, da candidatura do PSD para que o sr. Nerêu

membros, e de reiterar-lhes, volucâo constitucíonallstn de Por ocasião da ultima cam- bilidades a todas as agremía- do sr, Juscelino Kubitschek Ramos retirasse sua renún-

juntamente com a minha re- São Paulo. É que com ela: os- panha presidencial, quando ções políticas, para que cola- à Presidência da República, cia.

nuncía, meu mais comovido tensívamente h1e solídaríza- divergi ela fórmula, que foi borem sem constrangimento Declarou o orador que os re- SOLIDARIEDADE DA UDN

agradecimento pela honra ele ra contrariamente a decí- adotada pelo PSD, apressei- ou desapreço, nas soluções presentantes de seu partido O sr. Jurací Magnlháes, em
tê-lo assim ocupado, o que sões de leaders prestigiosos e me a renunciar á presldeucía mais uteis à nação e a seus no Senado decidiram ignorar nome da UDN, solídarízou-se
constituirá sempre orgulho, acatados. Disso resultou a elo Diretório Nacional, fi, fim supremos interesses. a renúncia, acrescentando com os oradores precedentes,
sem vangloria, de minha já não inclusão de meu nome na de facilitar aos meus corre- Recolho, pois, da orienta- que o sr. Nerêu Ramos con- fazendo elogias à conduta do

longa carreira de homem pú- chapa do Partido para a As- Iígtonáríos a caminhada pela ção não olvidada do meu tinuava a merecer a conrí
blico.

I
sembléia Constituinte de " estrada que haviam elegido. partido e elo exemplo dos ança do PSD, motivo por que

Esta meditada resolução 1933. Alertara-se, em doeu- Não me aparto agora ela I chefes das Classes .Armadas, deveria reconsiderar o seu

importa, ao demais, em ré- menta que conservo, ao então norma em que, 'por duas ve- as inspirações que avivam ato.
unanimidade com que me

escolheram cinquenta e dois

dos meus pares dentre os

cinquenta e cinco presentes
à sessão. Nenhum deles igno

rava, então, que eu comun

gava no alto pensamento das

correntes de opinião que,

sem qualquer desapreço ao

nome do ilustre governador
Juscelino Kubitschek, prece
nisavam, como fórmula pa

triótica e adequada para de

belação da crise político-mi
litar, deflagrada tragicamen- Edição de hoje - 8 páginas
te em agosto e ainda não en- -----------------------------------------.".-------------------------

cerrada, o congraçamento ou

�l:�s�i��f;::;::�f;� O
.

p� T. B. cat��inense.e O movi- N Ó t u I a s
do Partido a que estou filia- menlo POlitiCO nacionaldo e a quantos comigo tro-

caram idéias a respeito da

sucessão presidencial antes Aos correligionários, fi di- resguardaremos a sua unida- ções Estaduais do Partido.

mesmo da reunião do Dire- reçâo do P. T. B. catarínense de. Tomamos, assim, a liber

tório N'acional do PSD, reah- dirigiu a seguinte circular: Nem outra é a orientaçâo dado de sugerir aos compu

zado a 25 de 'novembro do Florianópolis,!'H de teve- que já tornamos quanto ques- I nbeíros c1essa Sel�gão'Trat)(l:
ano passado. Naquela assen- feiro de 1955. tão sucessória estadual. Ihísta que exanlinem o-ponto

tada renovei, de maneira íne- Prezados companheiros. Apresentamos aos demais ele. vista em que assim .nos

quívoca, como é do meu fei- Conhecem os companheí- Partidos - Secções atarí- colocamos, para que possa-

tio esse mesmo pensamento, ros que o país está 'atraves- nenses - um programa mi- mos fazê-lo vitorioso na Con-
, .

t· sando, com a' inflação a mi- nímo, buscando, em tôrno vençâo Nacional do Partido.
abstendo-me, com os pres 1-

gíosos representantes das nar o nosso organismo econô- dêle, congregar tôdas as cor- Com a nossa símpatia,

sessões de Pernambuco, São mico, levando a um constan- rentes partidárias e .tivemos enviamos cordiais

Paulo e Rio Grande do Sul, te aumento do custo de vída o prazer de ver que essa ori- Saudações Trabalhistas

de votar as proposições que de que são vítimas sobre tu- entação foi louvada, pela Co- Senador Saulo Ramos

dele retugtam, refugindo do as classes trabalhadoras, missão Executiva Nacional, Presidente '

também ao precedente que que vivem de salários e orde- que, .ao dem�is deu (] la co-I Prof., Telmo ,�ieil'a Ribeiro

tão afincamente estabelece- nados. ,
nhecímento as outras Sec·· Secretano Geral

ra a nossa agremiação mer- O novo govêrno a constí

cê de vozes autorizadas e ex- tuir-se em outubro, com, a

perientes. Nem se diga que. el:iç�o do Pr�sidente da Re-

I P 'ecedente foi o res- pública, precisa contar com
aque e I

""1 tar
ponsável pelas vacilações e Ia. maioria pai amen aI, e

1 I s em que o partido l'
amda com um programa ob-

e e onga .

t· d
-

Ih
se perdeu e se sacrificou. As Je. IVO e açao que e pe1:_;
d 1 as· e vacilações não m1ta enfrentar, desde o pl'l-
e ong .

d" t
provieram da fórmula que

melro Ia, esses e ou 1'OS

acabou constituindo o prece- problemas.
•

dente, a que me refiro, mas Com base nesse programa,
deveremos promover' entende causas e razões outras que

a Nação não qesconhece.

NÃO SOLICITOU VOTOS
Instalados os trabalhos

desta Casa, não me candida

tei nem direta nem indireta

mente á sua vice-presidel1-
cia. A ninguem solicitei vo

tos. Nem diversa foi a manei

ra pela qual cheguei a �er
eleito e três vezes reelCltO

presidente da Câmara dos

DeputadOS. Sem a men�r
quebra de respeito por OPI-

niões acaso divergentes, sem

pre me pareceu que a perso

nalidades da altitude política
e moral dos que compõem o

Poder Legislativo, não se pe

dem votos nem se invocam

para obte-los, injunções do

partido. A meu juizo .esse

constitui o melhor tributo à

dignidade política e ao senso

de responsabilidade, insepa
raveis da função parlamen
tar assim -, como por outro

lad� reforça a autoridade e o

prestígio de quem mereça as

preferencias de seus pares

para a direção da Casa.

Minha elevação' a esta ca

deira, eu a recebi como sig
nificativa de que não des

merecera da confiança que,

Por minha conduta na legis
latura finda e na anterior,
como presidente de uma e

outra Câmara, lograra con

quistar. Daí a emoção com

que me vi elevado ao posto,
no qual já havia diligencia
-:;durante cerca de cfnco 'a-

Muito bem recebida foi a

que durante a gestão Paulo

lFonte's, aquele vereadcr
nunca protestara contra a

demora na remessa de infor-
in'iciativa do vel'pador João mações, algumas elas quais
Navegante Pires, no_sentido até hoje ainda não chegaram
ele conseguir ela ÇOAP, que á Câmara.
na nova tabela de preços das AUMENTO PARA O

dimentos entre todos os Par- passagens de onibus, fosse FUNCIONALISMO
tidos, para a escôlha de um. consignado um desconto pa' Em mensagem encaminha-
candidato que mereça a con- Ira os operários portadores ele ela ao Legislativo, o prefeito
fiança da Nação e possa se- carteira profissional rigoro-- Osmar Cunha expôs o seu

guir a orientação estabeleci- samente em dia. Esse descon- proposito de melhorar os

da. 'to será ele 50 cH�tavos nas vencimentos do funcionalis-
Com um entendimento passagens até tres cruzeiros, mo municipal. Acentuou, po-Iclêsse, entre os Partidos, es- e :Je um cruzeiro nas pas- rém, que lhe não é possiyel

pontâneo e livre de quaisquer sagens até 7 cruzeiros. faze-lo de uma vez para to
coacções, dentro das institui- Tal providencia não visa a r dos, porque as finanças mu

ções constitucionais que de- prejudicar as empresas, pois nicipais não o permitem.
vem ficar acima de quaís- o numero Ide operários entre Assim, depois de ter dado
quer ameaças, o regime ga- nós não é tão grande que aume-nto á classe mais ne

nhará alento e vigor para possa o desconto representar cessitada, que é a dos operá
futuros embates. soma em condições de desor- rios, pedia agora aumento

Se, porém, não for possí- ganizar as finanças dessas das demais, começando pela
vel alcançar êsse objetivo de mesmas empresas. menos numerosa, que é a dos
harmonia e tregua I?olítica DEFENDENDO O PREFEITO Diretores e Chefés de Sec-

entre os Partidos, entende- MUNICIPAL ções.
mos que, então, o Partido Tendo o sr. Gercino Silva Tal preferencia se justifi-
Trabalhista Brasileiro deve criticado o' Prefeito Osmar ca, porque só depois de me

assumir a posição que lhe Cunha pelo fato de não ter lhorado os vencimentos des

cabe, como fôrça inconteste ainda retribuido a visita que ses servidores publicas é que
no seio das massas trabalha- lhe fizeram os vereadores, pode ser melhorado os das
doras alcando o seu progra- logo no início da sessão, o classes imeditamente inferio
ma e' ap1:esentando candida- vereador Antonio Apostolo res.

to que o execute. esclareceu que o Chefe do Depende agora, da Câmara,
Evitaremos dessa forma, Executivo, a exemplo do que a solução do problema. Quan-,

que o Partído se torne cauda-; fizera o dr. Paulo Fontes, to mais depressa o Legislati
tário de outros Part!dos, e

queria antes, concluir o seu vo colaborar com o Executi-

Relatório e dele fazer entre- vo nesse assunto, mais de

O TEMPO ga pessoalmente á Câmara, pressa serão c,ontemplados

às quandO de sua visita em dias todos eis funcionários.

proximos. O processo do sr. Osmar

Tambem no caso da demo- C'unha para melhorar os ven

ra das informações, criticada cimentos não merece criticas,

pelo sr. Gercino Silva, o lí- porque é identico ao posto
der do PSD acentuou não em pratica pelo governador
haver motivo para esses re- Irineu Bornhausen, que foi

paras, primeiro porque o atendendo as aspirações ao

prefeito Osmar Cunha esti- funci0l?-alismo por partes, até

_vera viuj andQ, e $�gllnçLo_po);.-, _todos ficarem contemplados.

Previsão do tempo até
14 horas do dia 2.

Tempo - Instável, com

chuvas e trovoadas.

Temperatura - Estável.

Ventos - Variáveis, fres-

COSo

Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 29,8. Mí-

O órgão sem Jigações partidárias entendeu que,
ante-ontem, o deputado Alfredo Cherem, com

o renunciar a presidência da Assembléia, eleu
uma lição ele democracia à bancada pessedís
ta. A lição, a nosso ver, não foi só de democra
eía, E. o que é certq é que não foi dada ft re
presentação ao P. S. D.: quem a recebeu, em

cheio, foi o Governador do Estado.
E recebeu-a como castigo aplicado a aluno
relapso ao dever e refratário à compreensão. A
carteira da escola ela vida elo sr. Irineu Bor-
'nhausen está, aliás, recheada de faltas graves,
nessa matéria. S. Exa. já está até calejado dos
zeros que tem merecido.
Há tempos, o sr. Governador vetou a criação
de um ginásio em Joinville. Mais tarde, bus
cando recuperar, pela demagogia, as conse

quências do seu gesto, prometeu consertá-lo
através da concessão de bolsas escolares aos

filhos .elos operários joinvilenses.
Sabe-se agora que S. Exa. concedeu 30 dessas

bolsas, pela 'Interposta pessoa do sr. Claudio

Mira, seu ponta-de-lança político em alguns
sindicatos. A concessão ficou restrita à metade
dos sindicatos, ele vez que o dos Empregaelos
no Comércio, da Estiva Terrestre, elaMarítima e

\ dos Gráficos foram excluidos.
Aí fica mais uma decisão de o atual govêrno
sellal'al' o ensino da política!
Se o ginásio fôsse criado talvez fôsse pior, à
vista desse critério ou dessa falta do dito. É

que, por certo, o estabelecimento seria priva
tivo dos udenistas e para a matricula. dos fi
lhos dos operários exigiriam atestado ele ideo

logia dos pais.

sr. Nerêu Ramos no cargo de

vice-presidente da- Repúbli
ca, presidente da Câmara
dos Deputados e více-presí- �

dente do Senado. 'A certa al

tura, o sr. Jurací Magalhães
declarou:
- "É exatamente essa ati

tude que mais ainda creden
cia o senador Nerêu Ramos

para exercer o cargo de pre
sidente desta casa do Legis
lativo. É exatamente essa ati
tude ele homem que não a

precia situações equívocas
que mais ainda engrandece
sua personalidade de escol
aos olhos de meu partido".

DO PSP

l-Falou depois o sr. Kergi
naldo Cavalcanti para assi
nalar que não foi o fato de o

sr. Nerêu Ramos pertencer ao
PSD que levou o SeQado a

elegê-lo. Foram suas quali
dades e a sua conduta na vi
da pública as razões domi
nantes. Entendia, por isso,
que o sr. Nerêu Ramos devia
reconsiderar sua atitucle.

FALA O PSB
Não só em nome elo psn

como no seu próprio, o sr.

Domingos Velasco manifes
tou idêntica opinião, decla
rando ao concluir:
- uÉ pois como velho com

panheiro ele lutas que formu
lo apêlo ao senador Nerêu
Ran'los para que retire a sua

renúncia à vice -presidência
desta Casa".

RECONSIDERAÇAO
Diante do apêlo dos líderes

de todos os partidos com re

presentação no Senado, o sr.

Nerêu Ramos, que ao tenni
nar a leitura de seu discurso

passara a presidência ao sr.

Gomes de Oliveira, indo to
mar assento no recinto, vol
tou a presidir os trabalhos e,
já na presidência, declarou
que voltava ao pôsto para
continuar a servir ao país e

ao Senado e a zelar pela pre
servação elas instituições de
mocráticas do Brasil.

o RISO DA CIDADE·;·

_ Após a reunião da As

sembl é i a, ante-ontem,
haveria champanhota no

Castelo da Agronômica.
Decididamente não hou

ve! Por que, Governildo?
- Depois eu conto, Ude

nilda!

Visita Florianópolis dos
exploradoros Sul-americanos
PROCURAM DADOS INFOR- ,ção de Autoridades dos vá
MATIVOS PARA UM LIVRO rios Países percorridos, bem

DE IMPRESSõES COM como da Igreja "Assembléia
VASTO DOCUMENTARIO de Deus" a qual pertencem
Chegaram há di�s, a esta como membros da Igrej a do

Capital, os andarilhos Jorge Chile, onde resielem suas fa

Milan (Uruguaio) e Gabriél mílias.

Ramires (Chileno), proce- Agradecendo a visita que
dentes do Sul, que percor- nos fizeram formulamos uma

rem, a pé, os países Sul e feliz estada em a nossa terra.

Centro-Americanos, com o

proposito de colherem dados

inf�rmativos, impres�õ�s pes- 'Na-osoalS, com documentano, pa-
ra a elaboração de uma obra

que consideram valiosa.
Saindo do Equador alO de

Janeiro de 1950, os denoda
dos exploradores percorreram
aquele País, o Perú, o Chile,
,a Bolivia, a Argentina, o

Uruguai, o Paraguai, passan
do para o Brasil, pel,o Estado

do Ria Grande do Sul.
Pensam percorrer todo o

Brasil para tomarem então
a resolução final do raid.

Os andarilhos,q ue nos_ de
ram a honra de uma visita,
possuem farta documenta�

é pollomle
IIté

JOHANNESBURG, 1° (U.
P.) - As autoridades médi
cas sul-africanas desmentem
formalmente as noticias de
fonte estrangeira, segundo
as quais uma epidemia de

poliomielite teria atingido 31

enfermeiras do hospital Ad
dington, de Durban. Tratar
se-ia na realidade de uma

gripe infecciosa, que de�er
mina um começo de paralisia
de certos membros e é de ca

ráter temporário.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

MINISTÉRIO D� AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA ]"LORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SAN'I'A 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 Impe

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a .penaltdades.
REFLORESTAMENTO

o ESTADO
•

Hoepckê�
i,L)

o leitor enc�t��, nesta co-lluna, informações que neccaaita,
diàriamente e de imediato: I
JORNAIS Telefone

"O Estado ....••••••.•...• 3.022
A Gazeta •.•.•.••.••••••• 2.656;
Diário da 'I'arde .•........ 3.5791IA Verdade .. ::

... ;....... 2.010

C'lkm6�;��iI�fIClal
•••.•..•

2.688,-----------------------,_- Caridade:
(Provedor) •..••••••••••. 2.314
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos .•.•...••..• 8.881

Militar 8.167
São Sebostíão (Casa de
Saúde) 8.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa ...........• 8.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .•••

Serviço Luz (Reclama-
ções) , .......•

Polícia (Salá Comissário
Polícia (Gab. Delegado) •.
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC ..........•...•....••

Cruzeiro do Sul .

