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apoia�o pelo sr. J080 Collio, rompe com o Govern8� r
Nota oficial.· DeclaraçõesIdoisr. ex.-Secrelário da Viação
As divergências políticas inville distribuiu à imprensa, de Joinville considerando: . cessivamente pratícan- o Diretório local, che-

que há muito se maníresta- o seguinte: 1° - Que vem de há muito do atos procurando fe- gando mesmo a ponto

ram entre o sr. Governador UNIÃO DEMOCRATICA sendo direta e ostensí- rir correligion á r i o s, . de criar COMITE PO-

do Estado e os seus correli- NACIONAL vamente hostilísado funcionários estaduais, LITICO neste Municí-

gionários joinvillenses, aca- Diretório de Joinvllle pelo sr. Governador do removendo-os e demí- pio com o qual exclu-

bam de agravar-se e eclodir COMUNICADO Estado; tíndo-os, se?! outras sivamente ma n tem

em rompimento definitivo A O Diretório Municipal da 2° _ Que o Chefe do Execu- razões e objetivos se- contato;

propósito o diretório de Jo- União Democrática Nacional, tivo Estadual vem .eu- não as de desprestigiar 3° - Que na última Conven-

Florianópolis, Quinta-feira, 3 Março de 1955 Cr$.,100

�s Estados_ Unidos estão levando vantagem

sôbre:Moscou na Bomba de Hidrogênio
LONDRES, 2 (U. P') - O advertiu que se poderia con- tra esta bomba, a' não ser a e o veneno rádio-ativo das garantidos que "terras popu

'10 ministro sír Winston ceber que a União Soviética, dissuasão de a ter em suas cinzas, mas ainda- enVl'l]ena_; losas como o Reino Unido e

Churchill declarou, hoje, que temendo um ataque nuclear mãos. Uma guerra termo- rá a vegetação e a vida aní- os países da Europa central".

os chefes soviéticos já per- antes que possa ficar em sí- nuclear não só matará mi- mal, acarretando a fome. Churchill declarou que a po

ceberam que nunca poderão tuação de igualdade com os lhões ele pessoas, pela potên- Mesmo imensos países, como lítica de dissuasão, para ser

ganhar uma guerra atômica Estados Unidos, tentaria fe- ela da explosão das bombas a Rússia, não estarão mais efetiva, deve ser imediata.

contra o Ocidente. A esma- char a br.echa, desfechando

gadora superioridade das ar- um ataque de surpresa com

mas termo-nucleares dos Es- as armas nucleares que pos

tados Unidos poderia ser sui. Acrescentou que um tal

igualada dentro de 4 anos,' ataque acarretaria represá

explicou Ghurchill, mas não lias de um poderio maior do

poderá ser anulada. O chefe que o dos russos. A força aé

do governo britânico decla- rea estratégica dos Estados

rou que os coinunistas sabem
.

Unidos - "uma força de dis

que os Estados Unidos são cussão de primeira ordem"

"o uníco país no mundo que - se acha pronta em muitos

poderá -lançar um ataque em aeroportos de todas as par

grande escala, com bombas tes do mundo. K a decisão da

ele hidrogenio". O primeiro Inglaterra de Iabfícau. suas

ministr� que conta
..
80 ano�, próprias bombas de hídroge

'\)redisse que a RusSJa levara nío ajudará a "potência de

'1nais 2 ou 4 anos pnra.alcan- díssuasâo" elo mundo livre.

çar a meta de lançar tal ata-. "Todas estas conclusões in

que contra a Ameríca do Nor- clínam a acreditar que a

te e aí, então, o mundo li- Rússia muito mal aconselha

vre terá um poder ele repre- da se se atirar a uma agres-

jlSalia mais elevado. ;300 ele maior calibre, dentro
Jos próximos 3 ou 4 anos" -

Jeclarou Churchill.Asseverando que a Russia

perdeu a corrida 'da bomba

de hidrogênio, Churchill dis
se: "Em 3 ou 4 anos, pode-
ria ser menos, o cenarío mu

dará. Os soviéticos estarão

proximamente donos de bom

bas hidrogenio e dos meios

de as lançar não somente no

Reino Unido, mas tambem

sobre os objetivos norte-a

mericanos. Poderão ter che

gado a um ponto - não por

certo de paridade com os Es

tados Unidos e-a Inglaterra
- mas do que se chama de

saturação. Saturação a este

respeito significa o ponto em

que - embora uma potencia
seja mais poderosa que a

outra, talvez muito mais po
derosa -::- ambas sejam capa
zes de infligir graves feri
das quase letais sobre a ou

tra com o que têm".
Na forma como o definiu

a Secretaria do Trabêllho de São Paulo
RIO, 2 (v. A.) - O gover

nador Jânio Quadros, como

se registra hoje nesta capi
tal, propôs na reunião de on

tem de seu secretariado, a

extinção da. Secretaria do

I'rabalho, 'cujo titular é o de
.mtado Castilhos Cabral. A

razão ponderável 'foi esta:
.íada a denuncia do convênio

trabalhista em curso no go
lemo Garcez todas as atíví
dades daquela secretaria pas
.aram a ser atribuição do go
verno federal.

O próprio sr. Castilhos Ca
Medindo suas palavras com

oral concordou com a medi
brande cuidado� Church.i�l.a- da e também assim .a [ustí
.Irrriou: "O governo sovíético

ficou: "A Secretaria do Tra

i)rovavelme�te conh��e, em

I balho, tal como existe, é íno
termos gerais, a política que

perante. Não justifica- sequer
se segue atualmente e o.atual os trinta por cento da verba
poderio dos Estados Umdos e

de que' é dotada (noventa
o nosso que aumenta. Por-

milhões de cruzeiros); não
tanto, deveriam estar con-

atende aos problemas do co

vencidos de que um ataque mércio e indústria de São
de surpresa não poderá ex-

cluir imediata represalia".
Chur�hill manifestou clara

mente que se os chefes rus

sos tem dúvidas a respeito de

que podem perder numa

guerra com bomba de hídro

O'enio se acha pronto para o

;xplidar em detalhes. Disse

que sua experiência das con

ferências entre as grandes
potências, durante a segunda
guerra mundial, o induz a o

pínar que todas as partes, in
clusive os russos, entenderão�Çjhurchill, a Rússia nunca y _ ............._. --..- � A .- �

esta brusca explicação de
POderá conquistar o Ociden- ,

te com a bomba de nídroge- cartas sôbre a mesa. O prí-

nio. Poderia atiIigir o poder, meiro ministro, com, voz fir-
me e tom moderado, decla

não ele ganhar, mas de ini-

cial' um holocausto que des- rou que "a bomba atômica,

tl'uiria a civilização. Entre- com todos os seus horrores,

tanto, o 10 ministro viu uIl! ainda se acha ao alcance do

raio de luz nas sombrias controle humano. A bomba

de hidrogenio por sua parte,
Perspectivas que se apresen-
tam. E declarou: "Um curio- colocou a Humanidade. "nu-
so paradoxo se apresentou. ma situação sem medi?� ,;
Depois que certo ponto for I

ameaçft da destnnça� .

Ultrapassado, se poderá di _ c�urc�ill explicou que n�o,
zer que por pior que se po-

eXiste defesa absoluta co -

nham as coisas, será 111e-
'

_

lhor". Com o acumulo destas

terríveis armas pelos Estados
Unidos e Inglaterra, de um

I lado, e a União Soviética, de

outro, o risco de guerra po
deria ser menor "porque, am
bas as partes se darão conta, RIO, 2 (V. A.) - O em

então, de que uma guerra baixador de Portúgal, sr.

global constituirá uma ani- António Faria, esteve no Ita-

QUilação mutua". maratí onde, em conferencia

Churchill ressaltou o fato com o chanceler Raul Fer

de não poder atualmente a nandes, foi cientificado de

União Soviética devastar o adiamento da viagem do pre

cidente com bombas de hi·- sidente Café Filho àquele

drogenio. Tal ameaça s,e a- país amigo. Ambos os gover

cha conjurada pelo menos I
nos concordaram com o adia

Por alguns anos. Entretanto, mento e oportunamente, ao

Paulo, bem como sua econo

mia; não presta, afinal, au

xílio ao próprio govêrno", A'

vista disso,· o sr. Castilhos

Cabral adiantou que reassu

mirá sua cadeira de repre
sentante de São Paulo na

Câmara Federal.

Naquela mesma reunião o

governador Jânio Quadros,
em harmonia com seu se

cretariado, assentou mais as

seguintes medidas de econo-

mia: 1° - Redução de dez

por cento do efetivo da Fôr

ça Pública do Estado (cerca
de mil e quatrocentos ho
mens)' 2.0 - Dispensa, a

partir de 31 de março, de
todos os extranumerários
contratados em janeiro de
1953· (cerca de cinco mil pes
soas).

VULTOSO DESfAlOtJE� NCT -SIND1CATO
DOS ESTIVADORES 00 RIO

RIO, 2 (V. A.) - Atinge' dormrtoríos, duas geladeiras
elétricas, dois rádios, um a

cordeão e varias jóias, tudo
no valor de cento e cinquen
ta mil cruzeiros, adqurídos
com o dinheiro de desfalque.

até agora a cerca de seiscen
tos e cinquenta mil cruzei
rDS o desfalque verificado no

Sindicato dos Estivadores

desta capital, sob a respon
bilidade do ex-presidente da

quela entidade, sr. Manoel
Antonio Fonseca. Este, com

a cumplicidade da funcioná
ria Edmea Santos Ramos A-

AÇÃO TERRORISTA
NO MARROCOS

zevedo, se apropriava do di
nheiro recebido e com a

mesma o dividia em partes
CASABLANCA, 2 (U. P.)

- O delegado fundador do

partido democrata modera

do, foi assassinado hoje. Dois
indivíduos o esperavam a

saída de casa. Foi êíe alveja
do COm 5 tiros de revolver,
às vistas da filha. Os assassi

nos fugiram de bicicleta. As

autoridades francesas ínror

mam que o partido de Mou

lay se opunha às pretensões
dos nacíonalístas e propug
nava por uma república que
colaborasse com a França.

iguais.
O atual presidente do Sin

dicato dos Estivadores ínror-

mau hoje que o processo já
se encontra na 10a. vara cri

minal, onde se encontram
denunciados além de Manoel

Antonio Fonseca e Edmea

Santos, o amante desta, Hé
lio Silva, funcionário do CDn

selho Fiscal do Sindicato.
Edmea já restituiu ao Sindi

cato dos Estivadores dois

Perdid� na selva Amazonlca

há mais de 1 O anos, só
voltou à civilização

RIO, 2 (V. A.) - Telegm- j que se perdeu nas matas do deia, até que atingisse à ci

ma procedente de São Luiz Guaporé, quando trabalhava I vilização.do Maranhão conta que ago - como engenheiro, em 1943, O descDnhecido., em vista

ra se volt� a falar no tte. provocando a ida à selva à de seu precaríssimo estado de

F}lrnando, oficial do E�ército sua procura, duma numerosa saúde, não fala quase. Mal

caravana de jornalistas ca- pOde dizer pequenas pala
riocas, sob a direção de seu vras e, quando lhe pergun-Iirmão, àquela época capitão tam o que deseja pede papel
do Exército. e lapis e desenha (com habi-

E' que na "Fazenda São lidade) aquilo .que pretende;

Bento", �m Lago de Pedra, uma fruta, agua, comida,
de propriedade do. coronel etc.

Bogea, apareceu' há pouco Declarou a núüto custo -

um jovem desconhecido que, que se embrenhara nas matas

quase moribundo de fome e da Amazonas em 1943, não

cansaço, dizia-se o.ficial do tendo visto. desde então uma

Exército. SegundO os jornais unica pessoa a não ser índios.

de S. Luiz, conseguiram apu- Segundo declarou, chama-st'
rar que o suposto oficial che- José e tem uma filhinha

gou àquela localidade condu- (agora estaria moça). Não

zido. por indios de varias tri- disse, entretanto a proceden
'bus que o passavam duns pa- cia de sua família, nem a sua

ra outros, de aldeia em al- morada anteriDr.

EM ABRil, A VIAGEM DO
SR. CAFÉ FILHO A PORTUGAL

que se adianta, farão. um

comunicado conjunto, fixan
do a nova 'data da viagem.
Adianta o vespertino "O'GlD
bo" que' a nova data é 20 de

abril, e que a viagem presi
dencial, ainda no período da

estação primaveril em Por

tugal, não obrigará a mudan

ças no programa de recepção
já elaborado.

agora o Riso da Cid.de

Llfl1ECA PÚBLICA �
flORIANOPOus _ I

ção Regional ficou po- f)
sitivada a intervenção
governamental no sen
tido de serem elimina-
dos chefes prestigiosos
do Partido e afastados
da Agremláçâo, valo
res de real expressão
no cenário político bar

riga-verde:
4° - Que é publica e notó

ria a intervenção de

pessoas extranhas ao

Município. em sua vi
da

.
política, - como

porta vozes do Gover

nador;
5° - Que na realidade exis

te um estado oficioso

de rompimento por

parte do Executivo pa
ra com este Diretório,
ás classes produtoras e

o Povo desta' comuna;

- Os membros do Dire-

tórío Municipal de Jo

inville, não têm rei

víndícações de origem
pessoal a apresentar e

apenas são coerentes
CDm a orientação DS

interesses da coletivi
dade Joinvillense, ob

jetivando a solução. dos
seus problemas econo

micos.

Ao dar conhecimento de

sua deliberação aos Diretó

rios Nacional, Estadual, e

Municipais, aos LegislatiVOS e

.Executivos do Estaelo e elos

Municípios, aos Deputados
Federais e Estaduais, á im

prensa escrita e falada, con
clama seus correligionários
deste Município para que se

mantenham unidos e confi

antes 'em sua atuação em de

fesa dos interesses muntcí ,

pais, a qual será mantida
com serenidade e firmeza.

Joínvllle, 23 de Fevereiro
de 1955
Lauro Carneiro de Loyola-

.

- Presidente
Kosser Zattar - 1.0 Vice

Presidente
CeI. Alil'e Borges Carneiro

- 2.0 Vice-Presidente

Alpheu Carneiro Lins

1.0 Secretário

RESOLVE:
Em sua reunião de hoje 23

(vinte e três) do corrente,
por unanimidade de atos e

depois de ouvídos os senho

res Vereadores, Membros do

Diretório Dístrítal e presti
giosos proceres políticos lo

cais, o seguinte:
a) - Aceitar o rompimento

de relações que lhe foi

imposto pelo sr. Gover

nador do Estado;
b) - Dar conhecímento pú

blico de que não é res

ponsável pelas. trans
ferências e demissões

dos funcionários esta
duais lotados neste

município, e que con

sidera tais atos dentro
dos objetivos que os

.

ditaram, como perse
guições mesquinhas e

prejudícíaís aos inte

resses -do Partido;
c) - Dar publícídade de que

consequentemente não
é.responsável pelas no
meações substitutivas
desses funcionários e

com os-quais não man

tem contato;
d) - Dar a mais ampla as

sistência jurídica aos

prejudicados por des

mandós e arbitrarieda
des praticadas por au-
toridades Estaduais
neste Município;

e) - Não manter qualquer
contato com o Governo
Estadual e n q u a n t o

perdurar o-atual esta
do de cousas, não in
terferindo de modo al

gum nas nomeações ou

remoções de funcioná

rios;

JuniorEmilio Stock

2.0 Secretário
Curt Alvino

Tesoureiro.
Monich

TOTAL DO AUXíLIO
MOSCOUJ 2 (U. P'):_ O

montante total' do auxílio

amerícano à União Soviéti
ca, durante a segunda guer
ra mundial, ultrapassou 11

biliões de dólares, declarou o

major-general J. R. Déanne,
embaixador dos Estados Uni
dos de 1943 a 1945, numa

entrevista
�

concedida à. revis
ta "U. S. News and World
Report".

