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O EGITO AMEACA ENTRAR EM
,

GUERRA CONTRA ISRAEL

SIRIA E EGITO FIRMARAM NOVO
PACTO MILITAR

Em fontes oficiais se diz

que a Siria e Egito tinham
concordado em que a pro

posta fosse abandonad'a de

momentº. Assali declaron

que o tratado seria ofereci

do em seguida à Jorclania e

Libano. Tambem foi enviada

uma copia à Arabia Saudita

para estudo.

Siria, Sabri Assali, declarou

que otratado atende à ne

cessidade de "medidas pra

ticas decisiva.,s para resguar
do dos países arabes das rei

teradas agressões israelitas".
Não foram anunciados os

dispositi'vos do tratàdo. Em

fontes bem informadas se

diz que seriam convidadas a

participar do pacto as nações

, CAFÉ FilHO INTERESSADO NA
REFORMA ELEITORAL-

RIO, 4 (V. A.) - O ves

pertino "Tribuna da Impren
sa", cujo diretor é o depu
tado CarlDs Lacel'da,..que se

vem batendo pela reforma

eleitoral, registra o seguinte
local: "O sr. Café Filho man-

dou chamar ao Catete o pre

sidente do Tribunal Superior
Eleitoral. Estiveram reunid08

durante bastante tempo. As

sunto da conferencia: Café
---�-..,
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Nótulas
Muito antes cle a Assembléia ser convocada,
um ilustre jornalista e' prócer político, acusa-'
va o P. S. D. de estar unido aos comunistas.

Esquecía-ss, ,de início, que o seu próprio jor
nal, há alguns anos, divulgara o célebre te
legrama do sr. Luis Carlos Prestes ao sr. Irí
neu Bornhausen!
A nova incl'cpação, ao que parece, surgira do
fato de a Câmara Municipal haver-se, mani
festado pelo Festival da Juventude Nessa

manifestação o vot� do ilustre repre�entante
do 'Partido Democrata Cristão não foi discre
pante do voto da maioria.
Como segundo argumento, vinha a suposta li
gação de um deputado pessepista com o P.S.D.
Esse digno representante do povo, segundo a

opínião citada, era elemento reconhecídamen-
,te comunístá !

'

Aconteceu a convocação. As bancadas se pro
nunciaram, todas coesas e disciplinadas. Não
houve pronunciamentos pessoais. O P. S. P.

integrou o bloco situacionista. O deputado
.eomurrísta, ao que se sabe, foi convidado para
uma Secretaria. O seu alegado comunismo foi es
quecido. Se, entretanto, se pronunciasse êle e

o seu Partido pela oposição, a intriga esta
rra solta.
Na verdade, êsse ilustre deputado, nunca foi
comunista. Será, sem dúvida, um socialista,
sem o 'ser dos mais avançados.
Fica, hoje, este registro, para amostra da in
sinceridade de certos Julgamentos apressados
e do mal das intransigências e das personali
zações, tudo feito à base de interesses políti
cos.

A imprensa palaciana, chamada a justificar a

convocação da Assembléia para o último dia

de tevereíro, ainda não tugiu nem mugiu. E'

que as razões do ex-líder Coelho de Souza e as

acusações dessa mesma imprensa às ban
cadas oposicionistas, apresentadas e feitas por
época da prorrogação dos trabalhos da últi
ma legislatura, ainda estão muito na lem

brança de todos.
E 0- que está na cara é que a recente convoca

ção visava exclusivamente à vitória política
que acabou em mais uma fragorosa derrota.

Não basta que os candidatos
se digam municipalistas

O Presidente da Assocla�ão Brasileira de
Muolcipios, Prefeito Osmar Co'oba, fàla
80bre a sucessão preSidencial

VITO'RIA, 18 - Esteve em tes os programas dos candí- I"Nós, os municipalistas,
visita a esta capital o sr. datos, e deseja, no futuro, a quando se trata ,de nossos

Osmar Cunha, prefeito de aplicação integral de suas princípios, não nos definimos

Florianópolis e presidente da doutrinas. E nenhuma me- a favor de grupos políticos,
Associação Brasileira de Mu- Jhor nem mais democrática, mas em torno de uma doutri

nicípios. que a Doutrina Municipalis- na capaz de salvaguardar, no
O visitante foi homenageá- ta, para servir o país".

"

futuro, os altos ínterêsses ela

elo pelo prefeito de Vitória, E concluiu o presidente da Nação". - (Asp).
tendo travado conhecimento Associação Brasileira de Mu- COo "Diál'iõ de Noticias",
com as obras públicas do mu- nícípíos: do Rio) de 19 Fev. 955.

nicipío.
Falando à Asapress sôbre .

o problema da sucessão pre

sidencial, e como o mesmo é

encarado pelos municipalis
tas, declarou o prefeito Os

mar Cunha:
"Não basta que os candi

datos se digam municipalis- CAIRO, 4 (U. P.) - O 1.0 pequena faixa de território
tas. Faz-se necessário que o ministro do Egito, Gamai palestinense, controlada pe

programa e os atos dos mes- Abdel Nasser anunciou, on- los, egípcios, depois de dois

mos sejam, realmente, úma tem que o Exército egípcio dias de arruaças e ataques
segurança de que aquele que está decidido a '.'responder à propriedade das Nações
venha a dirigir a nação ado- pelo fôrça" a qualquer futu- Unidas que se seguiram ao

te, de fato,. os princípios que 1'0 ataque de Israel. Na Esco- conflito com os judeus.
2.225 prefeitos e cêrca de 20 la Militar; Nasser ainda de- O chefe da Comissão de
mil vereadores acham justos clarou a um grupo de cade- trégua da Palestina, o gal.
e certos para que as crises tos: "Se entrarmos numa canadense E. Burns, visitou

econômicas, políticas e so- guerra, daremos a Israel uma ontem, a cidade, e ínspecío
cíaís sejam definitivamente lição que jamais esquecerá". nou os danos. Recusou-se a

superadas no Brasil". A advertência de Nasser a fazer comentários sobre a si-

Depois de outras consíde- Israel é feita depois do assas- tuação, dizendo que tinha de

rações, prosseguiu o sr. Os- sínío de soldados e civis egip- esperar o relatório da C0111is
mar Cunha. cios, pelos judeus, nas pro- são mista de armistício.

"Temos aí a Carta de

Di-I
ximidades de Gaza, na se - Burns protestou contra os

reitos, Princípíos e Reivindi- guncla-feira de noite. Tam- estragos à propriedade das

cações, os programas mmí- bém constituiu uma respos- Nações Unidas e pediu prote
mos dos MuniCípios, braslleí- ta às declarações do 1.0 111i- ção à organização ínternacío

ros para o levantamtnto do nistro de- Israel, Moshe Sta- nal.

nível de vida de, 60 milhões rett, ao Parlamento, ontem à O Conselho ele Segurança
de brasileiros, que esperam noite, dizendo que "caberá ao das Nações Unielas tem

ver concretizado na prática, Egito decidir" se a guerra mareada para hoje uma ses

tudo aquílo que os candída- C0111 a Palestína vai eclodír são urgente, na sede 'Cf Na
tos prometeram e, jamais novamente.