Panair .. , .•••••••....•..

I
Varig ......•........••••

Lóide Aéreo •..•.•.....•

Real ...........•.......•
Scandinavas .........•..•

HOTÉIS
Lux ......•......••....••
Magestic .

Metropol ..........•....•
La Porta , .

Cacique ....•••... , ....•

Central ....•............
Estrela •................

Ideal .. , ....•...•..•..••.•

ESTREITO
Disque ......•...••...•.•

-o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 139.-
Di retcr; RUBEN� A. RAMOS.

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

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudic,arão o horário de chegrtda no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA O M�S DE MARÇO

IDA VOL'rA
Itajaí Rio SantosFpolis

., 'nt

l

Gerente: DOMINGOS F. DB
AQUINO

Representantes:
Representações A. S. L-.ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 223 6°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na CU!lital 7/3

3/3
14/3

2/3
9/3 13/3
NOTA

COMUNICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE SERA PUXADO
NO DIA 18/3/5fi, CUJAS OBRAS TERÃO A DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE DE 30 DIAS

Plorfanópolis, 25 de fevereiro de 1955

D

Esta Repartição, pela· rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de-mudas e se

mentes de espécies flurestais e de ornamentação, para for

necimento aos agrtcultores em geral, interessados no reflo

restamento ele suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade ela ob

tenção de empréstimos Wlra reflorestamento no Banco 110

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

Os Interessados em assuntos florestais, para a obten

ção ele maiores sclarecimentos e requererem aatortzação
"de Iicençapara queimada c derrubadas de mato, devem

ddrigir-se às Agênoias Flerestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6

em Florianópolis.
Telefõne: 2.470 --- Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

Ano ...........••••• -":$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano ..•.••... .....• Cr$ 2')0,00
Semestre ............• Cr$110,00
Anúncio mediante rontráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇÕES
UTEIS

-- [ONU" A.Ua uu c:..t&. i>.lIot IiG t
rWGIIA.IIA, P805URM »> -'�:c, .�-

Distribuidor Raios X
c- RAMOS S/A

Comercio Transportes
Hua João Pinto, 9 Fpolh.

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pais) ISegundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

, Para Porto Alegre
�------�--------�--------------�.---------

ltpa-relhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
RadiogrMla$ e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (coleclstografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com Insufla

ção das trompas para díagnóstíeo da esterilidade.
Radiografias ele ossos em geral.

'

Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta
ção Cio parto (Rádio-pelvimetria).

8.318!, __D�ià_r_ia_m_e_n_te_n_a_M_a_t_er_n_i_d_a_d_e_D_r._C_a_rl�o_s_C_o_r_r_êa_. _

2.404
2.038 -� _

;�:;IPA_rI ,�' eOJ
�:g�� *l/ fA'S .��.l'AI

�:��� � OUfIAI'fTE TODO DIA
2.600 / -, S2.021 [" �...: ....��, nO \IAf)�JOS·:,

Ht�1 ,D��"�" �R�'�iIt·:3.371
: iIl

� � i:- �

8.659 �'" lJ'
"'" I

" r

�

IGORa NOVOS IHIRftRIOS
Viagem tom segurilnça

e- rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

.

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

�'":':::"';-<,,,.,....,.....� ,'i!' -, .,.

Age'"ncía e
Rua Deodoro e�qui.na:da

• Rua Tenente ,SIlveira

� BANCO deGRf�ITO POPULAR�

z AGRICOlA
P�0,�,16

fLORl,ô.NOPOL.IS - 51<\. (}.rà.rlnó., lêofI!!iI:!IlÜIlId

06 I
"/'

ROFISSIONAL\
DR.ROMEUBASTOS DR. JULIOPAUPI'l'Z

'

Dr V-d I D' f-Ih'
'

P' ����� Ex i:Itern�Id��� enfermar!a I ESP;CIALIfTA�M DOEuNÇArS8DE CIRIA oCOl1l prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterclogta NÇAS

1 DR. I. LOBATO
-

DR. WALMOR ZOMER Franccaiss�lo ddoe RAI.soSiBd eJ na! ":lnta d(pa SafntwaCaBsa 'dod�iOll?)e Janeiro CURpSEDOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
4'"ARCIA ,e ane ro 1'0... erar me � •

.
lATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-

I FILHO
'.

U CLINICA MÉDICA C d 1 (P f NASCIDO ASS
-

.

Doenças do aparelho respiratório D.lplomadll pe.la. Faculdade. Na- CARDIOLOGIA
urso

.

e neuro OgIS ro .
- ISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

e I d M d d U Ausüregesí lo ). PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFAN
! TUBERCULOSE Clona e. e rema � mver-

_
Contultório: Rua Vitor Mei- .Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE J�L

DR. ANTONIO DIB �RADIOG:aAFIA E RADIOSCOPIA .

sidnde do Brastl
d M

reles, 22 Tel. 2675. mdade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIST -RBIO-
MUSSI DOS PULMõES Ex-Interno P?r concurso a a- Horários: Segundas, Qu...rtas e DOENÇAS, INTERNAS PSICOLÓGICOS DA INFÂNCIA _ ENFERM'ID

- u
_

S

Clruvgi a do Torax .

ternldade-Escola Sexta feiras: Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL
ADES DA INFA�-

- MÉDICOS -

F d I F ld d Nacío- (Serviço do Prof. Octávio Ko- Das IG às 18 horas. f' d
.

bi li R' CONS
CIRURGIA-CLíNICA orma o pe. a. racu .a. e . drigues Lima) R ��a o � VIas 1 lares. ms, ova- U'L'I'ó RlO - FELIPE SCHMIDT, 38.

GERAL-PARTOS m,tl. d� Mc��clDa, TISI�loglsta e
Ex-interno do Serviço de Círur-

esidência: Rua Felipe Seh- rIOS e ute.r�. : .

CONSULTAS - DAS 2 ÂS 5 HORAS.
•

T

t
.

Ii 'I'Istoclrurgíão do Huspita] Ne- .

d H 't I I A. P E T C
rn idt, 23 -_ 2? andar, apto 1 Consultôrto: VItor Reueles CONSULTAS CI HORA MARCA"',. FON'E 816�Serviço comple o e especta 1- •

R gIS o OSpI a. •••• T I 3 002 22
L'" v

zado das DOENÇAS DE SENHO- ! reo a��8
,

do Rio de Janeiro
e. .

.

I
. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 3165)

RAS, com modernos métodos de
I Curso de .especlalIzação pela Médico do Hospital de Das 1.6 .às .18 horas.. ATE_lI;DE CHAMADOS A DOMICíLIO

'

�. ó t· t t to
S. N. T. Ex-Interno e Ex-assls- Caridade D

Reaidência ; Rua Bocaíuva 20. --;;-:;:;--;.;;;;;-�;:;-;:::-;:-:::::::::::---:::::--:-::-:- _

nragn s ICOS e ra amen .

t t d (,. i d P f U R NEWTON F 3458 DR NEY P
SULPOSCOPIA - HISTER,O en e e :IrlIrtt a o ro. �o DOENÇAS DE SENHORAS I

one : .
. ERRONE DR. ALVARO DE CARVALHO

SALPINGOGRAFIA - METABO- GUlIl�araes (RI�). PARTOS - OPERAÇOES b'AVILA MUND
LISMO BASAL Ccns : FelIpe Schmídt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL '/ DR. MARIO WEN·
.. Radioterapia por ondas curtas- Fone 3801 das 16,00 às 18,00 horas. I Doenças de Senhoras _ Procto- DHAUSEN

Formado pela Faculdade Nací-

Eletrocoagulação - Ralos Ultra Atende em _hora marcada. Pela manhã atende dià- I Iogia - Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
naol de Me��ciB�asipniversidade Puericultõr do Departamento

Violeta e Infra Vermelho.
'

R.es: Rua São Jorge 8 - Fone rian_Icnte no Hospital de Consultório:, ,Rua Vitor Mei-) E CRIANÇAS RIO DE JANEIRO Nacional da Criança. Ex-Assis-
Consultório: Rua Trajano, n, 1, 2390. Caridade, �eles n. 28 - Telefone: 8307. t Consultório - Rua João Pin- Aperfeiçoamente na "Casa de

tente do Prof. Martagão Gesteira
1° andar - Edifício do Montepio. DR. YLM fj,R CORRtA· Resi.dência: .

Consultas: Das 15 horas em to, 10 _:_ Tel. M. 769. Saude São Miguel"
na Universidade do Brasil Ex-

Horário: Das 9 às 12 horas -

'.

",.. I Rua. General Bittencourt n. diante. Consultas: Das 4 às 6 hor:::s. Prof. Fernando Pauli.no Médico áo Instituto Fern�ndes
Dr. MUSSI. CLlr.;ICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú- fnterno por 8 anos do Servi"o Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Das 15 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10 - 13 ho-', Telefone: 2.692. Rua': Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2812. de Cirurgia

.. zal'. Perl11etta e Mário Olinto. _
MUSSI raso -"-..---- DOENÇAS DO APARELfIODI...· Prof. Pedro de Moura no Rio de Janeiro. Ex-nlédico es-

Residência: Avenida Trom- Rua Tirndente 9 ...,.- Fone 8415 MARIO DE LARMO GE8TIVÓ � ULCERAS DO

ES-, DR. HENRIQUE PRISCO Estagio por 1 ano na "Mater- tagiádo do Serviço de Pediatria
powsky, 84.

DR. JOSÉ TAVAR'ES CANTIÇAO TO.'\fAGO E DUODENO, ALER- PARAISO nidade - Escola" do Hospital do Ipase (prof. Luiz

MÉDICI)
GIA-DERMATOLOGIA E CLI- Prof. Otávio Rodrigues Lima Torres Barboza) no Rio de Ja-

DR. INGRETTO IRACEMA A AS
NICA GERAL

_

MÉDICO Interno por 2 "no do Pronto neiro.

IDiagnostico - Trato. Clinico MOLE'STIAS NERVOSAS E
CLíNICA DE CRI N.Ç Operaçoes ,-: Doenças de Se- Socorro I Pediatra do Hospital de Cari-

e Cirurgico das Doenças e Afec- MENTAIS _ CLINICA GERAL Doe��a�LI�?e�nas nh�ras - fllD�a de.1�ult.?s. - x -

Idade.
Médico escolar do Centro

ções d. e A.dultos e Criança.S. 'Dr SeI'vi"o Nacional de Doen- CORAÇÃO FIGADO RINS
CLINICA u:so e sp�çla IzaçllO no OPERAÇOES de Saúde de Florianópolis. Pedia-

Pedlatl'la OrtopedIa -

ças Mootai;. _ INTESTINOS-de • • HospItal dos SerVld�res do Es- CLINICA DE ADULTr:J tra da Assistencia Médico - So-

Traumatologia - Cine_cologia -I Chefe do AmbulatGno de Higie- Tratamen_o moderno da SIFILIS
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ ,tado. . . DOENÇAS DE SENEORAS cial da Armada.

Tisiologia - Endocrinologia - ne Mental Con"ultório _ Rua Tiradentes,
E GARGANTA (SerVIço do Prof. MarIano de CONSULTAS: No Hospital de -

Obstetricia I Psiquiatra do Hospital -

' DO Andrade) Caridade, diariamente das 8 às t --X-'-

Curas de emagrecimentos e Colônia Sant'Ana
9.

HORÁRIO'
DR .. GUERREIR<? DA FONSECA Oo,?-sultas - �ela manhl!. no 10. I

engorde. , Convulsoterapia pelo eletro- A 13' 16h' Chefe do SerVIço de

OTORI-I
HospItal de CarIdade, No consultório, à Rua João ConsuItorio Rua Tte Silveira

Doenças da Velhice. I choque e cardiazol. Insulin,' er8- '/1' Cas _ 0�a;Í5 _ R _

NO do Hospital de Florianópolis Â tarde da� �530 hs em'

dian-,
Pinto nr. 16 (1° andar) n.15 10. and'

.

,

ALTA CIRURGIA
.

pia .. Malarioterapia. Psicoterapia. 2 27� .� ;fs.. ó· r es.. Possue a CLINICA OS APARE- te no consultono .á Rua Nu.nes Diariamente das 10 às 12 e das I
Das 14 as i6 horas.

CIRURGIA PLASTICA: Este- CONSULTAS: Terças e Quin-'
OrIan po IS.

\LHOS MAIS MODERNOS PARA I
Machado 17 �SqulOa do Tua- 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira

tica e Reparadora. tas das 15 às 16 noras. Sabado DR JúLIO DOIN ITRATAMENTO das DOENNOAS Idente�. Te�.276, .
RESIDENCIA: - Rtia Duarte S/No Esq. Padre Roma.

Consultorio: Rua Fernando (manhã) I',

I
da

,

ESPECIALIDADE
_,

Re�Idencla - rua PreSIdente Shutel, 129 - Florianópolis. Tel. 2530

Machado, 6 - 1°. andar. I Rua Anita Garibaldi, esquina VIEIRA Consultas - pela manha no I
CoutInho 44.

Horario: das 14 ás 18 hs. de General Bittencourt. MÉDICO HOSPITAL. -------------

(exceto aos Sábados) l' RESIDENCIA; Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, À TARDE - das 2 ali li -

I .
DR. VIDAL

ADVOGADPela manhã e aos Sábados 139 Tel.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA' no CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS
", OSatenderá sómente com hora mar-

-

- TRATAMENTO E OPERAÇOES I
CONSULTORIO - Rua dos Consultório: - Felipe Schmidt,

'

cada.

I
DR. ARMANDO VALt- ,Infra-Vermelho - Nebulizaçio - ILHEOS nO 2 38. DR. JOSÉ MEDEIROS DR. CLARNO G

DR SAMUEL FONSECA RIO 'DE ASSIS Ultra-So:"l RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 a. 6 VIEIRA GALLETTI
•

•

_ .• . . (Tratamento de sinusite .em midt nQ 113 Tel. 2366 horas .

.C�RURGI�O-D�NTISTA Dos Se.rvI_Cos. de CI�mca InfantIl operação) Residência: Tenente Silveira,
- ADVOGADO - - ADVOGADO _

Chm.ca - Cll'Urgla - Protese da ASSls!enCla Mum�lpal e Hos- Anglo-retinoscopia - Receita de DR. ANTON!O MONIZ 130 FONE _ 3.165. Caixa Postal 150 - Itajaf Rua Yitor Meireles, 60.
Dentál'la pltal de Caridade Oculos - Moderno equipamento' GAO

Santa Catarina.
.

FONE: 2.468
Raios X e Infra-Vervelho CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolarin�olo�l. (único .

DE ARA DR. ANTONIO BATISTA - Florianópolis _

Consultório e Residência: Rua ÇAS E ADULTOS no Estado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA
JUNIOR DR. ANTONIO GOMES DE -------,..---___

Fernando Machado 5. - Alergia - Horário das 9 às 12 hora. e Ortopedia
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunes Ms- das 16 às 18 horas. Consultório: João Pinto, 18.' CLINICA ESPECIALIZADA DE ALMEIDA
Consultf\s:. das 8,00 ás 11,30 chado, 7 - Consultas da8..16 às Consultório: - Rua Vitor liIei- Das 15 às 17 diàriamente. CRIANÇAS ADVOGADO

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas reles 22 - Fone 2675. Menos aos Sábados Consultas das 9 ás 11 horas. Escl'itório e Residência:
Exclusivamente com hora- mar- Res;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - 'Res: Bocaiuva 135. Res, e Cons. Padre Miguelinho. Av. Hercilio Luz, 16

cada.
'

. lhllrme, 5 - Fone: 8788 Fone 2421. Fone: - 2.714. 12. Telefone: 3346.

INDICADOR
[ J'.Ç?'�
L-

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

Puericultura - Pediatria'

DR. JOSÉ M. CARVAI..lIO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

Lavando com Sabão

\?irgem ES]Jecialidade
da Cla. WBTZEL INDUSTBIAL-Jolnvillee (marca- registrada)

ecoDClmiza,.,se[tempo e dinbeiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ACONTECIMENTOS SOCIAIS
i,•••••••••.•�....�.1

'

caso ..