Perdemos na Assembléia! O Wanderley afastou-se!
O Adolfo e o Aristiliano 'estão quase na oposição!
O diretório de Joinville rompeu oficialmente! O
Collin também se foH O Bayer brigou! O Fernando
Melo,sumiu!

- E o pior de tudo é que o Volnei ficou!!!

FALA O SR. JOAO COLLIN
Ainda a propósito, A Notí

cia publica o seguinte:
.

Ao recebermos na séde do

Diretório Municipal da UDN

o documento oficial em que
se comunica ao público o

rompimento desse Diretório
com o Governador do Esta

do, achamos interessante e

oportuno ouvir a palavra do

sr. João Collin, que embora

não pertença ao Diretório é

sem dúvida elemento dos

mais prestigiosos das fileiras

udenistas, que tem comanda
do por varies anos. Em seu

escritório, na Fiação, indaga
mos do ilustre industrial e

político qual a sua opinião
sobre a atitude tomada pelo
diretório udenista local. E o

sr. João Colin nos afirmou:
- "Embora afastado zía

politíca e recolhido á vida

particular, não posso deixar

de reconhecer, como cida

dão, que, no caso, os mem

bros do Diretório local da
UDN seguiram o unico ca

minho compativel com os

brios e a dignidade do Povo
desta terra, repelindo mais
uma vez em sua história a

tentativa de se lhe impôr,
como mentores, homens que
aqui não estão radicados.
Em minha vida já tive oca

sião de dizer: Joinviile, atín
giu sua maturidade política
e seus filhos têm capacidade
para dirigir seus destinos. E'
erro supôr-se que o Joínví
lense é_ subserviente, ressal
vados casos esporadícos que
lamentavelmente sempre e

xistem n'uma grande comu-_
nidade".

,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MINISTÉltIO 'Dc\ AGRICULTURA
'.

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }i'LORESTAL
REGIONAL

"ACõRDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacia Florestal Regional.
no sentido de coibir, ao máximo I\OS

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terra-s e lavradores em geral,
nara 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 Códi&,o Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sureítos a penatídades,
REFLORESTAMENTO

Esta Repartição, pela rêde de" viveiros florestais, em

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

mentes de espécies ílurestais e de omamentaçâe, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os Interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores selareeímentos e requererem aatorízação
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, situada à rua 'Santos Dumont nv. 6

em Florianópolis.
'I'elefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.
Endereço telegrâfíco: Agrisilva Florianópolis, S. C.

Navio-Motor «CarlESTADOo

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

-o-
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBENq A. RAMOS.

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

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

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

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

IDA VOLTA 1
Fpolis Ita'ai Rio Santos

I�-:?�:_�;:�����:
.

!.�-�_' -:
-

��...@!.�����.....

Gerente: DOMINGOS F. DJI
AQUINO

Representante. :
Representacõea A. S. Lc,ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

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

andar sala 512 - São Paulo.

2/3
9/3 13/3
NOTA

COMUNICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE SERA PUXADO
NO DIA 18/3/55, CUJAS OBRAS TERÃO A DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE DE 30 DIAS

ASSINATURAS
Na Cllpltal 7/3

3/3
14/3

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

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

blicados, não serão de"aJvidos.
A díreção não se responsabiliza

paloa conceitos emltidca nOi ar

tigos assinados.

EIII'U,.� 4aL. CaLI. "�oIof.UI �
rWC'ILU''', PfiOSE:� ,...' "<.t;)iii', �ARANA-INFORMAÇOES

UTEIS

Raios X
-0-

o leitor encontrará, nesta' co
luna, informações que necellita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado •••.••.••••••.•• 3.022
A Gazeta •.••.•••••••••••

2.6561'Diário da Tarde •.•......• 3.579
A Verdade............... 2.010
Imprensa Oficial •..••••• 2.688
HOSPITAIS ICaridade:
(Provedor) •••••••••••••• 2.814
(Portaria) .•.•.••...••••• 2.086
Nerêu Ramos •.••••.••••• 8.881
Militar 8.167
São Sebostião (Cálla de
Saúde) 8.153

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

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros ..•• 8.818
Serviço Luz (Reclama-
ções) ,

, ..

Polícia (Sala Comissário

lolícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC ..

Cruzeiro do Sul ...•...•
Pânair •...•••.••••••••••

I Varig .......•.....••••••

I Lóide Aéreo •.••••••••••

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

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

'

.........•...•..

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

Cacique ••...•••••••..••

Central ....••••.••••.•.•

Estrela •...••........•..

Ideal ......••••••.••.••.•
ESTREITO
Disque ..••..••..••••••••

Distribuidor

18ANCO
de CRfblTO POPULAR

II, � AGRíCOLA - I I

RMo:d�,16
.. I

f"LORlANOPOLIS - 51�.,eli6.rln<\-

C' RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolí,

aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico. �
Radlograrta$ e radloscopIas.
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (coIecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

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

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

.

, i
.��j

Mi�ge� com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO ,<SOL-BRASILBIRO»
Florianópolis - Itajaf - Jeínvllle - Curitiba

�""*'>;. __;:".,,_�.!;t, ><_, � ..',

Age"'"ncta • Ilua Deodoro e�quina:da
• Rua Tenente ,SIlveira

2.404
2.088 -�----- _

2.694

ft� fl! fIl
"'00 ""..5.
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�:����/
"OUIlAl1TE. TODO DIA �

2.500 r "" S
.iâ

2.021 c" ��t' no VA/)�JOS �
�:���I MJI D��"R�'t't·3�U A_?
3.449 '
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2.694 � � »
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8,871 _ /.
� I'I��· � � �

,

' ......J
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IGORA NOVOS HORftRIOS
D a

ERL
Terças - Quintas - Domingos

9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pais)
Segundas _ Quart�s _ Sabados I16:15 horas

Para Porto Alegre
r__
----��----�-----------�----

/

PROFISSIONAL\
DR. RO��:ASTOS DR. JU�:UPITZ

.

Dr. Vidal Outra filho
Com. práticaMÉ�';C80sPltal São Ex interno ds 20. enfermaria I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA. WLADYSLAVA I DR. I. LOBATO DR..WALMOR ZOMER f'lranCcisco dde Assis e na °llnta e Serviço de ga8tr.o-enterolo�ia CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
GARCIA

asa o Rio de Janeiro da Santa Casa do �IO �e Janeiro PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RÉCEM-
W. MUSSI ,FILHO. CLINICA MÉDICA (Prof. W. Berardlnell�). NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZAD

'

D d Ih I tó io Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Curso de neurologia (Prof PREMATURO
A AOS

8 oenças o apare o resp ra r
cíonal de Medicina da Univer- '

'

• S -:- TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTIL

B
TUBERCULOSE

-

sidade do Brasil
ContuItório: Rua Vitor Mei- Austregesílo), (FALTA DE APETITE) TRATAM

DR. ANTONIO DI RADIOGUAFIA E RADIOSCOPIA
Ex-Interno por concurso da Ma-

reles, 22 Tel. 2675. ,Ex interno do Hospital jnater- �'URNA EM CRIANÇAS E ADOL��6�NT�� EN�����RBfoOs-
MUSSI DOS PULM"ES Horários: Segundas" Qu-rtas e nidade V. Amaral. PSICOLo'GICOS DA INF

-

NCIAU ternídade-Escola Sexta feiras:
-

DOENÇAS INTERNAS'
A - ENFERMIDADES DA INFÁN-

_ MÉDICOS _
Cirurgia do Torax

(Serviço do Prof. Octávio Ko- _ • ..

CIA DE MANEIRA GERAL

CIRURGIA-CLíNICA
Formado pela Faculdade Naclo- drigues Lima)

Das 16 às 18 horas. ,Coraçao., Estômago, l�testlno, CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38

L PARTOS
nal de Medicina, Tisiolojtlsta e Ex-interno do Serviço de Círur-

Residência: Rua Felipe Sch- f ígado � vias hí liarea, Ríne, ova- CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS'
.

GERA -

Tisiocirurgião do Hospital Ne- midt, 23 - 2° andar, apt, 1 -
rros e utero. CONSULTAS Cf HORA MARCAI>A. FONE

Serviço completo e especialt- rêu Ramos gia do �ooB::�a�!. t:n�'r!" T. C. TeI. 3.002. '

I
Consultório' Vitor Reirele. RESIDÉNCIA - TENENTE SILVE�RA 130 8(lF601'iNE

•

zado das DOENÇAS DE SENHO-
C I i li ii la ----------- 2D2. '16 à 10 h

ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
' 8165)

R.AS, com modernos mêtedos de S.u�� T.( �x-I�ie��: Z!ÇE�_a:'�a_ Médico do Hospital de as s o oras.

diagnósbicos e tratamento. d (,. I d P f U
Caridade DR NEWTON R ídê R B' 20

SULPOSCOPIA _ HISTERO _
tente e ,lrur� a o rer, 'o DOENÇAS· DE SENHORAS'

eSI encia i ua ocal�va . DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE CARVALH,O
SALPINGOGRAFIA - METABO- Guill!arael (RI'!). PARTOS - OPERAÇOES 'b'AVILA

,

Fone: 8458, MUND
LISMO BASAL Cons: Fehpe Schmídt, 18 -

Cons: Rua João Pinto n, 16, CIRURGIA GERAL' j Formado pela Faculdade Nacl-
. .Radíoterapía por ondaa

c:urtaa_,Fone
8801

h d
das 16,00 às 18,00 horas. Doenças de Senhoras - Procto- naol de Medicina Universidade

Eletr,ocoagulação
- Ralos Ultra Atende em

_

ora marca a.� Pela manhã atende dià- logia - Eletricidade Médica do Brasil PuericuItôr do Departamento
Violeta e Infra Vermelho. Res: Rua Sao Jorge 8 - one riamente no Hospital de Consultório:, .Rua Vitor Mei- DR. MARIO WEN- RIO DB JANEIRO Nacional da Criança. Ex-Assis-
Consultório: Rua Trajano. n. 1, 2395. Caridade. -eles n. 28 - Telefone: 8307. DHAUSEN Aperfeiçoamente na "Casa d.

tente do Prof. Martagão Gesteira
1° andar, - Edifício do Montepio. DR YLMAR CORR:mA

Residência: Consultas: Das 15 horas em Saude São Mi&,uel" na Universidade do Brasil. Ex-
Ho rârlo : Das 9 às 12 horas �

. Rua: General Bittencourt n, diante. CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS Prof. Fernando Paulíno
Médico do Instituto Fernandes

Dr. MUSSI. CLíl'i:ICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 E' CRIANÇAS fnterno por 8 anos do Serviço Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Das 15 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10,- 18 ho-' Telefone: :1.692. Rua': Blumenau n, 71. Consultório - Rua João Pin- de Cirurgia zar. Permetta e Mário Ohnfo. _

MUSSI raso DOENÇAS DO APARELHO DI- to, .in _:_ Tel. M. 769. Prof. Pedro de Moura no Rio de Janeiro. Ex-médico es-

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 - Fone 11415 MARIO DE LARMO GESTIVO -'- ULCERAS DO ES- Consultas: Das 4 às II horas, Estagio por 1 ano na "Mater- tagiário do Serviço de Pediatria
powsky, 84. DR'.' JOS� TAVARES' CANTIÇAO 'l'O:\IAGO E DUODENO, ALER- Residência: Rua Estevel Jú- nidade _ Escola" do Hospital do Ipase (prof. Luiz

.l!I mA-DERMATOLOGIA E CLI- nior, 45. TeI. 2.812. Prof. Otávio Rodrigues Lima Torres Barboza) no Rio de Ja-
DR. INGRETTO IRACEMA CLíNICAM��I��IAN..çAS NICA GERAL Interno por 2 "no do Pronto neiro.

]Diagnostico - Trato. Clinico MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS Socorro Pediatra do Hospital de Cari-

e Cirurgico das Doenças e Afec- MENTAIS _ CLINICA GERAL Doenças IlI.terna.
- x - dade. Médico escolar do Centro

ções de Adultos e Crianças. I Dr Selviço Nacional de Doen- CORAÇÁO _ FIGADO _ RINS
CLINICA

DR HENRIQUE PRISCO OPERAÇOES de Saúde de Florianópolis. Pedia-
P d' t

.

O t d' de • CLINICA DE ADULT('� tra da Assl'stencI'a Me'dl'co - So-
e la na r ope la -

ças Mootais. - 'INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS
-

Traumatologia - Cinecologia -I Chefe do Ambulat6no de Hiiie- Tratamen� moderno da SIFILIS E GARGANTA
NARIZ PARAISO DOENÇAS 'DE SENHORAS cial da Armada.

Tisiologia - Endocrinologia - ne Mental ,CoD-ilultório _ Rua Tiradentes, MtDICO CONSVLTAS: No Hospital -de
Obstetricia Psiquiatra do Hospital - 9.

DO Operações - Doençaa de Se- Caridade, diariamente das 8 às I --X--

Curas de emagrecimentos e Colônia Sant'Ana HORÁRIO:
DR. GUERREIRO DA FONSECA nhoras - Clínica de Adulto.. 10.

eng01·de. " Convulsoterapia pelo eletro- As 13 às 16 horas.
Chefe do Serviço' de OTORI- Curso de Espeçialização no N!l consultório, à Rua João Consultorio.. Rua Tte. Silveir

Doenças da Velhice. choque e cardiazoI. Inaulin� 'era- Tel.: Cons. _ 8.4115 _ :Rei. _
NO do Hospital de Florianópolis Hospital doa Servid&e. do iI.-

(p�nt?
nr. 16 (lo andar)

I
n,15 10. and_ ,

"

ALTA CIRURGIA pia. Malarioterapia. Psicoterapia. i 2,276 _ Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE- tado. DIarIamente das 10 às 12 e das Das 14 as 16 horas.

CIRURGIA PLASTICA: Este- CONSULTAS: 'rerças e

QUin-1
LHOS MAIS MODERNOS PARA (Serviço do Prof. Mariano d. 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira

tica e Repal·adora. tas das 15 às 15 noras. Sabado DR JÚLIO DOIN TRATAMENTO das DOENNÇAS Andrade) RESIDENCIA: - Rua Duarte S/No Esq, Padre Roma.

