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o Sr. Nerên Ramos, o homem
em quem os seus adversários

só encontram um defeito:

não sorri para ninguém ... É

um símbolo e um exemplo
da dignidade e de respeita
bilidade entre os nossos es-

Esta atitude, informa o

Departamento da Justiça, e

motivada pelo desejo do go

vêrno americano de cortar a

entrada da propaganda co-

munista nos Estados Unidos. MOSCOU, 3 (U. P.) - O

A administração dos Cor- governo soviético ordenou a

retos tem o direito de recu- um sacerdote católico, o pa

sar-se a entregar as publica- dre - Georges Bissonnette,

ções que contenham propa- norte americano, que aban

ganda política de origem es- donasse o territorio da Rus

trangeíra não autorizada pe- sía, Trata-se do uníco sa

lo govêrno. O controle ele re- cerdote estrangeiro em mts

vistas, jornais, e impressos são na Russia. Foi ele cha

de origem estrangeira e reí- mado pela polícia, recebendo
ta por equipes especiais de então a comunicação para

tradutores russos, chineses e ser cumprida imeditamente.

tchecoslovácos, principal- I Declarou aos jornalistas que

mente, nos portos de Nova I ainda não sabe o que fazer.

um candidjlto à. moda Nerêu Ramos

PARA O SENADO:
um grande candidato: Nerêu Ramos

Comentário de BIANOR PENALBER
Com o início duma nova

fase legislativa, o que se ve

rífícará neste mês de feve

reiro, agitando-se os pare
dros politicos com o objetivo
da renovação da presidência
das duas Câmaras. A corrida
é mais intensa é mais inten
sa e mais movimentada em

relação à Câmara dos Depu
tados. A importância do pre
sidente é grande, pois é o su

bstituto eventual do chefe

da Nação. E, como o Sr. João

Café Filho está de mâlas ar

rumadas para visitar Portu

gal, cresce o ôlho grande no

pôsto, não só pela vaidade de

o desempenhar como pelo
ensêjo de fazer favores e as

sinar certos decretos... Ne
rêu Ramos, o homem real
mente austero e digno, não

pode mais candidatar-se a

à reeleição, pois os seus con

terrâneos de Santa Catarina,

Depuração no governo Russo
-------------------------------------------------------------------�------------�--�

WASHINGTON, 3 (U. P.)
_ Agindo por instruções do

Departamento da Justiça, a

administração 'amerícana de

Correios vem confiscando e

destruindo a maior parte dos

"números do "Pravda" e "Is

veztia" enviados a assinantes

o PTB ainda - nãO lem compromissos
PORTO ALEGRE, 3 (V. A.)

I
hoje fazer uma ligeira via- sidente do Diretório Nacional

- Encontra-se desde ontem gem ao município de Santia- do PTB.
. que lhe conhecem bem as virtudes, o elegeram para o Se-

nesta capital, devendo ainda go, o sr. João Goulart, pre- Em palestra com a nossa nado Federal.
-

...- -.-.- - .,..,. _..-.tI reportagem, confirmou ss. Quem será o seu substituto? As ambições, em tôrno do

que está realmente se prepa- momentoso assunto, estão desenfreadas como descontrola
rando para voltar ao Rio, a- dos estão os apetites. São Paulo reclama o pôsto para um

fim de participar das con- candidato que, pertencendo ao Partido Social Democra

versações políticas com vis- ta, saia do seu regaço. E, entre os próprios socialistas de
tas ao pleito de outubro. Ain- mocratas dêsse Estado, a disputa é renhida, destacando-se,
da não fixou, entretanto, a como principal pretendente, o Sr. Horácio Lafer, ex-mi
data em que deixará o Rio nístro da Fazenda.

Grande, mesmo porque isto A União Democrática Nacional não se conformou, po
depende de solucionar díver- rém, e porque não pode fazer o presidente, pois é uma en

sos assuntos de natureza prí- tidade minoritária, lançou o nome do Sr. Gustavo Capane
vada. ma, do próprio Partido Social Democrata, o que seria um

PREMIADA A A. P. Chegando ao Rio, prová- bom candidato, reconhecido como homem de elevados an

PELO NOTICIARIO velmente no fim desta sema- tecedentes morais.

SABRE Me CARTHY na, o sr, João Goulart entra- Houve a leri1brança duma outra figura, por sinal das
rá imediatamente em cam- mais respeitáveis, a qual tem encanecido bem servindo ao

NOVA IORQUE, 3 (U. P.) po, auscultando os seus com- país, o eminente brasileiro Sr. Artur Bernardes. Parece, no
- A Universidade de Long panheíros de direção parti- entanto, que êsse excelente candidato, de primeiríssima
Island outorgou, hoie a esta dária sôbre a situação polí- ordem, não vai por isso mesmo ...

agencia o prêmio George tica. Dentro de poucos dias a peleja alcançará a sua deci
Polk, para informações de

_ O primeiro problema a são. Nossos votos, de quem deseja a restauração completa
agências noticiosas, por uma resolver - disse-nos é a rí- dos bons hábitos políticos que tanto pontificaram no Bra
serie de artigos especiais sô- xação da data para a Con- sil até 1930, são por que os senhores deputados escolham
bre o senador republicano de venção Nacional do partido. um homem à altura da missão que vai desempenhar. Colo
Wisconsin, Joseph McCarthy. No noticiário da imprensa te- quem os interêsses da Nação, que precisa reabilitar-se
A mencão diz que as crôní- nho notado um equívoco sô- moralmente em definitivo, acima dos interêsses e das que
cas da- "Associated Press" bre a matéria, quando se re- sílhas partidárias. Um homem à moda Nerêu Ramos, cuja
trataram do discutido assun- fere o mesmo a possibilidade dignidade é um exemplo e que nunca trepidou em manejar
to "objetivamente, atendo- de antecipação da. data. A· descontar os jetons de alguns deputados malandros, que
116 à realídade dos fatos". realidade é que a .Convenção abandonam os deveres do seu mandato para ir futricar na
No premio foram meneio- não foi ainda marcada e, se- politicagem dos Estados. Reflitam os componentes da nova

O TEUPO
nados os nomes de Alan gundo os Estatutos do nosso Câmara Federal: se querem a.moralização do legislativo,

. � Góuld, diretor executivo da partido, deve marcá-la para pondo ao leme da mesma uma figura respeitável e decen-
às A. P. e de Don Whitehead, um prazo minimo de 15 dias te, ou se preferem afundá-la mais no descrédito e na des

Saul Pett. Bem Price, Rel- após o edital de convocação. confiança pública.
man Morin e Jack BeU, au-, Abordado sôbre a notícia
tores dos artigos. de que os senadores do I'TB
O galardão foi um dos 13 estariam participando de

concedidos na 8a. votação uma frente anti-Juscelino,
anual de que participaram confessou-nos o sr. João Gou
os proressores do Departa- lart que estranhava esta in
mento de jornalísmo da Uni- formação, uma vez, que a .a

versidade de Long Island. titude da direção trabalhista.
,,��, até o momento, tem sido de

-----------------...:...--------------- absoluta reserva com relação
a todos os grupos que estão

·0 Riso da:Cidade se formando na política na-

AINDA O TERREMOTO DE VITORIA I( ������. :u�o :sc�:��:s:�ta��;�
VITORIA 3 (V. A.) - A Rubim afirmam que viram I U�"�� do Partido na mais alt� ca- (De Vida Doméstica)

,

d
'

{
mara do Congresso estives- ..população nesta capital con- um meteoro se deslocan o ,� -)

tecí do t d
. -

CACA Otinúa �inda sob os efeitos 'da no céu, na direção do Gua- �y.'�....._ I'),
sem, se_an e?l�an o a eCl.sao ABDI ,O D REI DO CAMBODGE

tensão causada pelo abalo raperí. A ser verdadeira esta do or,gao maxlmo_dO !�rtldOI) _

sísmico ocorrido à noite de informação, é possível que o �ue e a �onvençao., as, a Abandonara' o trono em' favor. d do balo tenha sido provocado este respeíto relembrou o sr.
ante-ontem. Um mora 01'

.

a
João Goulart e declaraçãobairro de Maruipe relatou a pelo meteoro, ao chocar-se
teít há dí 1

.

de seu paireportagem que os móveis e com o solo. A Secretaria do ei a poucos. �as pe o �r. I
utensílios se deslocaram no Govêrno emitiu uma nota 0- Albert.o

t�a�qUal�m, neg�n o
PHOM PENH, 3 (U. P')

_I
sua intenção de deixar o po-

momento crítico do fenôme- ficial na qual acalma o povo y a exis e�cla e qualquer Numa proclamação pelo rá- der e abandonar o trono em
1 à dísposíção dos pre-

.

compromisso com qua quer
f di'no. Sôbre as causas do

terre-I � c� oca I
_ Credo! Que é isso hoje? Até parece que você não das facções já em luta no dio o rei do Cambodge, No- .

avor e. seu pa, o prmcípe
moto nada ainda existe de judícados todos os recursos

, d' , . rodem Sinanoun anunciou Buramarít.
d V'l eu alcance esta acostuma o? campo sucessorro. 'A d

. -

fp�"�� Mmadores a la ao s .

•••••••••�••••••�••••••�� �. eClg� cauoou proun-
"�..�"."H"..

��:��=�-,I�mocMnciro�LQ���e����M�ümo�ci� � em��n�mci� ��a
�u��do, destas col?�a, Iití d e têm sido vi-.:. � pela U. D. N., uma cadeira na Câmara Federal. A decisão capital. Verdade é que a po-la miserra das perseguiçoes po I Ica�, e qu, ' I� PROVI INSUSPEITA

� do Diretório mereceu do sr. João Collin ex-Secretário da sição da Comissão Ihterna-t· t centenas de servídores publicos, os ra- � � ,
unas cen enas e

� �
Viação todo o apôio é a declaração de que os seus membros cíonal de Controle, hostil aobulas palacianos, na-impossibilidade de �nularem ahs pro-

. "Segui;am o u'nl'co caml'nho compatl'vel com os brios e a
··b·d a endeusar o sr Irmeu Born ausen projeto real de reforma, quevas eXI I as, passam '.. . dignidade do Povo desta terra repelindo mais uma vez em ela julga não conforme comcomo o mais democrático dos governantes...

• • hi t'
. .

'
A

t .. A d d. .

n aceirismo raivoso contra J"....................... sua s 01'1a, a tentatIva de se lhe impor como men ores, os cor os e Genebra, faziaAs atItudes odIosas, de ca g .' homens que aqui não estão radicados". prever dificuldades �ntre es-f . "

'br emplares no cumprImento do de-
unClonarlOS pu ICOS ex

, .. I sista de se vingar dos grandes. A denúncia desse procedi- Como se vê a prova de que o sr Governador coloca os ta instáncia e a autoridade
ver, continuaram até hoje, muito embora os varlO�. co ap� mento, por nós tantas e tantas vezes reiterada, parte ago- interessículos da sua politicagem �artidária p'articular e real combodgiana. Mas talsos administrativos, gerados com as. mudanças polltlcas.

ra dos mais graduados e prestigiosos membros da própria doméstica 'acima dos interesses do Estado e'eierce perse- deselance nunca fôra previs-d C IA' S t'A n-o é smgular ,caso
.

a o ama an na �,
, �mos à sacieda- União Democrática Nacional. Eis o que, a respeito, afirma guições mesquinhas para alimentá-la e servi-la, surge ago- to. A questão agora é saberO sr. Gov?rnadOr, como �a o comprov
r a az e a har- o diretório desse partillo, de Joinville, em nota oficial, ao ra da insuspeitíssima fonte dos próprios udenistas, atra- se a decisão do Rei terá ca-de, nos seus dIscursos, se habituou a preg.a P

resolver: vés das categól'.!cas afirmações de chefes de inegável pro- ráter definitivo e se sua' ab-mania, enquanto, ao mesmo tempo, perSIste nos seus tru-
,,_ Dar conhecimento público de que .-'

•

dicação será mantida.I t d . d b rno e de coacção Jeçao.cu entos a os e guerIa, e su o
.. .' não é responsável pelas transferêneiu e S Exa nos 'desvairos impiedOSOS dessa politicalha em Norodon Sinanque, que su-t' a os das fileiras OPOSlClOnlstas, as . "

.

.

.. .'Eramos, a e agor ,
. ., h

. demissões dos funcionários estaduais lota- busca de um lugar ao sol para o filho ambiCiOSO e mcapaz, cedeu a seu avô, o rei Siso-
suas únicas vítimas. AgoI'a, todaVIa, la, temos compadn �l- das neste municípiO, e que considera tais não p'oupa sequer correligionários tradicionais e que fo- wath Monivong, nasceu em'C

,.,

br e notorio o setor u ems-
.ros do lado de la. orno e pu ICO ,

A atos dentro dos objetivos que os ditaram, ram alicerces decjsivos da sua vitória de 1950. Basta isso 31 de outubro de 1922 emta de Joinville, há dias, rompeu oficialmente com o gover-
como perseguições mesquinhas e prejudici- para que se ajúize do que fez contra os que sempre o com- Phon Penh. Ao mesmo tempod E t d Fôsse o SI' Irineu Bornhausen aquele demo-

A • ••no o s a o. .

.... . . . . ais aos interesses do Partido; bateram. Chega essa circunstanCia para eVIdenCIar o quan- que chefe político, é chefe
t t t· 'ra os louvammheiros ofICIaIS e OfICIO-

•
.cra a que an O lllSpI

_ . . � _ Dar publicidade de que consequen- to sofreram e ainda vem sofrendo os modestos e humildes espiritual do Combodge e co-A

i ento partidário nao se refletirIa senao na
, . _sos, esse romp m

.... temente não é responsável pelas uomea- servidores pubhcos que nao recitam.o evangelho, da U.D.N. mo tal, tinha sob sua auto-.,

b·t l't' d' ando imune a vida admllllstrabva da '.ar 1 a po I lCa, eIx
. . ções substitutivas desses .funcionários e S Exa o democrático governador e a eqUIpe de lança- ridade 40.000 bonzes.i "'

I atarinense O que se verIfIca entretan- ..,
.

. . .nveJave comunac· '. com os quais não mantem contato; raiva que o paramenta a menor contrarIedade pohticat
"

t t inverso Contrariado no seu mandoms- "

o, e JUS amen e o
.

.
.

_ Dar a mais ampla assistência jurí- como certos lombrosianos ao cheiro de sangue atiram-se
mo e no empenho de impôr ? seUBass�1hadO reben!:tr: dica aos prejudicados por desmandos e ar- às vítimas. Estas são o cabo-terra dos desesper�s palacia-Joinville, como chefe, o sr. Ir�l1eU orn ausen usa c. 'bitrariedades _praticadas por autoridades nos Essa é a dolorosa verdade que tanto temos proclama-d t

. tes funcionarios lotados naquela CIdade ". _ , .mo es os e mocen
, . Estaduais neste ·Município". do e que' agora tem plena confumaçao nos energIcos e. 'sitoriais postos em pratIca COD- , ,

_os mesmos processos lllqlll
Essa declaração está subscrita, unânimimente, pela contundentes artigos do libelo escrito pelo Dil'etório ude-

tra os pessedistas.
Mesa do Diretório joifivillense, a cuja frente se acha o sr. nista de Joinville.

...

A perseguição aos pequenos é o seu mé�do nazi-fas-

Novas alterações
Exonerados os Ministros das Granjas(e da Industria do Carvão

LONDRES, 3 (U. P.) - O A estação de rádio de Mos- Zademidko ministro da In- bém exonerar o camarada

A., Granjas
do Estado da URSS,

governo do marechal Niko- cou, que deu a conhecer a dústría do Carvão da URSS",' K. Vezlov de sua� l:esponsa- porque não pôde pôr-se à
lai Bulganin realizou hoje decisão, disse que Kozlov "O Presidium decidiu tam- bilidades de mínístro de altura.
sua primeira depuração e "não pôde pôr-se a altura de

destituiu dois ministros que seu trabalho" e que Zasya- .......--.... "h _ _••.,.__.,

serviram sob a direção de dko executou o seu de forma

Georgi Malenkov. "não satisfatória".

O Presidium do sovíet Su- A emissora disse o seguín-
premo anunciou a demissão te: 'O Presidium do Soviet

de A. 1. Kozlov de seu cargo Supremo da URSS decidiu,
de ministro das Granjas do por recomendação do cama

Estado e a de A. S. Zasadko rada Bulganin, presidente do

do de ministro da Indústria Conselho de Ministros da ..

do Carvão. URSS, exonerar a A. S. Zasy-
Em seu lugar, o Presidium adko de suas responsabilida

nomeou A. N. Zademidko pa- des de ministro da indústria

ra o Ministério da Indústria do Carvão da URSS, por mo
do Carvão e o "camarada" tivo de seu trabalho não ter

Benédiktov para o das Gran-I sido satisfatório. O Presidium

jas do Estado. nomeou· o camarada A. N.

tadistas.

americanos.

JORNAIS SOVIÉTICOS CONFISCADOS
NOS ESTADOS UNIDOS

Com o objetivo de cercear a

propaganda comunista
Iorque, Nova Orleans, San

Francisco e Seatile.
O Pravda e o Izvestia não

tem representantes distri
buidores nos Estados Unidos.