'

I va Iorque pára discutir as

cumpriram. O povo brastleí- Reinava, hoje, a calma em acusações de agressão elos ju
ro sempre julgou insuficien- Gaza, a principal cidade da deus, perto de Gaza.

NOVA IORQUE, 4 (U. P.)
- Américo Ghioldi, diretor
de um jornal argentino que
se acha no exllío, declarou

RIO,4 (V. A.) - Segundo o disputado. A sede daquela presidente interino,. sr. Ja.ime que o presidente Juan Peron
d termínaüo pela diretoria associação apresentava um Melo Fonseca, convidou para é fisica e politicamente uma

_
da Associação de ex-ç...emba- movimento desusado com to- tomar p�rte na �esa o ge-I pessoa esgotada. Ghioleli, ex
tentes seria realizada, on- dos cs lugares repletos e n�ral Calado �e Castro, con- lider do partido socialista ar

tem, à noite, a solenidade de grande número de pessoas vld�do especl�l. Informou,' gentino, asseverou que ínror

posse da chapa eleita no úl- em pé. entao, o sr. JaIme. de �elo mações procedentes de exila-

timo pleito que foi muito Abertos os trabalhos, o Fonse�a. que, ,e� VIrtude de dos políticos argentinos, que
'\ um OfICJO do JUIZ da 9a. vara residem em Montevídéu di-

........................�.-.·...,...•...·_....._..·�.WJ-..J8....",.,...,.....�w,..�fAJ'o
.... ,

criminal, não poderia ser zem que Peron se acha perto
empossada a, nova diretoria. do seu fim. '

Damasco, Siria,.4 (U.P.) - arabes, inclusive o Iraque,
Egito e Siria anunciaram quando "puder sé libertar do

ontem, que firmaram um seu tratado com a Turquia"
novo pacto de defesa, desti- O pacto, segundo se informa

nado a substituir o antigo dispõe sobre um comando

compromiSSO com a Liga A- militar unificado para os

rabe, que foi transformado Exércitos das nações partici
pelo controvertido tratado pantes. Não faz menção da

firmado entre o Iraqúe e proposta Ji::gípcia de uma fe

Turquia.- deração política dos Estados

'O chefe do ministério da da Liga Arabe. Alguns associados levanta

ram suas vozes para protes
tar, alegando que apesar da

quele dispositivo estatutário
foi permitida, como de cos

tume, a votação dos associa
dos em atraso com as men

salidades não só na última e

leição como --na dos coligados
para o Conselho Nacional.
Pedindo a palavra, o ge

neral Caiado de CastJ;o soli
citou ·aos presentes que aca

tassem a ordem do Juiz e

procurassem a solução para
o caso dentro de poucos dias.
O general Caiado conseguiu
acalmar o ambiente. O sr.

está interessado na reforma Celso Teixeira, presidente
profunc;la do sistema eleito- eleito, afirmou que impetra
ral. rá mandato de segurança

Café pediu ao ministro EcÍ- contra aquela decisão da di

gard Costa uma reforma que retoria. Após informar à as

evite fraudes, e a influencia sembléia que entregara a di

do poder economico nas elei- reção da associação ao Con"

ções. A' saida, o presidente do selho Nacional, uma vez que

TSE disse que havia transmi- seu mandato já havia expira
tido ao presidente da

Repú-I
elo, o presidente interino deu

blica seus pontos de vista já por encerrada a agitada ses-

conhecidos. são.
=��-�-

Ghioldi se acha nos Esta

dos Unidos, a convite ela As

sociação Interamericana pró
democracia e liberdade, que
distribuiu convites para uma

corlferencia noticiosa. Seu

jornal "La Vanguarda", de
Buenos Aires, foi fechado e

agora é publicado em Monte

vidéu para onde fugiu Ghíol

di, em 1951. Interrogado sô

bre o motivo da luta de Pe

ron contra algreja Católica,
disse que ninguem o sabia,

Vários membros da assem- mas "que noticias procedeu-
bléia manifestaram a decep- Entretanto, Ghioldi não tes da capital argentina in-

ção que lhes causou a notícia, quís dar a impressão de que formavam sôbre reuniões raud, Edouard Le Roy e Emi

retirando-se do recinto em tal acontecimento fosse ímí- clandestinas de antí-pero- le Male,

sinal de protesto. Pl'Osseguin- nente. Mas, disse que

ínClU-1
nistas, com o fim de organi-

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

elo, o presidente interino da sive "o mito" de Peron se zar um movimento democra-

Associação informou que o perdeu entre o povo. Interro- ta-cristão. E disse que tal 0- REUNE SE HOJE O CONSELHO DE
pedido de embargo foi basea- gado, em entrevista, se esta- p'psição causava preocupa-

-

,
." ,

do no fato de haverem vo- va sendo indicado alguem pa- ções a Peron. Ghioldi decla- SEGURANCA NACIONAL
tado na última eleição asso- ra assumir o posto, Ghioldi rou, ainda, que talvez por "

ciados que não estavam qui- disse que peron jámais per- fim Peron abandone o po- RIO,4 (V. A) - O sr. Caf� I Catete, a uma reumao do

tes, contrariando os estatu- mitiu que alguem "se elevas- der, devido a pressão física. Filho, pela primeira vez des- 1 Conselho de Segurança Na �
tos daquele órgão de classe. se acima dele". Haverá, se- As informações de Buenos de que exerce a presidencia cionaI.. Empresta-se ao fato

gundo o entrevista, "uma lu- Aires dizem que o presidente da República, presidirá, ama- extraordinaria importancia
ta pelO poder". está bem de saúde. nhã à tarde, no Palácio do devido aos assuntos constan

•••••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tes da pauta, todos pertinen
tes aos problemas de maior
interesse nacional.Esforços de Eden

para solucionar o caso de Formosa
NOVA DELHI, 4 (U. P.) - pecularem de que já tinha

O ministro do Exterior da discutido o assunto com o

Inglaterra, Anthony Eden, primeiro ministro da India,
fez ontem um apelo, para a Jawaharlal Nehru. O minis

renuncia da força de ambas tro britânico,de volta da con

as partes, como primeiro ferencia de Bangkok sobre o

passo para,a solução da cri- pacto de Manila chegou an

se de Formosa. "Esperamos te-ontem, para uma visita de

estabelecer condições pelas 2 dias. Eden disse ainda que

quais a solução do caso pos- reconhecia as diferenças de

sa se dar pela conciliação e pontos de vista dos ingleses
a discussão" - declarou aos e hindus sobl'e Formosa, mas
jornalistas. Acresce n t o u acreditava que poderia.m ser

que "certam'ente seremos a- aplainadas. I

judados nesta míssão se hQu- A EXPORTAÇÃO DE

ver algum indicio de renun- ARTIGOS ESTRATEGICOS
cia da força armada". LONDRES, 4 (U. P.) - A