Consultório: Rua Fernando

I
(manhã)

" da ESPECIALIDADE Consultas - Pela manh' no Shutel, 129 - Florianópolis. Te]. 2530

Machado, 6 - 1°. 'andar. Rua Anita Gllribaldi, elquina VIEIRA, Consultas - pela manhi no Hospital de Caridade,
Horario: das' 14 ás 18 hs. de General Bittencourt. MÉDICO HOSPITAL. À tarde dai 1580 hs em dian-

(exceto aos Sábados)
. RESIDENCIAl Rua Bocail1va, ESPECIALISTA EM OLHOS, À TARDE - das li ai I -,te no consultório ',Rua NUDlI

Pela manhã e aos Sábados 139 Tel.2901 OUVIDOS, NA·RIZ J!l GARGANTA 'no CONSULTORIO Machado 17 Esquina d. Tira-
atendel'á sómente com hora mar- TRATAMEN'EO E OPERAÇOES " CONSULTORIO - Rua do. dentes. Te1.276�
cada.

'-,' ,," DR., ARMANDO, VALm- ,Infra-Vermelho - Nebullzaçlo - ILHEOS nO 2 Residencia - rua Presidente

DR �"SAMUEL
- FONSECA RIO DE ASSIS Ultra-So�" "RESIDEN-CIA - Felipe Sch- Coutinho 44.

',�"".,,--'-'- ,,- '

,--,'
'

(Tratamento de ainusUe .em midt nO 113 Tel. 2365
CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil operação)

Clinica - Cirurgia - Protese da Assistência Municipal e Hoa- Anglo-reti,noscopla - Receita de
Dentária pita I de Caridade Oculoa - Moderno equipamento

Raios X e Infrà-Vervelho
-

CLlNICA MÉDICA DB CRIAN- de Oto-IUnolarln,ololrla (bico
Consultório e Residência: Rua OAB E ADULTOS no E.tado)

"

Fernando Machado 5." - Alergia - Horário das 9 às 12 hora. e
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunes lIIa- das 16 às 18 horas.
Consultas: das 8,00 ás 11,80 chado, 7 - Consultas dll8 16�. Consultório: - Rua Vitor ••1-

e das 14,00 ás 18 horas' 18 horas reles 22 - FolU! 26711.
Exclusivamente com hora mar- Re�-;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jor,e 110 -

cada. , lh'lrme, 5 - Fone: 11781
.,_'

Fone 2421.
, ,;. �"",�êdll'
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INDICADOR

Puericultura - Pediatria

ADVOGADO
Eicritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 8346.

ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS DR. CLARNO G.

VIEIRA GALLETTI
-ADVOGADO - - ADVOGADO-

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

- Florianópoli. -
DR. ANTON!() MONIZ

DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

, Ortopedia
Consultório: :roão Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos ao! Sábados
Res: Bocaiuva 186.
Fone: - 2.714.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA ESPECIALIZADA DE

1 CRIANÇAS
Consultas das 9 ás 11 hora•.
Res. e Cons. Padre Mi,uelinbo.

12.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA DR. JOSIÍl M. CARVAI..HO

IREISADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

Lavando com Sabão

'Yirgem Especialidade
da Cla. IITIIL INOOSTBIIL-JolovUlee (lOarca registrada)

"ecoD()llliza"'le�jempo e diDbeiro
------�----------------------------��--��--------------------------------------------------�������----�������-
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floriallópolis, Quinta-feira, 3 Março de 1955

PREFERE A REAL

ANIVERSÁRIOS
jovem João

Schaeffer;
- sr. Hugo Brust
- sr. João Pinto,

dente em Joinvile
- sra, Jovina

Crespo, esposa do
Crespo;
- sra. Doraci C. Silva,

esposa do sr. Valdomiro Or
lando da Silva;
- sra. Carolina. Puccini

Speck
- sr�. Azulceia

de Oliveira
- sta. Euza Lourdes

Piazza de Mello, filha do
sr. Francisco Vieira de
Mello
- sta. Lenita G. Callado,

filha do saudoso conter
râneo e colega-de-imprensa
Jornalista Petrarcha Cal- 'Ilado;

,

_ sta. Cristina Moura yia.iando pelo Super-Con- com vibrante salva de pal-
t vair 340 de prefixo PP-YRE mas.

da REAL-Aerovias, chegou Após o desembarque, Miss
à S. Paulo a graciosa Miss Universo e sua comitiva di
Myriam Stevenson. Grande rrgrram-se ao hangar da
multidão concentrava-se em Real-Aerovias em visitá
Congonhas, aguardando a loficial à empresa que pa
chegada da mulher mais trocínou sua vinda ao Bra-

'fREMOR DE TERRA belà do mundo. sil.
TOQUIO, 1° (U. P.) - Um Precisamente às 16 :30

tremor bastante forte sacu-: pousava o Super-Convaír
diu a zona de Tóóqu�o às 340 da REAL e minutos de
duas da madrugada de on- pois Miss Universo assoma
tem. va à porta, senda recebida

I�································································L, .

I Zury Machado� e... I
.. --

.
• •

I ACONTE(I�ENTOS SOCIAIS I
� �....... . ,

Miss Universo

Novidades
Uma senhora, que se diz data ao titulo "Miss Santa

grande dama, falava as- Catarina", representando o

sim; 1!:ste cronista gosta Clube do Penhasco. Ê a en

muito de fantasia de gato! cantadora Tereza Fialho.
A água lava, lava' tudo. Só
não lava a língua dessa
gente ...

***

-IIPUREZAS DO SANGUE?
-tt

fMXIR Df B06UflHA

resi-

Comentam que o casal
Gesy Cardoso vai oferecer
uma reumao a pessoas
amigas. Que seja breve!

***

Tivemos, entre nós, o

conterrâeno e amigo Edmar
Medeiros, que no carnaval ***

pulou, brincou, dançou, Está sendo, visto, na cida-
mas não se ageitou. Casa- de, com bons olhos, o jovem
mento é bom ... ééé! 'Fe lix Foss, dono Ide um

*** bonito carro. Parabéns,
Com bons

, uísques e ou- moças bonitas de Ftoríanõ
tras coisas mais, festejou polis!
seu an iveraário, domingo, ***

o Dr. Orlando Vannier, alto MISS SANTA CATARINA
funcionário do Banco do Florianópolis está de pa
Brasil. Ao Dr. Vannier o rabens. 'De 9 a 12 de maio
abraço do cronista. I serão realizados os feste-

***
'

'.ios do concurso Miss San-

,Ca�'naval faz :oisas in- ta Catarina. A comissão es

criveis. Descobrimos em tá tomando providências pa
urna fantasia de gato pre-Tra que seja realmente uma

to, com laço vermelho, uma 'semana de grandes festas
linda moça que será candí- em nossa cidade.

-0-

MINHA MAE
# NICOLAU NAGIB NAHAS

��
Eu pensava e esc1'evia e a luz brilhava
Em torno a mim, e o seu elarão caía
Sõbre a minha cabeça que pensava,
E sôbre os versos tristes 'qtW eu esc1·evia.

o S'rÀJ){),-_.......-
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Pituca, O -grande
vitorioso

Foi há muitos anos. Pituca Dilú Melo, apresentando-o a

empresários cariocas.
Foi. Passou algum tempo

sem que tivessemos notícias
de Mozart. Depois, nos car

tazes do Rio de Janeiro, nos
jornais, figurava o nome de

Pituca na peça "O. K. Baby".
apresentada no "Teatro Fal
Iíes" por Zilco Ribeiro, que

lançara só elementos novos:

Consuelo Leandro, Ruy Ca

valcanti, e outros, que, hoje,
são também elementos de

projeção do cinema, teatro e

rádio brasileiros.
No dia da estréa da peça,

exibida aos críticos, Pituca
foi delirantemente aplaudi
do, e êle teve que voltar vá
rias vezes ao palco, pois a

ovação continuava mais for

te.
Diz-nos Pituca que este foi

o momento mais emocionante
de tôda sua carreira, e que,
jámais o esquecerá.
E de degrau em degráu, êle

foi subindo. Marcava sucesso

em tôdas as peças. Em "DoU

Face", também dirigida por

Zilco, Mozart foi figura do

minante, merecendo o elogio
franco da crítica, e, em 1952,
foi considerado "a maior re

velação masculina do teatro
de .revísta", o que vale por
uma consagração.
Depois, a Companhia djj

Cesar Ladeira e Renata

era, já, um artista consagra
do, tendo pertencido à Com

panhia de Procópio Ferreira.

Agora, era simplesmente téc
nico ele som da Rádio Gua

rujá, e, de quando em quan
do, organizava programas
muito divertidos naquela
emissora, sempre destinados
às eríanças.
De resto, encontravamo-Io

sempre às voltas com os bo

tões da mesa de controle da

"mais popular", onde êle fun

cionava até o encerramento
da estação, e de lá, multas
vêzes, saimos nós dois para
um sanduiche com cerveja
no Chiquinho.
Outra ocasião, Pituca ani

versariou, e nos convidou pa
ra beber um vinho no Fogui
nho (Lacrimas Cristi). E, du
rante o vinho, Mozart abriu
se para o autor destas linhas,
contando, em resumo, sua

história, suas vitórias e seus
fracassos. E, palavra, lamen
tamos o malôgro de um ar-

tista em potencial.
Já havíamos visto Pituca

no palco e, certa vez, movidos

por imperdoável infantilida
de, o criticamos severamente,
e, até hoje, não nos descul

pamos por, aquêle êrro la
mentável.
Quando nos falava, Mozart

Régis tinha os olhos úmidos,
pois, para êle, a grande opor
tunidade apareceu com Pro

cópio, numa "tournée" pelo
sul do país.
Quisemos conformá-lo, di

zer-lhe que teria outras

chances, que deveria confiar
em si, em seus dotes artísti

cos, em suas qualidades de

ator-cômico.
Mas Pituca não se anima-

lva.Parecia aniquilado, derro
tado.
Certa vez, êle levou a efei

to, no palco da "mais popu
lar", a FESTA DO COELHO,
e o sucesso foi estrondoso.
Foi quando, então, pelo

jornal, elogiamos seu traba

lho, enaltecendo-o, e, dentro
de nós.. ficou aquela quase
certeza de que havíamos nos

eximido daquela falta ante
rim'.
No T e a t r o Municipal

(Odeon) brilhou intensamen
te na peça cômica "A Verda
deira História de Sansão e

Dalila", onde, de novo, pon
tificou com destaque. Era
uma sátira do filme Sansão
e Dalila. Mozart, com aquêle
seu porte, fazia o papel de
Sansão, e, no início, êle en

trava no palco de patinete, o

que provocou uma gargalha
da uníssona dos espectadores.
Um dia, cansado de espe

rar pela grande chance, Pi
tuca decidiu procurá-la, ir ao

seu encontro.
Foi quando partiu para o

aio de Janeiro, levando seu

album, que é, segundo êle
próprio, a cousa mais cara

que possue, e levando, tam
bém, fotografias colhidas de
seus desempenhos no teatro
e rádio ilhéus.

.

Poucos acreditavam que
Mozart vencesse na Capital
Federal no seu gênero. Efeti
vamente, não seria fácil fa
zer sombra a um Oscarito, a
um Grande Othelo e a tantos
outros cartazes cômicos.
Não faltou quem aconse

lhasse a Pituca a rícar aqui
mesmo.

Mas êle estava decidido a

arriscar. Se não 6btivesse
êxito, voltaria.
Levara consigo uma carta

de apresentação da artista

,CREME DE CAFÉ
VIENENSE

No clichê, Míss Universo
ainda a bordo do Super
Convair 340 da REAL-AE
ROVIAS

Franzi precisava de um cô
mico. Contratou .Pítuca, para
desempenhar um papel em

"Brasil 3.000". E aí se verírí-
Eu esc1'evia chomndo e meditavas
- "Que luz é esta que ora me alusnia,
Tão cuira e tão b1'ilhante?" e eu proct�mva
De onde vinha tal luz, se descobria ...

Em Tempo de Carestia
e Dificuldades .••

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 r .. 4 ..

Tailleurs de sêda .................•...•
Blusas malhas algodão ; .

Blusas de Jersey .

Blusas de nylon : ...•....
Maíllots de Elastex .

Maillots Nylon Jantzen .

CAMA - MESA E BANHO
Fronhas cretone 43x70 31,00
Panos para cópa dúzia ........•....•.... 103 00

Lençóes solteiro ...................•...•

Colchas seda Sevilha ., .

Matéria plaatica .mt ...................•
Toalhas rosto c/barra .

Toalhas rosto Americana ...........•....
Toalhas rosto Crisantema .

,Toalhas rosto Régia ; .

'Toalhas banho felpudas .

Toalhas banho Avenca .

'PARA HOMENS:
Brim Tusso!' de sêda .

Brim puro linho .

Ternos de caaímísa .

Conjunto de verão Saragossí (calça e jaque-
ta) ...........................•..........
Ternos 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 plástica ...............•

ROUPAS BRANCAS PARA SENHORAS
Cintas elasticas .......................•
Combinações sêda bordadas .

Combinações setim .

Finas combinações Jersey .

"A MODELAR"
. A casa mais barateira e melhor sortida do Estado

E dessa ItLZ explê11dida cntivo,
Subit» lanço um olhar 1'ctrospectivo
No retmto de minha Mãe querida!.

E com.p1·eendi; enfim... Dos olhos seus

Nascia, a. luz, (Bendito seja Deus)!
Iluminando ainda a minha, vida!