F'rancamente, não sei co- Por isso encontro poesia
mo você pode encontrai' r n um recanto de rua. E mui

poesia num canto de rua I to valor dou às conversas

onde meia. dúzia de mole- I (los garotos que, livres por,

ques disputam uma pela- momentos das sáias das

da ... Dizia-me um amigo mães, dão azas ao pensa-
,

uma era
outro dia ... Ou você força menta e .souham ser heróis

, •
' assunto para suas crônicas, algum dia. E às vêzes dá

Houve uma ópoca em que H gp'
". .\ ? maneira de cumprir com a certo ...

a cidade possuia alguns �� cCAIA M/�L·i Z'ANTA eA1�\1\N� • obrigação de quem escreve -----------

própagaridistas de rua de ? '?� diàriamente, ou então não' INSTITUTO TECNOLÓGI·

grande classe. Naquela fase'
--- entendo ... Deveria ter re- CO DE AERONAUTICA

que a propaganda de rua pctído para o meu amigo Realizaram-se, na la

tinha seus cultores um no-

A RESTAURACA-O DO CA
incompreensível o soneto quinzena de janeiro último,

me pontificou, Polar. Este -

,
, TEla DE de Bilac "Ouvir Estrêlas", nas cidades de Belém, For-

era famoso, ganhou bom di- Apesar de que, no dúbio taleza, R.eci:�e, Maceió, Sal-

nheiro. Uma das primeiras VERSALHES sentido, qulquer repórter o I vador, .DIstrIto �ede,ral, Be-
propagandas na grande fa- ., faz hoje com a máxima f'a- lo Horizonte, Itajubá, Uber-

se de que nos lembramos PARIS -:- FOI recente-
I
espetaculos é um teatro de cilidade entrevistando "es- lândin, São Paulo, Campi-

er,a dos soldados Flit que I men�e. �ub,hc�do o balanço

I mudeir�
unico no mUll>do� I trêlas"

'

de cinema, rádio, I na�,. �ibeirfto P.ret�, B�urú,
saiam, à rua marchando da restauração do Castel.o 'I'erminuda a restauração, 'teatro e esportes... I Curttiba, Flonanopohs e

com tambores, toques mar- I �e ,yersal�es, ,. obra qt:e f1- I
proceder-se-á ao' mobilia-) Mas que encontramos poe-

Porto Alegre, as p�'ov_as do

Cl'",]·S etc sob o comando de
cara na hístoria da FIança Imento do Castelo observan-' .

t A'
A I concurso de admissão ao

u.
'

• 'Sla, encon ramos. s vezes

'IPolar
como um dos mmores ser-

I elo-se o maximo cuidado pa-
I
II "t Instituto Tecnológico de Ae-

. .

t d 't di 10 lamas pala cer tos aspec- ,

Desta era ficara um rema- v:_, os p�'es. a os a. .ra 1-

Ira que tudo seja realmente' tos de certas ruas Com ver- ronáutica, escola de enge-

nescente, o último represen-
çao historica, artistica e

I
ela epoca glofiosa, e para! dadeiro encanto. 'Será que I nharia ele Aeronáutica e de

CUltUl"11 'f"
- I El trõni ti I I M'

tante de uma época: - O
c • esse im, a comissao en car- .compreeridemos a rua? Será I

' e romca man ic a pe o 1-

Carlítos. Era um homem
Desde 1951, as obras se regada espera trazer para I

que ainda existe em nós um nistério da Aeronáutica" em

. . vêm fazendo, á custa ele e- Versalh t d I S- J êd C '

que ímitava o grande artis- ," es -� as ou. quase ,I pouco da quele espirito mo- ao o�e, �s ampos.
._

ta inglês que criara a figu-
normes 'dificuldades, pois o todas as obras de arte que leque ruerro que 'tivemos Inscreveram-se 52� �an�I
estado do Castelo era la- t C t I I d t bt d I f

Ira
do vagaJ�ul�do _

filósofo. per 'ence�'am ao as 'e o e' quando criança?, a os o
.

en o c assi 'l��çao
Era uma imitação quase

mentavel, tudo quase que foram dlspersaelas.. O.' �u-I Há um real gôzo para nós os se.gL.untes: de Maceió -.
era preciso refazer. O fato, I L

- N
-

G d M II
perfeita. Se êle tivesse con-

seu e o ouvre restituirá as 'quando surpreendemos sem ernezio ornes e e o,

corrido ao 'concurso entre porem, é que segundo de- e�tatuas e .os moveis, e se� ,I sermos notado, as conver- de Itajubá - Flávio Rezen-

os imitadores de Carlitos
clarou o antigo Secretario rao procedidas a compras .sas dos garotos. Há nelas de Marques e Marcos Nay-

h de Estado das Belas Artes, de ob ' h di I I Z bi de Cataguazes
que ouve certa vez em que

ras que se ac am IVI-,muito de interessante. As 01' er 1111; h L e
.

O próprio Carlitos foi supe-
o sr. COrIlU, - o publico didas em coleções partic:l�a-l vêzes cabe numa palestra

- Alba�o Fonseca Henr�
rado na colocação final, tal- correspondeu generosamen- res, Ensaios de re-mobilia- .destas um mundo inteiro de ques Fehppe; ele Belo Hori

vez aparecesse em bom lu-'
te aos. apelos qu� l�e fo- menta já foram realizados e

I
sonhos e de fantasias. zonte - Mauro Carmo SiJ

gar. II:am
feitos e 550 milhões de os apartamentos que per-I Se alguém chegou a ouvir va ; de Niterói - Benoni

Chamava-se - dizemos
francos puderam ser cole- tenceram á famosa Madame., por exemplo o que conversa- Orlanti Petruccio e George

chamava-se porque acaba I
ta dos, acre�centando-se a Dubarry, amante ele Luis: va no meu tempo ele crian- Fukui ; do Distrito Fede

de falecer - Hilton Cava- I
esses dodatívos outros, al- XV, já foram reabertos ao I

cice acharia um garoto ral - Arabá Guimarães

das, e ganhava a vida fa-: tament;. din�portaNl1te�, fe.itos
I
publico. Os trabalhos do! fantasista, com· idéias de Corrêa, Carlos Soares Fi

zenelo reclames elas casas
I por e.n I .ae es acionais e ano que está começando se-

I
construir barcos para se lho, Fernando Faria Coelho

R· .Estrangeíras e pelo Go er .ão enor ,'1'
l . d S F 1 H

comerciais do 10. Para i,
IeO enormes, e, pala auxi 1- por no mar e sair navcgan- e ouza, rernanuo ugo

chamar a atenção na rua,l11o. Calcula-se. qu� d;ntro ar o serviço, realizar-se-ão
'

do pelo mundo afora. Era Cabral TelIes, Joaquim Se

êle não apenas andava ves-I de tres anos, IStO e _la por exposições, ínclusive ,o res- esta uma elas minhas idéi- verino P. Nétto, João Affon

tido de Cm'litos, fazendo, 19.58, as obras estarao' ter- tabelecimento do es.petaculo as e só não puz em execução 80 Azevedo Travassos, Luís

roelopiar a bengalinha en-'mmadas : o Ca.st:l? e suas do "SOM E LUZ", que pas- porque não tinha recurso Guimarães Ferreira, Paulo

tre os dedos, representava dep_endencJas e Jarclllls vol- sará a ser dado, a partir de para armador e porque era Foresti Werneck da Silva,

cenas dos filmes ,de Cha- tarao a se apresentar como junho, tres vezes por sema- grande a vigilância da fa- Pedro John Meinrath e Síl

plin, o gen ial artista que
na epoca de Luís XV. O I na. A opera de Luiz XV se- mília sôbre meu espírito via Soares; de Guaratingue

Hollywood não quis mais teatl·o, já está restaurado rá' inaugurada .em 1956 e aventureiro. Certa ocasião tá - Francisco Leme Gal·

receber de volta, após ter
e dentro em. pouco abrirá pensa,se em criar em V�r- organizei uma caravana pa- vão; de Taubaté - Milton

elevado tanto o cinema ame- para o publIco devendo-se salhes um Festival de Arte ra entrar nas furnas elos ca- Simi Salles; de São Paulo

. .. .

ricano no conceito
-

mundi-
dest:1car que a sua cas:l. de 'Francesa. (SII) boclos existentes no Morro - Antônio Carlos Dalpino

Popelme ulllda e rIscada se comblllam para dar um,lal da verdadeira arte. da Boa Vista, em Niterói. \ROCha,
Antônio Gomes

estilo original ao modélo acima, com o corpete cruzado e, O nosso Carlitos era um Há lá uns subterrâneos já Amorim, Cláudio Pécora,

abotoado com seis botões. ) grande amigo das crianças, Como vl·vem os moradores quase fechados pelo desmo-ICloviS Marcondes, Conrad

le�tre a.s quai�, se sentia fe-
.

ranamento das terras, e em .Johan Arnulf \ Ansorge,

I ]Jz. DeIXOU vlUva e três fi-

d d t d
tôrno dos quais corre a len_lcon�tflntin.o Ang:,li�o. Néto,

[lhos. E apezar de não ga- as casas o a as de �r da de que os nativos havi- DaVId Witltman, DecJO Ma-

nhar muito, ultimamente.' II am escondido tesouros va_lchado,
Máia, Durval Benci-

não rendia bem êsse estílo condecl·o d
'

liosos. A idéia era desco- ui, Egberto Vicente ele Aze-

de publicidade, contribuia, na o bri�" os valores para ,cons- v7do, TG:ra:c1o ele Araújo

para muitas instituições de tnnr um barco e me por ao I L,ma, deItaI Gomes da Ro-

caridade não esquecendo os AUS'lV;an Fernandez), _)amidaele e est�ldando o efei- �mund? .. Mas fui barrado cha. Azevedo Nét�, Horácio

humildes, como se tivesse. ('

,Estado de 'I: I
to dos ventIladores, que. na mmha pretensão e as Itkls SochechteI, J�me

realmente embaído do espí-
xas \Globe ,PI:ess) .-: MUl-, funcionam com inter :jmães dos outros garotos I Boscov, Jean. P�ul Jacob,

rito filósofo e filantrópico
tas �as�s. IesI�enclals do IAO mesmo tem o m V�l�s. proibiram que éles volves-IJoão Manoel RIbeIro Godoy,

do verdadeiro CaI'II'tos, VI'-
Hemlsfeno OCIdental con-

dA' _

p, ,�m Ias. ILeoa Posvolsky, Luiz Fer-
.

t h'
a ssocwçao Med d

.

t d I
- .

vendo a famosa figura que
am, oJt;, com apal'elha-' Texas f '

.. Ica. e SIS ema, e ca efaçao em SIS- nando Portela, Márcio José

o tornou célebre, de vaga-
menta de ar condicionado, d'

- e a�em VISItas peno- tema de refrigeração, e não Porta, Olete Maia, Otton J0-

porém muito poucas vezes IC�S, a flJn de determmar o há perigo de oxidação ou � B ,t I'
.

P I IT d ._

bunda filósofo com coração _ efeIto do d'
.

_.

. se eI o HU, au o �o aI

grandioso.
ésses aparelhamentos' sao

a L'
con lClOnamento corrosao, pOIS o aparelho ra, Piercarlo Ravetti, Rei-

A dda,de sentiu pois o
examinados, depois que co- ;ofrl:�dade e �sttIdand_o o de transformação térmica naldo ele Souza Alves Ra-

desaparecimento de Carli-
meçam a funcionar. É por lo 'ia

de ale�'gIa,. e pSlCO- é revestido de louça.. mos, Roberto A. Streheler

tos Chorou me ,AI
isso que o novo grupo de

T
g e da Ul1lversldade de Outra carateristica des- Ronal,do Felisberto dos Reis,

.

smol paI. e e, casas residenciais construi-
t
exas estudam o seu efei- sas caSAS equipadas pela nalelo Felisberto dos Reis

trocando as suas agl'lmaS el
-

t 'd d t t
o sobre a higiene I .

'

sentidas pelo I'I'SO Ih
o nes'a 01 a e tem an a

d
< mensa,

IWorth111gton, que regula a Saiel Fuad Mulky Sérgio de
que e· tA'

o esta o de espirita e o a t-'·
'

Soube ofel'eceI'. ,Impor
ancla, para os p1'o- t't

pe- tempera ura, e o novo SIS- Fiori Carvalho, Setsuo Ri-
.

t'
. I e dos moradores t el' Ipne anos e para os cons-

P
, .

. ema e ISO amento no te- da; de Santos - Carlos de

trutores.
�

ercorn uma dessas ca- lhado e no teto. Uma chapa Almeida Prados Campos; d�

I I ,Esse .grupo de casas, �s- ;;�s, em qU,e estava �o�ta- I d_e alumínio .com?inada com São Vicente - José Clímaco

CASA MISCELANIA df.ttd. ta servmdo de laboratol'lo,
ton

um :l��elho tWOIthm�- ,la .ele escarna, Impede que Freire; de Casa Branca -

b�\dora dos Ridios R.C.A durante doze meses, a uma. d
' p,eI el amen e escondI- 10 llltenso calor produziélo Marco Antônio Quirino; de

Vitor, Valvulas e DllcOtI•• comissão especial, que está., o paI
.

uma porta dupla. íno sótão se espalhe pelo Jundiaí - Oscar Dival Gri-

observanelo os efeitos ge-
Nesse SIstema, o aparelho resto da casa. gas Varella; de Campinas

rais, as reações dos indivi- p�ra condicionamento de ar I Dentro em pouco, terão - _Carlos Augusto ,de Bar

duas e o custo elo funciona· fIca centralmente localiza- sido coligidas valiosas in- ros Carvalho e José Eduar

menta dos últimos modelos do, com condutos que s:� formações sobre � vida do do de Queiroz Freire; de

de aparelhos para condicio- abrem no alto das parades intetior das casas dotadas Mocóca - Roberto Antônio

namento de ar. dos diversos aposentos. Um de ar condicionado. Enquan- Luz Braga; de Ribeirão

Os membros dessa comis- aquecedor de gás fornece � to isso, centenas de cons- Preto - José Baptista Por

são, técnicos de Associaçf\' calor necessário e o dispo- trutores, arquitetos e enge- tugal paulin; de Marília -

Nacional de ar condiciona- sitivo pa.ra condiéionar o ar nheii·os, têm visitado a ci- Luiz Peregrino da Silva Jú

do, estão verificando as é disposto de tal maneira dade de Austin, para olhar nior; de Florianópolis
temperaturas em diferentes de tiragem para mudar o

I
de perto as últimfl.s inova·, Rubem Damiani Carreiráo;

alturas nos diversos apo- que parece uma gav�a. Não sem a brincar comigo, que de Porto Alegre - Helmut

sentas das caças, medindo há necessidade de registro l çes a tal respeito. Antônio Riidiger.

Machado.)?Zury e...

Ultima Moda

Florianópolis
Nicolau Nag'ib Nahas

Ilha-Verde-Esperança, rm tuas fraldas,
Entre o branco ele espuma e o azul do céu,
Sobressái o teu verde de esmeraldas

Mais transparente ainda do que um véu ...

Há sempre em tí um encanto e graças tais

Que toda a extranha gente que aqui vem
Nãp mais se lembra do l'inção dos P�LÍs
E aqui fica e aqui casa e filhos tem!

E morre enchendo de bençãos suaves

A tua terra amiga e hospitaleira
,

Onde entre flores cantam tantas aves!

Tão forte é a tua sedução, ó Ilha,
Que deixas prateada a terra inteira
Quando em teu céu a lua cheia brilha!

Florianópolis, Quarta-feira,

o

idéias
-

tão malu-EXTRAVAGÂNCIA DAS
IDÉIAS INFANTIS ...

possuía

ultimo re

manescente de

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
- sra. Carlota Rosa Boa-

�"t.'":i�

Experimente hoje:
-

-

ESPUMAS DE LARANJA Aluga 5Uma sobremesa deliciosa
- e

e de lindo efeito decorati- Aluga-se bôa casa á rua

voo Com pouco trabalho vo- Lacerda Coutinho, 24. Tra
cê, receberá merecidos elo- tal' ao lado (Chacara do

gíos. Experimente,! Hespânha). Exige-se contra-
INGREDIENTES: to.

_ sra. Maria Cotrim Gui- tas, ou pera, das gran eles;

marães, esposa do sr. De- 250 gras. de açucar;

semb. Nelson Nunes Gui- Suco de limão;

marães;
4 ovos;

_ sr. An_tonio Dias, Co- 7 Iolhas de gelatjua bran-

missário de Menores ca.

- sr. João Araújo, co-
MANEIRA DE FAZER:

1 - Mistura-se o açucar
com o suco das, laranjas e dissolvidas em água, e mis

o do limão; à esta mistura tura-se.

juntam-se 3 gemas, e leva-se 3 - Toma-se uma fôrmà

ao fogo brando, mexendo para pudjm ou prato pyrex

sempre, até que engrosse, fundo, e molha-se com água
tendo-se o cuidado de não fria, colocando então o cre

rleixar ferver. me que deve ser levado ao

2 - Uma vez engrossado congelador depois de frio,
o creme, junta-se a ele 4 até que géle, e assim esta

claras batíelas em neve, e Irá pronta a sua Espuma de

as 7 folhas de gelatina já J Laranja. (APLA)

baid, esposa do sr. Féris

Boabaid, do alto comércio

local;
- jorn. Arybaldo Povoas,

funcionário dos Correios e

Telegrafas; Suco de 2 laranjas

merciante;
- sr. HeraI.do

merciário
- sr. Hercilio

'Dias, co-

(lo!!' San-
tos Souza
- sr. Wilson Silva;

- sra. vva. Maria Caroli
na Glavan Cunha;

Wilson Cardoso de

4.VENTURAS 00 Z.E-MUTRETA eu

selé-

.,... t IIOnllr1ll'
IIBIl nusouno

(IILVII.A)
.AANOE TÔNIOO

, J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O Estado" Esportivo
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Leléco està �arréco do Paula
Ramosna terra!