Eden referiu-se a tal idéia, I Inglaterra revelou, ontem,
varias vezes, durante a en-I que a proibição ocidental de

trevista de 40 minutos, o que exportação de artigos estra

levou os observadores a es- tegicos à China ,vermelha se-

,
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PARA AMÉRICO GHIOlDI, -PERÓN
"ESTA' FISICA E POLITICAMENTE

ESGOTADO"

eRrADO UM FUNDO DE INVESTIMEN
TOS NA AMERICA LATINA

NOVA ORLEANS, <1: (U. P.) orador revelou, então, que um
_ Informou-se que será grupo de capitalistas resol

constítutdo um fundo ele cín- veu constituir como experi
ência, um fundo especial de

cinco milhões, a ser acresci

do oportunamente, para a

plicações de interesse coletí

no-americanos que mereçam vo no continente.
ser fomentados. Um dos objetivos da con-

ferencia era precisamente o

de examinar os meios para

o aumento das inversões nor

te-americanas na América

sões. Latina, sspecíalmente dos

o- encerramento teve lu- pequenos capitalistas. Na

co milhões de dólares para

inversões, tendo por finali

dade a canalização ele di
nheiros 'para projetos lati-

próxima semana, em Nova

Iorque, terá lugar uma reu

nião especial da comissão de

signada, a fim ele estruturar
o novo fundo internacional.

Com esta deliberação, ago
ra conhecida, chega ao seu

termo a primeira conferen

cia interamericana de ínver-

gar com um almoço, ao qual
compareceram os oitocentos
homens de negócios e diplo
matas americanos que parti
ciparam dos trabalhos. O

COMECOU UM INQUERITO PARlA�,
,

MENTAR NA BOLSA DE
MERCADORIAS-DE N. YORK-

WASHINGTON, 4 (U. P.) ou não" - declarou o inter-

pelado. "Mas, não está preo

cupado por alguma crise? -

insistiu Ives. "Pessoalmente,
comprei alçuns estoques em

janeiro e rovríroe e no que
conseguir mais meios com

prarei ainda mais" - res
pondeu Funston.
Acrescentou que acha que

os preços atuais se baseiam
em sólido fundamento e não
reflete manobras artificiais,
sendo portanto impossível
qualquer crise. Funston de

clarou aos senadores que a

expansão elos negócios e da
indústria dos Estados Unidos

exigirá o emprego de milhões
de pessoas. Isto levou Fulbri
ght a comentar que regula
mentos mais rígidos da par
te do govêrno serão necessá
rios, no futuro.

- O presidente da Bolsa de

mercadorias de Nova Iorque.
Keith Funston, testemu
nhando

.

sua confiança na re

gularidade do mercado, de
clarou que continuará a em

pregar o seu capital-na Bol

sa. Perante o Comitê bancá

rio do Senado, declarou que
o "boom" de 18 meses nos

preços da Bolsa, reflete a

confiança do público no fu

turo. Disse que as condições
de hoje não podem ser com

paradas com as de 1929, no

período da grande bancarro
ta.

Funston foi a primeira tes

temunha chamada para um

"estudo amistoso" da situa

ção da Bolsa, no dizer do se

nador democrata. Nulbright,
presidente do Comitê. E' o

primeiro inquérito parlamen
tar neste terreno, desde 1933,
visando estudar as possíveis
influências sôbre os acionis

tas, da orientação adotada
pelo govêrno em matéria de

negócios. O senador Irving
Ives (republicano) perguntou
a Funston se achava que o

atual nivel do mercado, que
subiu além dos pontos esta
.beleoídoa em 1929 era muito
alto. "Não sei. Talvez daqui
a um ou dois anos, poderei
responder se são muito altos

QUEIXAS DE ISRA
EL À ONU

NOVA IORQUE, 4 CU.
- Israel se queixou ontem

perante as Nações Unidas de

que o Egito tem violado cons

tantemente o armistício de ..

1949, que pos termo à guerra
ela Palestina. Tratfl;-se de

1
unia acusação formulada pe- ,

lo delegado israelita, como

contra-ataque à denuncia a

presentada pelo Egito, on

tem. O Conselho ele Seguran
ça se reunirá amanhã, ex

traordinariamente, para de
cidir do assunto.

JEAN COCTEAU NA
ACADEMIA FRAN

CESA
PARIS, 4 (U. P.) - Jean

SETE BILIÕES O DE
FICrr DA UNIÃO

EM 1954

Cocteau, poeta e cinemato-

grafista, se acha entre os

três novos integrantes da A

cademia Francesa, ontem
eleitos. Os dois outros são
Henri Petiot, conhecido sob o

pseudônimo de Daniel-Rops,
escritor católico, e François
Albert-Buisson, historiador

Cocteau, Albert-Buisson e

Daniel-Rops sucedem respec
tivamente a Jerome Tha-

RIO, 4 (V. A.) - Os jor
nais foram informados de

que já foi entregue ao presí- r

dente da República o balan

ço do exercício financeiro re

latívo ao ano de 1954. O rere-

rido documento ao que se' a.
dianta, revela que o déficit
ultrapassou a sete biliões de
cruzeiros.

o RISO DA CIDADE···

rá estendida, a 9 de março,
ao território comunista limi
trofe do Viet Nam do Norte.
A Junta de comercio infor
mou que todas as exporta
ções destinadas ao Estado de
Ho Chi Minh estarão sujei
tas a rigido controle.
"Em consulta com outros

paises - diz a comunicação
lembrou-se que normal

mente não serão dadas as

permlssoes de exportação"
para mercadorias cuja re

messa aos, países comuni,stas
seja proibida. A nova ordem,
ao que parece, é destinada a

impedir que artigos belicos

potenciais sejam enviados à
China vermelha, pelos portos
do Viet Nam setentrional.

- Florianópolis sob o Ter
ror! Vou mudar-me para
Caxias! Lá, pelo menos,
só há um Tellól'io e aqu
vários, como o OS,mar,
Bonassis, o Celso!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Navio-Motor «Carl Hoepcke»
,"'" > 111,..�' ,"'� l�lj

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANCA''<
� .

Viagens entre FLORlANúPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MQ
prejudic,arão o horário de chega.da no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA O MítS DE MARÇO

IDA
.

VOLTA
' ,

-Fpolis Italai Rio Santos

Segundas - Quartas .;_ Sabados
16:15 horas

Para Porto Alegre

:�------------��--�----:-�------';_�------�8ii!ii!i�ii�::�;;�;;=-;=���>�-=��-------------�-�" ; D ][�fl".:���-=;;,,��� ';:-���!"" " -

�. .

O' PROFISSIONAL!
DR. IlO�::�ASTOS DR. JuriWJ:.�UPITZ

.

Dr. Vidal Dulra filhor!NO ICADR.
COIll práticaMÉ.:?oIC�08Pltal São Ex inte;no d!\ 20.' enfermaria I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS _.

,"
DRA WLADYSLAVA J DR. I. LOBATO

l
DR. WALMOR �OMER Francisco de '\ssls .

e na °snta e Serviço de gaatro-enterología CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
.