-Agora, cada vez que usar

KOLJNOS v. obUim

MAISPRUIE(fAV
• do que IJIJ17r!Q! � };

proteção centra

.os ácidos que
, ' .

causam a carie ...jraçaJ' à
e o mau;:,ltálito! NOVAAçàoAnti-Enzimátiea!
�------��--��------��--�----�------��

HOJE NO
-"

PASSADO
3 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1522, o rei D. João III confirmou a doação da

ilha de São João, feita por D. Manuel a Fernan

do de Noronha, a 24 de janeiro de 1504. Tratava
se em verdade de um arquipélago, até hoje conhe
cido pelo nome de seu donatario;
em 1534, ao partir para a India, deixa Martim
Affonso de Souza corno procuradora de seus ne

gocios, inclusive das capitanias que tinha no Bra

sil, sua mulher, D. Ana Pimentel, a qual delegou
poderes a terceiros para cuidar das propriedades
brasileiras do marido; j
em 1661, reconhecendo os serviços prestados por

,
Salvador Correia de Sá e Benevides, governador
do Rio de Janeiro, os paulistas, que no ano an

terior o haviam desrespeitado, convidam-no a di

rigir-se á vila de São Paulo, afim de que o home

nageassem;
, - em 1741, alvará estabelecendo que os pretos dos

quilombos toda a vez, que fossem aprisionados para
ser restituídos aos donos, deviam ser marcados
na espa dua com um F, por meio de ferro em

braza - amostra barbara do Brasil cruel da es

cravidão;
em 1.852, Luiz Alves de Lima e Silva, então Ba
rão de Caxias, foi promovido a Tenente-general;

- em 1.861, o já Conde de Caxias, General Luiz
Alves de Lima e Silva, foi nomeado Presidente
do Conselho e Ministro da Guerra;
em 1.865, os brasileiros, duramente atacados por
força superior, númerica e material, resolveram
abandonar o Forte de Corumbá, no Mato Grosso,
quando dá guerra contra Salono Lopes;
em 1.868, o Marechal Luiz Alves de Lima e Sil
va, já Duque de Caxias, foi condecorado com a

Grã-Cruz da Imperial Ordem do Cruzeiro;
André Nilo Tadasco

cou nova vitória do artista

conterrâneo, e as platéias
paulistas o aplaudiram ruido
samente.
Watson Macedo, depois, di

rigia "O Petróleo é Nosso", e,
neste filme, todos vimos a a

tuação notável ele Mozart. E,
agora, mais recentemente,
ainda nos cinemas da cidade,
"Carnaval em Marte", diri

gido e produzido por Watson416,00
78,00

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

cíonal: Violeta Ferraz, An

selmo· Duarte, Ilka Soares,
Catalano, e outros. E, muito
ao contrário, é, entre todos,
sem favor, um dos que mais
se evidenciam e um dos que
estão mais compenetrados
em seu papel.
Mozart Régis subiu depres

sa. Ganhou imediatamente o

estrelato, em menos tempo
do que se presumia. Outros
têm tentado a sor(8 no Rio e

em São Paulo, mas nada con

seguem, senão uma "ponti
nha" muito obscura. E Mo
zart Régis (Pttuca) , com seu

talento, com seu valor, ven
ceu espetacularmente, e essa

vitória é ainda maior porque
.oí ganha pelo seu esfôrço,
pela sua dedicação e pela sua

luta.
E o que mais nos emocío
ou foi quando Pítuca nos

disse:

Macedo, e, novamente, Pítuca
não se ofusca entre os gran
des cartazes do cinema na-

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

, 105;00

INGREDIENTES:
1 litro de "leite
1/2 quilo de açúcar
1 copo de café forte
1/2 litro de creme de lei

te.

47,00
118,00
255,00

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

"Quando entro no palco,
tenho o pensamento voltado
para esta terra, para seu po
vo, e isto me anima, me dá
forças para vencer".

�, Maurell

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

Experimente' hoje:

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

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
MANEIRA DE FAZER:

1 - Mistura-se o leite
Com o café e o acuçar, e

põe-se para gelar. Quando
estiver quase gelado reti
ra-se da geladeira, e mistu
ra-se o creme de leite bati
do. Leva-se novamente para
gelar.

2 - Sirva em taças, e

com um cerêja ou morango
ornamentado. Também pode
se polvilhar com confeitos
miudinhos e coloridos. De
uma fórma ou de outra é
um creme zostoslasímo.
(APLA)

•••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Como será o�,CampeonDto
Amadorista de 1955finalista o ferroviãrio �e Tu�arãO

.. ,

Voltou· a tombar o Cruzeiro de Joaçaba: 4 x 1.
Domingo,lem Joinville, a primeira melhor de três.

.

Em Tubarão, perante

I
marcou quatro tentos de au- Nilson, Lourinho Mangueira meiro jogo entre os rínalís-

numeroso público, Ferroviá- torta de Reming (2), Nilson e Norzinho. tas Ferroviário e Caxias. O

rto, local E' Cruzeiro, de Joa- e Lourinho, contra um do ti- Juiz: João Sebastião da segundo jogo será no do-

çaba, voltaram a defrontar-I me campeão da L. E: O. C., Silva (Bom). mingo seguinte, em Tubarão

se, decidindo a honra de en- consignado por Angelm. Renda: Cr$ 33.885,00. e havendo necessidade de um

frentar o Caxias, de Jolnvílle, O ven�edor formou com confonu: apura�?s na �. I t�r�eiro jogo, será ?alco o es-

nas finais. Foi mais uma vez Pipa., .JaIme e ��ga; LO�ll'O, I
C. F., dommgo. pr?xnuo te�a I t�dI? da rua Bocamva, nesta

feliz o campeão sulino que Antonmho e Edilic: Remíng, lugar, em Joínville, o prí -] Capital,
�,;i���_-"- ,''"'

.. -... ..::::.::"�::�����

O Campeonato amador da lhor maneira possível, o seu

cidade de 1955, caso venha a peão de 49 e possivelmente plantel para conquistar o Tí
ser concretizado, será uma America e União que se en- tulo Máximo, tarefa que vem

das maiores realizações le- contravam tambem licencia- sendo feita ínínterruptamen
vadas a efeito pela F. C. F. dos. Porem para satisfação te pelo Bangú que desde
Sim, porque apesar de muito de quantos querem ver o fu- quando se sagrou campeão
cedo já se fala com insistên- tebol amador evoluir ainda vem se dedicando na arma

cia em todas as rodinhas de mais teremos dois ou treis ção de seu conjunto para es

esportes o ingresso deste ou "benjamim". Trata-se do ta temporada. Além do alví
daquele clube. Alem do Ra- Faixa Azul Futebol e Regata& rubro, o Ipiranga e o Taman
dium, Colegial, Bangú, Ipi- da Pedra Grande e o Taman- daré vêm treinando constan
ranga e Postal que disputa- daré da rua Bocaiuva. Não temente para fazerem boa
ram o campeonato de 54, te- restam duvidas que serão figura neste campeonato que
remos como certo o retorno sensacionais os prelios por promete ter um desenrolar
do Irts Vice-Super Campeão I

estes disputados, pois cada I dos mais sensacionais.
de 53. Treze de Maio Cam- qual tentará formar da me-

. M. Borges

FORMADA A BELEGACÃO CARIOCA QUE DISPUTARA' O CAMPEONATO
1

BRASILEIRO DE FUTEBOL
ASSOCIACAO ATLÉTICA

1

BARRIGA VERDE
Vende-se
Uma mesa de Snooker,

marca Cruzeiro com dois
anos de uso, em perfeito es

ta.do de conservação e fada
equipada.
Ver e tratar em Santo

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

Campanha Financeira Pró-Construção do Ginásio Espor
vo Sala d'Armas e Nova Séde SocialEntre os requisitados o "center" cafarinense leônidas

COMUNICADO N. 11
Francisco, mas n�o toma-l

FORMADA A DELE-
ram parte no exercício, sen- GAÇÁO,
do apenas submetidos a exa- Na tarde de ontem, na F.

me médico. Todos êles fo- M. F., foi formada a dele
ram considerados em boas gação carioca que irá a Re

condições físicas, sendo cife, ficando assim consti

dados como aptos. O treina- tuida: chefe- Antônio Cor

dor procedeu ao ensaio deiro; assistente da presí
individual rigornso, demo- dência: Geraldo Otávio Gui

rando-se um pouco mais nó marães : técnico - Martim

treinamento com as golei- Francisco; assistente-técni
ros.

. i ,f. ,J a�. co - Gradim; tesoureiro
- Antôn ia Diniz; médico

DISPENSADO CALAZANS - Mário Marques TOUl'i-
E LICENCIADO CACÁ nho; massagista - Olavo e

.

. -�'::;--:l' Natalino; convidados da
/

Após o treino em São Federação Pernambucana,
Januário, esperavam-se dois - Luís Murgel, Sílvio Pa-

.

"cortes" na lista de joga- checo, João Correia da Cos

dores, uma vez que sõmen- ta, general Castro Pires e

te 23 jogadores seguirão Cariôr Simões Coelho; jor
para Recife e Belo Horizon- nal istas - Alvaro Wilson,
te. O zagueiro Cacá se apre- representante da crônica
sentou com uma contusão mineira; Fernando Carlos,
no pé e examinado pelo dr. representante do Comité de

Mário Tourinho foi dado Imprensa da F. M. F. e

como inapto para a prática Isaac Cherman, represen
do futebol no momento, sen- tarite (10 DIÊ; juiz - Mário
do licenciado até o regresso Viana e jogadores - Osni;
da delegação. O ponteiro Hélio, Arí, Mirim, Pinheiro,
Calazans foi dispensado pe- Edson (do América), Edson
lo técnico Martim Francis- (do Bangu), Santos, Ivan,
co, que o considerou ainda Osvaldinho, Dequinha, Gar
muito jovem para integrar rincha, Sabará, Ademir, Va
uma seleção; que terá com- vá, Leôn idas, Pinga, Didi,
promissos dificeis pelo Cam- i Nívio, Dino, Telê, Rubens,
peonato Brasileiro. Indio.

RIO, 2 (V.A.) - Os jo- os seus compromissos no

gadores convocados para a campeonato, os jogadores
seleção carioca de futebol Rubens, Dcquinha e Indio,
voltaram a campo realizan- do Flamengo, e Edison, Ní
do mais um treino índivi- vio e Calazans, do Bangu,
dual. Depois de cumpridos, se apresentaram a Martim

Cr$
56.282,50Contribuições até a presente data ..

Farmácia e Drogaria Catarinense ..

Armindo Stangler (Monday) .

Ind. Textil Cia. Hering (Blumenau)
Gráfica 43 S. A. (Blumenau .

Afonso Oliveira (Blumenau) .

Casa Barão (Blumenau) .

Fab. de Chapéus Nelsa (Blumenau)
Dr. Osmar Cunha .

Dr. Guilherme Renaux (Brusque)
Fab. de Tecidos Carlos Renaux S. A.

1.000,00
100,00
500,00
100,00
50,00
20,00
500,00
500,00

1.000,00
3.000;00

VENDE-SE
HISTORIA DA ESGRIMA DE

SANTA CATARINA
Ten. M. Gomes

CAPITULO XXII
1952 - REINICIAM-SE .oS TREINAMENTOS

FUNDA-SE A FEDERAÇÃO DE ESGRIMA DE SANTA
CATAUINA - O TORNEIO A. A. BARRIGA VERDE
X SOGIPA, EM PORTO ALEGRE.

Foi muito feliz para a nossa esgrima o iniciar da

quele ano de 1952, pois com o capitão Rúi já então na

Capital, os treinamentos eram bastante intensos no mês
de janeiro, notadamente no Barriga Verde.

Como se ê, pertinasmente aquela entidade ntarrtinha
o elegante e difícil desporto que até ali não havia al

cançado maior sucesso naturalmente por falta de outros
clubes que tivessem o anojo de adotar a esgrima e fa
zer frente ao Barriga Ver.

Vende-se na cidade de
Joinville o conceituado e

6.770,00 b f d B Rem a regueza o ar e es-

taurante Colon, sito a Rua
Jacó Richelen n.? 12 - Ver1.040,00
e tratar no Local.

Líquido do Torneio Interno de Bolão
50%de uma Rifa .

54(1,00
500,00

SOMA TOTAL Cr$ 64,092,50
Florianópolis, 28 de fevereiro de 1955

(Ivo Selva)
Contador

(Mauricio Spalding de Souza)
.

Secretário-Teso\lreiro
Visto: (Bruno Schlemper)

Vice-Presidente em exercício da
Comissão Central ela Campanha Financeira

ALUGA-SE
Amplo salão no 10 andar

da _Confeitaria Chiquinho
próprio para repartição ou

grande escritório comer

cial. Entrada pela rua Tra

jano nO. 14, tratar com °

Sr. Sylvio Ferrari no Chi
quinho.EMPATARAM UNIÃO·E FLAMENGOx

x x

No dia 4 de março, ás 20 horas, na séde da Associa
ãço Atlética Barriga Verde, presentes a representação
desta entidade e mais do Clube Doze de Agosto, Lira Tê
nis Clube, Urirutam. Esporte Clube, Coqueiros Praia Clu
be e Centro Recreativo e Cultural dos Alunos do Curso
de Formação de Oficiais da Polícia, Militar, foi solene
mente fundada a Federação de Esgrima de Santa Catari-

Confirmaram-se as previ- ra, beque muito bom esteve
sões sôbre o jogo disputado I otimo; Pedro formou gran
domingo entre União e .Fla-I' de ála com Moura ·mais tar
mengo. Peleja que foi carac- de trocado por Nicolau; Pe
terizada por boa técnica e [reira, grande figura no

entusiasmo, com as duas e-I União; Paulo, correspon
quipes se igualando na deu; Pascoal excelente. No
ações dentro da cancha e ataque, o Críolo, esteve oti
assim acusando um justo ,mo; Jandir esteve magní
empate de dois dentos. Hou- fico; Nicolau correspondeu
ve oportunidades perdidas tanto no ataque como na

I pelos dois ataques, prínci- defesa; Norton bani, caben
palmente nos últimos minu- do a ele os goals e Calico
tos de luta, sem que contu- jógando recuado, esteve

sa e foi 'sob calorosa salva
elo qualquer êxito fizesse ótimo.

A sede voraz elo ônibus do ele paímasque encerrou a sua
modificar o marcador, inteí- N o Flamengo: Carlinhos

D'Alambert (só? .. ) prejudí- explêndída oração. ramente justo.
.

praticou perigosas inter-
cou o programa de recepção. Coube depois ao que êste

Coube os ponteiro Norton vensões " Clá-Clá, limpador
Pois programada estava uma comentário faz, o fazer o

b' d 9'a rrr o marca 01' aos mi- de área; Silvio, grande fi-
visita a várias fábricas 10- agradecimento à hospeda- c

._

nutos de luta para o União gura no Flamengo, formou
cais, visitas essas que não gem e às lisongeiras referen-'

.

Logo após aos 15 minutos uma grande ála com Clá-
foram efetuadas devido o cias feitas pelo orador ao <,

•

'

novamente Nortom amplia- Clá : Zeze esteve ótimo', Ga-
atraso que já conhecemos. nosso clube e aos componen-

c

d b va para dois lego esteve bom', HamíltonInstalados no hotel, fomos tes da nossa embaixa a, em .

.._ d Os rapazes do Flamengo otimo " Travasso coube aincontinente arrebatados pe- como oferecer em nome os �

los nossos anfitriões que nos bolonistas do Barriga Verde.' sentindo os dois a zero no êle o primeiro goaI locais;

I
Vende-se um "'De Soto"

levaram ao Paisandú. Fomos uma estatueta com dedicató- marcador, tentaram a todo Alfredo tambem ,c?rrreSpo�l- 1950 para 6.500 Kg Comple
aí festivamente reeebidos pe- ria comemorativa dessa visi- custo diminui-lo. O gol veio deu;. Otto magl1lfICO e WIl- tamente reformado - Radio
los demais bolonistas e um ta. aos 34 minutos de luta. son: revelou-s� a melhor fi-

.e demais acessórios.
lauto jantar foi servido, dêle Após o recebimento da Travdasso, llL�m .

.lan�e de gU�� ?�S 10caIr. I Ver e tratar á Rua Rai
participando diretores e bo- lembrança com a qual retri- gran e emoçao enco re o IrlglU a pe eJa, com per- .mundo Corrêa 108 - com

Ilonistas, visitados e visitan- buimos o precioso mimo que gO!:iro Amilton e a,bola vai ,feição o �.rbitI..
o �atiro. ! Célio Fort-Kamp _ no Es-

tes. Notável por agradável e nos ofertaram os bolonistas calI no fundo das ledes. As eqUIpes formaram as- treito _ ou com Ernani
saborosa a cerveja que gela- do "Cinco de Março" quando Termina o prim�iro pe- sim: .