Mas certos jornais comunis

tas estrangeiros, como o

Humanité de Paris, por e

xemplo, vão distribuídos re

gularmente e postos à venda
em várias bancas públicas.

RIO, 3 (V. A.) - O gal.
Pantaleão Pessoa, abordado

hoje, à tarde pela reporta
gem do "Correio do Povo",
sobre a possibilidade, do

plenário da COFAP, vir a

homologar, amanhã o au

mento da gasolina, tal como
deseja o ministro Eugenio
Gudin, disse claramente: "Se
isso acontecer, passo o car

go ao meu substituto e re

nuncio à presidencia da
COFAP". '

CONTRA O AUMENTO DA GASOLINA O
PRESIDENTE DA COFAP

EXPULSO DA RUS
SIA UM SACERDOTE

r� violento e as consequen
cias sobre a economia nacio

nal poderão ser tidas co

mo ímprevísívets",

Podemos adiantar, a pro

pósito do assunto, que o mi

nistro Eugenio Gudin e o

general Pantaleão Pessoa

vêm há dias polemizando a

través de ofícios, o primei
ro defendendo o aumento e

o segundo mostrando-se ra

dicalmente contrário, por
�tendel' oue "o impacto se-

Previsão do tempo até
14 horas do dia 4.

Tempo - Bom, sujeito a

passageira instabilid1l'de.
Temperatura - Estável.

Ventos - Variáveis, rres-

Mínima 24,6.

* * *

cos.

Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima 29,1.

Para o Senado, onde há valores notáveis, sussurra-se,
vagamente, nomes como o do Sr. Benedito Valadares, que,
no nosso fraco entender, não estão à altura de substituir,
a brilhante figura do Sr. Alexandre Marcondes Filho, pau
lista ilustre que tão bem se desempenhou do seu manda
to, não renovado injustificávelmente. Mas existe, entre
outros, um candidato que se impõe naturalmente: é=aínda
o Sr. Nerêu Ramos. Os senhores senadores são, via de re

gra, homens mais velhos e presumidamente experimenta
dos. Não precisam, assim, de conselhos. Mas, se dependesse
de nós essa presidência, não teríamos outro nome a surra- "

gar. E o faríamos de olhos fechados e com o espírito vol
tado para a grandeza do Brasil.

O novo soberano do Cam

bOdge, Norodon Suramarit,
nasceu também na capital
em 1896. Com a ascenção ao

trono de seu filho, fora no

meado conselheiro privado
do soberano.

I
"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-o�
o leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necesatta,
dlàriamente e de imediato:

'

JORNAIS Telefone
O Estado •••.••..•••••••• 8.022
A Gazeta •.•.••.•••••••••

2.6561Diário da Tarde •........• 3.579

IA
Verdade... 2.010

C Imprensa Oficial •••••••• 2.688
• HOSPITAIS

----�----------------------�--------------------- Caridade:'
(Provedor) •••••••••• • • • • 2.814
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos ••••..•••• '.. 8.881
Militar '. . . . . . • . .• 8.167
São Sebostião (Casa de
Saúde) 8.168

Maternidade Doutor Car-
los' Corrêa', ...•...... : 8.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros •••• 8.818
Serviço Luz (Reclama-
ções) "':;,,, .. 2.404

Polícia (Salâ Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 2.694
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC •......•••.•••.•••••

Cruzeiro do Sul .•••....
Panair •......•••••••••••

Varig ...•••.••.•..••••••

Lóide Aéreo ••.•••.•••.•

Real ..

Scandinavas •..•••.••• ; ••
HOTÉIS
Lux ....••••••...••.•.•••

Magestic .......•.•.•.. ;.

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

Cacique .•..•.•.•••.••••

Central .....••. ; ••••••.•
. Estrela '

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

MINISTÉRIO na AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }"LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

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

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

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

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

sujeitos a penaltdades,
.

REFLORESTAMENTO

Distribuidor

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém 110 Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécies rlurestais e ,de ornamentaçâo, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados 110 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 (10

Brasil, com jur«;ls de 7% e prazo de 15 anos.

Os Interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecímentos e requererem autorização
"de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem
ddrigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.

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

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

Viagem com segurança
e rapidez '

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)

aGORa NOVOS IHIRIRIOS
D

Florianópolis - Itajaf ....... Joinville - Curitiba
�:tJUi;�"�� ';,�J'.","""'�, ' ....""',,j

Age
A

ncía e
Koa Deodoro 6squina:da

,

- • Rua Tenente ,Silveira.ERL
. I

Quhltas � Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pais)
Segundas - Quartas - Sabados

" f16:15 horas
Para Porto Alea-re

'Terças

!��_:�L __ _,
��""F"-��':':"�

INDICADOR -PROFISSIONALI
r. " ,CoTl1 prática no Hospital São
�e'"

WLADYSLAVA J DR. L, LOBATO, DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na ":anta
DRA. .

FILHO ,

GARCIA Casa do Rio de Janeiro
W MUSSI CLINICA M,ÉDICA• ,

Doenças do aparelho respiratório' Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA
e TUBERCULOSEJ cional de Medicina da Uníver- Contultório: Rua Vitor Mei-

D-R. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675.
S Ex-interno 'por concurso da Ma- H"MUSSI DOS PULMõE

ternídade-Escola
orarros : Segundas, Qu"rtas e

Círurgla do Torax Sexta feiras:
- MÉDICOS -

Formado }!ela Faculdade' Naclo- (Serviço do Prof. Octávio Ko- Das 16 às 18 horas.
CIRURGIA-CLíNICA I i drtgues Lima) R idê
GERAL-PARTOS

nal de Medicina, .Tislo og ata e
Ex-interno do Serviço de Círur-

eSJ encia: Rua Felipe Seh-
.

Ii Tisiocirurgião do Hospital Ne-
gl'a do Hospital I. A. P. E. 'I'. C. midt, 23 - 2° andar, apt: 1 -

Servico completo e sspecia I- A R T I 3 002�

SENHO reu amos do RI'o de Janelro e. .

.

zado das DOENÇAS DEl ,

-

Cd' li
_ I ------ _

é d d urso e especta zaçao pe a Médico do Hospital de ----

RAS, com modernos rn to OI e
S. N. T. Ex-Interno e Ex-assls- Caridade '

diagnósticos e tratamento. t t d ..... I d P f U"o
SULPOSCOPIA _ HISTERO -

en e eG \�Jrur� a (oR'1 )ro. .. DOENÇAS DE SENHORAS
SALPINGOGRAFIA - ldETABO-

urmaraes o • "PARTOS - OPERAÇõES
LISMO BASAL

Cons: Felipe Schrnidt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n, 16,
.. Radioterapia por ondas curtas- Fone 8801 " das 16,00 às 18,00 horas.

_ R I Ult Atende em hora marcada. Pela -manhã atende dià-Eletrocoagnlaçao - a' 08 ra .

Violeta e Infra Vermell.lo. Res.: - Rua Esteves Junior, riamente no Hospital de
Consultório: Rua Trajano. n. 1, 80 - Fone:' 2395 Caridade.

10 andar - Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORR1!:A Residênaia:
Horário: Das 9 às 12 horas - Rua: General Bittencourt n.

Dr. MUSSI. CLíNICA MÉDICA .101.
Das 16 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10 - 13 ho- 'I'elefone : !!.692.

MUSSI raso

Residência: Avenida Trom- .Rua Tiradente 9 - Fone 8415

powsky, 84.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

o ESTADO'

o ESTADO

-o-
ADMINISTRAÇÃO

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

Gerente: DOMINGOS F. DlI
AQUINO

Representantea:
Representações A. S. L�.ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 60

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .....••.•••••••••, 170jOO-
Semestre Cr$ 90,00

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

blicados, não serão devqlvidos,
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇOES
UTEIS

8.700
I2.600

8.1558
2.826
2.402
2.858
2.500

Navio-Motor «Carl

2.021

2.27618.147
8.321
8.449
2.694
8.871
1.659

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÚPOLIS • RIO DE JANEIRO)

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

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

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA O Mí!:S DE MARÇO

-IDA VOLTA
SantosFpolis ItaJai Rio

7/3
3/3
14/3

2/3
9/3 13/3
NOTA

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

'

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

lrli .118M� Q,ohtlli>HL"· .."dOl EPliU...�� Calí. t. :t
CIIaItlA ��� UU.GIWU, PROli.EflU8 ., ........ �.M:I, ""BAH& -

Raios 'X
aparelhagem moderna e completa para_ qualquer exame

radiológico.
Radiograna� e radloseopías.:
Pulmões e 'coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexosr Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagn.6stico 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. '

06

DR. JULIO PAUPI'.tZ
-

Dr V·d I D .. 'f"lhFILHO "

• I· a ' ulra I o
Ex interno da 20a enfermaria r ESPECIALIs'rA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

e Serviço d, e gast�o-enterolo�ia CURSOS DE·ESP�CIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIROda Santa Casa do �IO ?e Janeiro PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS ,DO RECEM-(Prof. W. BerardInell�). NASCIDO -, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 'AOSCurso ,de neurologia (Prof. PREMATUROS. - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTILAustr�gesl.lo). '. (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-
.

Ex interno do Hospital mater- TURNA EM CRIANÇAS E ,ADOLESCENTES _ DIST' RBIOSnídade V. Amaral. PSICOLóGICOS' DA INF-N'
u

DOJENÇAS A INTE�NAS. CIA DE MANEIRA GERAt CIA - ENFERMIDADES DA INFÃN-'

. Coraçao., Estômago, l�testIno, CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT 38.f��ado � vias btltares. Rins, ova- CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS:
rIOS e ute.r�.•. .

CONSULTAS CI HORA MARCAL'â: FONE 8165
22
Consultõrío. VItor Reuele. RESIDÊNCIA - 'TENENTE SILVEIRA, 130 (FONE 8165)

D;s 16 às 18 heras.
ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO

DR NEWTQN Residência: Rua Bocaiuva 20.

b'AVILA
'

Fone: 3458.

CIRURGIA GERAL '/
Doenças de Senhoras - Precto- I

------------

logia - Eletricidade Médica
Consultório:, ,Rua Vitor Mei

"eles n. 28 - Telefone: '

3307.
,
Consultas: Das 16 horas em

diante.
Residência: Fone, 8.422
Rua: Blumenau n. 71. '

DOENÇAS DO APARELHO DI-
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TO'\1AGO E DUO'DENO, ÀLER
GIA-DERMATüLOGIA li CLI-

NICA GERAL

Formado pela Faculdade Nâci�,
naol de Medicina Universidade

do Brasil
.

RIO DIi JANEIRO
.

Aperfeiçoamente na �"Casa d. Puericultôr do Departamento
Saude São Miguel"

- Nacional da Criança. Ex-Assis-
Prof. Fernando Paulino tente do Prof. Martagão Gesteira

fnterno por 8 anos do Serviço na Universidade do Brasil.' Ex-
de Cirurgia Médico do Instituto Fernandes

Prof. Pedro de Moura Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Estagio por 1 ano na' "Mater- zar. Permetta e Mãrío Olinfo. -

nidade - Escola" no Rio de Janeiro, Ex-médico es-
Prof. Otávio Rodrigues Lima tagiário do Serviço de Pediatria
Interno por 2 uno do Pronto IdO Hospital do Ipase (prof. Luiz

Socorro Torres Barboza) no Rio de Ja-

DR HENRIQUE PRISCO '
. OPER�éõES I ne��odiatra do Hospital de Cazí-

•

CLINICA DE AÍlULTr3 daãe. Médico escolar do Centro
NARIZ PARAISO DOENÇAS DE SENHORAS de Saúde de Florianópolis. Pedia-

MÉDICO CONSULTAS: No Hospital de tra da Assistencia Médico - So-
Operações - Doenças de Se- Caridade, diariamente das 8 às cial da Armada.

rihoras - Clínica de Adultoa. 10. '1- --X--
Curso de Especialização no N? consultório, à Rua João Consultorio, Rua Tte. Silveira

Hospital dos Servidores do Es-

f
Pmto nr. 16 (1° andar)

I
n.15 10. and

tado. ,Diariamente da� 10 às 12 e das Das 14 as i6 horas.
(Serviço do Prof. Mariano de 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silvei,ra

Andrade) RESIDENCIA: - Rua Duarte S/No Esq. Padre Roma.
Consultas - Pela manhi no Shutel, 129 - Florianópolis. Te]. 2530

Hospital de Caridade,
A tarde das -1530 hs em dian

-

I te no consultório' á Rua Nunea
Machado 17 Esquina de' Tira

,dOI dentes. Te!.276�
Residencia - rua Presidente

Sch- Coutinho 44.

MARIO DE LARMO

DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇAQ
DR. INGRETTO IRAeEMA CLíNICAM��I��IAN.çAS

IDiagnostico - Trato. Clinico MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
e Cirurgico das Doenças e Afec- MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Interna.
ções de Adultos e Crianças. Dr Serviço Nacional de Doea- CORAÇÁO _ FIGADO _ RINS CLINICA
Pediatria Ortopedia ças MllIIltais. '.

- INTESTINOS OLHOS OU��DOS'I'raumatologla - Cinecologia Chefe do Ambulatérro de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS E GARGANTATisioiogia - Endocrinologia ne Mental Oonsultôrío. - Rua Tiradentes, DO
Ob����:ciade emagrecimentos e Cor��f�i�t:!t'Andao Hospital - 9.

HORÁRIO: DR. GUERREIRO DA FONSECA
engorde.' , Convulsoterapia pelo eletro- As 13 às 16 horas., Chefe do Serviço de OTORI-
Doenças da Velhice. choque e cardiazol. Insulini 'era-' Tel.: ,Cons. _ 8.415 _ lte •• _ NO do Hospital de Florianópolis

ALTA CIRURGIA pia. Malarioterapia., Psicoterapia. 2.276 _ Florianópolis. Possue a CLINICA QS APARE-
CIRURGIA PLASTICA: Este-' CQNSULTAS: 'l.'erças e 'Quin-I ����A��WT�OR�R:g�Ntt!�tica e Rep�radora.

' tas da� 15 às 16 horas. Sabado
I DR. JúLIO DOIN da ESPECIALIDADlll

'

ConsultorlO: Rua Fernando

I
(manha) "

.lO

Machado, 6 - 10. andar. Rua Anita �aribaldi, esquina VIEIRA Consultas - pela manhA no

Horario: das 14 ás 18 hs. de General Blttencourt. --'o MÉDICO HOSPITAL.

(exceto aos Sábados) RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, A TARDE - das l! as i
Pela manhã e aos Sábados 139 '.Vel.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 'no CONSULTORIO

atenderá sómente com hora mar-
_. TRATAMENTO E OPERAÇOES CONSULTORIO - Rua

cada.
.

DR. ARMANDO VALÊ- I Infra-Vermelho - Nebullzaçio - ILHEOS na 2

DR. SAMUEL FONSECA, RIO DE ASSIS (TratamentJ1ltrd;S��u8Ite lem mi����Dii�Ci�. 2366 Felipe• CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil operação)
,

Clinica - Cirurgia - Protese da Assistência Municipal e Roa- Anglo-retlnoscopla - Receita de
Dentária pibll de Caridade Oculos - Moderno equipamento

Raios X e Infra-Vervelho CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-lllnolarlnKologla (tDico
Consultório e Residência: Rua ÇAS E ADULTOS

.

no Estado)
Fernando Machado 5. - Alergia - Ho:&ário das 9 às 12 hora. •
Telefone: 2225 Consultório: Rua NU)les Ma- das 16 às 18 horas.

'

Consultas: das 8,00 ás 11,80 chado, 7 - Consultas das 16 l. Consultório: - Rua Vitor ••

1-1e
-

das 14,00 ás 18 horas 18 horas reles 22 - Fone 2676. '

Exclusivamente com hora mar- Re��dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 -'
cada. . )h'lrme, 6 - Fone: 8783 'Fone 2421, : ,.

'

__ 'kc;:,� ..

DR. ANTON!O MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
OrtQpeiIia

Consultório: João Pinto, 18.
Das 15 àB 17 diàriamente.
Menos aOB Sábados
Res: Bocaiuva 185.
Fone: - 2.714.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND

Puericultura - Pediatria

DR. ARVARO DE
CARVALHO

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS' DR. CLARNO G:

VIEIRA GALLETTI
- ADVOGADO - - ADVOGADO -

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

- Florianópolis -

/.

DR. ANTONIO UATISTA
, JUNIOR

CLINICA ESPECIALIZADA DE

\ CRIANÇAS
Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons. Padre Miguelinho.

12 •

---------....------------�DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 81346.

DR...JOSÉ' M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

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

Lavando com· Sa'bão

\?irgem ES1Jecialidade
da 'Cla·. \VEIZEL' INDOSIRIIL-,JoIDvllle. (marca reolstrada)

fCOD(fmiza,..se�fempo e dlnbeiro-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



·_-�

Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Março de 1955o IISTAOO = .,-

i ········i···DERROTADOS OS COMUNISTAS

I. Zury Machado.!' e... I ESTADO DA INDIA

i ACONTECIMENTOS SOCIAIS I ��:����:'i:��:����:: �;�:�;1:!��:��t��'�
,••••••••••••••dliitG.. ••••••••••••••••••••• demonstraram que os comu- comunistas ganharam ape-

nistas sofreram um tremen- nas uma cadeira até agora,

do revés. Esperavam eles os socialistas três e os inde

vencer as eleições nessa uni- pendentes seis. Essas eleições
dade meridional, com o que haviam suscitado enorme in

sentariam uma fortaleza na teresse face ás pretenções do

India. Dos 34 lugares da ás- Partido Comunista.