W. MUSSI FILHO
. '.

.

GARCIA CasêLt�I�lo ��rfr��lro �� S�nta Casa do :RIO �a Janeíro PEDIATRIA NEO-NATAL � DISTúRBIOS· DO RECEM-
.

Doenças do aparelho respiratório !?IPlomado p�l� Facnldade Na- CARDIOLOGIA �o. w.
dBerardlllell�). NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

e TUBERCULOSE clonal de. Mediclna
- da Uníver- Contultórto .. Rua .V'I'tor llIel._ A

urso
,

e neuro ogra (Prof. PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTIL
d d d B ii m. ustregesIlo). (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESEDR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA SI a e o ras reles, 22 Tel. 2675. "Ex interno do Hospital mater- TURNA" EM CRIANÇAS E- ADOLESCENTES � DISTÚRB�S

MUSSI DOS PULMCíES Ex-Interno por eoneurso da Ma- HOI'ários: Segundas; Qu..rtas e mdadDeOEVN>çAAmSaral·INTERNAS PSICOLoGICOS DA INFÃNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN-Cirurgia do Torax termdade-Escola Sexta feiras:
_ _ ,.

CIA DE MANEIRA GERAL
- MÉDICO� -

'Formado pela Faculdade Nado- (Serviço. do. Prof. Octávio 110- Das 16 às 18 horas.
,

Co raçâo, Esto"�ago, l!ltestmo, CONSULTÓRIO _ FELIPE SCHMIDT, 38.CIRU:;i�pfk��I�A In�l de Me�icina, Tislologlsta e EX_intern:r�goue:e�;i�:)de Clrur- ,Residência: Rua Felipe Sch- f�líado e vias bí liares. RInS, ova- CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS,GE I t ,. l' TIsloclrurglão do Hospital Ne-
gia do Hospital I A P E. 'f C

m idt, 23 - 2° andar" apto 1 -
rIOS e úte,r�. , ,

CONSULTAS CI HOR1\. MARCAL'!\.: FONE 3165Serviço comp e o e especta l-
I rêu Ramos d R> d' J -. i' .' Tel. 3.002

I
Consultórto- VItor Retrele. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONEzado das DOE,NÇAS DE SENRO-, Curso de especialização pela M ·do. IOd' eH anel'trol -d

.

- 21.,2. 16" 18 h
ATENDE CHAMADOS A DouICfLIO

' 3165)
RAS com modernos métodos de S N T E' -i tE- 118111.

e rco o. Osp a e
las às oras.

"U
,

t t t
. . . x n erno e x a Caridade DR N1��f����O�;A r�a�iS;ÉRO tente de Cirur�la do Prof. U�o DOENÇAS DE SENHORAS EWTON Residência: Rua Bocaiuva 20. DR. NEY PERRONE DR. ARVARO DE

SALPINGOGRAFIA - METAEO- Gul�araell (RIC?). PARTOS - OPERAÇOES b'AVILA l Fone : 3458.
c

.

MUND CA
LISMO BASAL , qons: FelIpe Schmídt, 38 -

Cons: Rua João Pinto n. 16 CIRURGIA GERAL
" RVALHO

. d t Fone 8801 d 16 00' 18 00 h
'

D Formado pela Faculdade Nací-
[ .. RadioterapIa_por on aa eur as- Atende em hora marcada.

as , �s , or�s. oenças de Senhoras - Proeto- I d M dí
>

U
.

EletrocoagulaÇão - Ralos Ultra R R E t J'
Pela manha atende dià- logia - ,Eletricidade Médica

UBO e edolcIBnarasI.1 níveraldade
es.: - ua s eves umor, íament Hosnit I d CVioleta e Infra Vermel�o. 80 _ Fone' 2395 'rIa�en � DO OSpI a e onsultórío r, ,RQa Vitor Mei- DR. MARIO WEN- RIO DE JANEIRO

Consultório: Rua Trajano, n. 1, '
- Carídadé, r: "eles n. 28 - Telefone: 8307. DHAUSEN Aperfeiçoamente na "Casa d. Puericultôr do Departamento

1° andar - Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORR:mA Residência: Consultas: Das 15 horas em Saude São Miguel" Nacional jla Criança, Ex-Assis-
H-,.rrlÍ"rio: Das 9 às 12 horas -

" _ , Rua: General Bittencourt n. diante. CLiNICA MÉDICA DE ADULTOS Prof. Fernando Paulino tente do Prof, Martagão Gesteira
Dr MUSSI CLlr\rCA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 E CRIANÇAS

.

Interno por 3 anos do Servlco na Universidade do Brasil. Ex-
Das 15 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das 10 - 13 ho-

i 'felefone: 2.692. Rua: Blumenau n, 71. Consult{lrio - Rua João Pin- de Cirurgia Médico d'o Instituto Fernandes
MUSSI ra� T' d t 9

.

F 3415 MARIO DE LARMO
DOENÇAS DO APARELHO DI- to; 10 - Tel. M. 769.

.

Prof. Pedro de Moura Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Residência: Avenida Trom- .ua Ira en e - oue GESTIVO - ULCERAS DO ES- Consultas: Das/4 às 6 hores. Estagio por 1 ano na "Mater- zar. Permetta e Mário Olinto. _

·powsky, 84.
É AR S CANTIÇÃ() TO:'\1AGO E DUODENO, ALER- Residência: Rua Estevea Jú- nidade _ Escola" • no Rio de Janeiro. Ex-mÓdico es-DR. JOS TAV E

MÉDICI) GIA-DERMATOLOGIA :m CLI- nior, 45. Te!. 2.812. Piof. Otávio Rodrigues Lima tagiál'io do Serviço de Pediatria
DR. INGRETTO IRACEMA CLíNICA DE CRIAN.ÇAS NICA GERAL Interno por 2 "no do Pronto do Hospital do Ipase (prof. Luiz

IDiagnostico - Trato. Clinieo MOLE'STIAS NERVOSAS El ADULTOS Socorro 'Ilorres Barboza) no Rio de Ja-
e Cirurgico das Doenças e Afee- MENTAIS � CLINICA GERAL I Doenças Internaa - x - nei1'o,

ções de Adultos e Crianças.

I
Dr Serviço Nacional de Doeu- CORAÇÃO - FIGADO - RINS CLINICA DR. HENRIQUE PRISCO OPERAÇõES Pediatra do Hospital de Cari-

Pediatria - Ortopedia -

ças Mootais. ,
_ INTESTINOS de CLINICA DE ADULTr J dade, Médico escolar ão Centro

Ir:'l:uma�ologia - Cin,ecolog,ia - Chefe do AmbulatGl.o de Higie- Tratamento moderno da SIFll..IS OLHOS - OUVIDOS NARIZ PARAISO DOENÇAS DE SENHORAS de Saúde de Florianópolis. Pedia-
IflsIOlogla - EndocrInologia - ,ne Mental ConJiultório _ Rua Tiradentes E GARGANTA MÉDICO CONSUJ:,TAS: No Hospital de tra da Assistencia Médico - So-
bbstetricia I Psiquiatra do Hospital - 9.