Leal Tel 3809
dinha em ponto especial co- aqui estiveram, fomos agora riodo Com dois tentos a um, União - Hamilton; Moura

..

mo em geral não se serve por novamente presenteado pelo favoravel à representação e Pedro (Nicolau); Perei-

estas bandas de cá. Cordial seu Presidente, professor Vir- 'do União. ra, Paulo e Pascoal; Criolo,
alegria renou no ambiente. A tolino Schutz com uma bela No segundo periodo, o Jandir, Nicolau (Pedro),
grande função social dos des- flâmula do seu clube. Flamengo já mais firme no Nortom e Calico.

portos se fez sentir em toda gramado, a todo custo ten- Flamango - Carlinhos;
a sua plenitude, fortalecen- >I tava o empate. Clá-Clá e Silvio; Juarez,
do as velhas e estabelecendo Estes aproveitando uma Zesé e Galego; Hamilton,
novas amizades. A jornada falha da defesa do União, Travasso, Alfredo, Otto e

de Brusque se fez assim a- . empatam depois de uma bo- Wilson.
meno repouso de acolhedora la de Otto que vai cair na
sombra na jornada da vicia cabeça de Alfredo. Este co-

de cada um de nós. lóca a pelota com perfeição
nos fundo das redes.

O marcador assinalava
um empate de dois tentos. r����?

A I
Amb::ts as equipes tentavam

uga-se o desempate, registrando
lances de perigo para am- Encontram-se abertas até o dia 7 de março, as inscri-

que em nom� da casa, sau- Aluga-se bôa casa á rua bas a,; mebs. ções para os concursos de títulos e provas para professor qo
dou num eloqu21lte improvi- Lacerda Coutinho, 24. Tra- As:üm estiveram os 11 Ensino Industrial.
so, os visitantes. Inspiradas I tal' ao lado (Chacara. do jogadores do União no sen- Os interessados serão atnedidos na Escola Industrial de
e inspiradoras, as palavras

. .Hespãnha). Exige-se contra- sacional encontro: Hamil- Florianópolis, à rua Almirante Alvim n. 19, das 9 às 12 ho-
do orador contagiaram a me- to.

. tçm, est�V!!.muItp bom ;_Mou� raso

na.

Cumpria-se.: afinal, a maior aspiração dos nossos

esgrimistas, que �gora credenciados por uma Federação
podiam promover competições de maior vulto e partici
par do campeonato brasileiro.

x

x x

Acontecimento não menos iportante para a esgr-ima
catarinense e também ocorrido no mês de março do ano

de 1952, foi sem dúvida o seguimento da delegação da As

sociação Atlética Barriga Verde para a capital gaucha,
afim de ali disputar co ma Sogipa (Sociedade Ginástica
Porto Alegre) um tornêio das tres armas. Presidiu a

embaixada o capitão Rúi Stockler de Souza, Presidente
da Associação Atlética Barriga Verde, .. que levou como

secretário da mesm ao jornalista Waldir Grisard.
As equipes do Barriga Verde estavam assim cons

tituidas:
- p::],r�a as competições por equipe -

- florete - cap. Rúi S. de Souza, ten. Carlos H.
de Souza e Leonel Pereira.

- espada - cap. Gilberto da Silva, ten. Carlos H.
de Souza e Leonel Pereira.
-_ sabre - cap. Rúi S. de Souza, Fernando M. d

Souza e Leonel Pereira.
- para a competição individual -
- florete - cap. Rúi S. de Souza e Benito Nappi.
- espada - cap. Gilberto da Silva, ten. Garlos H.

de Souza e Leonel Pereira.
- sabre - ten. Carlos H. de Souza, Leonel Pereira e

Fernado M. de Souza.
O tornêio foi realizado na sala d'armas da Sogipa,

nos dias 22,23 24, com os seguintes resultados:
- nas competições por equipe -

- florete - venceu a Sogipa, de 6 x 3.
- espada - venceu a Sogipa, de 7 x 2.
- sabre - venceu a Sogipa, de 6 x 3.
- na competição individual -
-

.,

Ol'ete - classificaram-se: 10 - Gerard 'I'heisen
(Sogipa); 2° - Ernani Morandi (Sogipa); 3° - cap.
Rúi S. de Souza (A.A.E.V.); 4° - Benito Nappi (A. A.
E. V.).

'

- espada - 1° - Renê Tocleschini (Sogipa); 20 -

Leonel Pereira (A. A. E. V.); 3° - Ricardo Krapf (So
gipa) ; 4° - Carlos H, de Souza (A. A. E. V.); 5° - cap.
Gilberto da Silva (A. A. E. V.).

- sabre - 10 - ten. Carlos H. de Souza (A. A. B.
V.); 20 - Rubens Martins (Sogipa); 30 - Leonel Pe
reira (A A. B. V.); 4° - Ernesto Wildner· (Sogipa);
5° - Fernando M. de Souza (A. A.E. V.).

o BARRIGA VERDE EM BRUSQUE
Rui Stockler de Sousa

No PAISANDU'

Caminhão

Ia sa
Duas salas a Rua Fer

nando Machado,12, para es�
critól'io, e uma garage. Ver
e tratar no local ou pelo
Tel. 3809.

CONCURSO PARA PROFESSOR DOOS DISCURSOS
Da mesa_fez parte, repre-

ENSINO INDUSTRIALsentanclo a Diretoria elo Pai

sandú, o tnJentoso jovem
Wilson Santos. Roi o orador

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ENa

Vasas e Terras

em

Hamburgo, por exemplo, es

te grande centro da vida de
sociedade da Cidade Livre
e Hanseática, esta em fes

ta há já algumas semanas.

Os grandes clubes de ten

nis, de remo, e de vela, as

facu�dades da Universida

de, as sociedades de enge

nheiros, de arquitectos, de
farmacêuticos e muitas ou

tras mais fes tajam nas mes

mas salas em que dia antes

dançaram as estrelas cine

matográficas. Há um traço
característico comum de
todas essa festas: em todas
elas observa-se muita ele

gância. O traje de rigor,
que nos primeiros anos do

após guerra cedera o lugar
ao fato escuro, regressou

aos salões. A maioria das
senhoras comparecem em

grande toilette, s·enC!o rea 1-
men te admirável a varieda
de que se pode observar em

noivos todas as reuniões.

Florianópolis, 15-2-955 O passo da realidade quo-

R. Esteves Junior, 120 A M ti l' 1'-v. auro Ramos, 64 H iana para os sa oes com

________________________ ,. sua atmosfera peculiar,
de luz, perfume e beleza,
parece ser a transição para
,. irrealidade.' Lembra os

bastidores e os cenários de
um teatro. No entanto se

ria ousado afirmar qu'e só
assistem às grandes festas
pessoas abastadas. Ao con

ti'ário: observa-se justamen
te que muitos fazem sacrifí
cios para poderem assistir
às reuniões elegantes. O
smoking e o vestido de bai
le são muitas vezes o fn{to
de economias e a festa é o

auge de um período de tra-'
balho intenso. As "hienas"

- que correm todos os salões

Expr-es-so--:::-Flo----r·la-no'--'po-'lis---'LI'-d.B.- !�::�.7F:�m;:1�;;:'���:::
, que se entregam à festa

com verdadeiro

Preceito do Ola
ANOMALIAS DOS

DENTES
Muitas pessoas têm den

tes anormais. Há, dentes

rombudos, chanfrados, ser

rilhados, pontudos. Há den-,
tes projetados para fora ou

para dentro, separados ou

montados uns sõbre os ou

tros. Há dentes demais,
chamados extranumerários.
Às vêzes, nascem dentes até

no céu da bôca. Para todo

êsses defeitos, existe cor-

O ESTADO
........ • �� __

Florianópolis, Quinta-feira, 3 Março de 1955
__ .�. __ �_:!__",--�_�_"!L_���� ' :::zzz::z:::z::........._
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Seis Nações em competiçao
Quem construirá mais depressa e melhor 1
Mil habitações até

Irmandade de N. ! S� das Vitórias
4ssi�tencia Médica.-Horàrio das Consultas
Da ta hora Médico E f

.

1 " 19�5 1400 h '

' n errnerro

"-0- ro . s. Dr. Djalrna 'Santos Filho Valnor Silva
7-3-1955 15.00 hs. Dr. Hamilton Stocco Adjanir Acácio
9-3-1955 15.30 hs. Dr. José Araújo
11-3-1955 1 O

João José Pereira
1. O hs. Dr. Prisco Paraíso Hugolino Kammers

14-3-1955 07.00 hs. Dr. Ruy Portínho Morais Ernani Rodrigues
16-3-1955 15 "O hs D J 'A.o . r. ose rauúo João José Pereira
18-3-1955 15.00 hs. Dr. Hamilton Stocco Hugolino Kamrners
21-3-1955 07.00 hs. Dr. Ruy Portinho Morais Ernani Rodrigues
23-3-1955 15.30 hs. Dr. Jose' Araújo João José Pereira
%-3-1955 15.30 hs. Dr. Jose' AI'at'IJ'o H u Kugo mo ammers

28-3-1955 14.00 hs. Dr. Djalma Santos Filho Ernani Rodrigues
30-3-1955 11.00 hs, Dr. Prisco Paraíso T

-

J 'P
.

1-4-1955 1530 h
.... oao ose ereira

,. s. Dr. José Araújo Hugolíno Kammers
4-4-1955 '11 00 hs DL', . . r. UIZ Mendonça Ernani Rodrigues
6-4-1955 14.00 hs, Dr. Djalma Santos Filho João José Pereira
11-4-1955 0700 h D R· s. r. uy Portinho Morais Valnor Silva
13-4-1955 11.00 hs. Dr. Prisco Paraíso Hugolino Kammers
11)-4-1955 11.00 hs. Dr. Luiz Mendonça E' R d

.

18-4-1955 14 00
rnarn o rrgues

· hs. Dr. Djalma Santos Filho João José Pereira
20-4-1955 1500 hs D H· . r. amilton Stocco Valnor Silva
22-4-1955 15.30 hs. Dr. José AraúJ'o' .

25-L1-1955 0700
Hugolino Kammers

· hs. Dr. Ruy Portinha Morais Ernani Rodrigues
27-4-1955 15.30 hs. Dr. José Araújo Adjanir Acácio
29-4-1955 11.00 hs. D p' P. r. rISCo araiso Valnor Silva

OBSERVAÇõES: 1. A consulta médica terá a duracão Ide 1 hora'
2. O ?oente deverá procurar o Sargento Jair Guimarães,
15 minutos antes da hora marcada para a consulta, afim
de �:ceber u:na. ficha de consulta médica, na sede da
Legião Braaíleira de Assistência à rua Vidal Ramos
nO. 66.

' ,

•

A) Dr. LUIZ NOGUEIRA FURTADO DE MENDONÇA
1� Secretário

'

I-Iann.over - O dire?tor 10.mais barato e os mais rá-' um dia a ponto de se aban

d� Instituto de Ir:vestIga- pidarnen te passivei e pensar
I
danar o costume que os

çao de Construções em sempre em encurtar o ca-Imarceneiros alemães ainda

Hannover, �r. eng. Triebel I minha de transporte do ma- [respeitam. Quando falece

s.:nte-se fehz por ver re.a-I terial da fábric� para o 10- i
um colega, é costume ex

llz�do um. dos seus planos I
cal da construção e sObre-1 premer junto à sua sepultu

mais quen.dos. Es�e perito tudo neste. Alem disso tem ra um limão dizendo: A tua

de renome internacional ela- de se r�col:rer às máquinas vida, camarada, foi tão
borou as normas de uma que a técnica moderna ofe- azeda como este limão.

competição internacional da rece. Talvez que se chegue Georg Kronenbítter
União Mineira Europeia
organ izada para determinar
os métodos de construção � II&c.jj -4., ""

de habitações mais racio- Eu' �El"':T_.....g do .úONTR.Anais e mais baratos. 1«
Quem não conheça a ma-

téria e tenha visto traba- iw O') ,
' I

:!���E��::���:':�:�: '-� � f';)� � m
�::,,;:;:l�:;or:i, ,:::,;:'. c:� '�'+'� � � LH�
1i��;�I��;���;l�;r� I

\_�\'I,)J�/
que sofreram alterações de I �:N

década para dêcaida. Na ,r, ::::' : guezia ... Hoje nao,

construção tem de se tomar �::::: ./: :U::: I' ,) ���o �l���� �i;�igi:
devidamente em atenção o

clima, a paisagem' e o mate-
rial de construção local, as- \i \ f Ena ao levantar e ao

sim como os costumes da ::,," /' deitar. - Com boa di-

população. Desenvolveu-se
:

�
, Ilestão, livre de prí-

até mesmo uma terminolo-
sao de ventre, das

.

frequentes enxaque-
gra de difícil tradução que cas, sou outra! Não se-

requer estudos comparatí- ja "do contra", tome Eno
vos. antiácido, laxante e estomacal:
Na competição sem pre

cedentes, actualmente em

organização, trata-se de

comparar objectivamente os

diferentes métodos, mais
tarde de uma escolha das
diferentes técnicas e, fi

nalmente, da tentativa de
combinar varres sistemas

de construção: Ao todo, de
vem construir-se mil habita

ções para mineiros e operá
rios da indústria siderúrgi
ca nas quais não se quer
perder nem tempo nem ma

terial. Os planos abrangem
habilitações para duas a VIVIA NO PASSADO

Imente
me é indiferente a,

seis pessoas com quarto de vida. Fico aqui à sombra

banho, quartos de dormir, Todos os dias quando I desta árvore amiga que me

sala de' estai' com um canto rassava por aql�la rua sos- "conheceu .nova e bonita.

para as refeições, assim legada e triste do meu bair- 1 Não vejo o mundo exterior,
como uma cozinha e uma la- 'o, chamava-me a atenção! porque meus olhos outrora

vanderia. A área habitacio- irna velhin hn que se senta- formosos e cheios de fulgor,'
nal é de 70 a 85 metros qua- Ia em sua cadeira de vime nada mais vêem, e pouco me

drados. ficava horas e horas
I
valeria vê-lo, não o com-

Na Itália, na França, na ilhando o movimento da 'preenderia... Enquanto
Bélgica, na Holanda e no L'Ua �ue não era gran de. Na-I' aqui est?u sozinha, inclife

Luxemburgo controlar-se-lá: la VIa, entretanto Julgava rente e ímpassíva como o

rígoroagmente a construção JU, porque o que havia .......... sr. diz, pelo meu cérebro es

de uma série de habitações. .ioucc para uma rua sem
I tão passando, em sequência

Na Alemanha OCidental, mimação, m�.!lót�na, se_m: os :m:lh�res anos da minh� r
onde a falta de habitações nomentos deSIgUaIS - nao

I
exiatência. No pensamento

' O Centro de Irradiação
é mais acentuada, haverá era para despertar irrterês- I revivo, reencontro todos

I
Mental "Amor e Luz" realiza

quatro centros de constru- ,e. Depois de cruzar por, que privaram comigo e que �sões Esotéricas, todas as se