NUM

Neste período o bebê pa-. nas exigências sem impor
rece nunca parar quieto.ltância e' economize a tem

Êle até tentará fazer sérias
I

pestade para questões real

objeções a dormir a sesta, 'mente sérias. Assim a sua

tão interessado estará em 'autoridade será muito mais

algum novo brinquedo. Seu II,respeitada. i

filhinho também se terá Se o pequeno comilão

transformado num valente Imostrar interêsse em co

explorador dêste maravilho-
I
mel' a Papinha sozinho, por

so mundo novo. Seus dedí- favor, deixe-o ,mesmo que

nhos, olhos e bôca estão' sua etiqueta à mesa esteja
continuamente verificando I ainda nos estágios do ho

o tamanho; côr, forma e -mem das cavernas. :m só as

consistência das coisas que: sim que êle aprenderá.
o cercam. Portanto, comece, Amarre-lhe um e n o r m e

desde já a gu�rdar qual-: guardanapo, f01:1': o chão

quer objeto perigoso ou k,á- em redor da cadeirínha com

gil, como vidros de l'eméd�o, I bastante jornal .. e d_eixe os

aquele- precioso vaso de cris- 'legumes voar pelos ares ...

tal, a caixinha de alfinetes. Quanto ao pêso, aos on-

Mesmo que o garotinho ze meses seu filhinho de

ainda não consiga andar sõ- veria ter triplicado seu pê
zinho," êle adora experimen- so de nascimento. 11:le come

tar esta nova proeza, en- rã pràticaménte tudo e logo
quanto as mãos' carinhosas chegará a hora de partilhar
da mãezinha o es*tiverem das refeições da família, se

amparando. Se Você o lar- forem simples ,e leves. Nada

gar, êle provàvelmente cai- de frituras, gelados ou pra

rá sôbre o assentadorzinho tos muito quentes.
gorducho, mas, em lugar de

desanimar, como há um mês

atraz, se levantará nova

mente com uma persistên-
cia admirável.

"
WASHINGTON, 2 (U. PJ

O que mais ele precisa - Pela segunda vez, a Côrte

agora é liberdade. O bem- Suprema dos EE. Unidos re

amado gradeado - bem- ousou-se a tomar em consí

amado por Você, aliás, pois deração, o pedido de r�visão
mantém o traquinas a sal- do processo dos treze líderes

vo de sérias reinações - é comunistas condenados à

para êle uma prisão. 11:le prisão.

precisa de mais espaço. Dei-

xe-o perambular pela casa

por pe.íodos mais longos.
Êle está desenvolvendo a

quele precioso dom da in

dependência e tudo que' Vo
cê fizer para orientá-lo nes- COMO FAZER OBE'DECER
te sentido será para o bem

de ambos. É lógico que,

quanto mais depresa êle

aprender a fazer as coisas

sozinho, menos trabalho
Você terá.
Seu meigo anjinho desen

volverá uma tendência as

sustadora de se irritar vio

lentamente com as mínímas
contrariedades. Dará gri
tos de raiva se Você tirar

aquele prato vermelho de

cima da mesa. Aquela almo
fada azul do sofá ... não

toque nela, se Você não qui
zer provocar a ira de Sua

'Alteza. Não se
.

aborreça
com isso. Aceite um conse

lho de muita sabedoria:
.concorde com essas peque-

o BAILE DO RANCHO * ,,_ O Brasil possui há lon
'� * gos anos, uma legisla
ção de defesa das nossas re

servas florestais. Legislação
bem feita, mas que nunca se

pôde cumprir à risca, pois
muitos fatores de ordem ad

ministrativa e burocrática

impediam, como ainda im

pedem, uma ação vigilante
da Seção de Defesa do Ser

viço Florestal. Em face dis

so, os derrubadores de matas

vinham e vêm agindo impu
nemente, sem pensar no mal

que estavam e estão fazen

do, e sem replantar os luga
res devastados.
A imprensa estava sempre

'martelando sôbre êsse assun

to. O mal não é sómente aqui
por perto. Em todo o país a

derrubada é impiedosa. O'
mal não foi banido pelas au

toridades especializadas, nem
poderá ser, enquanto perma
necermos nesse regime de

legislar sem meios para agir
e cumprir a lei.

Notici,a-se, agora, que a Se

ção de Defesa do Serviço
Florestal' do Ministério da

Agricultura, vem prosseguin
do em suas diligências no

Distrito Federal e Municí

pios vizinhos do Estado do

Rio, no sentido de pôr fim

a ação nefasta dos intrusos e

devastadores das nossas rlo
restas, Graças à atividade da
sua patrulha florestal, vários
infratores foram colhidos em

flagrante e entregues à Polí
cia Civil para serem devida
mente processados, na forma
da Lei. Ainda atendendo a

uma solicitação da Polícia,
foi designado um agrônomo
para fazer uma vistoria na

floresta protetora do Rio da
Prata do Cabo Sul. Para o

'município de Teresópolis
também acaba de ser enviado
outro engenheiro agrônomo,
por solicitação do promotor
público da comarca, pois tem
sido intensa a devastação nas

suas matas.
Registrando, com simpatia,

as atividades da polícia flo
restal, fazemos votos, para
que essa vigilância se torne
rigorosa e efetiva, em todo o

território nacional, onde a

destruição das matas assume
as proporções de verdadeira
calamidade. Se essa calami
dade não fôr detida em tem
po, teremos, futuramente, de
chorar amargamente as suas

consequências catastróficas:'.

�/!�:.,. �",
.

.:....w:���
VALDOMIRO SOUZA

<

_ _;:;,...,d-:..i""!"_

----------------------------------------------

Botei água-de-cheiro nas melenas

depois que vim da sanga bem lavado,
e solito, cantando as minhas penas,
fui pra baile do rancho do outro lado ...

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.

Me entreverei como clinudo alçado,
pendurei no facão minhas "chinelas",
e fui -lançando as marcas, bem grudado
na cintura delgada das morenas.

Já tinha, há muito, despontado a aurora

quando fi "égua madrinha" do gaiteiro
com a moçada do baile foi-se embora! HOJE NO PASSADO

4 DE MARÇOMeu coração, na saga da lembrança,
ficou trocando a orelha, o caborteiro,
relinchando de amor e de esperança! ... A dat-a de hoje recorda-nos que:

- em 1618, <D Rei Luiz XII assinou um decreto de
terminando ficar sempre aberta "afim de que os

meus súditos possam reclamar justiça em todas
as horas dó dia e da noite" a porta do Palácio da

Justiça, em Paris;
- em 1630, Mathias de Albuquerque iniciou a cons

trução do Forte Real do Bom Jesus, que tornou

se celebre quando da luta contra o holandeses;
em 1700, o Governador e Capitão general da Re

partição do Sul, Artur de Há Menezes, baixou

determinações vedando aos mestres e oficiais de

engenhos de açúcar a se passarem para as mi

nas, impedindo que os técnicos fossem atraídos
aos garimpos;
em 1852, o vapor de-guerra inglês "Conflict" a

portou á Bahia, conduzindo a seu bordo com a

familia e a fortuna o celebre D. Juan Manuel de

Rejas, cuja ditadura na Argentina fôra derruba
da pela batalha de Monte Casseros, ganha pelos
brasileiros;

- em 1857, o vapor de guerra "D. Pedro" subiu o

Rio Itajaí-assú, sendo o primeiro barco a vapor

que nele penetrou;
- em 1865, tresentas praças do Batalhão do Depó

sito partiram para o Paraguai, embarcadas no

"Cruzeiro" (-
.

- em 1878, assumiu a Presidência do Esplrrto San
to o noso ilustre conterrâeno dr. Manoel da Sil
va Mafra, posteriormente Conselheiro;
em 1882, foi nomeado Presidente J desta então
Província de Santa Catarina, o dr. 'Ernesto Fran
cisco de Lima Santos, substituindo o dr. João
Rodrigues Chaves. O dr. Lima Santos faleceu,
como Desembargador, no Rio de Janeiro, em 29
de Fevereiro de 1908;

- em 1897, na Bahia, no ataque contra Canudos,
moreu o Coronel Antônio Moreira Cesar, nascido
em S. Paulo em 7 de Julho de 1850.

André Nilo Tadasco

Ultime Moda
RECUSOU-SE

Preceito do Ola
A autoridade que tem o

pai na família não lhe dá o

direito de ser arbitrário ou

grosseiro e de maltratar 08

filhos. Os que assim pro

cedem, de fato fazem pre
valecer sua vontade, mas

também induzem as crian

ças a mentir e dissimular.
Para, a saúde mental des

tas, será de consequências
muito sérias o terror que
as' dominou.

Imponha sua autoridade
a seu filho com bons
exemplos e maneiras,
convencedo-o de que de
ve obedecer e não o do
minando pelo tefror.
- SNES.

,Vende-se
11

VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO E A
CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ.
,

TRATAR NA MESMA.

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 o

Sr. Sylvio Ferrari no Chi

quinho•.

I&PUREZAS DO SANGUE?
, �

fMXIR Df H�6UfIHA
AUX. TRAT. SIFILlS PERDEU"SE

PERDEU-SE A CAUTELA NR. 7676 EMITIDA
PELA CAIXA ECONôMICA FEDERAL.

PUDIM DE LARANJA COM
CREME DE CHANTILf

A INGLATERRA E
OS ACORDOS DE

PARIS
LONDRES, 2 (U. P.) - O

l° ministro' da Inglaterra,
\

sir Winston Churchill, de-

clarou, hoje, uma vez mais

que a ratificação dos trata
dos para rearmamento da

Alemanha ocidental deve

preceder as conversações com
a Rússia. "O caminho mais

curto para chegar às conver

sações entre as 4 potencias é
acabar -primeiro com a rati

ficação" - disse o primeiro
ministro, na Câmara dos Co

muns, respondendo a per
guntas dos trabalhistas.

Um pudim fino, que póde
servir para sobremesa de
um jantar de festa. O efei
to decorativo é encantador. "A MODELAR"com pala em "V" formando um ínteres

listras desencontradas.
-O-

I - sr. Vilson Guarani INGREDIENTES:

IV'
. 3 copos de suco de laran- lNICIADA A GRANDE VENDA DE COLCHOES DEieira ;
_ sta. Otilia Mcritz, fino ia MOLA DIVINO

ornamento da sociedade 10- 6 ovos

2 gemas
300 gramas
250 gramas

chantilí

Um costume
sante desenho de

ANIVERSARIOS

FAZE'M ANOS, HOJE:
- dr. Lauro Daura, aba

lizado clinico residente nes- cal
ta Capital
- prof. d. Hilda Theodoro SHOW DE BENEFICIO

Vieira, elemento de proje- Realizar-se-á, no próximo
ção no Magistério Catari- sabado, dia 5 de Março,
nense ; com inicio às 19 horas, no

_ sr. Germano Brands Abrigo de Menores um

Júnior, operoso industrial show, no qual tomarão par

residente em Indaial te grandes cartazes do nos-

- sta. Léa Therezinha, so rádio.

dilét� filha do sr, Jacob I O ingresso custará ape

Jorge José, do alto com�rc!o nas Cr$ �O.'OO e reve�·terá
local, e figura de. projeçao I et_:l ben�flclO da Igreja de

na sociedade catarmense; Sao LUIZ.

Só não dorme bem ... quem não quizer!. ..
COMPRE

Durante o mês de março com a insiguinificante en-

trada de Cr$ 50,00 e mais 10 prestações mensais :

1 colchão de móla DIVINO
2 travesse-iros de móla DIVINO
1 tapete de sala

" A MODELAR"
O magazin majs barateiro e melhor sortido do

ESTADO

...

'O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões.Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. ','"""",, ..,�
• ENTRADA FRANCA

-

de açucar
de creme de

-raspas de laranja.

MANEIRA DE FAZER:
1 - Toma-se á parte o

3UCO de laranja. Em uma

tijela, bate-se os ovos com

o açucar e mais as duas ge
mas. Junta-se à mistura o

3UCO de laranja. Coloca-se
deitou calda queimada, e Ie
em uma fôrma, em que se

va-se ao fôrno moderado,
em banho-marta. Deixa-se

no fôrno por U11S 40 minu

tos.
2 - Retira-se do fôrno e

deixa-se esfriar na própria
fórma. Leva-se á geladeira
depois de desenfornado. No

momento de servir cébre-se
com creme de chantili e

polvilha-se com raspas míu
de laranja.; (A-P.LA)

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••

• • ...a.. • .__ -,. __�--

·','"h·�'IIl�,

Restaurante Napôli'
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I

Desconto especial para os senhores viajantes.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO4 Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Março de 1955

ias5 "i6 no lira leAis Clube, Torneio de Dbertura da Tempora da E. C.. de Jenis,
om a parl!eipaeão dos. Clubes Boa Vista, de Joinville; Tabajára, de Blumenau;

Mareilio Dias, de lIajaí e Lira Tenis Clube, desta Gapital.

'O Estado" Esportivo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '•••••••••cl•••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Federação Aquática de Santa Catarina distribuiu

imprensa a seguinte nota oficial que tomou o número

55:
I "'Em reunião do Conselho Superior, realizada a 8 de

vereiro do corrente ano, ficou deliberado o seguinte:
Aprovar o calendário do corrente ano que ficou assim

aborado:
-

1°) - 1° Programa da Regata Oficial a realizar-se em

de março de 1955, ás 8,30 horas na baía sul de Flo-

anópolis:
1° páreo - As 8,30 horas - Classe Estreantes _:_ Ioles

4 remos - 1.000 metros.
2° páreo - As 8,50 horas - Novíssimos - Single-

iull - 2.000 metros.
.

3° páreo - As 9,10 horas - Novíssimos - out-riggers
4 remos com patrão - 2.000 metros.
40 páreo - As 9,30 horas - Juniors - Out-riggers a 4

x
mos com patrão - 2.000 metros.

x x
5° páreo - ÁS 9,50 horas - Principiantes - Canoé -

No dia 30 de abril, na sala d'armas da Polícia Milí-
000 metros.

tar, os alunos do Curso de Formação de Oficiais realiza- , x x6° páreo - As 10;10 horas - Principiantes - Ioles a 4
. .

t "1 1 'f' A 9 de setembro foi realizada Uma prova de floretemos _ 1.000 metros. ram um torneio m erno, no qua se c aSSSI icaramt

A h N
' .

O t
. - alunos do 3° ano - para os alunos daquele Curso, de inscrição livre, e prova7° páreo - s 10,30 oras - OVISSImos - u

.

-rig-
° P C .d . 20 D" d L . 30 _ t f' t

.

1 I t t M I Gers a 8 remos - 2.000 metros. 1 - al�lo .ar: oso,
. � oeclO . o.' ago,

_
.

-a.:

es a que 01 pa rocmac a pe o enen e anoe omes.

20) _ 20 Programa da Regata Oficial a ralízar-se em Edmundo Jose Bastos JU11l0I, 4 - Zizimo Moreíra ; Competiram, na ordem das classificações obtidas, os

de junho de 1955 ás 9 horas na baía sul de Florianó-150
- Walace Capela; 6° - Léo Meyer Coutinho; 7° - seguintes alunos:

olís, em homenagem á Marinha Nacional.' Sidney do Lago; 8° - Júlio T
",
E. D�tra.. .

l° - Paulo Cardoso; 20 - Zizimo More.ira; 30 -

1° páreo - A's 9 horas - Estreantes _ Ioles a 4 remos Na prova de espada, que fOI realizada no dia 26 de lMilton de Melo; 4° - Edgar Kampcke Pereira ; 50 -

1.000 metros. junho, classificaram-se:
.

'Alinor J. Ruthes; 6° - Ledeni M. Rosa.
2° páreo - A's 9,20 horas - Classe Aberta _ Out- ríg- l° - Júlio T. B. Dutra; 2° - Walace Capela; 3° - Aos três primeiros colocados, o patrono ofereceu

rs a 2 remos com patrão - 2.000 metros. Décio do Lago; 4° - Edmundo José Bastos Junior; uma coleção de regulamentos militares.
3° páreo - A's 9,40 horas - Classe Aberta - Double- , .

ull - 2.000 metros.

laborado o Calendaria da .

F. ft. S. C. para 1955
HISTÓRIA DA ESGRIMA DE

SANTA CATARINA

CAPITULO XXiII
SANTA CATARINA NO CONGRESSO BRASILEIRO
DE ESGRIMA - COMPETIÇõES NO CURSO DE FOR

MAÇÃO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR
A realização do campeonato brasileiro de esgrima,

marcada para o mês de abril, foi motivo para que os trei
namentos assumissem maior intensidade, afim de bem

preparar nossas equipes. Infelizmente, por motivos vá

'rios, não foi possível fazer representar naquele ano o

nosso Estado na maior competição de esgrima do país.
Entretanto, a convite da Confederação Brasileira de

Esgrima, a Federação de Esgrima de Santa Catarina se

fez representar pelo capitão Rúi Stockler de Souza no

Congresso Brasileiro de Esgrima, que se realizou na ci
dade de São Paulo, logo após o campeonato.