'
, DO Operações - Doenças de Se- Caridade, diariamente das 8 às cial da Armada.

.

I Curas de emagrecimentos e Colônia Sant'An,a HORÃRIO:
. DR. GUERREIRO DA FONSECA nhoras - Clínica de Adultos. 10.. I. --x--

'ngorde, , Convulsoterapla pelo e.letro- As 13 às 16 horas. Chefe do Serviço de OTORI- Curso de Especialização no N5> consultórIO, à Rua João Consultono, Rua Tte. Silveira
r Doenças da Velhice. ,c�oque e �ardiaz?l. In�ulin,'e�a- Tel.: Cons. _ 3.416 _ Rei. _

NO do Hospital de Florianópolis Hospital dos Servidores do

l!l1_IP�nt?
nr. 16, (1° andar) •

In'15
10. ando

ALTA CIRURGIA pIa. MalarlOterapla. PSIcoterapIa. 2.276 _ Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE- tado.

. DIarIamente das 10 às 12 e das Das 14 as 16 horas,
CIRURGIA PLASTICA: Este- 1 CONSULTAS: 'Terças e Quin-l LHOS MAIS MODERNOS PARA (Serviço do Prof. Mariano de 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira

rica e Reparadora. tas da;, 15 às 15
_

horas. Sabado I DR. JúLIO DOIN TRATAMENTO das DOlilNNÇAS Andrade) RESIDENCIA: - Rlia Duarte S/No Esq. Padre Roma.
Consultório: Rua Fernando

I
(manha) VIEIRA

da ESPECIALIDADli1 Consultas - Pela manhA no Shutel, 129 - Florianópolis. Tel. 2530 '

Machado, 6 - 1°. andar. Rua Anita Çaribaldi, esquiua Consultas - pela" manhã no Hospital de Caridade,
r Horario: das 14 ás 18 hs. de General Blttencourt. MÉDICO HqSPITAL. À tarde das 1580 hs em dian-
fexceto aos Sábados) RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, A TARDE· - das! a. i - ite no consultório 'Rua Nunel
(Pela manhã e aos Sábados 139 Te].2�01 " OUVIDOS"NARIZ B GARGANTA

,'no
CONSUIiTORIO Machado 17 Esquina d. Tira-

�tenderá sómente com hora mar- TRATAMENTO E OPERACOES CONSULTORIO - Rua dOI dentes. Te1.2761
�ada. DR. ARMANDO V� )Infra-Vermelho - Nebulizaçio - ILHEOS nO 2 Residencia - rua Presidente

IDR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS I
UItra-So� ,RESIDENCIA - Felipe Sch- Coutinho 44.

(Tratamento de slnDslte aem mldt nO tI3 Te!. 2365 .

CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clinlca Infantil operação)
Cli!li�a - Cirurgia - Protese da Assi!i�ê!lcla Municipal e Hoa- Anglo-retinoRcopla - Receita de DR. ANTON!O MONIZ ----------.....;.,.;...-

[entarla.
pItal de Caridade OCUIOR - Moderno equipamento ÃRaios X e Infra-Vervelho CLINICA MÉDICA. DB CRIAN- de Oto.1tlnolarlnrololtla (bico . DE ARAG O

Consultório e Residência: Rua ÇAS E ADULTOS no Estado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA
ernando Machado 5:-, - Alergia - Horário das 9 às 12 horu • Ortopedia

t
Telefone: �225 Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consultório: João Pinto, 18.
Consultas: das 8,00 ás 11,80

I'
chado, 7 - Consultas dai 16 U. Consultório: '- Rua Vitor ••1- Das 15 às 17 diàriamente.

das 14,00 ás 18 horas " 18 horas "reles 22 - FORe 2676. Menos aos Sába-dos
Exclusivamente com hora mar- Re��dência: Rua M�rechal Gui- Res, - Rua São Jorge 20 - Res: BDcaiuva 135.

,ada. , Jh'lrme, 5 - Fone: 8788 Fone 2421. _. ""'-'l-u. Fone: - 2,714.
�J (

MINISTÉRIO D.\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
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 ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os propríetártos de terras-e lavradores em geral,
para a exígêneía do eursprlmento do Código Florestal
(Deer. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da aut.oridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os -ínfratores
sujeitos a penalídades.

REFLORESTAMENTO

o ESTADO
--o-

,

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

Gerente: DOMINGOS F. DB
AQUINO

Representantes:
Representações A. S. Lr.ra,

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
I Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.

Rua 15 de Novembro 228 5°
andar sala 612 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Cllpltal

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

No Interior
Ano ....•..•. •..•.• Cr$ 200,00
Semestre ••.••.....•.. Cr$110,00
Anúncio mediante contrátc.

.

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão de"o.lvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos noa ar

tigos assinados.

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

Esta Reparttçâo, pela rêde de viveiros florestais; em

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

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores selareelmentos e requererem autorização
de Iicençapara queimada e derrubadas 'de mato, devem
dirig'ir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
em Florianõpolis.

Telefô_ne: 2.470 --- Caixa Postal, 395.
Endereço telegráflco: .Agrisilva - Florianópolis, S.

INFORMAçõES
UTEIS

.»

-0-
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necc raita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS· Telefone
O Estado ••••••••••••.••• 3.022
A Gazeta •.•.••.••••••••• 2,656
Diário da Tarde. • . • • • • • .• 3.579

IA
Verdade .. ::........... 2.010

C
Imprensa OfICIal •••••••• 2.688

• HOSPITAIS
�---------------------------.--------------_______ Caridade:

·

(Provedor) ••••••.••••••• 2.814
(Portaria) ...•.•••....••• 2.036
Nerêu Ramos ••••.•••.••• 8.831
Militar .....•........•.•• 8.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) ..............•• Ü53

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

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .••• 8.313
·

Serviço Luz (Reclama-
ções) ... > ... . . . ... . . . . • • 2,404

Polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 2,694
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC ............•..•••••

Cruzeiro do Sul ••••.•..
Panaír "

....•..•

Varig .....•.•.....••••.•

Lóide Aéreo ••..• ; .•••••

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

HOTÉIS
Lux .....•••••.•.•••••.••

Magestic .....• > .

Metropol ............•.••
· La Porta -

•......•

Cacique •..••••........•

Central ....••...•....•. .

Estl'ela •.....
'

•.•..•.•••••

Ideal ........•.•••.•..•• , •

ESTREITO
.

Disque > ....•••..•.•••.•••

!
----------------------�---------------------

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)

IGORA NOVOS HORftRIOS?
D a

Florianópolis - Itajaf _; Joinvllle - Curitiba
-'M·\·-��",*� i.i;:a�._""- ..._\ _,�'U, .. �

Age'"ncía • Kua Deodoro e�quina�da
• Rua Tenente ,SIlveira

.�

�

ERL
2,021
2,276

J3.147
3.321
3.449
2,694
3,371
1.659

8.700 "

2.600
3.558
2,825
2.402
2.358
2.500

Terças - Quintas - Domingos
9 :50 horas r

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pais) I
BÁNCO de C�fbITO. POPULAR1-'

'

.