ção sob controle. As casas di tantas vêzes, cheguei a se foram ... Que poderia !gundas feiras, às 20,30 à rua

devem estar prontas até ao conclusãe de que a boa ve- haver de melhor para mim Conselheiro Mafra, 11 - 2°

verão próximo. Operários Ihin ha não sentia a rua senão o passado? Tempos andar. ..-�,

de construção, carpinteiros, sombria porque, não exerga- depois voltei a pensar na , ENTRADA FRANCA

electricistas, funileiros etc. va. Os olhos não se movi- velhinha que vivia do pas-

'

de seis nações submeteram- mentavam. As faces en- sado. Há dias não a via

se a um regime de compe- rugadas não se alteravam..mais no seu pôsto de so

tição. Aplicam-se todos os Que pensaria entretanto nho ... Soube após que mor

métodos ,de organização e aquela veneranda senhora, rera, que partira ao encon·

de técnica moderna e até com os cabelos brancos bri- tro dos que lhe alegraram
mesmo de psicologia do tra- [hando aos poucos raios de a vida e que talvez volves·
balho. Pretende-se chegar sol que se filtravam pelos sem a alegrar-lhe a morte

desta forma a um sistema galhos da secular manguei- se é que algo existe além d�
de construção

.

que não fi- ra, a cuja sombra ela se vida ...

que longe do sistema de fai- sentava e passava os dias

xa, aplicado na indústria. inteiros? Figuei impressio-,Uma das condições pré- nado com [L impassividade

Vvias essencias é naturalmen- da vida para com a boa ve-I ende sete uma tipização em eleva- lhinha ou da velhinha pa-
. -

da escala dos edifícios e ra com a vida. Saía, ia tr;\

dos �eus elementos, pondo balhar, no caminho esque

de parte certos desejos indi- cia o caso, mas à tarde

viduais demasiado pronun- quando volvia à casa e de

ciados. Os operários pode manhã outra vez quando se- Vende-se um terreno com

rão - como é costumé na guia à luta cotidiana, no- 65 metros de frente por

Alemanha, ,colocar diante vamente a velhinha se as- 570 de fundos, situado no

das janelas as caixas com sellhorava do meu pensa- Bairro N. S. das Neves, pro
flores e trabalhar nos pe- mento. ximo ao Estádio do Figuei
quenos jardins da frente. Uma tarde se me deparou II"ense, proprio para lotea

O Dr. eng. Triebel que ela- a oportunidade de lhe fa- menta, com ruas já inicia

borou as normas desta com- lar, caira-Ihe da mão algo das. Facilita-se o pagamen

petição, ate\ll-se às realida- que ela segurava, justamen- to. 3 casas novas, pintadas
des como advogado de mé:;- te quando eu passava. Apa- a oleo sitas na rua Papan
todos -de construção' alta- nhei, subí até ela e ao devol- duva á Cr$ 22.000,00 cada

mente racionalizadas. Com- ver-lhe contei-lhe a minha uma. Lotes de terras desde

bate energicamente a roti- observação diária. Ví abrir- Cr$ 10.000,00. Tratar com o

na e os �é.todo,s antiquados. se-lhe no rosto sulcado pe- I
senhor Aristiliano Abreu

A sua diVIsa e: Cada qual. las rugas, um sorriso que I'Netto á Avenida Mauro Ra·

tem de aprender ,do seu não lhe conhecia e ela me mos, numero 4, das 17 ho

Gomo s.e constro.i ,alQ.u docemente: - Real· ras em diante.
,_ _',' '. �

'"
;._,

ração.
Se' seu filhinho apre
senta alguma dessas

anomalias, leve-o ao

dentista para corrigí
la. - SNES.

CASA
Casal sem filhos precil:ja

alugar casa no ventro.

Informações' para Caixa
Postal 461.

Poderá o Homem (onquistar o Espaço 7
Qr

.

• •
Inteire-se dos muitos problemas que êste tema apre
senta. pelo último, número da revista LIFE EN ESPA
sot, Uma impressionante reportagem gráfica mostra,
com detalhes. os preparativos que se estão fazendo

para desafiar os perigos da nova era de propulsão a jato,
Como sempre, a revist-a gráfica LIFE EN ESPA&OL
oferece uma grande variedade de notícias da atuali
dade. em artigos e fotografias... A última obra de
Henri Matisse, recentemente falecido. pintor que cau

sou uma revolução no mundo artístico... Burl lan·

e,asler e Gary Cooper aparecem em um emocionante
filme passado no México... lilipul debaixo de nossos

pes em sua incessante tarefa.,. Fotografias surrea

listas com tôda a côr do "Jazz"., ,

!"l�ltiPlas e variadas informações amenas e úteis chegam
ate �eu lar por intermédio de LIFE EN ESPAflOL .. ,.

A leitura desta .revista é um verdadeiro prazer para
o' espírito, ,. Compr••a !

COMPRE O SEU

, EXEMPLAR

HOJE MESMO •.

ANTES QUE

SE ESGOTE'

PARTICIPACAO
,

AUGUSTO I..IVRAMENTO E SRA.

I
VVA. MALVINA RODRIGUES BITTENCOURT
Têm o prazer de participar aos parentes e amigos

o contrato de casamento de seus filhos
URANIA E YOLDORY

Urânia e Yoldory

� Transporte de cargas em geral entre. '

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO.
CO� VIAGENS DIRÉTAS E PJi:RMANENTES EM CARROS PRóPRIOS

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. TelegráfiCO:

Sandrade e Tl'anspol1s
-o-

FILIAL: CURITIBA FRIAL: SilO PAULO
, ai" J!I UI; ,.��:t��' ,

I

Avenida do Estado 1666/76
��lS!�'
�... .)

Telefone: 37-30-91

VIsconde do Rio Branco

(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegrái!.c::l
Santidra e Transpol1s

-o-

São Paulo - Capital - SP.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Tl'anspolls

-o-

(Agênc�a no Rio de Janeiro e em Belo Bori.zonte com tráfego mútuo até
Sao Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

a época das
festas brilhantes
....��
PúBLICO·COM E SEM DI-

NHEIRO SENHORAS
ENTRE O ROMANTISMO
E A IGUALDADE DE DI-

REITOS
Düsseldof - Os primei

ros meses do ano, são a épo
ca dos bailes e das festas

brilhantes. Quem se der ao

prazer de estudar os pro

gramas dos grandes hotéis
em Hamburgo, Düsseldorf,
Munique e noutras grandes
cidades alemães, verifica

que cada sábado e cada do

mingo estão tomados du
rante meses seguidos.

O "Atlântic-Hotel"

•
, ....

.D'

prazer e

com a satisfação de terem
atingido um objectivõ.

Sigrid V. Voss

Vende�se
Resideucia Bairro
Bom Abrigo

CASA PRÉ-FABRICA'DA,
.0/ �quartos, sala, varanda,
val'andão, cozinha, copa,
banheiro, agua encanada,
luz, instalações sanitárias,
Jardim e 1 lote de terreno
anexo.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Real recebe'=mais um novo
Super-Convair 340

•

irVr�J.c�7
�-

&�ã.._ll___-' 2t��_[_0..._.�� t-'*'-1·�������t�� ..

1�� � ,�

Partindo da fabrica Con- à grande frota da Real- Ae-
vair-Consolidated Vultee prefixo PP--YRF, eleva-se rovias..
Aircraft Corporatíon, de S. agora a 6 o número de no- Os novos Super-Convair
Diego-California ,em sua vos Super-Convair 340 a ser- 340 da Real-Aerovias, são

Meu Pai, elevo meu coração em sacrifício de gratidão Iviagem inaugural, chega a viço da Real-Aerovias. os aviões bi-motores mais
por teu grande amor por mim; por tua graça salvadora; S. Paulo mais um novo Su- Mais duas dessas mara- modernos e velozes em tra-
por teu poder restaurador; por tua incessante orientação; per-Convair 340, encomen- vilhosas aeronaves estão fego nas Americas.
por tua continua presença. E agora... eu me ofereço a ti, dado pela REAL.

.
em construção na fábrica No clichê um aspecto da

corpo e alma, para ser �edicado ao teu serviço e à tua von- Com o inclusão dessa no-,Convair em S. Diego, e bre-Ichegada do PP-YRF em

tade, para sempre. Amem. va aeronave que recebeu o vemente serão incorporadas Congonhas.
--�--�---------

se a presente o valor de
Cr$ 2.500,00 para os efeito
legais. Protesta-se provar o

alegado com testemunhas e

vistoria" se necessário. O
advogado que esta assina
tem sua residência nesta
Cidade, onde recebe cita

ção. Sobre os selos devidos

Rua 24 de Maio 906 (Es- lia-se: _ Tijucas, 28 de

treito)
,

Janeiro de 1955. PP. (as)
À Ciclistica Rosa Neto João Bayer Filho. 28-1-55.

(Antiga Oficina de Bící- Em dita petição foi exará

eletas Nely tem a grata sa- do o seguinte despacho: .:»

tisfação de comunicar ao A., como pedem. Tijucas,
público, que conta atual- 3-2-55. (as) Olovis AY1;es
mente com uma equipe de Gama _ Juiz de Direito.

14 mecânicos especializados "Feita a justificação, foi

em: reformas e consêrtos exarado o seguinte despa
de bicicletas de passeio, cor- cho: ...;..." Façam-se as cita

rida especial Triciclos, tíco- ções requeridas na inicial.

rida especial Triciclos, toco- Tijucas, 11-2-1955. (as) Clo

tícos, carr-inhos berços en- vis Ayres Gama." E -para
fim tudo referente ao ramo que chegue ao conhecimen

de ciclismo. I to' dos interessados e nin-

Possue um grande e va- guem possa alegar ignorân
riado estoque de peças des- cia, mandou expedir o pre

de uma simples borracha sente edital que será af'i

para rodas de triciclos até xado na "sede dêste Juizo,
as bicicletas de corridas es- no lugar do costume, e,

pedais. por COpIa publicado uma

Seus mecânicos atendem (1) vês no Diário Oficial do

com presteza e perfeição os Estado e três veses no [or
serviços. nal "O ESTADO", de Plo

Estamos equipados' com rianópolis. Dado e passado
grande variedade de fer- nesta cidade de 'I'ijucas,
ramentas especializadas aos doze dias do mês de f'e-

bem como maquinários. I vereiro do .ano· de mil �ove-
Serviços de Solda, Forno- centos e cmcoenta e cmco.

Vulcanização, Mecânica, I Eu, (as) Gercy dos Anjos,
Pintura Ralações e breve- Escrivão, o datilografei,
mente Pintura à Fôgo. I conferi e subscreví. (as)
Atendemos às cidades do Clovis Ayres Gama _ Juiz

Interior pelo serviço de' de Direito. Est-á conforme o

Reembôlso. I original afixado na sede

À Ciclistica Rosa Neto à! dêste Juizo, no lugar do

oficina Oficial da la VOlta,' costume, sobr� o qual me
do Atlântico. reporto e dou fe.

Atendemos pelo telefone Data supra. O Escrivão: I623ü.
•

Ge,rc:y dgs An1o� ......,,._,,,,.,.,,,.,...,.""""'<."'_""'''''

ECITA�
JUIZO DE DIREITO DA ferida vendedora como os

COMARCA DE TIJUCAS.

[SUPlicantes sempre a man

Edital de citação de inte-' tiveram pacificamente e

ressados ausentes, incertos ',sem interrupção ou oposi
e desconhecidos, com o pra- ção de outrem e Com o âni-

zo de trinta dias mus de donos. 30. Em vista
O Doutor Clovis Ayres do exposto querem, pois, os

Gama, Juiz de Direito da suplicantes regularizar a

Comarca de Tijucas, do Es- sua posse sobre o referido
tado de Santa Catarina, na imóvel, de conformidade
forma da lei, etc... com o disposto nos artigos
VAZ SABER a' todos 550 e 552 do Código Civil.
quantos interessar o pre- e para o dito fim requerem
sente edital de citação, 'a designação do dia, lugar e

com o prazo, de trinta dias, hora para a necessária jus
virem ou dele conhecimen- tificação exigida pelo artí
to iiverem que por parte go 455 do Código de Pro
de Claudio Francisco de cesso Civil, na qual deverão
Campos e s /mulher, lhe foi ser ouvidas as testemunhas
dirigida a petição da teor João Francisco Pio e João
seguinte: _ "Exmo. Sr. Dr. Marciano da Silva, o pri
Juiz de Direito da Comarca. meiro comerciante e o se

Claudio Francisco de Cam- gundo levrador, residentes
pos e sua mulher Olindina e domiciliados em Itapema,
Campos, naturais dêste Es- pendentemente de citação.
tado, o primeiro comercian- Requerem mais que, depois
te e a segunda de profis- da justificação, seja feita
são doméstica, residentes e a citação dos conf'rontantes
domiciliados na cidade de do imóvel por edital de tr'in
Itajaí, dêste Estado, que- ta dias, por se acharem êles
rem mover a presente ação ausentes desta Comarca em
de usucapiao em que ex- lugar ignorado, bem como

põem a requerem a V. Excia. dos interessados desconhe
o seguinte: - 1° Os supli- cidos e incertos; e do repre
cantes são posseiros de um sentante do domínio da
terreno situado na Vila de União, por precatória em

Itapema, I desta Comarca, Florianópolis e do Repre- -

com duzentos metros de 'sentante do Ministério PÚ
frentes que fazem na cha- � blico nesta Cidade, afim de
pada do morro e fundos: contestarem .a presente ação
que se acharem até terras no prazo de dez dias, de
de marinha no costão de conformidade com o díspos
Itapema; extr-emando ao to no artigo 455 do Código
Sul em terra de herdeiros de Processo Civil, devendo
de Vital' Konder e ao Nor- ser, afinal, reconhecido o

te em ditas de Ruth Edith domínio dos suplicantes so

Winkler. 2° O dito imóvel bre o referido imóvel, cuja
foi adquirido, pelos auplí- sentença lhes servirá de tí
cantes, de Sabina Maria tulo para a inscrição no 'R�
Trindade, conforme escrí- gístro Geral de Imóveis. Dá
tura pública inclusa, cuja
posse datava de mais de
trinta e cinco anos, e até a

os quais comparecerão inde

'presente data tanto a re-

Ciclislica
Rosa Nelo

r/
"'< C. R nM08íS.11. Comê/cio e 'gências

RUI João Pintol 9 Fpolis.. ..Sta.Catarina,
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Florianópolis, Quinta-feira, 3 Março de 1955

Com a Biblía na Mão

o ESTADO

QUARTA-FEIRA, 2 DE -MARÇO

Ouvi a voz do Senhor, dizendo: "A quem enviarei? Quem
irá por nós? Então disse eu: Eis-me 'aqui: envia-me a mim.

(Isaías 6:8). Ler Isaías 6:1-8 ou Lucas 4:16-21

DEBAIXO de um arco de pedra na praia de Bougie, na
Algéria, pus-me a meditar em tempos idos. Naquele tempo,
diz a tradição, o missionário pioneiro. Raymond Lull, foi

conduzido através dêste mesmo arco de pedra e apedrejado
até à morte, na praia que daqui se divisa.