PALESTRA COM A REPORTAGEM DE "'O ESTADO" O EX-TECNICO DA SELECAO CATARINENSE QUE EM BREVE AS�•

SUMIRA' A DIREÇAO DO PLANTEL DO ATL�TICO PARANAENSE OPINIÃO SOBRE, OS CATARINENSES SANFORD,
NIVALDO E PEQUINHA - O FUTEBOL ILHÉU NA ATUALIDADE

o jovem e conhecido guaro
dião Wilmar (Marréco) , que
defendeu com sucesso vários
clubes inclusive a famosa
equipe do Bangú, sagrando
se campeão invicto de 54,

. assinou contrato, há alguns
dias, com o clube da Praia
de Fóra. Não resta dúvida
de grandes recursos e que
por isso mesmo deve á ser

mantido na linha média con

trariando a opinião de nossos

leitores que o conhecem co

mo arqueiro.
Ao Marréco na nova posi

ção desej amos relícídades.
M'. Borges

Ante-ôntem, á tarde, fo- os esportistas é e sempre foi
mos encontrar Carlos de lum dos árbitros mais com

campos Ramos na Praça 15, pletos de Santa Catarina,
acompanhado do renomado chegando todos a apontá-lo
player avaiano Waldir Vidal sem exagero algum como o

F,onseca. "número um".

, Abordado pela nossa re- Como técnico tem sido de

portagem, o popular Leléco, uma eficiência digna de

como. é conhecido nos meíos grandes elogios. Dírígíu vá
futebolíst.i c o s, recebeu-nos rias vezes. e' com sucesso, pó
com o seu sorriso de sempre, de-se dizer, a seleção catarl

Realmente, Leléco é desses nense que disputou Campeo
cavalheiros que sabem ser natos Brasileiros.

francos e leais, principal- Seu nome, quando meneio

mente em se tratando dos nado, é alvo de admiração e

que fazem jornal. respeito, porquanto, á sua

Apertamos a mão do que- eficiência, inteligencia, em

rido esportista
-

conterrâneo, penha e trabalho, alia ele

que declarou-nos ter chega- a honestidade e ímparcialí
dos há dias de Curitiba, es- dade, o cumprimento dos

tando na ilha em visita a seus deveres, enfim o amor

pessoas de sua família. á sua terra.

Leléco, como não ignoram Por tudo isso que somos

/
amigos incondicionais de sido o grande animador de estava jogando uma enormí- I Afirma Leléco que a con-

Carlos de Campos Ramos, jogadores barriga-verdes que I dade no Monte Alegre, po- tribuição humana para a

Técnico do Atlético lá de vez em quando apare- rém, índíspôz-se com a díre- prática do futebol é e sem-

Paranaense cem em busca de melhores toria do clube da cidade do pre foi bôa em nossa terra.
Revelou-nos Leléco que em fases em suas carreiras. papel e teve o seu passe li- O que falta é saber aprovei-

Curitiba foi procurado por Disse-nos o nosso entrevis- vre, estando presentemente tá-los.
dirigentes do Clube Atlético I Gado que aceitou a íncum- sem clube. Sanford, brílhan- Confessa Leléco que sofreu
Paranaense, os quais logo bência de orientar o Atlético do sempre, quer na defesa, tremenda decepção ante a

que souberam da presença Paranaense, embora fôsse de quer no ataque, também es'" notícia que lhe propalaram
do popular "entraineur" na, SUJl, preferência dirigir um teve em serias dificuldades da, extinção do foot-ball a

terra dos pinheirais, foram clube de Santa Catarina. Es- com o Atlético Paranaense, mador, dizendo que se tal'
logo ao seu encontro, ofere- teve em Imbituba, mas, infe- porém tudo foi soluciona elo for levada a cabo terão dado
cendo-Ihe a direção elo plan- lizmente, nada poude ser fei- satisfatoriamente. Pequlnha, os responsáveis uma prova
tel do rubro-negro, A pro - to, pois não chegou a um en- a sensação da última seleção de indiscutível incapacidade
posta do Atlético foi bôa, não tendírnento satisfatório com catarinense, está em plena administrativa. E finalmen
hesitando Leléco em aceitá- os dirigentes elo Imbituba A- forma, destacando-se na e- te considera a metrópole
la, devendo assumir a díre- tlétíco Clube. quipe do Coritiba. barriga-verde o unico centro
ção êste mês. Leléco adían- San tord, .Nivaldo e O nosso futebol onde o futebol nestes últimos
tau que, para o seu ingres- Pequinha Com referência ao nosso anos não acusou progresso
so no popular "Clube da Ra- Leléco falou-nos sôbre os futebol, o futebol ilhéu, dis- técnicov

,

ça" muito se empenhou o três craques catarínenses que se-nos o sr. Carlos de Cam- Devido ao adiantado da
crack catarínense Sanford, atuam no foot-ball arauca- pos Ramos que nada póde hora tivemos que nos despe
que, na "Cidade Sorriso" tem riano. O guardião Nivaldo dizer, porém, pelo que sabe, dír de Leléco, agradecendo-

o marasmo é o mesmo, di, lhe as atenções dispensadas
zendo continuar com o pro- á reportagem e fazendo
blema da falta de dirigentes, votos de felicidades na terra
bons técnicos, etc. dos pinheirais, onde ficará
Estamos com Leléco 100%. radicado, emprestando �eu

Organização na verdadeira concurso ao foot-ball para
acepção da palavra, onde en- naense, como dirigente téc
centrar, aqui na chamada nico do time atleticano.
ilha dos casos raros?

Os gauchos foram os ven

cedores do primeiro jogo das

quartas de final do Campeo
nato Brasileiro de Futebol de

Chile 1 x Equador 1
Em Santiago do Chile teve,

inicio, domingo último, à
Campeonato Sul-Americano
de Futebol, tendo o selecio
nado andino goleado ínape
lavelmente o scratch do E

quador pelo escore de 7 x 1.

,

pampas e o escore acusou

2 x O. Domingo será realiza
do o segúndo jogo e o ven

cedor da série enfrentará os

paulistas dia 13.

Festival do "Unidos do 14" Cearenses O
Gauchos 2 x

DIRETRIZES
1° - o presente Festival, programado para os equipe que compareceu.

dias 5 e (j de março do ('u'rente ano, tcm por finalidade I 23° - Se ao término de uma partida a mesma esti
promover a reunião de um maior nO posaivel de Clubes ver empatada, o resultado da mesma será obtido por in
varzeanos, visando o entrelaçamento das relações de' terméd_io de penalties. Serão cobrados 3 (três) penaltes
cordialidade que devem existir entre agremiações co- para cada lado, e se prosseguir o empate serão cobradas
Irmãos, na prática sadia do Desporto, debaixo do lema tantas séries de três penalties quantas forem necessá
"O essencial é competir ... " Sob esta orientação o Fes- rias para. apontar o vencedor.

-

tival deverá ser realizado sob a forma de uma competi- 24°_ - Um atlé ;ta poderá jogar, durante o Festival, , RIO, 1 (V. A.) - Chegou a

ção onde a cortezia, a lhaneza do trato, a disciplina e o em mais de uma equipe. ser amplamente divulgado
espirita desportivo sejam o apanágio de desportistas Em reunião da Direção duF'estlval e os Srs. Repre- que, ante o empate (Ixl ) ve-

congraçados numa reunião desportiva. sentantes de Clubes, ficou assim constítuida a MESA: rificado no match decisivo caso, os campeões serão os

20 - Será inscrito todo o Clube que satísfizer as ., .. PARA O DIA 5 - MARÇO (Sábado): - Dois Re- da "Taça João Lyra Filho", cariocas, pois sendo o "goal V d y
condições constantes das presentes diretrizes. presentautes do Unidos do 14 e Representantes dos Clu- entre cariocas e paulistas, ês- average" o quoeficiente da Y en e-se

.

30 - Para o Clube poder tomar parte no Festival de- bes: - CAXIAS F.C. - A. D. PONTA DO LEAL _
tes foram considerados os divisão dos goals conquista-

verá passar 200 (duzentas) tômbolas. CAMPOS NOVOS F. C. - CURITIBANOS F.C. e MAN- campeões do certame. Isto dos pelos sofridos, a vanta- Casas e Terras
40 - Será institui da uma TAÇA SIMPATIA, para o' GUElRA F.C., (um representante por Clube). porque, explicava-se o regu- gem fica com os metropolíta- Vende-se um terreno com

Clube que passar maior nO de tômbolas e outra para o 20 PARA O DIA 6 - MARÇO (Domingo): _ Dois Re- lamento do torneio estabele- nos.
65 metros de frente porcolocado na vendagem de tômbolas. presentantes do Unidos do 14 e Representantes dos Clu- cia que, em caso de empate, 570 ue fundos" situado no

,1;0 _ Afim de que as agremiações participantes bes: : - ESCOLA F.C. CORREIOS E TELEGRAFOS F. entre os finalistas, o título Na realidade, tendo mar-v
. Bairro N. S. das Neves, pro-

possam homenagear seus respectivos Presidentes, a Di- C. - VASCO CATARINENSE F,C. WESTERN F.C e
sena conferido ao que apre- cada 3 goals e sofrido apenas

t
-

. ximo ao Estádio do Figuei-
reção do Festival instituiu a TAÇA PRESTIGIO, que AVANTE F.C. (um representante por Clube). sen asse maror saldo de gols. um, os cariocas têm um

il'e�se, proprio para lotea-
será oferecida ao Presidente do Clube que passarmaor' quoeficiente igual a 3, ao

A· d líd d menta, com ruas já inicia-
no de tômbolas, TABEL,A DE JOGOS ssim sen 0, na rea 1 a e, passo que os paulistas, ha-

b deí t h das. Facilita-se o pagamen-
60 _ Será ofertada uma Taça ao ARTILHEIRO do os an eiran es se aviam vendo obtido 5 tentos mas

...

d 1 d dí to. 3 casas novas, pintadasFestival. �'i <i! "í,1:�t! Sábado - dia 5 assegura o aos ouros a lS- so-frido 2, seu quoeficiente é o
a oleo sitas na rua Papan-70 _ Será considerado Artilheiro o Jogador que 1°. - Das 13,30 ás 14 horas _ Tamandaré x Man- puta pois tendo vencido aos de 2,5 inferior, portanto, ao

.

J' S b pernambucanos por 4 x 1, ao dos cariocas. duva á Cr$ 22.000,00 cada
dentro dos 30 (trnta) minutos regulamentares marcar guelra - UlZ: e astião Carvalho e auxiliares Ari Gil uma. Lotes de terras desdeAlt

.

S'I
. passo que os cariocas somen- De resto, tanto isto é ver-maior nO de tentos, excluidos os participantes da PAR- e armro I veira. Cr$ 10.000,00. 'I'ratar com o20 D 1445' Ir-: 1 h

te haviam triunfado dos flu- dade que, segundo nos adi-TIDA DE HONRA. Em caso de empate haverá sorteio .
- as , as 0, 5 oras - Campos Novos x . senhor Aristiliano Abreu

Ih d· A ilhei Curitibanos - Juiz Ar! Silveira e auxiliares Arí Gil e
mmenses por 2 x O, seu sal- antou o conselheiro Abrahim

para a esco a o rtí erro, do de gols era de 3 superior T bb t '1 t . d té " Netto á Avenida Mauro Ra-
80 Ao wencedcr d d -tí d

'

f °
•

d Frank Ganzo. ' e e, le a OI a ma ena, o- o vence OI e ca a partiua sera o er eCI a

I o r-:' '" portanto ao dos cariocas que, Conselho Técnico de Foot-ball mos, numero 4, das 17 ho-
uma Taça. 3 .

- Das 10,30 as 16 horas - Críspím Mira x Cruz não ia além de 2 da CBD em
.-

d ras em diante.
9° - A MESA será constituida por dois represen- e Souz,a -, Jui� Altan�iro Silveira e auxiliares Waldir Ocorre no enta�to ter ha-I terca-felra Pl�:X�n�=unl;�Oo 1 �

t t d Un id d' 14' t t d Cl Cunha e Dagrnar correa I
' , . , I C a

an es o 111 os o e cinco represen an es os u-
,

. vida um engano no noticia- mará os cariocas campeõbes participantes no dia, escolhidos mediante sorteio. 4°. -r-r- Das 16,15 as 16,45 horas - A. D. Alvim Bar- rio quando declara referir-se da "Taça João Lyra FilhO�::s ALUGA:..SE10° - A Tabela dos Jogos será organizada mediante

bosta.
. D. Ponta do Leal - Juiz Dagrnar corrêa e au- o regulamento a saldo de _ E não havia como dei-

sorteio, inclusive a PARTIDA DE HONRA. xiliar ' W. Cunha e Ari Silveira goals para definir o campeão, xar de assim ser _ acres- Amplo salão no 10 andar
11° - Ao término do Festival (dia 6 Março) a Mesa

° - Das 17 ás 17,30 horas - Caxias x Morro do na hipótese verificada, isto centou Abrahim Tebbet, pois da Confeitaria Chiquinhoprocederá ao sorteio da tômbola. Gel; Ido - Juiz: Sebastião Carvalho e auxiliares Ari é, de empate no match final. o 1 t' 1
' .

su' A Sil
. regu amen o e c aro ao jpropl'lo para repartição ou

12° - O portador da tômbola premiada receberá 1 veira e . 1 veira, O que, de fato, estabelece t b 1 "1es a e ecer o goa average". grande escritório comer-
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), pagos pela Direção 6°. - Das 17, 45 ás 18 horas - Riachuelo x União - O' regulamento é que, nessa como decisivo no caso de' cial. Entrada pela rua Tra-
do Festival.

' Juiz Ari Sil�eira auxiliares Waldir Cunha e Arí Gil. eventualidade, o campeão se- t
-

f
.

empa e, e nao como 01 no- jano nO. 14, tratar Com o
rá indicado pelo critério do ticiado, o saldo de goals. Sr. Sylvio Ferrari no Chi-

quinho.
---------------------------------------

ESCLARECIDA UMA DU'VIDA NO
1953, realizado domingo no

Pacaembú, em São Paulo. Os
cearenses foram os adversá
rios dos rapazes ela terra dos

CAMPEONATO BRASILEIRO
"goal average" que aliás, é a

lógica, por isto que o univer
salmente adotado. E, neste

Domingo - dia 6

.'

13° -_ A tô,mbola premiada deverá ser apresentada
déntro -de' 48 horas.� contar do sorteio, afim, de que a

Direção. efetue o pagamento. Findo este prazo caducará
a validade da tômbola, e a Messa procederá a novo sor-

70. - Das 8 ás 8,30 horas - Atlântida x Balneário

teia, nas bases do primeiro.
- Juiz A:.ri Silveira e auxiliares Waldir' Cunha e Dag-

I

M t di·.' .'.
marCorrea. a ra rlglra os primei14° - Cada Clube é responsavel pela disciplina de

seus atletas e a Direção do Festival se reserva o direito
8° -,-Das 8,45 ás 9,15 horas - Itaguaçú x taubaté ,.

de fazer retirar do local o.nde se realiza o mesmo, qual_-
- Juiz Walmor Gil e auxiliares Altamiro Silveira e ..
Ganzo.

t· d'Fquer pessoa que por gestos, palavras ou atitudes se tor- ros reinos o
-

ne inconveniente ao prosseguimento do Festival.
9°. Das 9,30 ás 10 horas - Florianópolis 'x Santos IguerenseDumont - Juiz 'Dagmar Corrêa e auxiliares Ari Silveira15° - Cada Clube deverá apresentar os seus atletas

e Jose' Esteva-o. C t' t rt d b 1 t'don 111ua a 'epo agem e ra no sen Iode contratar que está pronto para counifornizados.
10° Das 1015 30'S 1045 hOI'as OSwaldo C "O ESTADa", It colher i:nfor- uma seg'unda pessôa para di- mandar a espl'nllosa ml'ssa-q a16° - Os Clubes deverão prestar contas 20 (vinte) ", , ,

- ruz x
Santa Cecília do 14 J"ll'Z Bloa l' S'l

.

'1' mações sôbre o caso da nova ng'lr a equipe de profissio- ele confl'ada e se ca,�.o tudominutos antes do inicio de seu jogo.
-

c U 10 1 velra e auxl lares
Walmor Gil e F. Ganzo. direção técnica do Figuei- nais. Os exercícios iniciàis do corra como espera, apresen-17° As partidas serão arbitradas de acôrdo com as

Regras de Futebol adotadas pela C.B.D.
11 ° Das 11 ás 11,30 horas - Palmeiras x Estr�la Irense.