Ten. M. Gomes

anópolis:

ISNEl NO GRÊMIO NOVO RECORDE

o SUL-AMERICANO
E SEUS
VENCEDORES

"�I
SANTIAGO DO CHILE,

� (U. P.) - Vinte e um ter

leias sul-americanos regis-
Informa-se que o diantei- sra a história do popular

1'0 Isnel, titular do' selecio-- MUNDIAL esporte, dos quais 17. tive-
nado cataririense e perten- mm caráter oficial e os 4
cente às fileiras do clube'� � .. ,,,.-, restantes extraordinário.
Atlético Carlos Renaux, de

e-

TROEERS, 2 (U.P.) Eis uma estatística comple-
Brusque, vem treinando com O nadador francês Gilbert ta de todos os campeonatos
destaque no onze do Grêmio Bozon bateu o recorde mun- realizados até a presente
Porto

.

Alegrense sob as dial dos 100 metros, nado de data :

ordens do famoso FOgUi-1 costas, no tempo de 1,02"1/ Em 1917 - Em Montevi
nho. 10. O recorde precedente déu : 1.0 Uruguai, 2.0 Argen-
Isnel deverá ser eontra-tera do havaiano Oyakawa, tina.

tado por êstes dias. com 1,02"8/10. 1919 - No Rio de Janei-
�__H L'O - 1.0 Brasil, 2.0 Uru-

.

guai, 3.0 Argentina, 4.°
Chile.
1920 __,... Valparaiso - 1.0

Uruguai, 2.0 Argentina, 3.°

Brasil, 4.0 Chile.
1921 - Buenos Aires -

l.0 Argentina, 2.0 Brasil, 3.0
Uruguai, 4.° Paraguai.
1922 - Rio de Janeiro -:

l.0 Brasil, 2.0 Paraguai, 3.°

Uruguai, 4.0 Argentina.
1923 - Montevidéu - 1.0

Uruguai, .2.0 Argentina, 3.0

Paraguai, 4.° Brasil.
1924 - Montevidéu - 1.0

Uruguai, 2.0 Argentina, 3.°

Paraguai, 4.° Chile.
1926 - Santiago do Chile

- 1.0 Uruguai, 2.° Argenti
la, 3.0 Chile, 4.0 Paraguai.
1927 - Lima - 1.0 Ar

�'entina, 2.0 Uruguai, 3.° Pe
cu, 4.° Bolívia.
1929 - Buenos Aires

l.0 Argentina, 2.0 Paraguai,
3.0 Uruguai, 4.0 Peru.
1935 - Lima - 1.0 Uru

guai, 2.0 Argentina, 3.0 Pe
,'U, 4.0 Chile.
1937 - Buenos Aires -

1.0 Argentina, 2.0 Brasil, 3.0
�

Uruguai, 4.0 Paraguai.
1939 - Lima - 1.0 Peru,

�.o Uruguai, 3.0 Paraguai,
1.0 Chile.
1941 - Santiago do Chile

- .1.0 Argentina, 2.0 Uru
zuai, 3.0 Chile, 4.0 Peru.
,1942 - Montevidéu - 1.0

Uruguai, 2.0 Argentina, 3.0
Brasil, 4.0 Paraguai.
1945 - Santiago do Chile

- 1.0 Argentina, 2.0 Brasil,
3.0 Chile, 4.0 Uruguai.
1946 - Buenos Aires-

1.0 Argentina, 2.0 Brasil, 3.0
Paraguai, 4.0 Uruguai,
1948 - Guayaquil - 1.0

Argentina, 2.0 Paraguai, 3.0

Uruguai, 4.° Chile.
1950 - Rio de Janeiro -

1.0 Brasil, 2.0 Paraguai, 3.0
Peru, 4.° Bolivia.

1952 - Lima - 1.0 Para

guai, 2.0 Brasil, 3.b Uruguai,
4.° Chile.

50 - Paulo Cardoso; 60 - Zizimo Moreira; 70 - Sidney
do Lago.

Para os alunos do 20 ano foi realizada no dia 29 de

junho uma prova de florete, que chegou aos seguintes
resultados finais:

1° - Milton Lemos do Prado; 20 - Alinor José Ru
thes; 3° - Edgar Kampecke Pereira; 40 - Milton de
Melo; 5° - Ledeni M. Rosa; 60 - Amauri N. Silva.

x

Festival
_- �--

dõ' "Unidos do 14"
DIRETRIZES

4° páreo - A's 10 horas - Principiantes - roles a 4
mos - 1.000 metros.

5.0 páreo - A's 10,20 horas - Novíssimos - Out-ríg
rs a 8 remos com patrão - 2.000 metros.
6.0 páreo - A's 10,40 horas - HONRA MA;RINHA NA

IONAL - Classe Aberta - Out-ríggers a 4 .remos com

atrão - 2.000 metros.
OBS. - Entre o 4.0 e o 5.0 páreo foi reservado a uma

rova de Escaler, a ser disputada por componentes da
arinha.

30) - 3.0 Programa da Regata Oficial a .realízar-se em

de Novembro de 1955, ás 9 horas, na baía sul de Flo-

l° - O presente Festival, programado para os

dias 5 e 6 de março do ccrrente ano, tem por fíualidade
promover a reunião de um maior n? possível de Clubes

varzeanos, visando o entrelaçamento das relações de
cordialidade que devem existir entre agremiações co

irrnães, na prática sadia do Desporto, debaixo do lema
'O essencial é competir ...

" Sob esta orientação o Fes
tival deverá ser realizado sob a forma de uma competi-'
ção onde a cortesia, a lhaneza do trato, a disciplina e o

espír-ito desportivo sejam o apanágio de desportistas
congraçados numa reunião desportiva.

2° - Será inscrito todo o Clube que satisfizer as

condições constantes das presentes diretrizes.
3° - Para o Clube poder tomar parte no Festival de

verá passar 200 (duzentas) tômbolas.
-

4° - Será instituida uma TAÇA SIMPATIA, para o
Clube que passar maior n? de tômbolas e outra para o 20
colocado na vendagem de tômbolas.

5° - Afim de que as agremiações participantes
possam homenagear seus respectivos Presidentes, a Di
reção do Festival instituiu a TAÇA' PRESTIGIO, que
será oferecida ao Presidente do Clube que passar maor
nO de tômbolas.

6° - Será ofertada uma Taça ao ARTILHEIRO do
Festival.

7° - Será considerado Artilheiro o Jogador que
dentro dos 30 (trrita) minutos regulamentares marcar

maior n? de tentos, excluidos os participantes da PAR
TIDA DE HONRA. Em. caso de empate haverá sorteio
para a escolha do Artilheiro.

.

8° - Ao vencedor. de cada partida será oferecida
uma Taça.

9° - A MESA será constituida por dois represen
tantes do Unidos do 14 e cinco representantes dos Clu
bes participantes no dia, escolhidos mediante sorteio.

10° - A Tabela dos Jogos será organizada mediante
sorteio, inclusive a PARTIDA DE HONRA.

11° - Ao término do Festival (dia 6 Março) a Mesa
procederá ao sorteio .da tômbola. '

12° - O portador da tômbola premiada receberá
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), pagos pela Direção
do Festival.

13° - Ai tômbola premiada" deverá ser apresentada
dentro de 48 horas a contar do sorteio, afim, de que a

Direção efetue o pagamento. Findo este prazo caducará
a validade da tômbola, e a M�sa procederá a novo saí-
teia, nas bases do primeiro.

14° - Cada Clube é responsaval pela disciplina de
seus atletas e a Direção do Festival se reserva o direito
de fazer retirar do local onde se rea.líza o mesmo, qual

i Por motivos ignorados "orientação foi segura e efí- quer pessoa que por gestos, palavras ou atitudes se tor
'eixou a direção do 'Faixa

j
ciente, tornando o time um 11e inconveniente ao prosseguimento do Festival.

I zul F. C., o técnicó André dos mais homogeneos do fu- 15° - Cada Clube deverá apresentar os seus atletas
ilain. tebol menor de nossa terra. unif'ornizndos.
A saída do antigo guardi-·I Ainda dom-ingo, enfren- 16° - Os Clubes dever-ão cprestar contas 20 (vin-te)
o das fileiras do jovem tando poderoso conjunto, o minutos antes dó inicio de seu jogo.

.

h vi.azL�tcf0i bastante" Faixa Ã:z"ul col-heu bel y·i- 7.0 s .. partidas serão arbitradas d acôrdo com as
.

.i��;'�c;rl1anto sua' tória pelo., de" /í· a. J, 'llegJ:as de
.. Futebol adqtadas,- pela C.B,.D.

,- .. '-",.�/;.,;;,..
, .

CAMPEONATO CATARINENSE DE REMO

1° páreo - 9 horas - Classe Aberta - Out-ríggers a

remos com patrão - 2.000 metros.
2° páreo - 9,20 horas - Classe Aberta - Out-riggers

2 remos sem patrão - 2.000 metros.
3° páreo - 9,40 horas - Classe Aberta - Single-scuU

- 2.000 metros.
4° páreo - 10 horas - Classe Aberta - Out-riggers a

remos com patrão - 2.000 metros,
50 páreo - 10,20 horas - Classe Aberta - Out-riggers

4 remos sem patrão - 2.000 metros.
6° páreo - 10,40 horas - Classe Aberta - Double

u11 - 2.000 metros.
7° páreo - 11 horas - Classe Aberta - Out-riggers a

remos com patrão - 2.000 metros.
Florianópolis, 14 de fevereiro de 1955.
HEITOR FERRARI, presidente
JOAO MARIO ZOMER, 1° secretário.

VENCEDOR. COM MÉRITOS, O
AMERICA

Em movimentada e sensa

ional pugna estiveram fren
a frente, domingo último,

a cidade de São José, os

onjuntos do Ipiranga, local
do América, de Capoeiras,
grando triunfar com gran
es méritos o pelotão "ame
icano" que consignou três
oIs contra dois de seu forte
ntagonista.
O time vencedor

uma "performance" que pó
de ser considerada estupen
(la e notável, graças ao exce

lente preparo técnico e físi
co de seus componentes.

Formou. o. A�nél'ica com

Tatú, Bonga e Chinês; Noé,
Nenem. e Guido; 8ra11(10,
Itamar, Lauro, Wall.ace e

Jair, sendo autores dos três
cumpriu I gols Itamar, Jair e Lauro.

::
�

VILAIN DEIXOU A DIREÇAO TÉCNICA
DO FAIXA AZUL

18° A tabela de jogos será feita mediante sorteio.
19° -Cada partida terá a duração de 30 (trinta)

minutos (15 para cada lado), não havendo descanso
entre os tempos.

20° - A Partida de Honra terá a duração de 60 (ses
senta) minutos (30 para cada lado), havendo um descan
so de 10 minutos entre os tempos, devendo ser realizada
por último.

21 ° Cada Clube receberá com an tecedencia de 72 ho
ras da realização do Festival a Tabela de Jogos:

22° -- As �quipes deverão ser apresentadas á Thiesa
na hora marcada para a realização de sua partida. Ha
verá um tolerancia de 5 (cinco) minutos para a apresen
tação da equipe atrazada, findo os quais a equipe será
desclassificada. e será proclamada vencedora a equipe
oponente, se estiver dentro do horário, com a tolerancia,
entrar em campo e der o chute inicial. Apôs este chute o

Juiz apitará o término da partida, dando a vitória á
equipe que compareceu.

23° - Se ao término de uma partida a mesma esti
ver empatada, o resultado da mesma será obtido por in
termédio de penalties. Serão cobrados 3 (três) penaltes
para cada lado, e se prosseguir o empate serão cobradas
tantas séries de três penalties quantas forem necessá
rias para apontar o vencedor.

24° - Um atlé ;ta poderá jogar, durante o Festival,
em mais de uma equipe.

.

Em reunião da Direção do Festival e os Srs. Repre
sentantes de Clubes, ficou assim constituida a MESA:
.... PARA O DIA 5 - MARÇO (Sábado): - Dois Re
presentantes do Unidos do 14 e Representantes dos Clu
bes: - CAXIAS F.C. - A. D. PONTA DO LEAL

-ICAMPOS NOVOS F. C. - CURITIBANOS F.C. e MAN
GUEIRA KC., (um representante por Clube).

PARA O DIA 6 - MARÇO (Domingo): - Dois Re
presentantes do Unidos do 14 e Representantes dos Clu
bes: : - ESCOLA F.C. CORREIOS E TELEGRAFOS F.
C. - VASCO CATARINENSE F.C. WESTERN F.C e
AVANTE- F.C. (um representante por Clube).

. ,

TORNEIO DE
'JUVENIS

No próximo dia 20 do
corrente será realízado, em

Saco dos Limões, um bem
organizado torneio futebo
lístico promovido pelo Fi
gueirense e no qual intervi-

TABELA DE JOGOS rão oito credenciados clu-
Sábado - dia 5 bes varzeanos, em disputa

1°. - Das 13,30 ás 14 horas - Tamandaré x Man- de bela taça oferecida pelo
gueira - Juiz: Sebastião Carvalho e auxiliares AI:!..JIi1 nosso colega jornalista Ha-
e Altamiro Silveira.

.

milton Alves.
2°. - 'Das 14,45 ás 15,15 horas - Campos Novos x Nos jogos que serão em

Curitibanos - Juiz Arí Silveira e auxiliares Arí Gil e número de quatro somente
Frank Ganzo. I poderão tomar parte meno

. 3°. - Das 15,30 ás 16 horas - Críspím Mira x Cruz res de 15 anos, sendo que
e Souza - Juiz Altarniro Silveira e auxiliares Waldir cada prélio terá a duração
Cunha e Dagmar corrêa. de 30 minutos divididos em

4°. - Das 16,15 ás 16,45 horas - A. D. Alvim Bar- dois tempos de 15 minutos.
bosa x A. D. Ponta do Leal - Juiz Dagrnar corrêa e-au- Em caso de empate prevale
xíliarr s W, Cunha e Arí Silveira cerá o sistema de penalida-

5°0 - Das 17 ás 17,30 horas - Caxias x Morro do des máximas.
Geraldo -- Juiz: Sebastião Carvalho e auxiliares Ari Reina ínterêsse incomum
-S,ilvei.ra e A. Silveira.. . pela competição d.o dia 20,_...... ......._

naquele populoso' distrito.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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t A:'

A' noite po�e-s8 vêr mel�or
MODELAR INDúSTRIA -

SURTO DE PROGRESSO EM

FLORIANÕPOLIS

por Sidnei Noceti

Eramos meia duzia de ami

gos, rodando na "Nasch"

guiada pelo Fiuza Lima - o

da Tac -, que tinha a seu

lado outro Fiuza Lima, o An

tônio - e alta personalidade
de nossa Capital, cuja nome

adeante revelaremos,
O Banco trazeiro do carro

estava ocupada, por noraré

cio Soares, Domingos F, de

Aquino e por quem escreve

estas linhas.

!J'Y Cansados de batel' papo

em frente à Confeitaria Chi

quinho, onde comentava-se

'os últimos acontecimentos,
da política, do futeból e da

vida alheia, resolveramos dar

"um passeio pela cidade, ape-

sal' de no relógio da Matriz

já terem soado à muito. às
nove badaladas de uma noite

:>-- �!1luarada.
Por sugestão de um dos

companheiros visitámos as

obras de asfaltamento ela Es

trada da Base no Largo 13

de Maio, !:),preciando bastante

o seu adeantamento.
. Dalí pela Avenida HI�rcílio

'Luz alcançamos a rua José

Jacques totalmente calçada
pelo Prefeito Osmar Cunha.

Em seguida rumamos para

r: o Estreito e de passagem pela
Alameda Adolfo Konder, a

preciamos a instalação mode

lar do celebre Britador ela

Prefeitura que o Governo do

Estado não queria de geito
nenhum ver trabalhando,
mas que, o nosso Prefeito,

;'l, recuperar o tempo que

o obrigaram a perder, vai fa

zer trabàlhar,' desta semana

em deante, também à noite,

No Estreito apreciamos o

grande trecho de calçamento
já efetuado na rua Santos

Saraiva em apenas dois me

ses, e em seguida regressava
lU,:)S ao centro quando resol

vemos tomar uns refrigeran
tes no Bar do Gentil.
Feliz a idéia a de quem nos

sugeriu aquela parada. Fo

mos ali obsequiados pelo a

migo Reinaldo Pinto Alves

com a oferta dos refrigeran-
'''tes e das empadas ingeridas,
devendo ter sido grande a

despeza. E ainda mais, aque
le -mesmo amigo que acabava

de nos obsequiar, proporcio
nou-nos uma grande alegria,
fazendo-nos sentirmo-nos

orgulhosos de ser filhos des

ta Florianópolis, que agora

desperta para uma vida no

va, de progresso e dinamis

mo. É que, atendendo seu

amável convite, visitamos

sua Oficina - Escola e Fá

brica de peças para bicicle

tas - "Ciclista Rosa Neto",

Nunca imaginaramos que

em nossa Capital pudesse

e-Ixistir tão modelar estabele-
cimento,

.