� AGRICOlA 1_ I

R.v..o, �rLtllnM'" 16 . , ,
• ---(j'-_. --,

.

FLORIANOPOLIS - 516.,e�l6.rIM,

o ESTADO

7/3
3/3
14/3

2/3
9/3 13/3
NOTA

COMUNICAM,OS 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

* a_M��oün.;Yl. a..".da, \".
-

fwa� •.w .aa c.au r.",4l.Su 't
cuamaa ����;;, ttl.f;QLUt..s PROSlltllLU _7---:�.. t'#tBAJ'tA-

Ral·os"';��� X;;t
tiJ�

.I'.'Ilarelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograrta! e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (eelecístografia), ...

Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos': Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para díagnôatíce da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos díametros da bacia para oríenta

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

06 I

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS '.

Consultas das·9 ás 11 horas.
Res. e Cons. Padre Miiuelinho.

12.

Puericultura - Pediatria

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO'

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolil -

- ADVOGADO -

Caixa POltal 150 - Itaja!
Santa' Catarina.

Rua Frei Caneca 122

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

REIS
ADVOGADO

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

Lavando:'com Sabão

\9irgem Especialidade
da Cla. IBIZEL INDOSIRIIL-Jolnvllle. (marca registrada)

-;F-
, economiza,.se[tempo e dinbeiro

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I .....- ACONTfCIMfNTOS SOCIAIS I1••••••••••••� 1 ,

,

Ó vós, que, no silêncio e no recolhimento -

Do campo, conversais a sós, quando anoitece,
Cuidado! _ o que dizeis, como um rumor de
Vai sussurrar no céu levado pelo vento ...

prece,

Virgens' Mortas
OLAVO BILAC

SUSPENSA A EN
TREGA DE JORNAIS

; RUSSOS NOS ESTA
DOS UNIDOS

Quando uma virgem morre, uma estrêla aparece,
Nova, no velho engaste azul do firmamento:
E a Alma da que morreu, de momento em momento,
Na luz da que nasceu palpita e resplandesce. WASHINGTON, 3 (D. P.)

_ O Departamento dos Cor

reios suspendeu a entrega dos

jornais soviéticos "Pravda" e

"Izvestia", da maior parte
dos assinantes nos Estados

, Unidos.

Agindo de acôrdo com um

dispositivo legal do Departa
mento de Justiça, as auto-

, ridades postais estão confis
cando e destruindo os exem

plares dos' jornais menciona

dos, como parte do progra
ma que tem por fim acabar

di t d C t hilid d .:l com a propaganda comunis-
Ire 01' e on a 1 I a e 'lia

T d E t d
. 1 ta que chega aos Estados U-

esouro o s a o e e e-

menta' destacado nos meios I niodosD· t t I .rustí.

d
. epar amen o (e -

culturais do Esta o .

f Depal.tamen
.

.

a ça m armou ao -

_ SI. Al�l110 F na�a to de Correios que em geral
_ sra, Dílma Tauloís An-

tem o direito de se negar a
drade, esposa do sr

',
Ner�u distribuir publicações conten

Andrade, alto f�nc:onál'lo do propaganda política es
do Banco do .Comêrcío

trangeira. As autoridades
_ sta, Suely Maynold postais indicaram da mesma

Taulois forma que, em virtude- de
_ menino Nilton, filho do certos regulamentos, estão.

dr. Perv' Natividade Camí- aptas a verificar toda a cor

são, cirurgião dentista re- respondnecia estrangeira que
siden te em Tubarão; não seja da primeira classe

sr, Lucidoro F'ernan-

Namorados, que andais com a boca transbordando
De beijos, perturbando o campo sossegado
E o casto coração das flores inflamando,

_ Piedade! elas véem tudo entre as moitas escuras ...

Piedade! êsse impudor ofende o olhar gelado
Das que viveram SÓS, das que morreram puras!

UltIma Moda

l
\

des IMPUREZAS 00 St..NGUE?
(lI

UIXIR Df H��Ufl8�)
v

sra. Alice
Silva

Aurora da

_ sr. Francisco Vieira
Bolitreaux
_ sr. Mário Teixeira, de

dicado funcionário dos Ser
Original gola de fran- viços Aéreos Cruzeiros do

jas inteiriças, formando um xxx

decote oval. Prende atrás NASCIMENTO

AUX. TRAT. SIFILlS

.

O venturoso lar do nosso

prezado eonterrâeno e dis
tinto amigo General Paulo

"�"<:;:f Gonçalves Weber Vieira da
FAZEM ANOS, HOJE: Rosa e de sua exma. esposa
_ dr. Affonso Wander- d. Atilia Tolentino Vieira

ley Jr., ilustre deputado fe- !da Rosa foi enriquecido,
deral pela bancada da ontem, com o nascimento

U. D. N.;·
.

Ide mais um robusto e galan-
.

_ Major José Augusto de te menino que, na pia ba

Faria, dedicado e antigo' tísmal, receberá o nome de
f'armaceutico e pessoa. mui- 'PAULO.
te, estimada na sociedade I Ao PAULO e dignos ge

local; Illitores as felicitações mui
_ sr. Manoel Cruz, sub- cordiais de O ESTADO.

por um laço.
xxx

ANIVERSÁRIOS

HOJ E NO PASSADO

que na praça;
_ -em 1880, faleceu nesta cidade, com 74 anos de

idade, o Tenente-coronel Anastacio Silveira de

Souza;
_ em 1902, começou a circular na Palhoça, neste

Estado, o seu primeiro jl:li'nal, com o nome de

LIDADOR". Foi seu fundador José Olibio Lo-

ÁGUA E DISENTERIA
AMBEBIANA

A água pode transportar,
além de ovos de vermes

causadores de doenças, pa
rasitas como a ameba disen

ilustre ca-

Falcão da térica, responsável pela te-
mível disenteria amebiana.

pes;
- �tn 1909, no Rio de Janeiro, faleceu o

tarinense Marechal Julio Anacleto

Frota. Por aí se pode ter uma

idéia do perigo de beber
água que não tenha sido
filtrada ou fervida.

Evite a disenteria ame

biana, bebendo untca

mente água depurada.
- SNES.

André Nilo Tadasco

CAVALEIROS DA CORTEZIA
Senhora Louis Jacquinot,
chefe da delegação, entre

gou à grande soberana, tão
conhecida pelos seus dons
artísticos e pela proteção
que proporciona às artes no

seu país, o Grande Cordão
·da Ordem da Cortezia. (SII)

BRUXELAS _ Uma dele

gação da Ordem dos Cava
leiros da Cortezia Francesa
foi recebida, nó Palácio,
Real, pela Rainha-Mãe Eli

zabeth, VlUva do saudoso
Rei Alberto L

AI.:ós curta alocução, a

VIAJANTES
"ILUSTRES"

PAIÜS �Um leão ma

rinho, 6 pinguins reais,. um
corvo do mar, um pinguim
"macaroni" destinados ao

Museu de História Natural
e ao Zoo de Vincennes, che
garam, tendo viajado em

avião, ao aeroporto de Orly.
Esses animais procedem

das Ilhas Kerguelen, de on

de foram transferidos para
a Ilha da Reunião e desta

para Paris. (SII)

·�·��l.I�".