Ele viveu no século treze, quando a Nova Cruzada es

tava consumindo os esforços da igreja na emprêsa vã de

conquistar terras ao invés de salvar almas. Naquela época,
Deus chamou Raymond Lull numa visão de Cristo, que lhe
dizia: "Raymond Lull, segue-me". Raymond Lull, respon
deu sim, à VQZ de Deus.

Sua decisão foi a que devemos tomar nesta estação
quaresmal. Sua oração de dedicação pode e deve ser repe
tida no dia de hoje: "A ti, Senhor Deus, eu me ofereço
agora, ocm tudo que possuo; e visto que se ti me aproximo
com esta oferta e sacrtíicío, que ela te seja agradável e a

ceites tudo que ora te ofereço". ,

ORAÇAO

PENSAMENTO PARA O DIA

-

"Eis-me, 6 Salvador, aqui.
Corpo e alma, oferto a ti,
Servo inútil, sem valor,
Teu contudo, sou, Senhor".

ERNEST A. WALL (New York)

C inern aS'Ul?lJ,Q
Nae.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Imp. até 10 anos.

As 8 horas.
O PRIMEIRO FILME

SôBRE EDUCAÇÃO SE
XUAL
AMANHÃ SEREI MULHER
No Programa:
Atual. Atlan. Nac. N0. 55
Preços: 9,00 _ 4,50.
Irnp. até 18 anos,

FARMACIA DE PLANTA0
M:f!:S DE MARÇO

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

Felipe Schmidt 43.

6 Domingo - Farm. sto. Antonio Rua Felipe
Schmidt 43.

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 Domingo -,Farmácia Noturna - Rua Trajano.
26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

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

CaminhãoCinemascope
os MAIORES FILMES DA HISTóRIA DO CINEMA, TO
DOS ELES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERAO APRE;
SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRÓXIMO
MES DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU

RAÇãO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

C I NEM A se o P E
DISPENSA o USO DE ÓCULOS ESPECIAIS

:���f�:;i'��
As 3 horas.

,

Charles Laughton _ Mau
reen O Rara ern :

O CORCUNDA DE NOTRE
DAME

No Pzcgrama r .

Noticiaria Guaiba. Nac,

Preços: 10,00 _ 5,00.
Imp. até 10 anos.

As 8 horas.
Robert Clark _ Virgina

Field -em :

3.000 ANOS DEPOIS DE
CRISTO

No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Imp. até 14 anos.

_ As 8 Hs. _

UM FILME DIRIGIDO
POR ROBERT ROSSEL-
LINI

�

ALEMANHA ANO ZERO
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Imp. até 18 anos.

As 8 horas.
Pituca - Anselmo Duarte

- Ilka Soares em:

CARNAVAI; EM MARTE
No Programa:
Metro Jornal. J01'.
Preços: 7,00 _ 3,50.
Imp. até 14 anos.

ECO'NOM-IA:�6�'�'�(à���'"
Grande CONFORTO

-�'---

----�··�<J�,!.·\I. ·,·t" �-
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AQUECEDOR

ELÉTRICO

I���
}MERSÃO (j CHUVEIRO

.,,.,.!�_........._

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tampe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

togem instanlanea, permite, o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.
/

.." ,:'i

'!,�)

As 8 horas.

I[i. =11 Pituca _ Anselmo 'Duarte

!II •K. - Ilka Soares _ Violeta Vende-se um "'De Soto"
? � , Ferraz em: 1950 para 6.500 Kg Comple-

As 5 _ 8 horas. CARNAVA� EM MARTE tamente reformado _ Radio
Charles Laughton _ Mau- No Programa: e demais acessórios.
reen O Hara em:.. .. .... Ligação Norte Sul. nO. Ver e, tratar á Rua Raí-
O CORCUNDA DE NOTRE, 27.

_

mundo Corrêa 108 _ com

DAME I Preços: 7,00 _ 3,50. Célio Fort-Kamp _ no Es-
No Programa r Imp. até 14 anos. treito _ ou com Ernani
Bandeirantes na Tela. I Leal Tel. 3809.

� .........----

".,.----- ._-�--

CONFORTO absolutol
j

Grande ECONOMIA 1
�, """---'�';;�f"',���,'�� - ,:'4,,-.,.J);';-::--·,.�----�--" _,
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AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros.

.. ,.,;

Fóbricados nQ$ tipos
hori41QnlQj e y,rtic:aJ.

�:'
-
',--

---� __ o -

_.:.__ .�_

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e-

" revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por: TJRMOSTATO.
',� que proPQrçjona grande ECONOM,IA.

'

� ,1i�kO' '�GARANTt �':U�':'�A8RIC�
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o ESTADO

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

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

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, 'recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um J0!'reno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru

ção.
Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Mo lua, e111 Barreiros. Em

prestações.
Dois lotes na praia de Canaevíeíras.
Diversos lotes na Praia de Camboríu.
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.

FARMACIA DE PLANTÃO
M�S DE MARÇO

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

Felipe Schmidt 43.
6 Domingo - Farm. sto. Antonio Rua Felipe

Schmidt 43.
12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano
. 13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 Domingo - Farmácia Noturna - llua Trajano.
26 Sábado (tarde) - Fârmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

27 Domingo - Farmácia ESPerança - Rua Con. Mafra.

CONCURSO PARA PROFESSOR DO
ENSINO INDUSTRIAL

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

ções para os concursos de títulos e provas para professor do
Ensino Industrial.

Os interessados serão atnedidos na Escola Industrial de

Florianópolis, à rua Almirante Alvim n. 19, das 9 às 12 ho
ras.

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

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,
sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple
to, grande área. para 'i:édes que serve tambémpara côpa,
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chácara com 27 metros de frente e 130 de'
fundos até o mar.

Confortável casa para caseiro recen-construida.
Chácara toda planta-da e cuidada,

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

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

calçada. j L...r c c!< '\ U t., .

N. B. Facilita-se o pagamento.
Tratar com Francisco Medeiros ã R. Trajano N. 49'

nesta Capital. r - ��

Florianópolis, Quinta-feira, 3 Março de 1955

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores
Elétricos, Gazolina, 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

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

PROPRIETARIO: 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

CfNTRO EXCURSIONISTA '�AN01.DO ..QAUt.lNO··
-�IÇ!QNÁID_9-

FUNDADO EM 16�9-54

JOVEM CATARINENSE I
_......,_".,.

- .

-
.�"

AGORA QUE SUR-GIU A TUA SOCIEOAOE\ TERÁS
•

MAiORES OPORTUNIDADES Dt CON!-WC�R A

TERRA CATARiNENSE. !\iÃO PEf�CA TEM?C. EN

VíA- NOS HOJE MESMO. TEU NuM! 1f. r .. ,lDER(

CO A CAIXA P.OSTAI.. 489- FLOR!t. Q6� ·.IS�S.C.

Vende-se
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar- com um medicamento enêr

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta- gico que combate o mal, eví
lação completa de banheiro e W.C. tando complicações graves.

sala de
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas rar-

. Uma casa de madeira,' com dois quartos,
Jantar, cosírrha e instalação sanitaria completa.

Ambas localizadas num terreno de 9x53,
Rua Santos Saraiva.
toa Rua Santo Saraiva.

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

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

sito a

-

Comunic�ção
·�."W4lll!!l""'� ,,,,,,,,, •.�,�..

-, OLII

�..
....Jv. •.�1 �_,_----,,,--r ,

,,,",,,_--_.,,,, �_.. ;,,_......�� _

Trate das Vias
Bespira tórias
As Bronquites ·(Asmãti-

cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), assim como as

gripes, são moléstias que

atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadas

A C I T E
Agência

de

Publicidade
..... P..tal,"I'·;.> -

, ) I'I.rlaa6,.:u.
: 't.i ...ta ('.ataJ.1U

Caminhão
Vende-se um "De Soto"

. 19.50 para 6.500 Kg Comple
tamente reformado - Radio
e demais acessórios.
Ver e tratar á Rua Rai

mundo Corrêa 108 - com

Célio Fort-Kamp - no Es

'treito - ou com Ernani
Leal Te!. 3809.

I
I ,

I

� a I a s
Duas salas a Rua Fer

nando Machado 12, para es

critório, e uma garage, Ver
e tratar no local ou pelo
Tel. 3809.

AMÉRICO DE CAMPOS SOUTO, Agente da "Com
panhia ele Seguros Aliança ela Bahia" e correspondente
da "Aliança da Bahi� Capitalização SIA", comunica aosl
seus fregueses e amigos qUI;! transferiu seu escritório
comercial para a Rua Felipe Schmidt n0.45 térreo, onde
espera con tin uar recebendo suas estimadas ordens.

Flo_rianópolis, 1° de março de 1955

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E
MÁQUINAS A VAPORES

Rua - São José (nas proximidades do Balneártn) na
Ponta do Leal, no ESTREITO.

•

Cinemascope
OS MAIORES FILMES DA HISTÓRIA DO CINEMA TO
DOS ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERi\.O ÀPRE
SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRÓXIMO
MÊS DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU
RAÇAO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

C I NEM A �C O P E
DISPENSA O USO DE ÓCULOS ESPECIAIS

PERDEU-SE
MAQUINA FOTOGRÁFICA "VOIGTLANDER" (fole)
Desaparecida desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros

Praia Clube.
Gratifica-se à pessôa que a encontrou:
Entender-se, por obséquio, com o seu proprietário Már

cio Paulo Dias, à Rua Esteves Júnior, 47 (Tel. 1.797).

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

de, correspondencia e serviços gerais de escritório.
Ofertas de próprio punho indicando idade estado civil
e fontes de referencias para caixa postal 73. Sigilo abso-
luto. .

'

.

Estofadores de ftulomoveis
Grande firma de São Paulo necessita oficiais e meio

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

Meio oficiais Cl'$ 12,00 por hora e mais prêmío. Inutil
candidatar-se se não forem hábeis no serviço. Escrever
para AUTO CAPAS GENERAL S. A., Rua da Consolação,
323 - são Paulo.

ESTUDE POR CORRESPONDÊNCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonio R.
RoUo.

Braça da Sé, 28 - Tel. 33-9070 - C. Postal 6374
São Paulo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Completa a eleição da
Mesa da Assembléia

Eleitos deputados do p.S.O. ',e dô' P.T,B
Na sessão de ontem, da Para l° Vice-Presidente: cal' Guimarães Filho, do

Assembléia, foi feita a eleí- Antônio Gomes de Almeida, PSD. Suplentes de Secretá

ção dos demais membros da do PSD;' 2 °Vice, Olice Cal- rios: Estanislau Romanows

Mesa. das, do PTB; 1° Secretário: ki e José de Miranda Ramos,
O resultado verificado foi Lenoir Vargas, do PSD; 2° ambos do PTB.

o seguinte: Secretário: Heitor de Alen- Em seguida, congratulan-

'É ASSIM QUE SE ÇONTA A HISTóRIA'

Uma única vez o Sr. Irineu Bornhausen'
teve um Presidente da Assembléia feito, se

não a seu gôsto, pela menos sem sofrer nas

ilhargas o esporão da derrota: _ foi quando ANTONIO APOSTOLO: municipais que não perce- Dep. Antônio Almeida, l°
procurou um entendimento em ponto alto Congratulações pela entrega bem vencimentos iguais ao Vice-Presidente

com os demais Partidos políticos que teve ao tráfego de duas ruas limite do salário mínimo. A

como resultado a eleição do honrado Sr. Julio P. da Silva _ Home- esse respeito formulou um

Protógenes Vieira. nagem a Antonio A. Lehm- apelo ao sr. Prefeito Munici-

No primeiro ano do seu govêrno, S. kuhl - Waldemar Vieira - pal, que, certamente será a-

Excelência teve de sujeitar-se à chantagem Melhora de pensão as viuvas tendido pelo sr, Osmar

política do seu atual valet de chambre. Ao de 'e�-función)fÍr�o§ mamteí- Cunha, que já está promo-

fim do exercícío chegaram dizendo-se mu- pais. vendo estudos para dar su-.

tua e reciprocamente os mais protocolares bstancial aumento a todos os

nomes feios de que há notícia nos dícícná- Há dias, conforme,noticia- servidores municipais.
rios e na gíria popular. mos, o Prefcito Osmar ESTRADA DE CAPOEIRAS

Chegadas as coisas a semelhante ponto, Cunha, prosseguindo no seu Tendo o sr. Gercino Silva

a Mesa encabeçada pelo Sr. Protógenes Viei- dinâmico programa de gover- criticado o' atual governo

ra foi um alívio para S. Excia. que, de tão aliviado, chegou no, entregou ao trafego com- municipal pela estado das es

a passar as funções governamentais ao seu substituto legal pletamente pavimentada, a tradas, inclusive de Capoeí
e jogar-se para o Rio em busca de merecidas férias. rua José Jacques, e com seu ras, o vereador Navegante

Foi um começo de tréguas na-luta politica elo Estado o prolongamento concluido, a Pires contestou as observa

entendimento havido em ponto elevado entre os dois Par- rua Germano Wendhausen. ções do líder da UDN, par
tidos mais representativos da opinião pública _ tão eleva- Na sessão de segunda-rei- quanto a estrada de Capoei
do, tão digno, tão certo, tão eficiente que nem mesmo os ra, o vereador Antonio Apos- rasestava sendo submetídoa

demais, os chamados pequenos Partidos ficaram de fora e, tolo requereu por isto um grandes obras de melhora

embora não chamados a opinar no acêrto que se fazia, o telegrama de congratulações mentos, inclusive de revesti

foram, entretanto, para compor a Comissão Diretora dos ao Chefe' do Executivo, sen- menta, merecendo, pois o

trabalhos legislativos. do a medida aprovada por prefeito Osmar Cunha, não

S. Excia., tendo sonhado sôbre, os perfumados louros da unânimidade. Prestou, assim, as 'críticas demagogicas ,da
vitória, que não era sua, más de todos, regressou do Rio, a Câmara, uma homenagem oposição, mas os _elogios de

entretanto, com outras idéias.
-

ao prefeito Osmar Cunha todos porquanto está aten-_
Tendo perdida o apôio de quem provocara a aproxima- pelo ritmo notável dos me - dendo as aspirações do povo

cão, tratou de alugar .ou comprar, certamente aconselhado lhoramentos publicas muni- daquela localidade.
,

pelos cospe-raivas que' o cercam, o seu atual errado de cípais, destinados a trans- .(\ BANCADA DO PSD

quarto e, sendo bem sucedido na empreitada, apagadas do formar a fisionomia rotíneí- REPELE

quadro negro das recordações as diatribes com que se ha- ra da cidade. A proposito de outras crí-.

viam mimoseado anterior e reciprocamente, procurou PRAÇA DO ESTREITO ticas da bancada da UDN

transformar o Legislativo num mercado de escravos, otere- O vereador Julio Paulino contra a situação das estra-

cendo lances a quem se prestasse -às algemas palacianas. da Silva depois de recordar a das, a bancada do PSD mos-

O fim do ano foi desfavorável á sua política e ao Iní- vida dedicada ao progresso trou-se pronta e unida na de

dar-se o terceiro da legislatura, longe de seguir a linha tra- do Estreito, do sr. Antonio fesa do prefeito Osmar