Para ini�iar,. podem_9s Figueirense, serão sem dú- tará no mais curto espaço
Azul - Juiz José R. Estevão e auxiliares Ari Silveira e de, absoluta pnmelra mao vida uma grande oportunida- de tempo passiveI, uma 'equi-18° A tabela de jogos será feita mediante sorteio. B. Silvera. aflrmar que o elemento in- de ao novato e já conhecido pe de, reconhecida capacida-19° -Cada partida terá a duração de 30 (trinta) d' ad p t t" t 'd t12.°. - Das 13 ás 13,30 horas _ Avante x Botafogo

lC o., �ra ocupar o pos ,o ecnrco, que era es a for- de técnica e física que pode-minutos (15 para cada lado), não havendo descanso d ' d 1 tIl f I' 'd d- JUIZ Altamiro Silveira e auxiliares Waldir Cunha e F
na lleçao o p an e a VI: ma a e ICl a e de demons- rá combater sem qualquerentre os tempos. Ganzo.

.

negro, o consagrado Osm trar ao público os seus co- receio as melhores equipes
t 2)00 -:- � PaI('��da de Hondralterá a duração de 60 (ses- 13. _ Das 1345 ás 14 15 horas _ Vasco Catarinen-

Gonçalves (Nizeta) ainda nhecimentos do futebol mo- da cidade e do Estado. Espe-sen a mll1utos para ca a ado), havendo um descan- C ",

T '1 f
' não resolveu sua situação derno, a exemplo do que fez, ra o técnico que o resultado

80 de 10 minutos entre os tempos, ,devendo seI' I'eall'zada sJ.e x I orr�lOs e e e_?'ra os -:- J.uiz Waldir Cunha e auxi-
'lt'

. lares Jose R. Estevão e Ari Gll
com o clube, enquanto que dirigindo com maestria e desse trabalho seja apreciadopor u 'Imo.

140 D 1430 15 h
.

Waldir Mafra (Tilodi) já tem classe a equipe campeã do pela Di_retoria do clube, a
210 C d CIb' I

- as ,as oras - Western X Terres-a. a _

u e receb�ra com antecedencia de 72 ho-
. tl'e _ Juiz Ari Gil e auxiliares WaIm G'l e Waldir Cu-

a suu p'aticamente definida Bangú. Temos absoluta cer- qual temos a certeza de que
ras da reallzaçao do FestIval a Tabela de Jogos: I nha

ar 1 faltando apenas pequenos teza dê que nessa oportuni- os deixará satisfeitos e tal-
22° - As equipes deverão ser apresentadas á Mesa '11':0 D 1

detalhes para a sua perma- dade o Figueirense ficará sa- vez sanar em difinitivo este<). as 5,15 ás 15,45 horas - Juca do Loide xna hora ma.rcada para a realização de sua partida. Ha- C b' 1 nencia no clube da jaqueta tisfeito com o trabalho de angustiante problema crl'adoom aoentes CiO Fogo - .Jlliz J )sé R. Estevão e auxilia-verá um tolerancia de 5 (cinco) minutos para a apresen- res Aliamiro Silveira e Walmor Gil.
preta e b:'�,nca. Dentro de Mafra, e que futuramente se com a sáida de Izidro Costa.

tação da equipe atrazada, findo os quais a �quipe será 160 Das 16 ás 16,30 horas _ D.O.P. x Santa CecI'll'a
breves dias o "Furacão" ini- constituirá numa garantia Ao Mafra, nosso particular

desclassificada e
'

1 d d ciará seus treinamento sob para a família l' .

d
..

"
sera proc ama a vence ora a equipe da P.M. - Juiz Waldir Cunha e auxiliàres Ari Gil e 'F.

a VI "negra. amIgo, ese]amos felicidades
oponente, se estiver dentro do horário, com a tolEirancia, Ganzo.' as ordens do jovem treinador Abordado pela nossa repor- e que se saia airosamente
entrar em campo d ch t

...

I A r:, do Bangú, enquanto trabalha tagem Mafra deola d t' t t
. - -e er o u e llllCla, pos este chute o" 170 -.-Da,�_J6.,.a.5 ,ás 8 horas -,Escola x At.laAntl'c'� .'.

' l'OU que
.

es a llnp-or an e mlssao SaO
Juiz apitar-á 0 término da partida,' êla1'lÍlõ' á J

.

A
o clube do Dr. ThOluas Ci: se adia bas ante otfmista, e 'I'os -v,'ôtos' d�.'

---.'- - - -

UIZ ri Silveira e auxiliares S. Carvalho e B. Silveira, M. Borges

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Por gentil CDncessão
BUENOS AIRES (APLA) critos dós maiores escritores

_ Deve-se reconhecer que as italianos e estrangeiros. Tor

leis protetoras dos trabalha- nei conhecidos, na Itália, Ra

dores tentaram amparar co- món Gomez de la Serna e

mo últimos dos últimos, até Cami, Rhoda-Rhoda e Hel

os escritores. Finalmente, os tay. Lancei muitos jovens,

proletários da
. imaginação, que logo fizeram uma bela

do sonho e ela fantasia, rece- carreirá. Como o propríetá
beram uma débil defesa. Mas rio da revista era eu.criara

os aproveitadores do fósforo uma novidade nas relações
de outrem' encontraram um entre editor e colaborador:

modo de eludir a lei. Em "Pagamento imediato". No

1912, um deputado argentino dia em que recebia o manus

se maravilhava de que um críto sala o cheque. creio que

escritor pretendesse viver de se paga o frango, no mo

seu próprio trabalho, isto é, mento da compra, e os sapa

que o pagassem. Na Europa, tos são pagos no momento em

as coisas não andavam muito que são calçados. Pagar o au

melhor, naqueles tempos. tor depois da publicação é co

Embora um escritor .gozasse mo pretender pagar os sapa

já de certa fama, os editores tos já velhos, ou o frango
tratavam de Iazer-Ihe ·pagar quando os ossos estão no lixo.

a edição completa da obra, Mas não fui seguido em

pondo na conta cifras globais meu método.

calculadas mais sôbre as -0-

possibilidades financeiras do -Já revistas que quando re-

autor ou de seus parentes cebem um manuscrito de um

próximos do que sõbre OE jovem respondem que as co

gastos reaís do custo. Se a laborações não são pagas. Se

tentativa não tinha êxito, a- o jovem autor observa que

paravam o golpe cobrando não é justo, o diretor res

metade, e quando o manus- ponde que assim o ajuda a

crito prometia ser um negó- ficar conhecido.

cio, o editor, com ar de sa- Não se poderia ser mais

crifício, aceitava imprimir o cínico, É como se eu dissesse

livro gratis. Direitos do au- ao carregador que me levasse

tor, zero. Com o amadurece!' as malas gratís à estação

da glória, chegavam mingua- porque o exercício lhe desen

dos direitos do autor que volveria os· músculos e o aju

mais pareciam de benef'icên- do a ficar conhecido dos ou

cia do que pagamento. Con- tros passageiros. Os que fa

trole sôbre eis exemplares Iam esta linguagem com os

vendidos - nenhum. Uma escritores seriam mais índí

vista na administração nem zados para o comércio de ne

se podia pedir. O editor in- gros ou o tráfico ele bran

vocava a própria nonestída- zas, que para diretores de

de, a seriedade da Casa. Ho- ,ornais e revistas; são írres

[e, na França, não há sequer ponsáveís, impossibilitados de

a garantia dos exemplares tratar com essa "élite" ela in

assinados ou selados pela So- telígêncía que são os lítera

ciedade de Escritores, garan- tos.

tia que não permite ao odí- Com os desenhistas e os ca

tor imprimir um exemplar a -ícatunstas tem outra lin

mais que os combinados. Na !;uagem:

França, dizia, o editor decla- - Que é que faz você? Com

rava ao autor haver ímpri- .rês traços rápidos ... É um

mido 12.754 exemplares e ha- .rabalho que lhe toma um

ver vendido 11.328, e o autor .nínuto,

deve baixar a cabeça ante a Desgraçados! Mas para

eloquência do editor (não ;raçar esses três riscos tive

das cifras), e se tem a au- mm que fazer antes trezen

dácia de pedir maiores ga- .os mil, e rasgar toneladas de

rantias, respondem-lhe que 'olhas de papel de desenho e

se lhe fossem concedidas, te- /ísítar museus, e folhear re

riam que concedê-las tam- vistas de arte, e estudar com

�m a outros autores da Ca- oosícão, perspectiva, anato

sa.
.nia e desenho. Tiveram que

Os jornais. Começava-se -
lassar noites insones e co

falo de um passado 'distante: mel' Irregularmente e ator-

distante, segundo a escala da rientar-so nos altlbaixos
.

elo

vida humana - com a publí- sntuatasmo e, da falta ele fé,

cação sem assinatura. Depois .Jura conseguir, finalmente,

de certo tempo, o diretor do .azer um desenho em meio

jornal permitia as iniciais; ninuto.

em pagamento, concedia o -0-

"carnet" de colaborador, qUE' Dominados pela obsessão

permitia entrar gratís onde 1e "não pagar", certos pro

nínguem paga e passear li- .Jrietários de publicações fi

vremente por onde a nín- zeram um belo descobrímen

guem é proibida a entrada, to: roubar algumas páginas

O tema da compensação era ele livros aparecidos recente

tratado sempre em tempo mente ou de iminente publí ..

futuro e modo condicional: .ação. Pedem permissão ao

grande uso de "veremos", sdltor, o qual, para ter um

falaremos disso, pensarei nís- pouco de publicidade, não di

so, tenho que consultar o g.e-I
rá que não, e.publicam os tre

rente. E, quando chegavam chos gratuitamente. Tenho

os primeiros pagamentos, se- r:_as mãos uma revista de Mi

rão eles tão problemáticos Ião que no primeiro número

que Emílio Salgari se viu 0- publica um trabalho meu sem

brigado a resolver os proble- solicitar minha autorização,

mas da barriga abrindo-a sem me agradecer, sem me

com um punhal malaio, de pedir desculpas pelo abuso.

uma vez por todas enquanto �omo era uma revista cató-
, ,. Ih

seus livros enchiam de ouro uca, e enviei de presente

os jornais e as casas edito- alguns artigos já publicadas

raso O poeta mais popular da em outra parte, que não me

Itália Trilussa quando re-
custavam mais trabalho do

cebeu as primeiras e últimas que botá-los num envelope e

60.000 desvalorizadissimas li- despachar. Um dia o diretor

ras que lhe conferiam seu ti- me escreveu para me per

tulo de senador da Repúbli- guntar porque não lhe envia

ca Italiana, declarou não ter va mais. Santa candura!

visto uma única vez em sua
No último número desta re

vida uma importância seme- vista, em meio de uma bela

lhante. safra de jovens escritores e

Hoje, as coisas vão muito caricaturistas, que, provável
bem com os grandes jornaís. mente, empenha em tornar

O colaborador recebe regu- conhecidos, há cinco páginas
larmente sua paga, com a de um jovem escritor italia

importância da soma estabe- no, já assinado "por gentil

leciela adiantadamente, e se o concessão do editor Y. Z.; um

literato se queixasse estaria artigo de' pedagogia "por

equivocado. Os jornais me- gentil concessão de um ínsti-

nores, menores por sua serie- tutu editorial"; um artigo sõ-

dade, continuam pagando se- bre sobra o modo de eliminar re1to os editores presenteiam

gunelo o sentido caritativo, o a dor dos pés, "por gentil as cabeças de seus autores,

quarto da hora de bom hu- concessão dos editores de quisera saber porque as re

moI', os resíduos de pudor da Nova York"; um artigo sô- vistas que os reeditam por

administração, e os escritores bre o resfriado, "condensado "gentil concessão do editor"

recebem vales acidentais, de de uma revista de Washing- não se servem também do

vez em quando, como se fos- ton"; um artigo sôbre os ve- papel, da tinta de imprensa,

sem frutos a cair. lhos ainda vigorosos, "por os selos os trens de carga,

Dirigi, durante dezessete a- gentil concessão de uma em- "por gentil concessão da Pa

nos, uma revista fundada prêsa editora dos Estados pelaria, da "Tintenfabrik",

por mim _ "Le Grandi Fir- Unidos". do Correio e das Ferrovias elo

me" - na qual publicava es- Quisera saber com. que di- Estado".

Experiência que explico a

Êste homem éliãma·sê Alphonso Steinhoff. Há 20

anos êle faz a classificação de fumos, escolhendo entre

os de melhor qualidade o tipo selecionado para
os cigarros CONTINENTAL.
Esta longa experíêncía constitui mais um motivo,
entre tantos outros que levam

f em cada 6 fumantes a preferir

ootinen

RECENSEAMENTO GERAL DA
REPOBlICA

A discriminação sôbre religião
"Seleções dos Principais Dados", importante publi

cação do Serviço Nacional do Recenseamento, proporcio
na copiosas informações aos estudiosos sôbre a realida

de nacional, através das apurações do Recenseamento

Geral ela República em 10. de junho de 1950. Sôbre a di

vulgação do Evangelísmo, seguem alguns comentários

que julgamos oportunos, quanto ao Recenseamento de
1950 e os Protestante.

"A discriminação sôbre religião revelou que 93,39%
dos habitantes elo País se declararam católicos roma

nos; 1,59% espíritas; 3,35% protestantes. As Unidades

da Federação que apresentaram maior porcentagem de

católicos foram o Piauí (99,22%); o Ceará' (98,6.6%) e

a Paraba (98,42%); de protestantes, o Rio Grande do

Sul (10,62%); Santa Catarina (10,36%) e o Espírito
Santo (8,71%)."

Em 1940, com uma população de 41.236.315, a per

centagem de cutólícos romanos era de 95,01% e, em 1950,
com 51. 914.397, foi de 93,49%.

Em 1940 havia, no País, 1.074.857 protestantes e, em

1950, 1.741,430. Um aumento absoluto de 666.573 no de

cênio, ou sejam 66.657,3 por ano e, por dia, em números
redondos, cêrca de 183 pessoas. Eram os protestantes, em
19,10, 2,61 % da população, e, em 1950, 3,35%, um aumen-

to percentual de 0,74%.
.

Aumento dos protestantes ú,74% e diminuição do
catolicismo 1,52%.

Agora, verifiquemos, de Norte a Sul, em quantos Es-I
ta.dos ela Federncão os protestantes duplicaram e às vê-

Uma mesa de Snooker, zes até triplicaram, de 19/10 a 1950.
'

marca Cruzeiro com dois
anos de uso, em perfeito es-

No Maranhão, de 7.004 para 18.852; no Piauí, de

d
2.129 para 5.26G; no Ceará, de 6.794 para 19.160', no RI'O

ta o de conservação e toda G
equipada.

rande do Norte, de 5.683 para 14.999; na Paraíba, de

Ver e tratar em Santo
0.507 para 18.382; Pernambuco, de 36.555 para 87.620;

Amaro, a' N ti id d
Alagoas, de 4.681 para 11.820; Sergipe de 3240 para

rua a IVI a e. 6821::. P
,

, .

20m o sr. Nilvo Becher.
'

. o ; arana, de 43.838 para 95.546, de 9.557 para

26.34.8. Em nenhuma Unidade. da Federação diminuiu
São Paulo, de 175.934 para 318.199; Distrito Federal d�
�5.698 pn ra 83.940; Rio Grande do Sul, de 339.250 ;ara
fl42.242.

SANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
TONICO DOS DESNUTRIDOS

Vende-te\
Residencia Bairro
Hom Abrigo·

CASA PRÉ-FABRICADA,
cj 3 quartos, sala, varanda,
varandão, cozinha, copa,
banheiro, agua encanada,
Iuz, instalações sanitárias,
jardim e 1 lote de terreno

Preceito do Ola
ADIAMENTO FATAL

tônicos: Fósforos, Calcio Ar- o

seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDQS DEPP.l:UPE-
R A DOS, ESGOTADOS Urânia e Yoldory
MÃES QUE CRIAM, MÁ- noivos
GROS CRIANÇAS RAQUÍ- Florianópolis, 15-2-955

TICAS, receberão a tonifica- R. Esteves Junior, 120

ção geral do organismo, com o '

,

As localizações mais fre

quentes do câncer são:

seios, útero, estômago, lín

gua, lábios e face. Quálquer
ferida, caroço ou modifica

ção de volume, enfim, tudo
o que de anormal aparecer
nesses ponto, deve ser ime
diatamente levado ao conhe
cimento elo médico. Quando
o mal está em início, o tra

tamento conduz, segura

mente, à cura.

À menor suspeita de

câncer, procure imedia
tamente o médico. -

SNES.

CASA
Casal sem filhos precisa

alugar casa no centro.

Informações para Caixa
Postal 461.

VENDE-SE
Vende-se na cidade de

Joinville o conceituado. e

bem afreguezado Bar e Res
taurante Colon, sito a Rua
Jacó Richelen n.? 12 - Ver
e tratar no Local.

anexo.

Tratar com NORTON, te
lefone 3481, Rua Nereu Ra
mos 54 ou Rua Esteves Ju
nior 22 - Fpolís. Vende-se

'Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com B quar

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta

lação completa de banheiro e W.C.
Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de

Jantar, cosinha e instalação sanitaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

Rua Santos Sal'aiva.
toa Rua Santo Saraiva.

Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

. (.

I.

\

....