Restaurante RapoU
I

RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I

Desconto especial para os senhores viajantes.

--
-

"-.-�-

COMPlICAM-SE AS COISAS NO MARANHÃO

o JULGAMENTO

Os srs. Vitorino Freire e

Assis Chateaubriand sofre

ram ontem uma fragorosa
derrota quando o Tribunal

Superior EleitOral, por 4x2,
rejeitou o recurso ordinário

do PSD que pretendia anular

tôda a votação da 41a. Zona.

Eleitoral.

REGIÃO POPULOSA

EDEN SATISFEITO
COM OS RESULTA
DOS DA CONFE

RENCIA
RANGUN, Birmânia, 3 CU.

p.) _ O ministro do Exterior

da Inglaterra, sir Anthony
Eden, de passagem por aqui
declarou aos jornalistas estar

satisfeito com os resultados

da recente conferência do

pacto de Manila, realizada

em Bangkok, na Tailândia.
"Penso que tivemos um

começo útil" - disse o chan

celer britânico e acrescen

tou: "É nosso propósito e

nossa intenção trabalhar com
todos os Estados da Asia su

deste, quer estejam dentro ou

fora da SEATO".

Eden, acompanhado da es

pôsa, veio de Singapura, via
aérea, de volta para a In-

5 DE MARÇO . A decisão dos ministros

A data de hoje recorda-nos que: ����[�a�q�ur:ent: �!:�ma� surpreendeu os srs. Assis

em 1616, chegou a Pernambuco o famoso Ale-
meia, falou rápidamente com Jhateaubriand e V�to�'in?

xandre de Moura, que expulsara os franceses do
o primeiro ministro da Bir- Freire, que foram assístír a

Maranhão, guarnecendo os fortes daquela ilha, mânla, U Nu, e viajou 30 mi- reunião d,: TSE. Sob t�'e�en
dando inicio á colon ização de língua portuguesa, lhas ao norte desta capital la pressao, os ministros

e mandando fundar, mais ao norte, a cidade de par� visitar o tumulo do seu I ÇU!�h� vaseoncelos Crelator�,
Belém do Pará; filho, o ten. Simon Eden, que Afra_?lO costa" Mach�do G��em 1854, foi inaugurado o nosso Hospital de Ca-

morreu na segunda guerra maraes e Jose Dumte vo ,
-

l'idade, sendo transferidos para ele os doentes mundial, quando o avião que l'ar:r contra � PS� do Mara-
.

que se encontravam no velho edificio; pilotava caiu ao norte do nhao. A favO! do lecurso, va-

I t t- D t taram os ministros Rocha
_ em 1870, fa eceu lles a en ao es erro . o comen- . país.

dador José Maria do Vale, negociante de desta- Lagoa e Penna e Costa.

'Preceito do Dia

RIO, 4 CV. A.) - O Gover- na Assembléia Legislativa,
nadar Eugênio de Barros, de- colocando o govêrno em mi

verá ser afastado do govêrno noria.
do Maranhão, dentro de dois Na Câmara Federal, os de

ou três meses. Este é o, re- putados pessedistas Costa

sultado prático da decisão, Rodrigues e Freitas Diniz te

ontem tomada pelo Tribunal rão ele ceder os lugares aos

superior Eleitoral, num re- srs. Pedro Braga e Cid Car

curso sôbre as últimas elei- valho. Na bancada do PSP, o

cões maranhenses e de cuja sr. Afonso Matos perderá a

�iecisão saem fragorosamente cadeira para o sr. Neiva Mo

derrotados os srs. Vitorino reíra.
Freire e Assis Chateaubriand.

A decisão do TSE impor
te em manter, definitiva

mente, a oposição maranhen- .

A propósito do julgamento
se com maioria na Assem- de ontem, o deputado Rai

bléía Estadual. -Essa maioríu mundo Bogéa, líder da díssí-

provocará imediatamente o � dência pessedista, e. que on- A colônia maranhense no 1processo de "impeachment" l tem se encontrou com os srs. Rio realizará sexta-feira� às

contra o govern.ador Eugênia J Nerê� Ramos, E�elvino L�ns 20,30, no auditório elo Líceu

de Barros. Motivo: a venda e Joao .Neves, fez as segum- Literário Português, um ato

de uma partida de jipes e
I
tes declarações: público de apoio à chapa do

caminhões que o governador j "Creio representar, nesta Oposição para as eleições de

recebeu para distribuir com hora, tôda uma poderosa senador no Maranhão.

os agricultores do Estado e corrente de opinião elo PSD Os candidatos da resístên

entregou a uma firma parti- maranhense, que se rebela cía, coronel Armando Mene

eular, numa grande negocia- contra os métodos usados na zes e jornalista Franklin de

ta. condução dos destinos do Oliveira, falarão aos seus

partido. O episódio da tenta- conterrâneos.
Uva de anulação de tôda uma Numerosa comitiva segui
zona eleitoral de meu Esta- rá para o Maranhão, a fim

elo, com 40 mil eleitores, não de intensificar a luta contra

á senão uma demonstração a candidatura Chateaubri

a mais do mesmo vicio de I andodespotismo político que lan-

çou na face do povo mara- GRAVES PREJUIZOS

nhense a afronta ela candí- A candidatura Juscelino

datura do sr. Assis Chateau- Kubitschek sofreu graves

bríand e insiste no âmbito prejuízos com o julgamento
nacional na candidatura do de ontem no TSE e com a

governador Juscelino Kubi- dissidência no PSD do Mara

tschek, sem levar em conta nhão, onde existe agora uma

as advertências patrióticas forte corrente favorável aos
em:

pela união nacional e com dissidentes pessedistas no
MUNDO DEMONIO E

risco de arrastar o PSD a plano nacional.
CARNE

Essa Zona compreende uma

região populosa do Estado,
com quase 40 mil eleitores. E

abrange cinco importantes
municípios, um dos quais, por
coincidência, tem o nome do

sr. Vitorino Freire.
Com a votação daquela

Zona o sr. Vitorino Freire vi

nha conseguindo vencer as

eleições maranhenses. Mas,

agora, uma dissidência nas

suas fileiras levou-o a ínte

ressar-se pela anulação de

todos aquêles votos.

E isso "foi conseguido no

Tribunal Eleitoral de São

Luís, que daterm inou, não só

a anulação como uma .reví

são em todo o alistamento.

RECURSO AO T. S. E.

Foi impetrado um manda

do de segurança ao Tribunal

Superior para anular os efei

tos da decisão do Regional.
O TSE concedeu-o, há vários

dias, e, ontem confirmou-o,
quando negou provimento ao

recurso do PSD que preten
Jia derrubá-lo.