Apezar de instâlada em

modestas dependências par

te de material e parte de ma

deira, a ordem e a limpeza
existentes em todo o recinto

_,Í,l:!.Ipressionam sobremaneira.
Ferramentas e Máquinas,

arrumadas na mais perfeita
ordem atestavam a excelên

_cia da organização, e, os pro
dutos terminados que apre

ciamos, não a desmentiram.
O sr. Reinaldo Pinto Alves

que já defendeu na Itália as

cores de nossa Bandeira, na

qualidade de Expedicionária
da FAB, continúa como bom

Brasileiro que é, a lutar 'IlU-
.

ma batalha, talvez mais ár

dua do que as que lJarticipou
no extrangeil'o. Está empe

nhado na gloriosa Batalha

da Produç.ão, fabricando ,e

recon.dicionando, peças de

bicicletas que antes impor
tavamos com sacrifício das

nossas minguadas divisas.
Este soldado de ontem, me

rece, porém, as dragonas de

general e é como general que
êle age, quando, em sua ofi

cina-escola recruta e ensina

a servir no seu Exército, ou
tros Brasileiros que, já ago-

,.
a em número de 15, estão
lutando a seu lado pela no

�re causa de dar a Florianó

polis e ao Brasil maior rlque-

Com relação ao operaría=] da Oficina-Escola; Agradece-
do a Oficina-Escola adota o mos e felicitamos ao Prefei- Em ambiente de fina ínte

sistema ele dar-lhes além elo to Osmar Cunha que era a. lectualidade, sem estar cheio

ordenado participação no lu- personalidade que nos acom- o vasto salão da Escola Nor

cro do serviço que executam. panhava, pelo que nos foi mal mas com assistência l1U-

Aos operários são também dado observar e que relata- merosa e composta das me

ministradas instrução prátí- mos aos prezados leitores, o lhores expressões da sacie

ca e teórica de mecânica téc- que demonstra que A NOITE dade local, efetuou-se uma

nica para, permitir que pro- PODE-SE VER MELHOR, reunião em Lajes com o rím

gridam na profissão que a- uma vez que, de dia, nunca de explanar as questões re

braçaram, tivemos ocasião, de tomar co- .attvas à Enciclopédia de

Felicitamos e nos congra- nhecimento da importante, 3anta Catarina e organizar a

tulamo-nos com o sr. Reinal- indústria que é a Oficina- zomtssão respectiva.

do .Pínto Alves, proprietário Escola acima mencionada. Entre as pessoas presentes
deixaram suas assinaturas
na lista o bispo diQcesano D.

Daniel Hostin o Juiz de Di-

reito dr. Belisário Ramos da

Costa, o prefeito Euclides

Granzotto, o professor Wal

ter 'Dacl{s, o advogada dr. E

lisiário Camargo Branco, o

representante do Rotar-y

Clube, Edmundo de Castro

Arruela, o médico dr. Iran

Yared, a professora e ftdvo

gada elra. Maria Helena Ca

margo Régis, a advogada dra,

Lélía Neves, o professor e ad

vogado dr, Osny de Medeiros

Régis, o advogada dr. Getú

lio Vieira, o coletor estadual

Benjamin Jorge, o professor
dr. Galileu Craveiro Amorim,
o médico dr. Célia Ramos,

N'elson Vieira do Amaral, o

presidente da Associação Ru

ral Capitão José Sombra, o

presidente do Clube do Cine

ma Udo -Osórlo Gauche, o

,presidente da União Làjeana
de Estudantes Rodolfo Costa

Melo, o tenente Hostilio Rat

ton Filho, representante do

comando do 2° Bat. Rdv., as

professoras Susane Kreche,
Nair Kreche e outras.
A Comissão final ficou or

ganizada, após várias opi
niões sõbre o número de

componentes ou de sub-co

missões, das seguintes pes-

soas: •

Prefeito Euclides Granzot- Vende-se um "De Soto"

to, dr. Belisário Ramos da 1950 para 6.500 Kg Comple

Costa, Frei Aurélio, indicado
tamente reformado - Radio

1 B' f W l- 'e demais acessórios.
pe o sr. ISpO, PXQ, essor a -

ter Dacks e dr. Galileu Ora- Ver e tratar á Rua Rai-
mundo Corrêa 108 -'- com

Célio Fort-Kamp - no Es
treito - ou com Ernani
Leal Tel. 3809.'

�'lrj!-'11Imllffi1
(O REGULADOR VIEIRA)

Â mulher evitar' dou.-
cLIVlA

.

AS CóLICAS UTERINA&
wprega-se com vantagem: pal'a
eombater �s Flores Braneu. Cóll.
1111 Uterinas, Menstruae. e aptll o

parto, e Dores nos ovário••
t poderoso calmante e Repla.

do!' por excelência.
"LUXO SEDATINA, pela 6IU. eom

,rovada eficacia é receitada tOI
médíeos ilultré••

''LUX. SEDATINA encontr�...,.. di
toda parte.

CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL Fatos, Lendas- e Curiu
sidades- Historieas

OS CONTRASTRES DA buscam paladar diverso, Ci-

VIDA. ,. nemas, especialmente os re

,frigerados, repletos, pelo
Pode parecer doidice, po- prazer duplo do filme que

Ie. A gente sentir raiva dos pode não ser bom, e do gos

lias bonitos, com o mar toso ar condicionado que é

indo o sol refletindo, fais- ótimo, ..

.an do vida. O céu tão azul, Pode parecer doidice, ])0-

.iuro , com nuvens esparças de, Mas é triste a gente ver

.ó para quebrar a monoto- se cercado de alegria e de

ria e que se dissolvem no vida por todos os lados e

.r, como que envergonhadas intimamente sentir-se com

íe estarem borrando um o coração magoado, com a

'irmarnente tão límpido".. alma enegrecida pelo manto

ii a vida cá em baixo, ple- da desilusão e da dor, Como

la de alegria, os carros do- se a gente fôsse uma ilha

ningueiramente cheios de árida, estorrricada pelo sol

rente que, procura os re- inclemente, com o' mar ver
:antos pinturescos da cida- dejante e lindo a cercá-la

Je para, fugir o calor, às por todos os quadrantes ...
zêzes, às vêzes para sentir o A mágoa, a tristeza ínti

.alor de um domingo for- ma, é comq umà lente, que
noso como são êstes dornin- colocada aos nossos olhos,
l'OS cariocas de pleno ve- transforma tudo em der

-ão. redor. O céu de puro e lím-
. Praias repletas de banhís- pido ese cobre de núvens

.as de todos os bairr-os - negras e, ameaçadoras, A

.omo se Copacabana fôsse alegria que se reflete nos

L mesa do almôço 'do dia de que enchem as ruas e os

lascanso, reunindo em tôr- jardins e as praias, se trans
.io dela os irmãos que du- muta em tristeza. O riso é

l'ante a semana se separa- lágrima.,. Pode parecer

l'am pelas contigências da doidice, pode, São porém
)rópria vida .. , ,RestaUl'an-[meros contrastes ,da vida ...

ces l'egorgitado pelos que E acontecer, acontece, .•

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFIRECE

A Enciclopédia em Lages e S. Joaquim
Coletor Federal, Aristides A
fonso Ribeiro Bàthke - A

grimensor, Paulo Bathke FO"
CeI. Antônio Palma, Rubem
Furtado - Advogado, Joa

quim Dutra - Fazendeiro
dr. Ernani Palma Ribeiro _:
Advogado, Gregório Cruz,
José Jaime Vieira Rodrigues
- Estatística, Romulo Bor

ges, Luiz Gonzaga Carvalho
- Estação Meteorologica, Re
nato Araújo Goes - seere
tário do Prefeito, Germano
de Raro Hugen - Funcioná
rio público, Sebastião da
Cunha Matos - de Urupema,
dr. Tiago Fioravante de Ma
tos - Advogado, Manoel Al
ves Guimarães - Fazendeiro
de São João ele Pelotas, Gas
parino Dutra, Afonso César
Machado - em Bom Jardim.
Um banquete de 40 talhe

res serviu de almôco após os

trabalhos, falando ligeira
mente o dr, Juiz de Direito
e o Coronel Antônio Palma.

,_.,A.....,�.�_. __ . '- . __�" .. ",

(JORGE CHEREM)
xxx

Em 1.500, apesar de tôdas as crendices sôbre os ma

res, Cabral descobre o Brasil. Alegam uns, que os lusos

já conheciam êstes "brasis". Outros, que constituiu mero

acaso. Desconhecemos o ponto de vista dos amigos ínti
mos do intrépido navegador. Ao chegar à terra de Santa

Cruz, Pedro Alvarez Cabral entrou logo em contacto
com o indígena, Conta-se um fato, que as línguas feri
nas confirmam.

Observando o nativo, Cabral, com aquele tino comer-

cíal tão característico, gritou ao seu lugar- tenente :

"Eta terra boa para uma alfaiataria".
Ao que o lugar-tenente respondeu:
"Fale baixinho, Almirante, Cuidado com a con

corrência",
O jornalista Pera Vaz de Caminha (não era dos

"'Diários Associados") não mencionou êsse acontecimen
to. Talvez o fizesse como matéria paga, ..

xxx

Estamos no 2° Império, corrt a figura austera de Pe

-dor II, Crescia o movimento contra o regime monárquico.
A pressão arterial dc Sua Majestade já não correspon
dia aos bons preceitos médicos. Pedro aproveitava as

madrugadas para fazer poesias no Paço, Nas ruas co

[mentava-se um fato, que punha em cheque o vigor impe
rial. Era dia de audiência: Sua Majestad-e atendia des

pacho coletivo com os ministros. Mas, lá pelas tantas,
adormeceu,

.

O GeJ:eral Osório, sentindo o embaraço da situação,
deIXOU 'cair sua espada ao solo, com tal estrondo que
Pedro II acordou sobressaltado e disse:

"General certamente no Paraguai sua espada
não caia assim. , .

.. "Absolutamente, Majestade, respondeu Osório, mes

mo porque na guerra do Paraguai não se dormia",
Uns e outros aproveitaram-se do acontecimento para

p�'ocl�mar que o Império cochilava, como se o Imperador
nao tivesse o sagrado direito de tirar uma soneca. . '.

xxx

EMíLIO DE MENEZES
Paranaense, poeta satírico e fabuloso boêmio, de

uma' roda que se tornou célebre na Confeitada . Colom
bo, do' Rio,

' ..� Certa vez, Emílio almoçava na residên'cia de uma

senhora da alta roda social carioca,
A senhora - Emílio, que talo nosso almoço
Emilio - Ah, minha senhora: se o vinho fosse tão

velho quanto a galinha; se a sopa estivesse tão quente
como o vinho e se a galinha fosse tão gorda como a dona
da casa, estaria ótimo.

xxx

De outra feita, Emílio passa deante de um sacerdote
e o cumprimenta:

"Bom dia, re�erendo. Usando bengala?
"Perdão Emílio, isto é HJl1 guarda-chuva .. ,

"Reverendo, o que é um guar-chuva senão uma ben-
gala de batina"?

Caminhão

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

maisA Bahia quer

CLUB� D6Z� D� AGOSTO

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, _sala de jantar, copa, tres quartos, casinha 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 construida, ainda nãó

habitada; com uma sala de estar de 3x6, dois
'

amplos
quartos casinha e instalações sanitarias, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros,
Preço 180.000,00 - parte financiada.

Um MTeno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fund03. Otimo local para constru

ção, _ !. I q �h� I

Preço 280.000,00 - parte financiada.
� -"-' - - AC

,

Diversos lotes na Ru� Moura, em Barreiros, Em

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras.'
Diversos lotes na Praia de Cam'boriu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio dei Lisbva,

com otima praia.
. Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

10 andar - E:.Meito - Em frente ao Cine Gloria.
'Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

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

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

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

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na, cidade de Londrina-Para

na cada lote Cr$ 45.000,00
_-_......._--.._.....1, Compra-se ,casa. no streita, .até Cr$ lQO,üOO"QO,

ene�gia ..de Paulo Afanso
RIO, 2 (V. A.) - A Bahia no segumte telegrama pro- pode entregar-lhe vime mil.

apresenta um contraste do cedente de Salvador. Ao invés de aproveitar o for

que é e do que deveria ser. "A Bahia está sendo pre- necimento hidro-elétrico a

Possuindo petróleo em abun- [udicada na distribuição de concessíonaría' mantém suas

dancia, não participa da sua energia de Paulo Afonso. A usinas que consomem oleo

exploração. Sua rica força Companhia de Energia Elé- combustível recebendo tam
hidraulica está sendo ludi- -= não está adquirindo o'"'bém energia de Ootegtpe a

bríada, segundo se verifica suprímento que se esperavalque é movida à gás. Receia-

re�ebes�e, co�prando apenas' se que os prejuizos acabem
dOIS mJl e qumhentos kilo- .:tfetando a estabilidade da
wats, qU::1.nelo Paulo Afonsoquela grande empresa",

veíro Amorim. "

PROGRAMA DO 1\>111:S DE MARÇO

PIA 5 - SÁBADO _:_ CONCERTO DE ACORDEON
PELOS ALUNOS DA ACADEMIA DE ACORDEON
"SANTA CECILIA", SOB A DIREÇÃO DO PROFESSOR
MACIEL, ÁS 20 HORAS,

CONVITES EXTENSIVOS ÀS FAMILIAS DOS
GONCERTISTAS.

'

I
DIA 12 - SÁBA'DO - JURI SIMULADO SOB A

ORIENTAÇÃO DE ALUNOS QUARTANISTAS DA
FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA.

DIA 19 - SÁBA'DO - PRIMEIRA EXPOSICÃO DE
DECORADORES AMADORES DE FLORIANÔPOLIS
çma DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

'

- VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL
DOCES, E SALGADINHOS.

'

DIA 27 - DOMINGO - 'EXCURSÃO MARITIMA
COM VISITAÇÃO ÀS ILHAS DA BAIA NORTE, ."

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI
NEMA, COM FILMES SELECIONADOS ÁS 1945
HORAS.

' ,

CONCURSO PARA PROFESSOR DO

ENSINO INDUSTRIAL

-0-

São joaguim recebeu festi

vamente o Almirante Car

neiro, com alto-falante, mú ..

síca, grande movimento po

pular.
A reunião no Clube Astréa,

é:ompletamente lotado, teve a

mesa organizada com os

prmcípaís representantes dos

\poderes estaduais e munici

pais e ela sociedade.
O dr. Ernani Palma Ribei

ro leu brilhante discurso em

nome do município e o Pre

sidente da Associação Bene

ficiente Bento Cavalheiro,
Jaime Rodrigues foi muito a

plaudido com a sua oração,
desenvolvendo o tema "A

Colaboração". Usaram ainda

da palavra o Juiz. de Direito

dr, Sálvio Cunha, o Prefeito

Municipal Ismael Nunes e o

vigário Padre João B. Vieceli

Também foram animados
os debates fl,PÓS a palestra elo

Almirante Carneiro, e sem

fazer relação das principais
personalidades presentes, da
mos a composição da Comis

são Organizadora, resolvida
no momento:
Prefeito Ismael Nunes, Pe,

Vigário João Batista Vieceli,
Fulvio Fel'reira - Presidente
ela Associação Rural, Rercilio
Vieira - Historiador, João

Araújo Lima - (D. de Ca

xias), Wilson A. Goss - Di

retor do Grupo Escolar Prof.

Manoel Cruz, Cesar Marto

rano - Presidente da Câma

ra, Lauvir Barcelos - Adj.
de promotor, Teófilo Matos -

fIàId, ...181

fl1l8 [lEOSOTlBO
(In.VIII Á)

�.,.�,NP. TONtQ()

I a s

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-

a
Duas sala,s a Rua Fer

nando Machado 12, para es

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

.. ,��:

Sociedade Carnavalesca'
((T�eneííles do Diabo))

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores sócios para se re_unirem

�m assembléia geral ordinária, no di(l 6 ,de Março de

1955, às nove e trinta horas, na sede social do Clube 15

de Outubro, a rua Alvaro de Carvalho afim de delibera-

rem sôbre o seguinte.'
.'

ORDEM DO DIA
1° - Prestação de contas
,20 - Eleição' da nova Diretor·ia
3° - Assunto Diversos

Agapito Velloso

SeÇ.l'.,.et�rio Geral

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Março de 1955
________.� � . � .........i.:.�_._._.____�_.: _

o ESTADO

o Olube Doze d
I >,

�

I

Agosto
� �.,; Inaugura sua Temporada de Quaresma

BRILHANTE APRESENTAÇÃO DA "ACADEMIA I Também participará da noitada de arte um simpátí- 1. PARTE:
DE ACCYRDEON "SANTA CECILIA", POR ESPECIAL co e afinado grupo de jovens musicistas da visinha cída- 1. Sôbre as Ondas (valsa) por todos os alunos
'DEFERENCIA DE SEU DIGNO . DIRETOR - PROF. ('de de São José, cujo sucesso no programa .realizado na 2. Pretenda (Fox) por todos os alunos
ALDO MACIEL - E DA EQUIPE DE TALENTOSOS 'Rádio Diário da Manhã, em homenagem ao aniversário 3. Sob o céu de Paris (Valsa) Tânia Fialho
ALUNOS DAQUELE EDUCANDÁRIO. PARA A FES- tio govêrno Irineu Bornhausen, ficou patenteado de ma- 4. Quando danço com você (Fox) por todos os alunos
TA SOCIAL ESTÃO CONVIDADAS, TAMBÉM, AS neira indiscutível. Trata-se de "VILMA e SEU CONJUN- 2. PARTE:

.

FAMíLIAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES. UM PRO- TO", que, certamente, após a quaresma, animarão as Apresentação de "Vilma e Seu Conjunto"
GRAMA MUITO BEM ESCOLHIDO, COM MúSICAS noites de quinta-feira, no Clube Doze, para a concretiza- 1. Amore (valsa) com refrão vocal
AGRADÁVEIS E DE PERFEITA EXECUÇÃO. SÁBA- ,ção do projeto que se refere às reuniões chamadas 2. La Cucaracha (rumba)

DO, DIA 5 DO CORRENTE, AS 20 HORAS "'ENSAIO DE DANÇA". 3. Sabiá,' Sabiá (toada)
Inicia o Clube Doze de Agôsto, mal saído do seu vi- I .

4. Vaya com Dios (Bolero) com refrão vocal
torioso carnaval, a programação do mês de, março, que l Os jovens que participarão do concerto são os se- 3. PARTE:
corresponde, em parte, as atividades sociais da qua-

I
guintes: AMÉLIA TEIXEIRA, ANA JúLIA FONTES, 1. Contigo (Bolero) por Maciel, Nancy, Miguel, Ivan

resma. i MARIA TERESA MOURA FERRO, NANCY SALOMÉ, e Maria Teresa
O Professor Aldo Maciel, com sua equipe de briosos NIZIA MARIA VIEIRA, STELA SOUZA, TÂNIA FIA- 2. Noches del Paraguay (música típica) por

alunos abrirá, da maneira mais auspiciosa, essa tem- LHO, V_ERA TEIXEIRA, ARI SELL, IVAN GONÇAL- ciel e Miguel
'porada. i'VES MIGUEL CAVALCANT'I FILHO, RONALDO 3. Boiadeiro (Toada) por Maciel e Miguel

Teremos, pois, em a noite de sábado, dia 5, com íní- POLLI, SERGIO BERBER, TASSO CARIONI. I 4. Não Voltarei (samba) por todos os alunos CAuto-
cio às 20 horas, a primeira apresentação à nossa socie-: DO conjunto de Vilma, destacamos: VILMA GER- ria de Aldo Maciel)

,

'

dade, no corrente ano, da "ACADEMIA DE ACORDEON LACH, ALDO MACIEL, OSNI FILOMENO, LUIZ EN- Para' o grandioso concerto, além dos associados, es-

SANTA CECíLIA", o mais notável estabelecimento de ,RIQUE, EDU 'DOMINGUES, TUCA e CARMELITA. tão convidadas as famílias dos alunos da Academia e dos
ensino musical do Estado de Santa Catarina. r Será executado o programa seguinte: participantes de "Vilrría e seu Conjunto",

e

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fez do Irabalho um lema

e �e sua vi�a um altar �e tra�al�o- SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO

Somos cooperadores com Deus. (I Cor. 3:4). Ler I '. I
Cor. 3:6-11.

S. PAULO (BJI) O sr, e 223 vagões para seu trans- 83 anos de idade, sua obra
Mario Di Pierre, diretor da porte ferroviario, além de I

e seus empreendimentos ai
Que palavras .Impressionantes : cooperadores com

F d
-

d I dú trt uma frota de navios e 900 I esta-o, a completar na pere-Deus! Cristo veio, o servo universal do 'grande lar, o
e eraçao . as n us rias '"

do Estado de São Paulo veículos motorizados. Man- nidade de seu espirito, umamundo. O moto de sua vida foi: "Meu Pai trabalha até
quando da inauguração do

I
tem representantes em qua- exístencia dedicada, ao tra

agora, e eu trabalho também". E, pouco antes de voltar
busto, na FIESP-CIESP, de si todas as capitais da Ame- balho, sob o clima da bon

ao lar paterno, disse aos seus discípulos: "Assim como
Francisco Matarazzo, o pio- rica do Norte e do Sul, bem dade, da firmeza de dicí-

o Pai me enviou, eu vos envio a vós", para serdes obrei- I' neiro da indústria e funda- como nas grandes cidade sões, de honestidade e de
ros, cooperadores, fazedores.

'

dor do Centro, das Indús-' européias. confiança nos destinos da todas as horas, pois que jáO campo é vasto. "Deus amou o mundo". Isto inclue
trias, pronunciou a seguín- Pátria por que trabalhou, o temos o nossos coraçõesBoston tanto quanto o Berlim; Atenas, como Atlanta; To- O HOMEMte oração: viveu e sonhou, e que foi para todos os tempos.ledo como Toquio, Changai como Chicago; Los Angeles Todo esse potencial ad-"Ao ensejo da inaugura- o Brasil. Está, portanto, o E para que possamos en-

como 'Lenirrigrado. miravel veiu de um homem
A necessI'dade'

-

d Mil
- ção, nesta Casa, do busto ' CO'I1·de Francisco Matarazzo, cerrar nossas palavras, que-e tão gran e como o campo. 1 hoes d G a d F

.

c M t cujos dotes de espírito e
t d

tã 1 d "P'
.

d "A
o r n e rancis o a a- - tanto quan o os gran es Temos evocar o brazão sob

es ao c aman o: assa a ... e aju a-nos. s palavras raz o
. . d' valor pessoal servem de

brasileiros de todos os tem-
.

di Ihd C·
. , . -

�z ,plOnell;_O, e nossas '
• cUJos Izeres se agasa ou,e rísto soam em todos os OUVIdos crístãos : "Ide por

I
. .' exemplo para quantos pre-

I. .. riquezas econom icas e um i pos na galeria dos nossos sempre e 'no florescimentotodo o mundo, e pregai o evangelho a tôda a críatura/; d t
.

t d d I tendem de trabalho e da' 1'· lt S id
S d

' os cons ru ores ' o gran e t , • g onosos vu os. ua VI a maravilhoso de sua vida e
e to os nos nos tornarmos cooperadores, esta grande .

f tureí é 'personalIdade, as rrquezas , b' Sua obra uma
'

. ,-

"paTque
manu a ureiro que. ... e sua ora. • do espirita, a essencia donecessidade sera sanada. h

.

id d b tmprescíndíveia ao bem co- 'h' t .

d f' t d 1C
.

. oj e a nossa CI a e, ca e- . . IS erra e so rimen o, e seu traba: ho e a gloria do.risto conta conosco, com todos, desde os mais mo-
nos enaltecer com

.

ti
mum e' ao beneficio de to-

t id d d dif ica ão seus destinos: "FIDES, HO-
ços até os mais velh�s. Quando tinha doze anos ftle dís-

a 'a'l f'
o JUS ldça" dos. A "Sociedade Anôní- denabcIl a, e,·, e be

1 1 ç ,

,,_. "
c exponenci igura a- . e e eza, uma o ra que se NOR E LABOR". Fé honra

se: Nao sabeis que eu devia estar CUIdando dos negó- I' li
,. ma Indústrias Reunidas

terá t
'

d b'.

d P .? "C'
.

t
"

d
que e que, como os erois man era a raves os secu- e tra alho, trindade de pa-CIOS o meu ai : rIS o espera quo e amemos o mun o, intarigiveis na sua magnítu-

Francisco Matarazzo" é
los.ft lavras sob cuja inspiraçãoque le amou a ponto de dar-se a SI mesmo. Que estamos de e nobreza f d t b um imenso parque fabril, E t h

,.

d do ? ' ez o ra a- . s a omenagem, e pOIS, poz Francisco Matarazzo, a
, an O. lho um lêma de vida e fez

constituido por aproxima-
uma homenagem justa o nobreza de seus sonhos e a

O R A ç Ã O damente 50 fábricas e com-
sua vida um altar de tra- que bem traduz ,o nosso pen- pureza de seus ideais de
balho. putando uma produção ...:di- samento e a nossa admira- servir a humanidade enle-

O preito que hoje rende- versificada, que comprende �,ão pelo grande índustrl- vado nos dogmas do cristia
artigos. sanitários e de ce-

mos ao 'primeiro presidente al que, por seu amor à nos- I nismos e nas lições de
do Centro das Indústrias do râmica, banhas e óleos, pa-

sa terra, soube tornar-se Deus".
Estado de São Paulo e um

pel e papelão, produtos de

dos seus fundadores, é pro-
milho e de farinha, açúcar

va inelutavel da compreen-
e pregos, giz e serrarias,

são que nos ilumina o espírí- frigorificos, essências di

to face a um nome que brilha versas, oficinas mecânicas

na' constelação de nossas
têm contríbuido largamen
tê"para a nossa economia deatividades industriais e que

póde ser colocado entre a-
divisas e consequente enri

. queles que sempre se bate- quecimento dei nossas ba
ses economicas,ram pela emáncipação eco-

nômica do Brasil e por seu
Mas quem era esse ho

maior progresso como país
mem cuja inteligência e

de civilização e cultura. energia foram capazes de '

constituir uma organização I'EXEMPLO manufatureira de tão alto
Na galeria de nossos pórte? Quem foi esse espí-

grandes homens enxerga- .rito indômito e invencivel?
6°. - Das 17, 45 ás 18 horas - Riachuelo x União ---- mos a figura de Francisco Apenas um homem que

Juiz Arí Silveira auxiliares Waldir Cunha: 'e Ari Gil. Matarazzo, cuja memoria aportou terras do Brasil em
constitui, para nós homens 1881, depois de uma viagem

, de indústria, um exemplo de 70 dias e cujo final fôra
dignificante de fé no tra- completamente para os seus

70. - Das 8 ás 8,30 horas - Atlântida x Balneário balho e de amor às lides de sonhos ideais. J
- Juiz Ari Silveira e auxiliares Waldir Cunha e Dag- todo o dia, sem esmoreci- Nasceu Francisco Mata- ,
mar Corrêa. �, mento e ·com energia. Nele razzo numa romântica e !in- I!

8° - Das 8,45 ás 9,15 horas. - Itaguaçú x taubaté) podemos ver a sentença de da cidade do golfo de Sa- I,
- Juiz Walmor Gil e auxiliares Altanliro Silveira e F'I Disraeli: Jerno, chama·da Castellaba
Ganzo. "Os grandes homens não te, a cêrca de 180 quilóme-

9°. Das 9,30 ás 10 horas - Florianópolis x Santos são apenas os que se fa- tros do Sul doe Napoles. Des-
Dumont - Jui� Dagmar Corrêa e auxiliares Ari Silveira, zem, mas os que realizam cendente de familia de alta
e José Estevão. além de sí proprios". Fran- linhagem, por tradição e

10°. Das 10,15 ás 10,45 horas. - OSwaldo Cruz x cisco Ma,tarazzo não se tor- formação de carater, o jo
Santa Cecília do r4 - Juiz Braulio Silveira e auxiliares nou apenas um grande in- vem Francisco Matarazzo ao

Walmor Gil e F. Ganzo. dustl;iàl, porem abriu cam- chegar à terra que escolhe-
11o' :Qas 11 ás 11,30 horas':_ Palmeiras x Estrela po para que os outros in- ria como sua nova Patria e

Azul - Juiz José R. lPstevão e .auxiliares Ari Silveira e dustriais se fizessem, ilimi- de seus 'herdeiros, trouvera
B. Silvera., tando a sua obra e o seu já o espirito de energia cria-

12°. - Das 13 ás 13,30 horas - Avante � Botafogo genio. Hoje o seu potencial dorà e de fé no futuro, que
- Juiz Altamiro Silveira e auxiliares Waldir Cunha e F. se resume em uma poderosa são as virtudes dos"espiri
Ganzo. fôrça que se sintetisa numa tos' predestinados à con-

13. - Das 13,45 ás 14 15 horas - Vasco Catarinen- organização que congrega' quista ,dos seus proprios
se x Correios e Telegrafos - Juiz Waldir Cunha e auxi- 28.500 operários, 2.700 fun- destinos. Das lições .de seu

liares José R. Estevão e Arí Gil. cionários, 1.000 técnicos, pai, o velho Constabile Ma-
14° - Das 14,30 as 15 horas - Western X Terres- com u,ma fôrça motriz 'de tarazzo, recebeu Francisco

tre - Juiz Ari Gil e auxiliares Walmor Gil e Waldir Cu- 100 mil HP, ·com o consumo- l\htarazzo, o exemplo de que/ .

nha. de 12 milhões de quilowats- o trabalho incançavel e a

150• Das 15,15 ás 15,45 horas - Juca ,do Loi.ge x hora. A' superficie de suas persenverança na refréga
Combatentes do Fogo - Juiz José R. Estevão e.auxilia- caldeiras é de 18 mil me- pelo futuro, concretizem os

res Altamiro Silveira e Walmor Gil.
�

tros quadrados _e a matéria: fundamentos básicos da ri-
16° Das 16 ás 16,30 horas - D.O.P. x Santa Cecília p.:_ima e mel'ca<i,orias trans- queza bem �onstruida e das

da P.M. - Juiz Waldir Cunha e auxiliares Ari Gil e F.I! portadas em caminhões pro- I ntividades sempre reCom-
Ganzo. ,I prios atingem anualmente a pensadas.

°
."

' ..Das. 16" 45 � �8 h0t:as,__ Escola �At}�;Üiç.+;t,,!., 3,�? , milh.ões .

de q,uJlos, p.os- A OBRA
"

e, aUXIlIares S.' e. B. , S '

"

.. ,su,lndo all1,dét 1Q lqcomotivas em 1937, com.

um bom brasileiro, sem dei
xar de ser um .italiano dos
melhores. Com este preito
acendemos uma vela _de re

conhecimen to, diante do
grande vulto de Francisco
Matarazzo, colocando-se a

frente de nossos olhos em

,,<+...,....,.,,"-=·�Sit�
Ó tu grande amante da numanídade ajuda-nos a

amar, a viver e a trabalhar para que todos em tôda a

parte venham a amar-te também. Ajuda-nos a servil' a
presente geração com tôdas as fôrças sob nosso coman

do, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

1\ menos 'que nos dediquemos a Deus, não poderemos
fazer a sua vontade.

.

�LMER ,ELLSWORTH HELMS (Califórnia)

Festival do
Unidos do 14

Do.mingo. - dia 6

CENTRO EXCURS!ONISTA "ARNOlDO R�ULlNO"
-�!.OfuiBJ.Q�

FUNDADO EM 16-9�54

JOVEM CATA8INEI�$r:: l
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE COt\lI"li.':':CER A

TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA T(q,çPO, EN-

CO A CAIXA POSTAL

FARMACIA DE PLANTA0

CINE SÃO JOSE'
As 3 - 8 horas.
Rex Reasen

Douglas em:

O DEUS DA MQRTE
No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 10 anos.

Diana

DI_iii
As 5 - 8 horas.
Maureen O Hara - Char

Ma- ,les Laughton em:

10 CORCUNDA DE NOTRE
DAME

No Programa:
Bandeirantes na Tela.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.
.

O PRIMEIRO FILME Sã
BRE EDUCAÇÃO SEXUAL
AMANHÃ SEREI MULHER
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 18 anos.

As 8 horas.
EM ULTIMAS EXIBl

çÃO
Pítuca - Anselmo 'Duarte

- Ilka Soares - Violeta
Ferraz em:

CARNAVAL EM MARTE
No Programa :

Noticiario Universal. J01'.
Preços: 7,00 - 3,50.
-Imp, até 14 anos;

-As 8 Hs.-
A GRANDE PRODUÇÃO

DE ROBERT ROSSELLINI
ALEMANHA ANO ZERO
No Pzograma :

Vida Carioca. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 18 anos.

As 8 horas.

lã) Ligação Norte Sul. '

Nac. N°. 27.
2°) VINGANÇA QUE SE

DESVANECE Com: Wayne
Morris
3° TERRA DOS MEUS

SONHOS Com: LLoyd Cor
rigan
4°) DICK TRACY, O DE

TETIVE 1/2 Eps.
'

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

i Vende-se
Vasas e Terras
Vende-se um terreno. com

65 metros de frente por
570 de fundos, situado. no
Bairro N. S. das Neves, pro
ximo ao Estádio do Figuei
\l'ense, proprio para lotea
mento, com ruas já inicia-

.
das. Facilita-se o pagamen
to. 3 casas novas, pintadas.
a oleo sitas na rua Papan
duva á Cr$ 22.000,00 cada
uma. Lotes de terras desde
Cr$ 10.000,00. Tratar cóm o

senhor Aristiliano Abreu
Netto á Avenida Mauró Ra
mos, numero 4, das 17 ho- .

ras em diante.
--------�-'---

VENDE-SE
,M1i:S DE MARÇO

5 Sábado (tarde) - Farmácia sto.
, Felipe Schmidt 43.

6 Domingo - Farm. sto. Antonio
Schmidt 43.

12 Sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense _ Rua
e tratar no

------------�--------

Vende�se na ci.dade de
.Toinville o conceituado e

bem afreguezado Bar e Res
taurante' Colon, sito a Rua
Jacó Richelen n'.o 12 - Ver

Local.

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 DQl�lingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano. Casal sem filhos precisa
26 Sábac:o (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con- alugar casa no CAlntro.