HOJ E NO PASSADO
2 DE MARÇO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1630, a guarnição do forte de São José (Re
cife), comandada por Antônio Lima, depois de

oferecer resitência durante quatro dias, rendeu

se aos holan dezes do Almirante Loncq;
em 1641, o Marquês de Montalvão, então Vice-rei
do Brasil, em carta ao Príncipe Maurício de

Nassá u comunicou a revolução de 10 de Dezem

bro ele 1640, pela qual Portugal voltava a ser

reino independente sob o cétro ele D. João IV;
em 1806, o Governador do Rio Grande do Sul,
Paulo José da Silva Gomes, dir-igindo-se ao Can
ele de Vila-Verde, em ofício, trata do cultivo do

trigo naquela região onde a introdução da precio
sa grnmiriea se deve à iri iciatíva dos jesuitas, al
deiradores de selvicolas guaran ís ;
em 1825, foi nomeado Presidente desta então
Provincia o Brigadeiro Francisco de Albuquer
que Melo, que já havia exercido o comando das

armas;
em 1855; iniciou sua publicação, nesta Capital,
o bí-semanárío "O CONSERVADOR", jornal po
litico e noticioso, Substitu ira oa Novo Irís" e

éra dirigido pelo mestre=escola José Joaquim Lo.

pcs. "O CONSERVADOR" suspendeu sua pu

blicação, após renhida campanha eleitora, em

Dezembro do ano seguinte. Foi substituído pelo
bi-hebclomadário "O ARGUS";
em 1857, nasceu o General de Brigada Luiz Bar

bcdo, falecido em 4 de Novembro de 1929;
em 1861, Lui� Alves de Lima e Silva, General do
Exército e Conde de Caxias, f'oí; pela segunda
vez, nomenclo Ministro da Guerra'
em 1864, o Brigadeiro João Pro�cio de Mena
Barreto foi promovido a Marechal'

- em 1943, foi afundado o navio '/Afonso Pena"
de 4.025 toneladas. Desapareceram 33 tripulan�
tes e 92 passageiros. "

André Nilo Tadasco

Chaveiro Pe·rdido
P.erdeu-se na

.

segunda feira, nas imediações
Correio, um chaveiro com 4 chaves. Gratifica-se a

sôa que achou. Entregar nesta Redação.

do

pes-

PA.RTICIPACAO
1

AUGUSTO LIVRAMENTO E SRA.
.

VVA. MALVINA RODRIGUES BITTENCOURT
Têm o prazer de pai-ticipar aos parentes e amigos

contrato de casamento de seus filhos
URANIA E YOLDORY

Av. Mauro Ramos, 64

FARMACIA DE PLANTA0
MítS DE MARÇO

.5 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua

Felipe Schmidt 43.

16 Domingo - Farm. Sto. Antonio
Schmidt 43.

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
Trajano

13 D.omingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
19 Saba�o (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 D.ommgo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
26 Sabado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.
27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.

Rua Felipe

ESTUDE POR CORRESPONDtNCIA

GINÁSIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonio
RoIlo.

Praça da Sé, 28 - Te!. 33-9070 - C. Postal 6374
São Paulo.

R.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 2 de Março de 1953

Em Tempo
-

de Carestia
e Dificuldades .. 0

Quando surge uma liquidação que vende por preços
corno estes é o caso de dizer:

Bendita Liquidação!
PARA SENHORAS:

Tailleurs de linho _
.

Vestidos de algodão .

'I'ailleurs de sêda .

Blusas malhas algodão .

Blusas de Jersey .

Blusas de nylon .

Maillots de Elastex
_

.

Maillots Nylon Jantzen .

CAMA - MESA E BANHO
Fronhas cretone 43x70 ..

'

.

Panos para cópa duzia .

Lençóes solteiro .

Colchas seda Sevilha .

Matéria plastica mt .

Toalhas rosto c/barra : .

Toalhas rosto Americana .

Toalhas rosto Crisantema .

Toalhas �osto Régia .

Toalhns banho felpudas, .

Toalhas banho Avenca .

PARA HOMENS:
Brim 'I'ussor de sêda .

Brim puro linho .

Ternos de casimisa .

Conjunto de verão Saragossi (calça e jaque-
ta) .' .

Temos puro linho .............•........
Ternos Nylord de 1.400,00 por .

Camisas sport listadas .

ESTOFAMENTOS - DECORAÇÕES
Fina marquizete, petit-pois .

Marquisite tela .

Nylon de seda " ",

Passadeira Risso
'

.

Passadeira tipo Bouclê .

Passadeira Atlas de lã .

Passadeira lã bem grossa Ita .

Passadeira Lancastreum .

Plástico PIavinil .

Pano-couro superior .

Toalhas matéria plastica .

ROUPAS BRANCAS PARA SENHORAS
Cintas elasticas .

Combinações sêda bordadas .

Combinações setim .

Finas combinações Jersey .

"A MODELAR"

416,00
78,00

385,00
29,00
31,00
110,00
374,00
795,00

31,00
103 00

87;00
228,00
43,00
10,00
28,00
45,00
51,00
43,00
105,00

47,00
118,00
255,00

675,00
1.190,00
975,00
115,00

29,00
23,00
59,00
37,00
79,00
163,00
291,00
55,00
179,00
124,00
54,00

58,00
67,00
49,00
103,00

A casa mais barateira, e melhor sortida do Estado

Comunicação

� PRODUZ
�.

.

. 4•• �

Caminhão

-----_...__.__�- --."_'---- -- .-----�-"�----------

6

Um teto sig.
nificativo no

panorama e

cenemíce (lo
Brasil

CINE SAO JOSE'
-As 3 - 8 Hs.-

Robert Clark - Gloria
Sanders � Margaret Field
- Ronn Rondell em:
3.000 ANOS DEPOIS DE

CRISTO
No Pzograma :

Noticiaria Guaiba Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.

_ ;

� 'I'T·:·Z�
As 5 - 7,30 - 9,30 horas.

O PRIMEIRO FILME COM
PLETO SôBRE EDUCA

çÃO SEXUAL PSICOLó
GICA.
As relações entre homem

e mulher podem conduzlr à

felicidade ou a desgraça!
AMANHÃ SEREI MULHER

Preços: 9,00 - 4,50.
Rigorosamente proibido

até 18 anos.

- As 8 Hs.

Quando as jovens se tor

nam maduras para o amor.

Por que existem tantos

casamentos infelizes.
AMANHÃ SEREI MULHER
Fatos em Revista. Nac,

Preços: 9,00 - 4,50.
Rigorosamente Proibido

até 18 anos.

As 8 horas.
Pituca - Anselmo Duarte

- Ilka Soares - Violeta

Atual. Warner Pathé. Jor.

Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Sessão Popular'
Robert Newton em:

A ILHA DO TESOURO
Noticias da Semana. n.

55 x 6. Nac.

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

I a s

Ferraz em:
ra destacadamente, consoli- ções devemos examinar os CARNAVAL EM MARTE
da os alicerces do país e dados agora divulgados sô

dissipa as dúvidas de mui- ,bre novas metas atingidas
tos que não comprendem por Volta Redonda em �954'.
os termos da conjuntura I A seção da' coqueria fo am-lbrasileira. O aumento da: pliada para 21 novos fomos,
produção de Volta Redonda i o que possibilitou uma ali-

i
é a coluna termométrica da i men tação suplementar dos.
capacidade industrial do. 1 altos fornos em atividade.',
país. Sua constante ascen-

I A produção de coque foi, As 8 horas.
de M. Ruiz Elízegui, da são é a evidência' de que

I
de 456.000 toneladas em'

Globe Press sangue novo penetra no 01'- 11954, o que representa
I

Os. altos fornos de Volt.a ganismo econômico do Bra- � 124.000 toneladas a mais
Redonda superaram ,maIs I sil. A indústria em geral é 'que a de 1953. Também au

uma vez seus prôprios re- a beneficiária imediata des- : mentou sensívelmente a pro
cordas, o que s ign if ica que

I
se fato. A agricultura só se

! dução de ferro gusa e de
a indústria pesada brasí- beneficiará depois, quando

I
aço, em lingotes, tendo-se

leira, em que a Companhia os produtos mecânicos lhe
I

conseguido 538.000 tonela
Siderúrgica Nacional figu- cheguem em quantidades I das de ferro fundido, em lu- J'�Rjjilp

!---------�-::.-�---------�-----------------��---- apreciáveis. Não se pode! gar de 370,000 no ano de I
_o. conceber uma agricultura 11953, e 588.000 toneladas

I
forte, não pode haver firme de lingotes de aço, contra

I
'

aumen�o. de produção e �e 482.000 no ano anteriol:. O As 8,30 horas.

p_:·od.utIVldade, sem a eX.ls- aumento, portanto, fOI de
I Pituca _ Ilka Soares

tência previa de uma m- 168.000 toneladas de ferro, R R _ Violeta Ferraz
dústria que lhe forneça os fundido e de 105.000 de lin-I uy .ey
elementos mecânicos. Não gotes de aço, o que, segun- I CA��AVAL EM· MARTE
pode haver progresso agri- do os técnicos, reflete uma 'pos. 700 _ 350. "

.

d d
-'

f té N reço., ,

cola nd regime e enxa a. proporçao satis a orra, a C -a Até 14 Anos.
O 'd

., -

de Tamí d h
ensur

s paises e economia so- seçao e amma os ouve

lida não dependem de forne- também um aumento de
cimentos capitais do exte- 43.000 toneladas.
rior, E sua produção nacio- Na atualidade, funcionam
nal é inerente ao desenvol- .

em Volta Redonda dois al
vimento da indústria pesa- tos fornos de alta produti
da, básica, que lançará ao II'

vidade e suas instalações
mercado os metais indispen- gerais se podem classificar
saveis à produção dos ele- de muito modernas. Não dei
mentos mecânicos, sem cu- xa de ser um.a satisfação,
jo concurso a agricultura se para o visitante, 'ser infor
revela incapaz de alimentar mado de que são numerosas II OS nossos assi·
a população crescente e de as manifestações da 'indús- H

•

fornec:r� as �a�éri�s p.rimas ,tria n�c!onal naqueles encr- Dantes da Capitalnecessarras as indústrias de mes pátios, como os trans-
transformação. Esse é o fa- 'I formadores, secos ou a I �o.municadmoCs . ato.ls nosstos

I
-",

I
.

'1 G I EI t
. assmantes a api a que, 0-

ta 'e necessarro circu o

VI-I oreo,
enera e rrc, fa-' .

t
-

até
cioso da robustez eco"nômi- bricados no Brasil. dga dassmH urat naOemPapgl�orI'o

I
2 o corren e, s .-

ca dos países e que todos O mesmo panorama de - á

suspensagaçao sera su .

venceram do mesmo modo progresso apresenta o. se-
'

A Gerência
pelo estabelecimento de sóli- tal' de subprodutos, como o

da industria pesada. alcatrão, etc. Por outra instalações em quase todos
Por isso deve ser grande parte, também as jazidas de os setores. Por outro. lado,

nossa satisfação ao rece- ferro, manganês _e carvão deve-se mencionar o fato de

/' bermas notícias sôbre o que possui a Companhia que os quadros técnicos e

constante crescimento do Siderúrgica Nacional, em de operários .de Volta Re

principal estabelecimento si- diversos Estado do Brasil, donda vão, adquirindo maior

derúrgico do Brasil. Os re- desenvolveram sua produ- domínio da profissão e con-

sultados poderão parecer ção, como é óbvio. tribuiram, em elevado gráu,
modestos quando compara- Os técnicos consideram manipulando hábilmente ó
los com os ddi países que, que êsses resultados são, cqui:aamento de que dis

depois de terem vencido em boa medida, efeito.do I póem e introduzindo novos

etapas semelhantes, atingi- aperfeiçoamento dos méto- elementos, para os resulta
ram o ma.is alto gráu de dos de racionalização no dos que mencionamos o que

,rro�:'esso, mas sua signifi- processo de extração de mi- representam um dos fatos

\ c"ç:.v nunca será excessiva- nérios e combustiveis, o que mais significativos, na atual

I mente exagerada. redundou na melhoria ge- conjuntura econômica bra

I A luz destas .considera- ral da produtividade das sileira .

Vende-se. um "D� Soto"
1950 para 6.500 Kg Comple-

AMÉRICO DE CAMPOS SOUTO, Agente da "Cem-: tamente reformado - Radio

rhia de Seguros Aliança da Bahia" e correspondente, e demais acessórios.

"Aliança da Bahia Capitalização S/A", comunica aos Ver e tratar á Rua Rai

s fregueses e amigos que transferiu seu escritório mundo Corrêa 108 - com

ercial para a Rua Felipe Schmidt n0.45 térreo, onde Célio Fort-Kamp - no Es-

era continuar recebendo suas estimadas ordens.
'

treito - ou com Ernani

Florianópolis, Ia de março de 1955 Leal Tel. 3809.

a
Duas salas

.

a Rua Fer

nando Machado 12, para es

critório, e uma garage. Ver

e tratar no local ou pelo
Tel. 3809.

�"QF�""'�'_'i"!!";- _

.

. lí":!'Pj ('�l���!
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Flortanépolis, Quarta-feira, 2 de Março de 1955o ESTADO
_-----------------_--'----._-,----,-------

ECITA� Casa "Eurek
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Cazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instala.dor licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PROPRIETÁRIO: OTOMAR GEORGES BOEHM

Registro: Inscrição 211
Fone:

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

Catarina - Brasil
VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

PRECISA-SE

Agradecimento
A família de ALCINA BARBOSA _agradece,

,

penho
rada, aos demais parentes e às pessoas amigas que dUi
rante a sua enfermidade lhe levaram o confôrto da sua

visita, bem como às que compareceram ao seu sepulta-
I t', Sa-o José menta ou de qualquer modo manifestaram os seus sen-ótima residência, comp etamen e nova, em ,

com todas as comodidadês, 3 amplos quartos' espaçoso, timentos de pezar. Agradece tambem ao humanitário

1 d
.

t ' de cosl'nha quarto de banho comple- médico Dr. Alfredo Cherem pela dedicação e carinho com,sa a e J an ar, gran ,

d f I
.

d b
.

Rto grande área para redes que serve tambémpara cópa, }lue sedmpr1e tI�atou.da safu os� a

edcI 1:- e:nt lcodl;noCas 'de-,

t
-

cI'mentado para dep'osito"I' veren as rmas e as en erm81ras o :J.OSpl a, e an a-garáge, tanque caber o, para0
situada em chacara com �7 metros de frente e 13{) de' de.

Florinópo!is, 26/2/1955.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

Vende-se

PARIIC,IPA'ÇAO

'-(
... �" '-..

�
<

•

•
,

c·alçada.
'

N. B. Facilita-se o pagamento.
FI'ancI'sco Medei"os á R. Trajano'N. 49Tratar com •

nesta Capital.

Jacob Jorge José
e

Chams Salum José
I tem o prazer de partici-

" I

par aos parentes e pessoas
de suas relações o contrato
de casamento de' sua filha
Maria Helena com o sr.

Odin M, Batista.

Vva. Lavínia da Costa
Moellmann

tem o prazer de partici
paI' aos parentes e pessoas
de suas relações o contrato
de casamento de seu neto
Odin com a senhorita Maria
Helena José.

Maria Helena

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários
CONCURSO PARA AS' CARREIRAS :QE FISCAL E

ESCRITURÁRIO-DATILÓGRAFO
RS 1366/53 e 1585/54

e'
Odin
Noivos

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1955.

1 _ Comunico aos",candidatos inscritos nos concursos

supra, que os resultados dos pedidas d� revisão �as pro�as,
estarão afixados na sede desta Delegacia, a partIr do dia 4

do corrente.
2 - Os candidatos que quiserem pedir reconsideração,

deverão apresentar os requerimentos, dentro de 48 horas da

afixação, no protocolo desta Delegacia ou da'Administração
Central, à Avenida Almirante �arroso, "18 _;; 5° andar -

Distrito Federal.
, Florianópolis, 1°

i
...

,�

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasll, o melhor I

, Desconto especial 'para os senhores viajantes.de março de 1955.
,Eurico de Siqueira Lisbôa

Delegada
.

" VIRAO EM LUA DE MEL Ciclislica
prosseguir normalmente a

R N Ico. O "sangue azul" da rta- "OS� ,e o
lia e Grã-Bretanha assistiu

M' 906 (Es-Rua 24 de aJOtocraeía britânica e a con- ao casamento. O jovem par
treito)dessa Maria Carmela Attoli- resolveu passar a lua de mel
À Ciclistica Rosa Netono Brasil.