çada, buscou mudar o rumo das coisas, pretendendo que- Lehmkuhl, apresentou prole- Cunha; que em tres meses de

brar a unidade partidária do seu maior opositor. Errou tot de lei no sentido de dar governo já tem feito tantos

Errou e perdeu. Não viajou à Europa, nem pôde tirar as 0_ nome daquele estimado melnoramentos.
suas férias rsgutamentares. conterrâneo, á Praça do pros- Em apartes, o vereador

Mas, por artes, de berliques e berloques, não perdeu a pera�sub-distrito. Frederico Veras repeliu a

Presidência do Legislativo, embora tivesse perdido a maio- PENSA0 ÀS VIUVAS acusação de que as estradas

ria parlamentar com que contou no seu segundo ano de Há dias, o vereador tJulio agora estavam piores do que

govêrno. P. da Silva apresentou índi- antes, pois se elas não estão
'I-Ao terceiro, formadas as fôrças da oposição, tentou cação no sentido de melho- melhores isso se deve uníca

furtar, com o oferecimento da Chefia do Poder, um ele- rar a pensão de duas viuvas mente ao governo passado, rmenta das mesmas _ o mesmo sr. Protógenes Vieira que, de ex-funcionários munici- que não soube repara-las co

tendo sido uma vez com honra Presidente da Assembléia, pais. mo convinha, pois não tendo

não voltaria a ela senão nas condições anteriores; isto é, O sr. Vereador Waldemar chovido, não se justifica que
revestido da mesma dignidade com que subira àquela alta Vieira, representante do sub- elas não estejam bem con

murul. A recusa foi ímedíata � e a oposição venceu. dístríto de Saco dos Limões, servadas se assim não as ti-

Agora, último ano do seu govêrno, era de esperar que sugeriu um adenda, com o vesse deixado o Dr. Paulo

S. Excia. não reíncídísse nos êrros anteriores. Um prever- fim de serem contempladas, Fontes.
bio arabe diz que só um tolo cai duas vezes no mesmo bu- no aumento, todas as pensio- Por sua vez, o vereador
raco. Não diz entretanto o que seja quem procura o buraco nistas do Município, o que Baldicero Filomeno faz ver

pela terceira vez para se jogar nele _ e a política sua, orí- realmente é um ato de jus - á bancada da UDN que o Previsão do tempo até às
entada agora, conduzida por quem já desorganizou a vida tiça. prefeito Osmar Cunha não 14 horas do, dia 3.
de dois Partidos, um dos quais teve de alijá-lo pela janela A atitude do vereador Wal- está se descurando dos pro

fora, em dois atos de expülsâo _ foi a mesma persistência demar Vieira repercutiu mui- ; blemas do município. O que
no êrro: _ querer atrair um, dois, três, qualquer núme- to bem no seio do funciona-

'

ele não pode fazer é resolver
1'0 de deputados, dêste, daquêle, de qualquer partido, para lismo municipal. todos esses problemas em tres

obter maioria parlamentar que d� nada lhe serviria, dada Outra iniciativa do verea- meses, quando nenhum deles

a sua eloquente, enfática e quixotesca afirmação de gover- dor Julío Paulino da Silva foi- resolvido pelo dr. Paulo
nar com, sem ou apesar do .Legtslatívo, foi a favor dos funcionários Fontes, em 4 anos.

O resultado foi 6 que se viu. "

1-Documentos assinados por uns foram mostrados a ou-
'

R Et O R DAN D Otros. A êstes, compromissos firmados por aquêles, ,\ - • . .

Estabelecendo a confusão, procurou obter uma vanta- F h' 3
· I FOI' À FORMOSA

gem que leal, decente e desinteressadamente podería ter ez-se ao mar; a anos, o primeiro WASHINGTON, 2 (U.' PJ
obtido, reeditando, se quisesse, aquela atitude havida quan-

I 10 C "t I
_ Partiu com destino a Far-

do da eleição do sr. ProtógenesVieira.' esca era remos, nesta apl a mosa, por via aérea, o almí-
As coisas, entretanto, foram a tempo colocadas em do' rante Robert Carrrey chefeQuando se prestam ao ilustre e denodado "Lobo .

,

pratos limpos _ pois o jogo de interesses, em que entra-
Mar" Almirante Carlos da Silveira Carneiro as mais slg- do Estado Maior da Marinha

vam Becretartas, Cartórios e outras vantagens, era- do co-
' "

d E t d Uníd E t
. Inificativas homenagens, por motivo de deixar o Comando, os s a::s mos.'

.

s ara

nhecímento.públíco e ninguém fazia delas segredo, no meio
do _50 Distrito Naval para comandar o l0 Distrito, na Ca- aus�nte cerca de dez dias da

da rua.
pital Federal, é justo relembrar que, há tres anos, nesta capital federal.

,

Verdade ou mentira-- retratam uma época de amo-

ralidade.
' data, S. Excia. lançava ao mar o primeiro escaleI' a dez

l'emos, construido na sua dinamica gestão e que éra, tamDaí a reação _ e daí o ter S. Excia. gasto os 351 contos
do tesouro em purà perda.

'
- bem, o primeiro a ser construido em nossa Capital.

A solenidade teve lugar ás 14 horas, na Escola aé
Perdeu a parada ... e a música não tocou.

Aprendizes Marinheiros dos alunos daquele modelar e tra
Não acontecj:lu champanhota nem foguete. E nem mes:: tlicional Estalebecimento de Ensino Naval.

mo sobrou experiênCia. Porque a experiência só dará fru-
tos no jardim de S. Excia. quando S. E�cia. compreender
que quem troca um amigo por um lacáio está sujeito a tais
desenganos.

'

-

Ra[orma Eleitoral
RIO, 2 (V. A,.) � A refor- na tarde de ontem, no Cate

ma da lei eleitoral, para eví- te.

tal' fraudes e sobretudo a in- Depois dos entendimentos
fluência do poder econômico que manteve com o chefe do

nas eleições, foi o tema da Govêrno, o ministro Edgard
..- Costa foi ouvido pela repor-

conferência que o ministro tagem, informando apenas

,Edgard Costa, presidente do

I
que transmitira os seus pon

Supremo Tribunal Eleitoral tos de vista, já conhecidos,
manteve com o sr. Café F-ilha, ao presidente Café Filho.

NO LEGISLATIVO DA CIDADE

Chegada a Florianópolis do DOV�
comandante do 5- Distrito Naval
Hoje, dia 3, deverá chegar

a Florianópolis, o E_xmo. Sr.

Contra-Almirante Paulo Bo

sísío nomeado para as fun

ções de Comandante do 5°

Distrito Nâval.
S: Excia. deverá chegar à

sede daquele Distrito às 15,30
horas, aonde _ receberá os'

cumprimentos das autorida
des e pessoas gradas às quais
será apresentado pels �oeu
ilustre colega Vice-Almirante
Cal' los da Silveira Carneiro.

Floriap.ópolis, Quinta-feira, 3 MaI'ço de 1955

,

. "� _

..�"",��7B�

Nolas & comeõiàiiõS

O escaleI', construic1o sob a supervisão de s. excia. o

Almirante Carneiro da Silveira, abriu grandes e ineludi
veis perspectivas para, num futuro que já se avisinha
próximo, instalar-se grandes estaleiros para construção de
escaleres, lanchas, rebocadores e caças-submarinos. ,,�,

"Com as velas içadas )}ol'dejou a embarcação pela Baía
Norte, com uma tripulação composta de Sargentos e Mari
,nheiros daquela Corporação" como um prenuncio, hoje
confirmado, de notável gestão e de assinalados serviços
para o nosso Estado fjUe tem, além deste, muitos outros
motivos de gratidão a esta personalidade invulgar, que, é a

figura cavalheresca do Almirante Carneiro da Silveira.
'Eis, pois, uma recordação oportuna do injcio de gran

des melhoramentos náuticos trazidos à nossa terra por
quem, dentro ,em breve, se afasta do 5° J)istrito Naval, dei-,
xando no coração dos 'catarinenses um imorredouro preito
de gratidão.

Mas, aí já será tarde ...

i

l
1:

Loter'ia do Estado
HOJE: '

CR$ 300.000,00

J
d

6

do-se com o Presidente Braz

Alves e definindo propósitos
das bancadas, falaram os li

des Estivalet Pires, do PSD,
Geraldo Gunther, pela UDN,
João Colodel, do PTB, Ru

bens Nazareno Neves, do

PDC e Pelágío Parigot de

souza, do PSP.

'-, Em "luminoso'" orgão
", "", de imprensa, do Va

le do Itajaí, um _ quasi
poéta (que deixou de o

ser) passou a escrever

umas enquetes de fundo

politico e na sua dema

gogia procura exaltar �

esverdejando, certo can

didato que a tudo teme
na conquista planeja
da ...
Pata o quasi poéta

verde candidato é
"tal" . . . nínguem o su

pera em serviços à cole

tividade. .. é quem mais

tem trabalhado no cena-

rio nacional pela terra
eatarínense , .. tudo se

gundo as perguÀtas fei-

tas a varios personagens
políticos (inclusive ad

versários) e que ele mes

mo responde, porque não
menciona nomes ...

O quasi poéta, com a

a sua abandonada musa,
trocou o convivio da mo

cidade ilhôa pelos escal
dantes cursos' daquele
vale, em busca,

'

talvez,
de melhores dias, más

escolheu mal' o seu

"deus" que, sendo ver

dejante procurou e pro
cura outro colorido para
galgar e colimar seu pla
no de ascensão políti-
ca ...

,

No caso, _ verdejante
não é esperança! ...

o TEMPO

Tempo _, Em geral instá
vel, 'com chuvas e trovoadas.

ITemperatura _ Entrará
em declinio.
Ventos - Rondarão para o

Sul, com rajadas frescas.

Temperaturas _ Extremas
de ontem: Máxima 2'9,3. Mi-
nima 24,4.

MARGARET ENCER
RA SUA EXCURSAO
NASSAU, Bahamas, 2 (U.

P.) � A princesa Margaret,
da Inglaterra, despediu-se,
ontem, de 1.700 convidados,
numa recepção', oferecida no

Palácio do Goverrio, depois
de um banquete para 90 pes
soas. A irmã da soberana in�

glêsa retirou-se às 11 horas,
a ,fim de se preparar para
uma viagem aérea até a ilha

próxima de Eleuthera, sede
de uma base

_

da força aérea
dos Estados Unidos para ex

periências com projéteis di

rigidos. Hoje, a princesa ter
mina a sua excursão de um

mês pelas Antilhas e amânhã,
de manhã, embarca de volta
para Londres, no "Canopus".

ALMIRANTE CARLOS DA SilVEIRA
CARNEIRO

Esta Redação' foi distingui
da, ontem, com a visita cor

díál e amável do exmo. snr.

Vice-Almirante CARLOS DA

SILVEIRA CARNEIRO, re

cem-nomeado Comandante
elo 1° Distrito Naval, com sé
de na Capital da República,
pelo que deixou identicas

funções no 5° Distrito, sedia
do em a nossa Capital.
Como sempre o ilustre Ca

bo de Guerra manteve cor-

dial palestra, dizendo dos
seus sentimentos em se afas- EM' CONFERÊNCIA
tal', por fôrça das contíngên- MANILHA, 2 (U. P.)
ci 18, da terra catarrr ense, a Representantes diplomáticos
que estará ligado de coração. de 17 países do Extremo Ori

pelos tempos afóra. ente, iniciaram a transcen-
Reafirmou, ao nosso Dire- dental conferencia do sules

tor, o convite já formulado te asiático, com a presença
para a recepção a se realizar do secretário de Estádo Fos
no próximo sábado, em a sé- ter Dulles. Durante o con

de do 5° Distrito, quando se- clave serão estudados os a

rá apresentado o seu substí- côrdos firmados há dias, a-
�

tuto, Contra-Almirante PAU- pós o encerramento da con-

to BOSISIO. I ferência de Bangkok.

S. Excia. aproveitou o en

sejo para nos transmitir seu

abraço de despedida.
O ESTADO que teve sem

pre em o ilustre Militar um

grande amigo, a-gradece a

honrosa visita com que foi

distinguido e formula os me

lhores votos de felicidades,
pessoais e administrativas,
nas novas funções.

o

Ao meu grande conterrâneo, colega, parente e' àd
versário, dr. Laert Ramos Vieira vai caber a árdua ta
refa de liderar a bancada situacionista na Assembléia.

Acredito no, seu êxito, como acredito nas díficul
dades que vai encontrar pelo caminho, pastas pela
própria situação que vai defender e sustentar.

A primeira vez que o escutei, ante-ontem, atesta,
aliás, o esforço que terá de fazer.

Discursando sôbre os últimos fatos políticos, desen
rolados ali mesmo na Assembléia, o jovem líder' es

treiou à contra mão. E' que o exercício da liderança
obrigou-o, de início, a uma atividade contrária aos

seus hábitos. Lageano, filho de fazendeiro, o Laert
teve que tirar leite de vaca morta!

x x

x

Comentário udenista, à porta da Assembléia:
:- O nosso Governador, quando ganha, 'não leva!

x x

x

Na sessão de ante-ontem, os deputadas Clodorico
Moreira e Luis de Souza deram alguns apartes.

Na legislatura passada ambos nunca disseram na

da. E por isso mesmo foram reeleitos.
x x

x

O deputado Jorge Lacerda, ouvindo o Luis de Sou
za perguntar no plenário qual está sendo a atitude do
P. S. D. catarinense com a candidatura Juscelino, não
se conteve:

_ Esse Frei Luis é um desmemoriado e um levía
no. Será que se esqueceu de que o dr. Plínio Salgado
também é candidato ao Catete?

x x

x

- Então; Clodorico, outra fragorosa?
� Não! Apenas mantivemos a tradição!

x x

x

A' hora, da -eleição, ante-ontem, alguem perguntou
ao deputado Heitor Guimarães:

_ E' verdade que você vai votar no Canziani?
'o representante pessedísta de Joinville confirmou:
� E' verdade! Você sabe que o Oanzíaní e eu so-

mos pararraenses, Daí o meu voto!
-_ Mas, assim, o P. S. D. e o P. T. B. serão derro

tados.
_ Não! Absolutamente! O Mario Olínger, que é

de Brusque, pelas mesmas razões, votará no Braz Alves!
x x

x

O deputado Paulo Bornhausen, quando aparteia,
usa o gesto de fazer vai-e-vem, de cima para baixo,
com a mão direita.

Rec_ordações do iôiô-veloz!
x x

x

,

As 16 horas do dia 28, uma. comerciária, irmã do
Tim' e do Guilherme, ignorando os fatos, comentou no

escritório:
-

_ O caso da Assembléia não deve ter saido bem
para o governo. Até agora e nada de foguete!

x x

x, ""

E o Pantaleão repetiu Siderurgicamente:
Fecharam o almoxarifado outr� vez!

x x

x
_ 'A convocação da Assembléia, se fôsse para o dia

1°, isto é, para' algumas horas mais tarde teria eco-
nomizada Cr$ 362.700,00 ao Tesou�o.

'

_ Der�otinha cara!

o

r
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