§9.lJ::gür_Q Mªt;r_a.�_"""",_"" __".p.....Infor.maç,ões. para Cai�a._......"._...
27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra. 461.'

".

Antônio - Rua

II I Rua Felipe

c SA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO 7Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Março de 1955

café
NOVA IORQUE, 2 (U. P.), Comissão,Federal do Comér

- Acentuadas e subi tas flu- cio, de criar dois novos con

tacões se registraram, esta tratos a termo para o café

manhã, nas rápidas transa- destinado a substituir o a

ções para entregas futuras de tual contrato "S", foi rece

café Santos "S". biela favoràvelmente nos

Depois de precipitar-se em meios americanos interessa
baixa de um centavo e um dos.
quarto por libra, o mercado De uma maneira geral, essa
reagiu, ganhando o limite de :lecisão é considerada como

dois centavos por libra. Je natureza a contribuir pa-
Ao meio-dia se havia, re- ra o fortalecimento da esta

gistrado uma alta média, li- bilidade das cotações do ca

quída, de 75 a 200 pontos, fé.
com vendas de 213 contra- "Essa decisão é um enca-

tos. minhamento na boa direção.
Os corretores afirmavam Achamos que é bom ampliar

que o ocorrido refletia opera- as bases das transações na

ções de cobertura realizadas Bolsa dos Cafés" - decla

por ínterêsses espetaculares, rou, entre outras causas, o sr.

por motivos técnicos, assim Albert Ehlers, presidente de

como as compras estimula- uma sociedade de prepara
das pelas informações brasí- ção do café;
leiras, negando o rumor de Um outro porta-voz da

que o ministro da Fazenda mesma indústria, o sr. Jero

do Brasil, EugêniO Gudin, ti- me Newman, vice-presidente
nha o propósito de renun- da "Joseph Martinoson and

ciar. Co. Inc.", declarou, de seu

DOI8 NOVOS TIPOS lado, que a criação dos dois

DE CONTRATOS novos contratos "impedirá
Nova Iorque, 2 (U. P.) qualquer país estrangeiro de

A decisão da BÕlsa novaíor- fazer pressão, a fim de obter

quina ,dOS Cafés e do Açúcar, I preços mais elevados, Iímí
tomada de acôrdo com a tando suas ofertas".

Caixa Postal, 435
End. TelegráfiCO:

Sandrade e Transpolis

ECITA�

lugar ignorado,
dos interessados

bem como

desconhe-
cidos e incertos; e do repre
sentante do domínio da
União, por precatória em

Florianópolis e do Repre
sentante do Ministério PÚ
blico nesta Cidade, afim de
contestarem a presente ação
no prazo de dez dias, de
conformidade com o dispos
to no artigo 455 do Código
de Processo' Civil, devendo
ser, afinal, reconhecido o

domínio dos suplicantes so

bre o referido imóvel, cuja
sentença lhes servirá de tí
tulo para a inscrição no Re
gistro Geral de Imóveis. Dá-
'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
lia-se: - Tijucas, 28 de
Janeiro de 1955. PP. (as)
João Bayer Filho. 28-1-55.
Em dita petição foi exara
do o seguin te despacho: -"
A., como pedem. Tijucas,
3-2-55. (as) Clovis Ayres
Gama - Juiz de Direito,
"Feita a justificação, foi
exarado o seguinte despa�

SobeExpresso florianópolis LIda.
� Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E, SÃO PAULO,

FILIAL: CURITIBA

JUIZO DE DIREITO DA cho : .:» Façam-se as Cita-
I

- COMARCA DE TIJUCAS. ções requeridas na inicial.
,

Tijucas, 11-2-1955. (as) Clo-
I

Edital de citação de ínte- vis Ayres Gama." E para I
ressados ausentes, incertos que chegue ao conhecimen
e desconhecidos, com o pra- to dos interessados e nin-

zo de trinta dias guem possa alegar ígnorân-
O Doutor Clovis Ayres cia, mandou expedir o pre

Gama, Juiz de Direito da sente ed'ital que será afi
Comarca de Tijucas, do Es- xado na sede dêste Juizo,
tado de Santa Catarina, na no lugar. do costume, e, MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
forma da lei, etc... por copia publicado uma

FAZ SABER a todos (1) vês no Diário Oficial do
quantos interessar o pre- Estado e três veses no [or
sente edital de citação, nal "O ESTADO", de Flo
com o prazo de trinta dias, rianópolis. Dado e passado
virem ou dele conhecimen- nesta cidade de Tijucas,
to tiverem que por parte aos doze dias do mês de fe
de Claudio Francisco de vereiro do ano de mil nove
Campos e s /mulher, lhe foi centos e cincoenta e cinco.
dirigida a petição do teor Eu, (as) Gercy dos Anjos,
seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Escrivão, o datilografei,
Juiz de Direito da Comarca. conferi e subscrevi. -(as)
Claudio Francisco de Cam- Clovis Ayres Gama - Juiz

._--,

pos e sua mulher Olindina de Direito. Está conforme o

Campos, naturais dêste Es- original afixado na sede
tado, o primeiro comercian- dêste Juizo, no lugar do
te e a segunda de profis- costume, sobre o qual me

�!�i���aé�!�Ca'n�es;i�e:;:sd: retO�:� ��d;l�.féÓ, Escrivão: O vulcão Poulen8, de Rawai, entrou um erDP�ão
Itajaí, dêste Estado, 'que- Gercy dos Anjos I HONOLULU, 2 (D. P). - 24 horas, ocorreu na cratera vel a muitos quilômetros de

rem mover a presente ação' Um vulcão situado no extre- do Puulena, a uns 48 kms, ao distância. O diretor de uma

de usucapião em que ex- mo leste da ilha de Hawai, sudeste de Hilo, a cidade escola do povoado ele Kapo-
põem a requerem a V. Excia. inativo há uns 55 anos, en- principal ela ilha. ho declarou que a erupção
o seguinte: ---: 10 Os supli- C' AS'A trou, dia 28, em erupção. Os habitantes ela aldeia de ocorreu em terras de pro-

cantes são posseiros de um Suas torrentes de lavas, cor- Opihikao, sobre a costa, de- 'p'riedade ele um engenho de

terreno situado na Vila de rendo para o mar obrigaram clararam que tinham ouvido açucaro I
-------------------------

Itapema, desta Comarca, Casal sem filhos precisa a fugir de 30 a 40 famílias. rumores subterraneos e o da; Kapoho fica na extremidade

com duzentos metros de alugar casa no centro. A erupção, numa região on- derrubada de arvores, perto mais oriental de Hawaí, Gor

frentes que fazem na cha- Informações para Caixa de se verificaram pequenos de uma hora antes de ter en- don Mac Donald, elo Observa-

pada do morro e fundos Postal' 461. "tremores ele terra nas ultimas trado em erupção o vulcão, torio sismologico ele Hawai,

que se acharem até terras às 8,10 ela manhã. Foi visto se transferiu imeelitamente

de marinha no costão de um clarão vermelho e sen- para o teatro elos aconteci-

t d tiu-se um forte cheiro de en- mentos, situado a mais ele

�?tJ::l�e;����d:�':::���l��� Casa "Eureka" ��:��t�I�et�u�a� ���i:O�COl� �!r�I��ail�:�ee!a�����l�:,c�'�;
te em ditas de Ruth Edith reu a erupção, famoso por é vulcão ativo. O Observato

suas areias negras, na praia rio de Barbers Point e o De-Winkler. 20 O dito imóvel
de Kalapanas, está coberto partamento o'eoclésico dafoi adquirido, pelos supl i- ,

t-

I
ele lavas e pedregulhos car- ilha, em Oahu, anele está si-

cantes, de Sabína : Maria -

bonJ'zaclos' t d ICT 1 1em consequencia ua a Clono u u, informaramTrindade, conforme escrí- Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores da atividade vulcaníca de al- que seus instrumentos não
tura pública inclusa, cuja Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço, guns anos, A erupção formou haviam registrado sismo al-
posse datava de mais de Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc. uma coluna de fumaça vísí- gum.
trinta e cinco anos, e até a Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca j(F:if.,-f1�..�i1illj'�!ltil.1 j:'t I�' p:.c-r, ,,,:,

. -r- '.-,

os 'quais comparecerão In de- Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
:presente data tanto a re- Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força
:ferida vendedora como os Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma-
suplicantes sempre a man- do na Europa
tiveram pacificamente e

sem interrupção ou oposi
ção de outrem; e .com,o. âní-,
mus de donos. 30 Em vista
do exposto querem, pois, os

suplicantes regularizar a

sua posse' sobre o referido
imóvel, de conformidade
com o disposto nos artigos
550 e 552 do Código Civil.
e para o dito fim requerem
a designação do dia, lugar e

hora para a necessária jus
tificação exigida pelo arti

go 455 do Código de Pro
cesso Civil, na qual deverão
ser ouvidas as testemunhas
João Francisco Pio e João
Marciano da Silva, o pri
meiro comerciante e o se

gundo lavrador, residentes
e domiciliados em Itapema,
pendentemente de citação.
Requerem mais que, depois
da justificação, seja feita
a citação dos confrontantes
do imóvel por edital de trIn-'
ta dias, por soe acharem êles
ausentes desta Comarca em

o

COM VIAGENS DIRgTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULO
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - TerrE�o

Deposito:
Rua Con�lheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

Visconde do RIo Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666;76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráfic�
Santidra e Transpol1s

São Paulo - capital - SP.

Endereço TelegráfiCO:
Sandrade e 'Í'ranspolis

-0-

(Agência no Rio de Janeli'o e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes �inas Gerais SIA.)

Inativo ha 55 anos...

Vende-se
Vasas e Terras
Vende-se um terreno com

65 metros de frente por
570' de fundos, situado no

Bairro N. S. das Neves, pro
ximo ao Estádio do Figuei
rense, proprio para lotea

mento, com ruas já inicia
das. Facilita-se o pagamen
to. 3 casas novas, pintadas
a oleo sitas na rua Papan

esgoto e duva á Cr$ 22.000.,00 cada
uma. Lotes de terras desde

parte da rua já Cr$ 10.000,00. Tratar com o

senhor Aristiliano Abreu
Netto á Avenida Mauro Ra

á R. Trajano N. 49 mos, numero 4, das 17 ho
ras em diante.

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

FARMACIA DE PLANTÃO
MtS DE MARÇO

5 Sábado (tarde) - .Farmácia sto.
Felipe Schmidt 43.

6 Domingo - Farm. sto. Antonio
Schmidt 43:

Antônio - Rua

Rua

12 Sábado (tarde) - Farmácia Oatarinense - 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 E�perança - Rua Con

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

•

• Com êste v�lol" V. S.
• Ab�il"ê. uma. ContA que

lhe ..e"de"';' jurO com

pe"s�ol", e

leva�Á p6�a sue. roesidên-

,
eie, um lindo e útil presente:

um BEL/S$/MO C!OFREde 14CO C!ROMADO.

AP...ocut"� hoje" NOVO

NCO GRICOLA
.... f'I.ORIANÓ� c7�r!t�! �TA�"��"'<.\' - •••

_ .. -
--

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

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,
sala de jantar, grande casinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes 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.

Confortavel casa para caseiro recen-constl'uida.
Chacara toda plantada -e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada,
luz.

Ver à rua .GetúUo Vargas n. 194,
ealçada� f

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

nesta Cap'ital.

Felipe

Gratifica-se à pessõa que a encontrou.
Entender-se, por obséquio, com o seu proprietário Már

elo Paulo Dias, à Rua Esteves Júnior, 47 (Te!. 1.797).

Cinemascope
OS MAIORES FILMES DA HISTÓRIA DO CINEMA, TO
DOS ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERÃO APRE

SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRÓXIMO
MÊS DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU

RAÇÃO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

C I NEM A S,C O P E
DISPENSA O USO DE ÓCULOS ESPECIAIS·

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERItELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MÁQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proximidades do Balneário) na

Ponta do Leal, no ESTREITO.Vende-seCiclislica
Rosa Nelo ,;� i4� !,��";i '�'p;'1�

Uma mesa de Snooker,
marca Cruzeiro com dois
anos de uso, em perfeito es

tado qe conservação e toda
equipada.

P E R-D E USERua 24 de Maio 906 (Es
treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos especializados
em : ,refor�as e consêrtos
de .bicicletas de passeio, cor
rida especial Triciclos, tíco
rida especial Triciclos, toco
ticos, carrinhos 'berços en

fim tudo referente ao ramo

MÁQUINA FOTOGRÁFICA "VOIGTLANDER" (fole)
Desaparecida desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros

Praia Clube.
Ver e tratar em Santo

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

de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es-I
pedais.
Seus mecamcos atendem

�orn presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
bem como maquinários .

Serviços de Solda, Forno-
Vulcanização, Mecânica,
Pintura Raiações ef breve
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
Reembõlso,
À Ciclistica Rosa Neto à

óficina Oficial da Ia Volta
do Atlântico.
Atendemos

6230. '

pelo telefone

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ElEICAO NO TURVO
J

o egrégio Tribunal Regio-
nal Eleitoral procedeu, an

te-ontem, à apuração da 8a.

secção de Turvo, da eleição
para prefeito e vereadores,
realizada a 22 de agosto do

ano último. Essa secção era

a de Timbé e o resultado foi

Waldir Manfredini - 40 e

vereadores: Aliança Soelal
vereadores: Aliança So�ial
Democrática Trabalhista 28
e U.D.N. 38.votos.
Esses resultados não afe

tam o geral, que deu a vitó
ria à oposição, naquele mu-

o seguinte: Para prefeito: mcipio.

n'k!&�I�:;i;fU4�,�i$�1 '�I'ÍwHili;',�! ,:�;:�,'#

Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Março de 1955

NO LEGISLATIVO DA CIDADE
Waldemar Vieira _ Conclu- ra ventilar seus casos pes- - "Em 24 de fevereiro de brilhante na colaboração que

são da rua Dom Joaquim - soais, para suas vinganças 1955. nos presta não só pelo seu

Baldicero Filomeno _ Cal- políticas. Prezado amigo trabalho constante e desin-

çamento da rua Durval Mel- A atitude franca e coraío- CeI. Lopes Vieira: teressado, mas, e principal-
quíades _ Armando Valério sa do dr. Armando Valério de Cordial abraço: mente, pelo seu natural pres-

de Assis _ Contl'a a política Assis desmascarando o sr. Somente hoje, após ponde- tígio nesse grande Estado ir-

pessoal nos trabalhos da Câ- Gercino Silva que, na mesma rar bem os motivos do seu mão.

mara. Câmara, já havia chamado a pedido de renúncia, posso es- Peço-lhe, portanto, a fine-

x x x
' I'Gazeta" até de pasquim crever-Ihe para lamentar o za da sua colaboração, atra-

Mais uma atitude antípa- deixou o líder da UDN em sentido irrevogável a ela em- vés do nosso comum amigo
tíca teve na Câmara Muni- situação insustentável perari- prestado, o que me obriga a- Deputado Pelágio Parigot de

cipal, o vereador Gercino te sua propria bancada, pois ceitá-la bem a contra gosto. Souza, porque a Causa assim

Silva. na votação do requerimento, Ninguém mais do que' eu o merece e os 'altos interesses

Era de esperar que depois que foi rejeitado, o vereador sabe da sua magnífica luta da nacionalidade assim o

do vexame por que passou Liberato Carioni ,tambem da na Presidência do nosso Par- exigem de um patriota de

com sua infeliz iniciativa de UDN, retirou-se do recinto tido e do sentido de lealdade sua estatura moral.

levar para o legislativo um para não votar com seu lí- partidária que sempre em- Q<)nl os meus agradecimen
caso estranho contra o ve- der. prestou à sua fecunda ges- tos por tudo quanto tem reí

reador Antonio Apostolo, não Deveras lamentável que o tão, em benefício de uma to e pelo que, tenho certeza,
voltaria a discutir lá den- sr. Gercino Silva, com sua Causa que já não é nossa, por há de ainda fazer por nos

tro, casos pessoais. longa pratica, ainda não te- pertencer a todo o povo bra- sos ideais, aqui deixo o meu

Lamentavelmente assim nha evoluído em seus meto- sileiro. afetuoso abraço, e o faço com

não aconteceu e dando vaza dos políticos e se deixe do- Tenho, por isso, certeza de a amizade de sempre que de

a seus sentimentos contra o minar por sentimentos per- que o amigo continuará sem- seio continue a nos unir co-

prefeito Osmar Cunha, re- sonalistas. pre o mesmo leal e ríelcom- mo até aqui.

quereu um telegrama de de - Esperamos que esta seja a panheiro, destemido na luta, (Asa.) Adhemar/de Barros".
sagrado pelo fato do gover- sua ultima derrapada no e

nador da Cidade, julgando-se xercício do mandato.

ofendido, ter usado do legíti
mo direito de defender-se
pela Justiça.
Nem ao menos esperou o

líder da UDN que a justiça
se pronunciasse para depois
falar.