(Antiga Oficina de Bici-
cletas Nely tem a grata sa

tisfacão de comunicar ao

pÚbl(co,,' que conta atual
mente com 'uma equipe de
14 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtosUma casa de moradia no centro da cidade, com sala'
de bicicletas de passeio, carde visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosinha ba-
ridas C meia corrida, cornheiro e W, C., sendo que anexo quarto de empregada
rida especial Triciclos, tico-e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa
ticos, carrinhos berços en-

encontra-se desocupada. fim tudo referente ao ramo
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.

de ciclismo.Uma casa de madeira, recem construída, ainda não
Possue um, grande e va

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos riado estoque de peças des-
quartos casinha e instalações sanitarias, lugar para

te uma simples borracha
construir .garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.

para rodas de triciclos até
Preço 180.000,00 - parte financiada.

as bic-icletas de corridas es-
Um �'reno no centro da cidade, medindo 15 metros

peciais.de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru-}
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
bem como maquinários.
Serviços de Solda, Forno-

[Vulcanização, Mecânica,
-

Pintura Raiações e breve
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
Reembôlso.
À Ciclística Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

UM ÚNICO ACI
DENTE

TOQUIO, 28 (U. P.) - Um

único incidente assinalou até

agora a campanha eleitoral.
Em Knnamoto, Kyushu cen

tral, membros da ",Juventude
Martir" grupo ultra-nacio

nalista, assaltaram por três
vezes os agentes eleitorais

CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE elos candidatos comunistas e

A matrícula na la. série do curso Técnico de contabi-I feriram quatro pessoas, in
lidade será concedida aos candidatos que, além de outros cluíndo, urna influente per
documentos, apresentarem diploma, certificado ou certidão sonalídade comunista. Dois
dos seguintes cursos: elos agressores foram presos.

1) de conclusão de curso comercial básico
.

�2) de conclusão de curso propedêutico
3) de licença ou conclusão de curso ginasial
4) de conclusão da 4a. ou 5a. séries de curso secundá

rio fundamental

ROMA, 28 (U. P.) - Lord

Harry Harnbledon, um dos
mais 1'jc08 membros ela arís-

Vende-se
Vasas e Terras

JUIZO DE DIREITO DA cesso Civil, na qual deverão
COMARCA DE TIJUCAS. ser ouvidas as testemunhas

que oportunamente serão
Edital de citação de in- arroladas. Requerem mais
teressados ausentes, íneer- que, depois da justificação,
tos e desconhecidos, com o . sejam feitas as citações dos

prazo de trinta dias. confrontantes por edital de
O Doutor Clovis Ayres trinta dias ... visto se acha

Gama, Juiz de Direito da rem ausentes desta Comar
Comarca de Tijucas, do Es- ca em lugar igricrado ; as

tado de Santa Catarina, na sim como dos demais inte-
d 1· tc ressados ausentes' e desco-forma, e el, e ...

FAZ SABER a todos nheci.dos; do representante
quantos interessar possa o do Domínio da União, por

presente edital de citação, precatória em Florianópo
com o prazo de trinta dias, tis, e do representante do
virem ou dele conhecimen- Ministério Público nesta

to tiverem, que por parte Cidade, afim de contesta
de Lindofo Marcelino Pe- rem a presente ação, de con

reira e s/mulher, lhe foi f'orrnidade com o disposto
dirigida a petição do teor no artigo 455 do Código de

seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Processo Civil, sendo, afi-
. Juiz de Direito da Comarca, nal, reconhecidos e declara-
Lindolfo Marcelino Pereira do o domínio dos suplican-

,CONCURSO PARA PROFESSOR DOe sua mulher Acyla Soares tes so'bre o referido imó-
Pereira, naturais dêste Es- vel, cuja sentença lhes ser-

tado, o primeiro comercian- virá de título habil para ENSIN'O INDUSTRIAL
t e a segunda de profissão inscr-ição no Registro de

. . .

"
e c

r
.,

P t t
.

Encontram-se abertas ate o dia 7 de março, as mscri-
doméstica, residentes e do- movers. 1'0 es a-se pro- -

'

.
. f dI

-

t l cões para os concursos de titulas e provas para pIO essor o
miciliados nesta cidade, por var o a egado com este- I

E
.

I d tri 1
.

,

I (
.

torí ,nsmo n us na .

seu procurador adeante as- mun .1�S e �IS Ol:la, se ne-
,

Os interessados serão atnedídosna Escola Industrial de
sinado, querem mover a cessário), Da-se a presente FI "

" 1" Almirante Alvim n. 19 das 9 às 12 ho-.

I d C � '500000 orianopo is, a rua ,

presente ação de usucapião o va 01' e 1'.11" , para
em que expõem e requerem os efeitos fiscais. O advo- r_a_s_. .."._ _

a V. Excia. o seguinté: - gado que esta' assina tem
10 - Os 'suplicantes são 3ua residência nesta Cidade, P E R DEU S/Eposseiros -de um terreno si- onde recebe citação. Nestes

E I T' de'"tuado no lugar Perequê, do termos P. deferimento, So-, MÁQUINA FOTOGRÁFICA "VOIGTLANDER'� (fole), sco a . écnica e omerclomunicípio de Porto Belo, bre os selos devidos lia-se
I Desaparecída desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros

desta Comarca, com duzen- Tijucas, 28 de Janeiro de Praia Clube. Senna .Perei,atos e vinte e cinco metros 1955. PP (as) João Bayer Gratifica-se à pessôa que a encontrou.
.

de frentes que fazem na es- Filho." Em dit� petição foi Entender-se, por obséquio, com o seu proprietário Már-
S E TO FLORIANóPOLIS SANTA CATARINAtrada geral e mil setecentos exal:ado' o" seguinte despa- cio Paulo Dias, à Rua Esteves Júnior, 47 «rei. 1.797),

I
E TR, I

EDITAL, DE MATRICULAe setenta ditos de fundos cho : - A" corno pedem.
.

t dl
-

Portarí D E C n 29
'

,

.

... Tendo em ViS a o que Ispoe a ar ana . . ., . ,que fazem no antigo cami- TIJucas 3-2-55. (a�) Clovl,s C
·

P' 'e- de 10 de fevereiro de 1954, levo ao conhecimento dos inte-
nho do Sertão que sae na A�re�, Ga�a - �Ulz. �e �i- Inemasco \

ressados que a matrícula aos cursos Comercial Básico emorada de Manoel José Ba- re�to. Feita a Jus�lflcaçao! .,

_

, Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento de ensinotista ; extremando a Leste EOl e�arad�, o seguinte da.r:-, OS M�IORES FILMES DA HISTóRIA DO CIN�MA, TO- acha-se aberta do dia 10 a 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho
com terras de João Manoel pac�o: - F�çam-se as. c�- DOS ELES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERAO APRE-

ras, no Grupo Escolar José Boiteux.
Jaques e herdeiros de João tacões requeridas na mi-IsENTADOS NESTA C�PITAL, A PARTIR DO PRóXIMO

CURSO COMERCIAL BÁSICOLeopoldo Linhares e a Oste cial. Tijucas, 18-1-1955 .. (as) MÊS DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU-
, Para matrícula neste curso será exigido o certificado de

com terras de herdeiros de Clovis Ayres Gama Juiz de RAÇÃO, NO CINE RI'l'Z, DO FABULOSO
aprovação nos exames de admissão realizados -na escola ouAntonio Joaquim Pontes e Direito." � para.que chegue

C I NEM A c C'O P E lexpedidO por outro estabelecimento de ensino comercial
com quem de direito, 2° - ao conhecimento de todos -\, oficial ou gínásio. '

,O dito imóvel foi adquirido, é! ninguem possa alegar DISPENSA O USO DE óCULOS ESPECIAIS
pelos suplicantes, de João ignorância, mandou expe-
Manoel Jaques e sua mu- Iir o presente edital que se-

lher, em trinta e um de de- rá afixado na sede dêste
zembro de mil novecentos e Juizo, no lugar do costume,

E t f d d n t
·

;:��e�:�.av��q���l'�ai:ul:, ��:�� ,�����/��:!�:t.�ou;s� s O a ores e NU omovels
• ' •• ', -A' •

1 """rande firma de São Paulo necessita ..oficiaJs.._e.' .meío,trinta e cinco' aàos, e até a tadô e três vezes no jorna U'
_

'O ESTADO" d FI 'a o' oficiais para estofar automóveis. Oficiais Cr$ 16,00 porpresente data tanto os re-
" e 01'1 n -

.

D d d hora, inícíaís e mais prêmio por estofamento concluido.feridos vendedores corno polis. a o e passa o nes-

d d T" d' Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inutilos suplicantes sempre a ta cida e e ijucas, aos e-
.

d
A

d f candidatar-se se não forem hábeis no serviço. Escrevermantiveram pacificamente senove dias, o mes e eve-

d'1 para AUTO CAPAS GENERAL S. A" Rua da Consolação,sem interrupção e com o reiro do ano ' e mi nove-
,

t
. 323 - São Paulo.animus de donos, 30 - Em centos e C111Coen a e C111CO.

vista do exposto querem, Eu, (as) Gercy dos Anjos, -------------------:---�.---:---

pois, os suplicantes regula- Escrivão, o datilografei,
rlzar a sua posse sobre o .onferí e subscrevi, (as)
referido imóvel de confor- Clovis Ayres 'Gama - JlilW

. E' tá f Precisa-se um (a) que tenha pratica de contabilida-midade com o exposto nos de Direito. s a con arme o

artigos 550 e 552, do Códi- wiginal afixado na sede' de, correspon?e�c-ia e sel:viç,os ger.ais de escritó�'i?
go Civil. E para o dito fim jêste Juizo, no lugar do cos- Ofertas de pr?pno .pllJ1ho mdl.cando Idade, e�t�do CIVil

requerem a designação, do cume, sobre o qual me re- e fontes de referenCIaS para caixa postal 73. SIgilo abso-

dia, lugar e hora para a jus- porto e dou fé. luto.

tificação exigida pelo arti- Data supra. O Escrivão:

go 455 do Código de' .Pro- Gercy dos Anjos.

de conclusão de curso de mestria agrícola
de conclusão de curso complementar (3 anos). Vende-se um terreno com

de conclusão de curso de formação das polícías mi- 65 metros de frente por
Iítares (5 anos) 1570 de fundos, situado no

10) de conclusão de curso de seminário (4 anos), Bairro N. S. das Neves, pro-
EXAMES DE ADMISSÃO '

I ximo ao Estádio do Eígueí-
Inscricão: de 1° a 23 de fevereiro. \re11 se, proprio para. lotea-
Realiz;;ção das provas: 24 e 25 de feverei'ro. menta, com ruas já inicia-

PROVAS FINAIS DE 2a. ÊPOCA das. Facilita-se o pagamen-
Serão real,izados nos dias 15 e 16 de feveriero. Os can- to. 3 casas novas, pintadas

didatos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de ja- a oleo sitas na rua Papan-
neiro. duva á Cr$ 22.000,00 cada

--0-- uma. Lotes de terras desde
Outros esclarfcimentos serão prestados aos interessa- Cr$ 10.000,00. Tratar com o

dos todos os dias úteis, no horário das 19 às 21 horas, na senhor Aristiliano Abreu
secretaria da escola. Netto á Avenida Mauro Ra-

Estreito, 28 de janeiro de 1955. mos, numero 4,' das '17 ho-
Osní Paulino da Silva - Diretor, ras em diante.
VISTO:

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

ção. '

Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com otima praia.
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

ALUGA-SE
Amplo salão no 10 andar

da Confeitaria Chiquinho
próprio para repartição ou

grande escritório comer

cial. Entrada pela rua Tra
jano na. 14, tratar Com o

Sr. Sylvio Ferrari no Chi
quinho.

5) de conclusão de curso normal regional
6) de conclusão de curso industrial básico
7)
8)
9)

Ivo Reis Montenegro - Inspetor.

SÃO JOSE'

FILIAL: SAO PAULO

Expresso Florianópolis LIda.
Iransporfe de cargas em geral entre

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.

OFICINA MECANICA E SERRELHERIA
CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MÁQUINAS A VAPORES'
RUl;!- - São José (nas proximidades do Balneário) na

Ponta do Leal, no ESTREITO.

Endereço TelegrÍí.i.\c3
Santidra e Transpolis

-O-

MATRIZ: FILIAL: CURITmA

COM VIAGENS DIRÉTAS E PF.;Rl\IANENTES EM CARROS PRóPRIOS

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
I

São Paulo - Capital - SP.

End�reço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

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

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-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Eleito Presidente da Assembléia o deputado Braz Alves,
candidato das bancadas do P.T .B. e do P.S.D.

Como estava marcada, rea- deputado Antônio de Palma,' a votação secreta, da qual foi processos para estudo e pa- I Não devemos esquecer que
lizou-se ontem, às 14 horas, da UDN., por ser o mais ido- proclamado vencedor o de- recer, durante à noite. os partidos políticos, nos ci

a sessão para a escolha do so, assumiram as Secretarias putado Braz Joaquim Alves, Êsse trabalho do plenário tados países, têm real signi
presidente da Assembléia Le- os deputados Clodorico Mo- do PTB., com 20 sufrágios de ou das comissões retem o de- ficação e prestam, através de

gislativa. Desde às 13 e 30 reira e Lenoir Vargas Fer- sua bancada � da bancada putado até o fim da tarde, departamentos especialíza
minutos, o Palácio da As- reira - êste do PSD. e aquê- pessedísta. As bancadas go- em procura de dados para dos, contínua assistência e

sembléia regorgitava - povo lle da UDN.., vernistas votaram no deputa- instruir os projetos. Isso é colaboração aos deputados,
e pessoas gradas superlotan- Feita a chamada nominal, do Francisco Canziani, da entrecortado, frequentemen- seus filiados. ,"

do as tribunas e galerias. I responderam-na 39 deputa- UDN., na esperança de um te, de interrupções causadas O presidente Café Filho, no
Abertos os trabalhos pelo dos. Em seguida, foi iniciada empate. Nesse caso, em se- pelas visitas de correlígioná- encerramento da sessão de.

gunda votação, venceria o rios e de outras pessoas. Fin- 1953 do Senado,
-

acentuou a

deputado Canziani. do o dia de atividade, na As- importância da assistência
Sob intensa e demorada a- sembléia, a correspondência técnica, por meio de um ór

clamação, o deputado Braz regular e as providências gão polivalente, tal como o

Joaquim Alves assumiu a pre- junto às repartições impõe existente já na Assembléia
sidência e proferiu longo e ao deputado uma intensa a- paulista - que, no entender

objetivo discurso, mostrando- tividade, consumindo-lhe de Sua Excelência, naquela
se senhor dos negócios par- tempo e energias. época, deveria ser objeto de
lamentares. meditação pela Câmara AI--
O discurso do presidente ta.

Braz Joaquim Alves vai pu- A Assembléia de São Paulo
blicado na íntegra, em se- possue a sua assessoria téc-

guída. nica, com seus 15 assessores.

Empossado o Presidente órgão autônomo, com díre-
Braz Alves, todos os srs. de- cão própria, que presta cola-
putados prestaram o com- boraçâo quer às Comissões, à
promisso de estilo. Mesa e aos próprios parla-
Após, tecendo considera- mentares.

Lí nos jornais que o Vereador Ger- ções em torno dos últimos a- Essa experiência - segun-
cino Silva apresentou. na Câmara Muni- contecimentos políticos, ro- do o comentarista político de
cipal de Florianópolis um projeto de lei, ram à tribuna os srs. depu- "O Jornal", em nota de 29 de
fazendo doação de Logradouro publico, tados Laerte Ramos Vieira, setembro de 1954 - vem de-
ao caso o Largo General Osório, conheci- líder da UDN., Estanislau monstrando ser a melhor so-
do por Campo do Manejo, ao Estado, pa- Romanowski e Olice Caldas, lução para atender àsneces-
ra que seja ali construido o Instituto de do PTB., Alfredo Cherem, do.'

t I sidades das comissões legisla-
Educação. PSD e Mário Bruza, da UDN. Depois disso, quan as ve-

t·
, d t d é tido pela rvas,

Segundo as folhas, já o Prefeito Os debates por vezes se a- le�, o, epu a o
'., Bem delineada, a assesso-

'Paulo Fontes havia feito tal concessão e caloraram, entremeados de ma fe de poucos e a displí-
ria técnica poderá suprir uma

f
'

íd d '1 1 cêncía de alguns como uma .

que a mesma 01 ccnsi era alega, ra- apartes. '
. . evidente lacuna representa-

zão pela qual aquêle Vereador apressou-. Ma sessão de hoje, às 14 ho- pessoa fOlga�a em dinheiro e
da pela ausência do traço de

se em renovar perante a Câmara o pro- ras, serão eleitos os demais trabalh_o, fellzarda, se� pr�- união entre o povo que tenha
jeto em aprêço. , membros da Mesa _ 10 e 20 ocupaçoes, que lev� VIda fa-

sugestões a fazer e o legisla-
Está visto que se o sr. Paulo Fontes vice-presidente e 10 e 20 se- cil. É falso um tal [ulgamen-

tivo. Ê apreciável o volume
fez tal doação, não poderia a mesma dei- cretários. O deputado Esti- to.

.

t d
. de cartas, memoriais, tele-

xar de ser um ato ilegal e, portanto, valet Pires, líder da bancada E os desaíus a os no regi-
gramas e estudos trazendo

_

tê
. me denl0crático ao apontar _ ,.'nulo. O Executivo Municipal nao tem compe .encia para pessedista, e os demais líde- ..'