Para evitar debates de to

do inuteis e contrarios ás

finalidades da Câmara, o

presidente Armando Valério
de Assis procurou o sr. Ger

cino Silva afim de conseguir
a retirada do requerimento.
Ao mesmo tempo procurou o

sr. Jairo Calado, e este ime

diatamente atendeu o apelo,
dizendo mesmo que não ti

nha qualquer interesse em

que o assunto do processo
contra ele movido pelo pre

feito Osmar Cunha, tivesse
ressonancia na Câmara. Ape
zar de tudo, o sr. Gercino in- Merece aplausos a iniciati

sistiu no seu plano, e isto 0- va do. vereador Waldemar

brigou na sessão de quarta- Vieira requerendo ao prefei
feira, ao dr. Armando Valé- to Osmar Cunha as necessa

rio de Assis, deixar a presí - rias negociações, para conse

dencia para, no plenário, já guir a doação do terreno ne

como vereador, renovar o a- cessario a abertura em todo

. pelo da retirada da proposí- o seu percurso, da rua Dom

ção, fazendo ver que de for- Joaquim que tem seu início
ma alguma convinha ao le- na Praça Getulio Vargas e

gislativo, por questões que deve terminar na Avenida

não lhe diziam respeito, cor- Trompowski, passando pelo
tal' a cordialidade existente terreno da E'scola Industrial.

entre os dois poderes, com Essa via pública será de

uma luta aberta contra o grande movimento e muito

Prefeito. contribuirá para o embele-
Por Incrível que pareça, o zamento da cidade.

sr. Gercino Silva fincou pé Continua, desta forma, a

na sua aversão ao sr, Osmar bancada do PSD, apoíada
Cunha, que sempre o suplan- por seus aliados, a trabalhar
tou em tudo, e pretendeu ex- pelo povo e pelo prestígio do

plicar que a noção de solida- Iegtslatívo.
riedade á Gazeta nada tinha -----------

contra o Prefeito. Contra tal

afirmação falou o presidente
Armando Valério de Assis,
para mostrar que o telegra
ma era uma afronta direta

ao onere do Executivo. Como
o líder da UDN insistisse, o

sr. Armando Valério viu-se
na contingencia de mostrar
á Casa que aquele colega só
agia com a mania doentia de

provocar escandalo, tendo até
afirmado que de toda sorte
moveria guerra ao sr. Osmar
Cunha porque este lhe havia
cortado os vencimentos. Quer
dizer que o sr. Gercino Silva
se serve do seu mandato pa-

CALÇAMENTO

o vereador Baldicero Fi
lomeno justificou e encami
nhou á Mesa um apelo para
que o prefeito Osmar Cunha
inclua o quanto antes em seu

programa de obras, a pavi
mentação da rua Durval
Melquiades. Com essa inicia
tiva aquele vereador tanto
atendeu uma justa aspira
ção dos moradores como

prestou valorosa colaboração
ao progresso da Capital, pois
sem duvida o Prefeito Os
mar Cunha não deixará de
atender tão importante me

lhoramento.

RUA DOM JOAQUIM

CAIU UM AVIÃO DA
MARINHA AME

RICANA
TOQUIO, 3 (U. P.) A agen

cia Kyodo informa que um

avião bi-motor da Marinha

norte-amerícana, com 9 trí

pulantes a bordo, sofreu um

acidente ao norte da ilha'
de Kyushu. A agencia acres

centa que a Marinha dos ESM
tados Unidos pediu ao De

partamento Marítimo de Mo

ji, na referida ilha para des

pachar socorro. Para o local
do acidente foram enviada
duas embarcações.

'-'

Comunicação .

:l,r,qtUll1,_1
AMÉRICO DE CAMPOS SOUTO, Agente da "Com

panhia de Seguros Aliança da Bahia" e correspondente
.da "Aliança da Bahia Capitalização SIA", comunica aos

seus fregueses e amigos que transferiu seu escritório'
comercial para a Rua Felipe Schmidt n°.45 térreo, onde

.

corrtínuer recebendo suas estimadas ordens,
.

FIOl�!anópolis, 1° ,de, mal'�o de 1955, .

. .'

. Orientação Profissional
Malenkow S�gUnd��;��:���ia 're::�:;��da��:t?!o����

mente publicada por esta tô- como em nosso próprio Es-

lha, existem atualmente no tado, as necessidades em pes
país cêrca de 65 mil estudan-' soal técnico e especíalízado,
tes universitários dos quais Não pretendemos dizer q ue

17 mil são matriculados nas haja pletorã de bacharéis, o

diversas Faculdades de Di- que na verdade não se verí
reito. fica, mas sim que é muito
A distribuição, em detalhe, mais aguda a falta de médí

é a seguinte: acadêmicos de cos, de engenheiros, veterí
Direito - 17.124; de Enge- nários e dentistas.
nharía (diversas especialida- E' obvio que na escolha da
des) - 10.631; de Medicina profissão deve ter absoluta
- 9.764; de Ciências Econô- primazia a- preferência voca

micas e afins - 4,389. cional de cada um. Ressal
E' evidente que longe está vada, porém, esta condição

de ser excessivo para as nos- cabe aos Poderes, Públicos,
sas necessidades o cômputo. mediante propaganda opor
de 17 mil acadêmicos de Di- tuna e bem conduzida a-ta
reito; o que parece exíguo, refa de manter bem infor
em termos de comparação, mada a juventude estudiosa,
são as cifras dos que se des- de modo a permitir a cada
tinam à Engenharia, Medici- qual orientar a sua prererên
na e Ciências Econômicas. cia de maneira segura e me

Parece que a nossa mocidade tódíca,
estudiosa não encontrou a- A semelhança do que se faz
inda o seu verdadeiro rumo, na Europa e em certos países
que deverá ser, necessària- da América, deveriam, tanto
mente, função da destinação o Govêrno como as emprêsas
social e econômica do país. particulares, procurar direta
A cifra total dos jovens que mente nas Escolas de forma

efetuaram matrícula nas di- ção alguns dos técnicos e

versas escolas de Engenharia, profissionais de que necessi
longe está de corresponder às tam.

fa�ulosas possibilidades já I Com isso se cÍariam opor
existentes no país, possíbílí- tunidades imediatas aos re
dades estas diàriamente re- cém-formados as quais a

�o�adas e amplia�as em ver- lém de constituirem um �rê
tígínosas proporçoes. Outro mio e um estímulo, atrairiam
t�nto se pode dize� da Medi- a atenção dos estudantes pa
ema, da Odontologia, da Eco- ra os setores mais carecen

nomia, da v�terinária, etc. 'tes em pessoal especializado.
Quem se de ao cuidado de (Do "Correio do Povo", de

c?n�ult�r as estatísticas pro- Pôrto Alegre, de 2 de março
ríssíonaís verá como são agu- de 1955).

Novo encontro.

, ,

Churchill-Eisenhower e
correu. As notas vem de Mos- mente em êrro, quando afir

ma que os Estados Unidos
impediram uma conferência
em escala suprema, com a

URSS. Tinha eu feito todos
os preparativos para um en

contro com o Presidente Ei

senhower, a fim de abrir/0
caminho para' uma entrevis
ta com os russos, quando fui
bruscamente atingido pela
enfermidade e fiquei com

pletamente paralizado.
Em seguida, prosseguiu o

ministro britânico, 'preparei o
caminho para uma reunião a

dois, com o sr. Malenkov, em
Estocolmo ou alhures. Essa
reunião a dois teria sido o

prelúdio de uma outra reu

nião a três. O govêrno sovié
tico deteve então todos êsses
preparativos, opondo-se por
todos os meios à ratificação
da CED, medida bem inocen
te de defesa e, em conse

quência, tudo foi afetado.
Permaneci pronto a ter uma
reunião desse gênero, seja no

nível. dos Ministros das Re

lações Exteriores, seja no dos
primeiros ministros, quando
a ratificação dos acôrdos de
Paris ocorrer.

Foi diante de uma Câmara
muda de espanto que o pri
meiro ministro foi levado a

fazer essas revelações sensa

cionais. Para írnpelí-lo a fa
zê-la, foi necessário que o sr,

Aneurin Bevan declarasse
contra o govêrno um ataque
em grande estilo. O líder da
esquerda trabalhista declara
ra que o discurso ontem pro
nunciado por Sir Winston
Churchill não tinha sentido.
Depois desse discurso, disse o

sr, Bevan, por' que esperar
para negociar com os russos

quando estamos atualmente'
segundo o sr. Churchill, e�
posição de fôrça diante de
les? Por que, pois, deixar pas
sar três anos, até que a Rús
sia esteja em igualdade com

,o Ocidente, no domínio atô
mico? Temos o poderio ne

cessário para negociar com a

URSS a partir de uma posi
ção de fôrça.

LONDRES, 3 (U. P.) - Sir

Winston Churchill interrom

peu hoje uma exposição do
sr. Bevan, perante a Câma
ra dos Comuns, para revelar

alguns pontos relativos à en

fermidade de que sofreu há
um ano, e à possibilidade de

uma conferência a dois ou a

três, com a URSS.
Notas diplomáticas ingle

sas, prosseguiu o sr. Bevan,
deveriam ser dirigidas a Mos

cou, propondo a negociação.
Ora, foi o contrário que 0-

CONcbRR�NCIA púBLICA
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Lá em casa um fedelho corrigiu o outro:
- Não diga nunca mais grande, que é besteira.
Fiquei a pensar na lição. Achei aquele nunca muito

ortodoxo. E, pouco depois, relendo o que escrevêra -
costume que todos usam e a maíoría nega - encontrei
à primeira linha, a substituição de uma palavra..' eu
redigira prezado e saiu grande. A referência era ao

nobre deputado Laerte Ramos Vieira. E êle não é

mai� grande do que prezado, poís é colega, amigo, con
terraneo, ,parente e adversário político

x x

x:':
-' "L,

A querida confreira A G�ieta fez ontem duas de
núncias, uma das quais muito grave. A primeira vem

mesmo na primeira página e a última na última. A

q�ela se refere ao rato de os representantes da oposí
çao haverem votado, na Assembléia, com as chapas
.marcadas, Não sei se é procedente. Cuido que sim, por
que ouvi contar que os deputados, à vista dos do

c�mentos falsificados que andaram soltos por aí, ha
viam eles mesmos decidido marcar as próprias cédu
las. A denúncia dessa falsificação de documentos tam
bém foi ventilada no plenário. Pena que a querida
confreira não ouvisse nada a respeito, fazendo lem
brar aquela velha anedota da inauguração do confis
sionário.

.

A segunda denúncia, no entanto, é grave, gravís
sima. Segundo ela, sem tirar nem pôr, Sua Excelência,
o sr. Governador do Estado, anda por aí a comer
biscoito de cachorro! E de graça!

xxX'

O autor desta segunda denúncia, alertado da gafe
correu à redação para consertá-la de qualquer jeito:
Vamos ver, hoje, como foi que êle deu o seu nózinho na

gôta .de água. Que não nos venha, por Santo Inácio,
substituindo o Governador naquela história cachorré-
tica!

.

cou. Pode ser que Sir Wins
ton Churchill deseje nego

ciar, mas os Estados Unidos
não querem. Estaremos, pois,
à mercê dos Estados Unidos?
Foi nesse momento que Sir

Winston Churchill, muito

calmo, e que ouvira com a

tenção o líder da esquerda
trabalhista, levantou-se para
fazer a sua declaração.
O primeiro ministro britâ

nico frisou principalmente:
O sr. Bevan está completai

.,-. 'ItIf/.
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A um nobre deputado; que é meu conterrâneo meu

xará, meu colega, e meu contra parente, coube a' lide
rança do Govêrno na Assembléia. Somos ambos, ainda
democratas e cristãos. Estreiando, ante-ontem, o depu
tado Rubens Nazareno Neves, novo líder, começou bem.
Mais que bem. Ao lado dele, como líder da U. D. N., está
outro colega, conterrâneo e parente. Na sub-lideranca
do. P. S. D., outro eleit.o por Lages. Na imprensa a crõ
nica política, a cargo de mais um lageano e parente
�nda mais apro-chegado, porque irmão. Do lado de cá
lá em riba, também um filho de Lages - o dr. Nerêu.
Na chefia do P. S. D., ainda outro filho da Princeza da
Serra. E aqui, dando os meus murrozinhos, eu! Deve
de �er po!' isso tudo que falam em mudança da Capi
taL., Cranio a gente tem, de sobejo ...

AO SR. CEL LOPES VIEIRA
CARTA DO SR. ADEMAR 'DE BARROS

ALMIRANTE PAULO BOSISIO
Chegou ontem o novo Comandante do

5° Distrito Naval - Recepção
Conforme já haviamos noticiado chegou ontem, a esta

Capital, via aérea, o exmo. sr. contra-Almiránte PAULO

BOSISIO, recentemente nomeado Comandante do 50 Dis

trito Naval, com sede nesta cidade.
'

As 15 horas, presentes altas Autoridades Civis e Mili

tares, foi s. excía. recepcionado na sede do Comando do 50

Distrito Naval, sendo então apresentado pelo seu substitu

to, Vice-Almirante Carlos da Silveira Carneiro, que deixou
as referidas funções por ter sido nomeado para identicas
no 10 Distrito, na Capital Federal.

Após ser saudado foi o ilustre Marinheiro cumprimen
tado pelos presentes, mostrando-se satisfeito.

O ESTADO apresenta a s. excía, votos de boas vindas,
formulando as melhoers felicidades, pessoais e administra

tivas, em sua estada nesta Capital.
Terror em
Florianópolis
A respeito da notícia, com

o título acima, publicada na

A GAZETA de ontem, encer
rando imputações caluniosas
e difamatórias contra reco

nhecidas pessoas de bem
desta Capital, visando, ex

clusivamente, fins políticos
mesquinhos contra o Prefei
to Osmar Cunha, nossa re

portagem procurou o dr. João
Batista Bonnassis, concei
tuado advogado nos fôros
desta Capital, afim de solici
tar esclarecimentos a respei
to.

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Eleita, ontem, a seguinte

COMISSÃO PE,RMANENTE
Alfredo Cherem - Antônio Gomes de Almeida - José

Bahia Bittencourt - Clodorico Moreira - Estivalet Pires
_ José Miranda Ramos - Leopoldo Olavo El'ick - Luiz

de Souza - Rubens Nazareno Neves,
SUPLENTES

Antenor T. Tavares - Epitácio Bittencourt - Estanis

lau Romanoski - Ivo Silveira - João Caruso Mac Donald
Mário_ Leciam Slovinski - Lenoir Vargas Ferreira

Olinguer - Mário Oreste Bruza.

LIDERES
Exercerão as diversas lideranças, os deputados Estivalet

Pires, do PSD, tendo como sub-líder o dr. Osní Régis; do

PTB será condutor o deputado João Colodel; da UDN o

deputado Laerte Vieira e sub o deputado Mário Bruza; do

PSP, o deputado Olavo Erick e do PRP, o deputado Luís de

Souza, eleito sob a legenda udenista. A liderança do go ..

vêrno foi confiada ao deputado Rubens Nazareno Neves.
do PDC.

O referido causídico, cuja
lisura no trato com sua cli

entela, numerosa e idônea, e

cujo conceito está acima de

mesquinhos interesses políti-
cos, pediu-nos que aguardás
semos mais algumas horas.
pois, por um dever de étic�
profissional, a que todo ad

vogado está obrigado pelo
Có'digo da Ética, iria, primei
ramente procurar as autori
dades judiciárias, policiais e,
especialmente, o Dr. J. J. de
Souza Cabral, patrocinador
da notícia veiculada pela "A

Gazeta", afim de esclarecer e

-

Aos doze dias do mês de março do corrente ano, às 16,00 comunicar os fatos veicula

horas, na sala do Gabinete do Diretor do SAMDU, sito à dos e as medidas policiais e

rua 24 de Maio, n. 814, no Sub-Distrito do Estreito, terá lu- judiciais que iria tomar. Sou

gar a abertura das propostas de fornecimento para a venda bemos, entretanto, que o sr.

de JEEPS e FURG.í5-0, que o SAMDU afim de ampliar os Agrícola Bruno, livre e ex

seus serviços, pretende adquírí-Ios, pontâneamente, procurou ri

As propostas deverão ser encaminhadas ao referido referido causídico, como amí

Serviço devidamente fechadas, com o seguinte endereço: go, e �x-professor, para ela-

A SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO. _ SAMDU Estreito boraçao de uma carta ao Dr.

_ Florianópolis. , Osmar Cunha, desfazendo

Florianópolis, 2 de março de 1955. intrigas.

Júlio Paulino da Silva _ Chefe da SIA. Diante, porém, da notícia
de "A Gazeta", consta que,
antes das medidas judiciais,
o Dr. J. B. Bonassis requere
rá um exame mêâíeo-pericial
na pessoa do sr. Agrícola
Bruno, afim de se verificar
qualquer desvio da persona
lidade, talvez mesmo, doença;
mental. Aguardaremos os es
clarecimentos que nos

prestados.

EDI'TA�
Para fornecimento de Jeeps e Furgão, em

perfeito estado técnico, de funcionamento e

conservação, que o Serviço de Assistência Mé.

dica Domiciliar e de Urgência - SAMDU

pretende adquirir:

Loteria do Estado
Resulfados de' onfem

5.243 - Cr$ 300.000,00 - Joinvile
3.001 - Cr$ 40.000,00 - Joinvile
4.051 - Cr$ 20.000,00 - Florianópolis
1.108 - Cr$ 15.000,00 - Joaçaba
3.486 - Cr$ 5.000,00 - Matra

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