'

.
_ sugestoes, crítícas, observa-

doar, alienar ou transferir qualquer próprio do Município. .

'f' tl o Legtslatívo a exoneraçao _

ôb
.

t
-

1
. res proferiram signi ica IVas

'bI'
. referem sem o mais çoes �o re p:oJe os em e�-Para isto, mister se faz que haja uma lei que o autorize, orações, felicitando o presí- pu ica, p

. .' . boracào ou sobre a convem-

lei que, é claro, só pode ser votada pelo poder competen- dente Braz Joaquim Alves. ligeiro respeito a verdade, rr- ênci� da apresentação de ou-

I
o díeularízar o deputado - pa-

"
.

te, isto é, pe a Camara. Eis o discurso do Presiden- .'.

�

. tros. Essa correspondência é
Que o Govêrno do Estado queira construir naquele 10- te da Assembléia Legislativa: ra que ISSO, re�erCUtl�dO no

dirigida 3, Mesa e aos depu-
gradouro público um estabelecimento nos moldes do Ins- Poder a que e e per e�ce,. o

tados mas nem sempre apre-
_

êd t 1 t enfraqueça e o desacredite .

'

tituto de Educaçao, uma vez que o pre ío a ua men e
... Confessamo-noshonra-'" veítada no exato valor de seu

ocupado já não comporta o número de classes e de estu- dos com os sufrágíos de nos- aos. olhos .do p�vo !
t d

_ conteúdo.
dantes, é um ato justificável, embora, em nosso modesto sos pares, elevando-nos à Ainda que o epu a e nao Perde-se a preciosa coíabo-

d Ih I
_ .

deít f d compareça às sessões; nãomodo e pensar, a me 01' so uçao sena ei ar un amen- Presidência \ desta Assem- estará de mãos aos bolsos e ração do povo, desalentando
tos no local, acrescido da área que vai até o cais, á rutura bléia.

na ociosidade. Ê obrigado, êle os autores das sugestões que,
Universidade.

'

Estamos cônscios das pesa- a partir daí, passam a olhar
I f lt t t b 1 íd d

.

próprio, a tôdas as pesquisas 1
Um p ano per ei amen e es a e eei o, preven o a das responsabilidades que,

e coleta de elementos, para
o legislativo com ceticismo ou

construção dos edifícios para a Reitoria, Faculdades de
nos aguardam, ao sermos in- má vontade. Tal material po-

t I 1" elaborar seus pareceres, ofe-Direito, Eeonomia, Farmacia, Odon o ogía e Fi osofia, para vestidos no posto que ora as- deria ser examinado pelo cor-

I tit t d P' 'I tít t N 1 f'
. recer seus projetos de lei e

um ns 1 u o e esquisas e para um ns 1 u o orma, aria sumimos, no passo histórico
proferir conscientemente po de assessores, extraindo-

da ampla área um bairro universitário, capaz ainda de de apreensivo quadro nacio- se o que de aproveítável con-
t

_

di
, . seus votos.suportar, em anos vindouros a cons ruçao de e írícíos pa- nal _ prenúncio de renhida

Ao abrirem-se as repa{ti-
tivesse. Se olharmos para os

ra outras Faculdades futuramente criadas. disputa na órbita eleitoral, Estados Unidos, onde as as-

devíd
o.

d
.

t t ções, desdobra-se o deput do
.

Porque, c.om a evi a. verua o meu .emmen e., mes. �'e para a renovação das Chefias sessorias técnicas "fazem a

t
.

- em peregrinação, perseguiu-e Ilustre amigo Dr. Hennque Fon es, a cidade Universítá- dos Executivos Federal e Es- cozinha", como acentuam os

ria na Trindade não é compatível com o nosso meio, em tadual.
do soluções para as suas zo-

observadores, encontraremos
,

'I
nas, os seus municípios, para

q�e o outr? lado da �raça e considera?o suburbio e a on?e No começo de uma nova le-
os seus amigos e correlígio- os representantes do povo

nao se V�l ao Corr�lO sem se arl�anJar .um� companhia, gislatura, em que esta As-
nários e para os desconheci- convenientemente aparelha-

para os l'lSCOS e fadigas da travessia do jardim ;. . sembléía se compõe de novos dos tendo à sua disposição
dos, em geral - porque um '

Mas, que o vereador Gercino Silva ache de que 9 Mu-. e expressivos valores, na to- um amplo serviço de pesquí-
, o,

t deputado não se pertence,níeiplo deve entregar toda aquela area ao Es ado, assim talidade trazendo o precioso sa e de referência mercê do
, diante dos grandes e sagra-

"

de mão beijada é que não poderemos concordar. aval de uma comprovada fé
'dos interêsses do povo. E qual_n�meroso .co:po de fun-

Neste terreno de favores e concessões só se admite democrática. grande parte dêsse trabalho cíonáríos �speclallzados' _pres-um critério: - o da reciprocidade. Aqui estamos, 39 cidadãos, .s.: fora do campo de

I
ta ao legislador americano

Ora, se o Estado necessita de um próprio do Munící- investidos do mandato popu- observacão e julgamento do c?ntínua assistência, incum-
pio para a execução de uma obra sua, justo é que retribua .

d
-

b do se do estudo de todoslar, para, eJP nome o povo povo, no anonimato', sem que
m -

tos relací do favor com outro.
catarinense, elaborar as leis h' di Igaçâo os assun os re aciona os com

E, ainda há bem poucos dias o Estado mandava cortar
que faltam e aperfeiçoar as abaLe���ati�o �ão está con- a, elaboração da� leis

..
O s�r-

a luz às dependências dos próprios municipais, pretenden- já existentes, na reafirmação venientemente aparelhado �IÇO de redaçao leglslatl�ado cobrar-lhe a iluminação pública, em atraso de paga- d' ,·t d t do mcumbe-se de elaborar CUl-e nossos proposl os e u
para enfrentar sua missão,mento.

fazer pelo progresso, pela fe- na atualidade, na mesma
Não é justo. licidade e pela concórdia da proporção de 'Velocidade e

, Nem se venha dizer que as obras que pretende fazer o '

t·famllia ca armense, sem que- eficiênda' asseguradas ao �-Estado são benefício para o Município. A iluminação pú- ·t· dbra do respel o as coar ena- xecutivo.
blica tambem o é. E tôdas o são - como a pretendida ,.

d ddas partidanas � ca a gru- Nem sequer dispõe de um
doação - beneficios, também, para o Estado.

po; aqui representado. departamento de divulgação,
Não está localizada aqui a Séde do Govêrno? Não é a Ê oportuno, nesta tomada que leve até o povo os resui-

mesma cabeça e coração do Estado? 1de posição, que se proc ame tados de súa atividade, mos··
Como então pretender que o Estado deixe o coração as debilidades do órgão legis- trando a êste, passo a passo,

sufocado e a cabeça piolhenta, cuidando apenas da vita-
lativo, na época em que a im- a marcha dos negócios públi

lidade dos outros orgãos? paciência dos interêsses mais cos e a .dedicação dos man
E se o terreno fôsse de particular, não teria o Estado

legítimos protesta contra a datários do povo. Se o fun.

de pagá-lo? E quantos milhões de cruzeiros valeria?
clelonga na feitura das leis. cionarhento das leis e a co-

Não queremos, absolutamente, cjue o Estado pague à
Duas razões concorrem, a- operação do povo são maio

Prefeitura o valor do Campo do Manejo. Não. Mas que esta
. gravando essa anomalia, que res e melhores sempre. gue,

só o entregue depois que o Estado declare extinta a dívida tentravam a marcha dos ra- pela divulgação, se lhes per-
contraida com a iluminação pública e que isente a Capi- balhos legislativos, tornando- cebem as; vantagens, é in-
tal, pela sua condição de Capital, de Séde do Govêrno, de

os lerdos e de fraco rendi- questionável a necessidade
sala de visitas do Estado, de tal onus. mento. De um lado, o Legis- um serviço de divulgação,

A Assembléia está aberta. Um projeto de lei neste sen;'
l-ativo, a nossa Assembléia, ainda pára apontar à opinião

tido seria bem acolhido pela opinUlo pública - e então continúa a trabalhar-no mes- pública a dedicação dos es-
seria a hora �e retribuir a Prefeitura com a doação da

mo rítmo e dentro dos mes- colhidos pelo voto.
área desejada. mos métodos do alvorecer do O Ministro Marcondes Fi-

E que cuide o Govêrno ele destiná-la à futura Univer-
regime republicano _ de há lho, ao tempo Vice-presiden

sidade, traçandO o plano de construções que dotarão a ci-
60 anos, quando suas atri- te do Senado, viajou por vá

dade de um bairro onde habitem o traba�ho, o estudo e a
buições cresceram e se mul- rios países e observou a me-

cuítura. /

tiplicaram. Em seguida, tal- cânica legislativa. De tôdas
vez .por isso mesmo, os depu- as suas observações - diz o

tados de hoje estão sobrecar- "Correio da Manhã", em edi

regados de encargos. É o par- torial de 15-8-952 - talvez a

tido que lhes pede atenção e mais relevante, pelo ,alcance
toma-lhes tempo, no debate prático de que se reveste, se
das questões programáticas. ja a relativa à assessoria téc
Ê o povo, sedento de justiça nica das assembléias. Verifi
e ávido de amparo, clamando cou o sr, Marcondes Filho,
providências, solicitando-as que o parlamento francês, o

em cartas, memoriais, tele- i:lg1ês ,o italiano e o belga
gramas e entrevistas. É a As�' dispõem ele ampla assistência
sembléia, através de suas co- téénica, prestada por espe
missões técnic��:,'aumentem··

I
cialistas que integram um

do a exigência ele compareci-- serviço auxiliar das casas le
mento além das sessões ple- j gislativas e atuam indepen
nárias e entregando aos de- dentemente da vinculação
putados verdadeiros feixes de política dos parlamentares.

Florianópolis, Qüaria-feira, 2 de Março de 1955

Notas & Comentários
Toma lá, dá •••

,

ca

dadosamente os textos sub
metidos à deliberação do

Congresso.
Quanto ao equipamento

material, o Congresso !j.me
ricano, que dispõe de dois

amplos e modernos edifícios

aIl,exos ao Capitólio, fornece

a cada um de seus membros

um escritório completo e os

recursos necessários para o

pagamento de secretários.
Cada deputadO dispõe, pa

ra remuneração de seus au

xiliares, de verba maior que
a de seus subsídios. Já os se-

nadores contam com recur

sos mais amplos e que va

riam, de acôrdo com a popu-I
laçãq. dos Estados que repre

sentam, de 55 a 68 mil dóla-

nem palácios suntuosos, nem
miseráveis choupanas ...

D�spõe a Assembléia Legis
lativà de uma assessoria téc

nica, fadada a prestar efici
ente colaboração, tanto à Me

sa, às Comissões, como aos

senhcl'es deputados, se lha

dermos' conteudo funcional

aparelhamento necessário e

uma direção responsável.
A nossa frente e desafian-

res.
,

Ê claro que isso, num país
rico, de fartos recursos fi

nanceiros, como os Estados

Unidos, é possível. Já não se

rá no caso do Brasil, mesmo
no âmbito nacional.

, O nosso Estado, pequeno e

fraco, só poderá preferir e

adotar um sistema compatí
vel com os seus recursos:

Comunicação
AMÉRICO DE CAMPOS SOUTO, Agente da "Com

panhia de Seguros Aliânça da Bahia" e correspondente
da "Aliança da Bahia Capitalização SIA", comunica aos

seus freg'ueses e amigos que transferiu séú escritório'
comercial -para a Rua Felipe Schmidt n0.45 térreo, onde'
espera continuar recebendo suas estima.ctas ordens.

I

Florianópolis, 10 de março de 1955

do a nossa capacidade de

produção, encontra-se, -den
tro da Constituição do Esta

do, uma área em branco, in
tegrada de vários artigos com

sedutoras promessas ao povo
e ao Estado, aguardando es

tudos e uma legislação ordi
nária.

Assegura a Constituição do
Estado de 1947: que "O Esta
do promoverá planos de a

proveitamento e de coloniza

ção das terras públicas, pre
ferindo os nacionais e, den
tro êles, os agricultores e ha
bitantes das. zonas empobre
cidas e os desempregados.
E o plano ainda não veio!

Promete, ainda, a Consti

tuição catarinense: que "O
Estado e os Municípios pres
tarão assistência 'técnica e

material às populações" ru �

rais, e faéilitarão a aquisi
ção de reprodutores, adubos,
sementes, instrumentos agrí
colas, produtos veterinários e

outros, necessários à vida ru

ral".
Essas e tantas outras pro

messas constitucionais exi
gem, pará exato e convenien
te resultado, planos cuidado
samente elaborados e leis que
as tornem um direito de to

dos, para que êsse amparo,
devido 'ao povo em geral, não
seja dado de favor e prefe
rencialmente aos amigos e

correligionários, como dádi
va pela submissão partidária.
Uma revisão no sistema de

elaboração legislativa, sim
plificando-o pela redução
dos prazos e valorizando o

trabalho das comissões, está
mostrando ser o início da so

lução, Para isso, urge modi
ficar o Regimento Interno e

dotá-lo com as normas capa!
zes de corrigir as deficiências.
Essa reforma, se impulsiona
da por um desejo de raciona
lização de métodos de traba
lho, que permita o Plenário e

às comissões produzir mais,
como é- necessário, mas so

bretudo produzir melhor, co
mo é imprescindível.

A Câmara dos Deputados,
pressentindo que a multipli
cidade de problemas e a ve

locidade das soluções - exi

gência da época do rádio e

da televisão - tornam, cada
dia, mais inatual a 'máquina
legislativa; vem trabalhando

para reajustá-la.
Outras falhas, nesta As

sembléia, se fazem notadas e

não devem continuar desafi
ando a nossa coragem. O es

paço em branco, mediando o

fim de uma legislatura e o

começo da seguinte c=- de 31
de janeiro a 10 de abril - em

que se verifica completa ace

falia do Poder Legislativõ, se

não ocorrer, como agora, uma

convocacão extraordinária,
. exige elímínação, Na parte
da Comissão Permanente, em
que o atual regimento inter
no é omisso, do primeiro ao

último artigo, faz-se necessá
rio sejam disciplinadas suas'
atríbuíções.
A Constituição diz o que

deve fazer essa Comissão: é
a sua competência. O Regi
mento Interno cabe esclare- /

cer como fazer, traçando a

l forma de trabalhar.

Finalizando, notamos que o

edifício e 3;s instalações da
Assembléia Legislativa são
excessivamente exíguos, sem

os compartimentos mínimos.
Não existem salas para as co

missões, falta gabinetes para
os líderes, não há uma sala

<te espera, na qual os depu
tados possam atender a seus
clientes.
Antigo e mal dividido, ca

recente de espaço e não dis

pondo de uma sala para reu

niões secretas ou reservadas,
o edifício, por isso, não ofere
ce segurança às reuniões e

conferências entre as banca
das e seus liderados.
Tudo isso está reclamando

de nós dinamismo, boa von

tade e contração ao trabalho,
Da parte da Presidência, tudo
faremos para não decepcio
nar os que nos distinguiram
com seus votos.

Loteria do Estado
AMANHÃ

CR$ -300.000,00
.-

.

FV0GItania
Depois de alguns dias de veraneio na Metrópole,

onde o calor é mais refrigerado do que o daqui, volto
ao vicio deste cantinho.

x x
/

x

O sr. Governador convocou a Assembléia. E, pela
primeira vez, houve banda de música à 'entrada do
Palácio da Praça Pereira e Oliveira.

Terminada a sessão, a banda teve ordem de reti
rar-se sem-tocar uma só musiquinha para a gente!

x x

x

O deputado Clodorico Moreira queixava-se, depois
dessa sessão, que estava com os lábios· inchados, de
tanto soprar .. ,

x x

x

A primeira sessão, aliás, foi ençerrada ex-abrupto.'
O nobre deputado presidente fechou-a d� vereda, ao

constatar que a. renímcia dó seu sucessor eleito não
estava no mapa!

x x

x

A saida da Assembléia ouvi esta:
- O Governador continua freguês!

-x x

x

Entre a correspondência acumulada, encontrei es
ta crônica devoluta:

"Puseram-lhe na vaidade que êle seria, um segun
do Lauro Muller. Não duvidamos que tenha, para isso
uma condição: a de haver nascido em Itajaí.

Quanto às outras, sobram-lhe vantajosamente al
gumas: Lauro, aos 21 anos, era líder feito; êle, aos 25,'
vai tentar. Leva, assim, o handicap de 4 anos. Lauro
foi, sem contestação, a maior inteligênda e a mais
fina argúcia catarinense. A êle, ao segundo, só lhe
falta isso. Lauro fez-se; êle, espera que o façam. Ta
refa difícil, impossivel mesmo, num pôrto desprovido
de bons guindastes".

Palavra que não entendi nada!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