PRESSAO

CONSEQUf:NCIAS

A decisão do TSE, man

dando validar os votos da 41a

Zona, onde já agora o sr. Vi

torino Freire não detém mais

a maioria, representa um du

ro golpe na candidatura do

sr. Assis Chateaubriand ao

Senado.
Os deputadOS pessedistas

Raimundo Bogéa, Costa Fer

nandes, Pedro Brito, Euzébio
Trinta e Erasmo Dias, que o

sr. Vitorino Freire pretendia

.uma posição de isolamento.
A posição dos elementos do

PSD maranhense que repre

sentamos e que servimos com

lealdade e devotamento na

batalha judiciária que acaba

de se travar é ele uma res

posta afirmativa aos apelos
dos nossos eminentes corre

lígtonáríos Nerêu Ramos, E

telvina Lins o Perachi Bar

celos, cuja palavra de ordem

receberá, na vida ínterria do

PSD e na luta eleitoral, nos-DISSID1!:NCIA

COM A OPOSIÇÃO

50 inteiro apoio".

"PNEUMO�TACÓGRAFO IONICQ"
PARIS - O boletim da

I·
po, as curvas da perda e do

Academia de Ciências publi- volume do ar aspirado e ex

ca uma nota do professor pelido. Seu tempo de res

Gus Gustave Ribaud assina- posta, permite. pôr em eví

Urd(J a uíu.nacão, pelos dência as anomalias respira
professores Pauthenier, Oe·· tórias que não aparecem com

rard e Demon, de um 110VO os espírômetros clássicos .

dispositivo do diagnóstico
pulmonar, chamado "Pneu

mo-Tacógraro Ioníco", Esse

aparelha tem a finalidade de

registrar, em função do tem-

Em razão do uma extrema

sensibilidade, o esforço exi

gido do paciente é pratica
mente nulo. \SII)

1ESTUDO REAL a saLONDRES _ O pequeno

Principe Charles, filho prí- Duas salas a Rua Fer

mogenito da Rainha Eliza- nando Machado 12, para es

beth II e portanto, herdeiro critõrio, e uma garage. Ver

·p.resunti�o do trono

b�'itâ-I
e tratar no local ou pelo

nico .vaí estudar o fran- 'I'el, 3809.

cês.
Como se sabe, a Rainha

-

Elizabeth II fala corrente

mente o francês; agora de
cidiu que seu herdeiro se'

aprimore no estudo desse

idioma, indispensável para
todas as pessoas cultas, e,

especialmente, para os "tes
tas coroadas".
Até agora o pequeno prín

cipe tinha seus estudos li- PARIS _ Foi submetido
mitados a lições durante. al- a ensaios, que resultaram
gumas horas por dia, de lei-· satisfatórios, e será dentro
tura, escritura e aritiméti- em pouco. posto em serviço,

um avião preparado especi
almente para as viagens do
Presidente da República.

O aparelho é um bi-mo
tal' "S.O. _ 30 P". (SII)

_, ...ml

11111 n&OSOT IDO
(.ILVIIIA)

..ANDI TONtOO

ESPECIAL

ca .

CASA MISCEANIA dlatd.

b\!Wor. doa Rádio. R.C.A.

Vitor, V.lvu).. • DI.eoa.

PARTICIPAÇAO
ATíLIA e PAULO VIEIRA DA ROSA

CAM AOS SEUS AMIGOS E PARENTES
MENTO, HOJE, DE SEU FILHO PAULO.

Fpolis., 4.3.55.

VEN-DE-SE
UMA CASA DE MATERIAL À RUA RUY BARBO

SA NR. 130, EM FRENTE AO ABRIGO DE MENORES.
prejudicar com o recurso, vão Tratar na. mesma.

formar ao lado das Oposições AloAaosimmCóA � 1
.-,

CINE SAO JOSE'
As 3 _ 7,30 _ 9,30
Rex Reasen Diana

Douglas em: JO DEUS DA MORTE
No Programa:
Atualidades Atlan. Nac,

N°. 55 x 7.

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

i

�'I I-'Z�
As 4,30 _ 8 horas.

Ninam Sevilla - Pedro.

Vargas _ Boby Capó _

Fernando Soler _ Tona La i
Negra _ Os Anjos do In

ferno _ Andre Soler em: . ]
MUNDO DEMONIO E�\

�

ClrRNE
No Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 9,00 _ 4,50.
Imp. até 18 anos.

As 8,30 horas.

Ninon Sevilla
Vargas _ Os Anjos
Eerno _ F'ernando

Pedro
do In
Soler

No Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 9,00 _ 4,50.
.Imp. até 13 anos.

As 4 horas.

10) Notic Da Semana Nac.
55 x 6.

20) UM DIA COM O
DIABO: Cantinflas

30) TERRA DOS MEUS
�

30NHOS LLoyd Corrtgan
40) DICl{ TRACY, DE-

rETIVE 1/2 Eps.
Preços: 7,00 _ 3,50:
Imp. até 10 anos.

As 8 horas.

1°) Noticias da
55 x 6. Nac.

20) VINGANÇA QUE S

DESVANECE�
'"

Morr ís .

30) 3.000 ..

DE' CRISTO
Clark {

4°) DICK TI
TIVE 1/2 Ep(
Preços: 7,0'/
Imp. até 14)

l-
I

As 5 '_ 8 h/H'as.· " \
Robert Clark _ Virgina r'

Field _ Ronn Randell em:
1:000 ANOS DEPOIS DE

CRISTO
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 9,00 _ 4,50.
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.
UMA PRODUÇÃO DE

ROBERT ROSSELLINI
ALEMANHA ANO'ZERO

....

No 'P�'ograma:
Noticiaria Guaiba. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50.
Imp. até 18 anos.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA ...

o FERRQ li UMA SUB5-
TÂNCIA NECESSIÍRJA �

SAÚDe

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Florianópolis, Sábado, 5 de Março de 1955 o ESTADO

Dias 5 e· 6 no Lira lenis Clube, Torneio de Aberíiírá�dãTempora da F. C. de leni:,
om a participação dos Clubes 80a'Vista, de Joinville; Tabajára, de Blumenaus

.

.

Marcilio Dias, de Itajaí e Lira 'enis Clube, desta .Gapilal.· ..

�i§rfg4@ê_@@@j#Jr?i#!j'##!ê@@@ê@if§JjêTrêJêêr#iêêr#l@r§lêr#1@êr#lr#lE:Jêr#lr#lê@i#lêêr#J@,.:::::r;; FI@@@@@

Estado" Esportivo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e I e .

��;�:�PElO ESPORTE 'hÃ\íELÀ� ftmrToR?NEIO DE BOLA0 I' V/ á r' 81 a sREGATA DOS "BAGRINHOS"

Realizou-se, domingo últí- Rui Stockler de Sousano, na raia oficial do "Ve-
�P"W:ii..��- • ';g,,�',�t.l�"�' �'4-�

\eiros da Ilha de Santa Ca- Rui Stockler de Souza maciamente molhava o cam- 1��""I'"
.

,.

� ·'Vi!f.j;l"l�' "" '.' "'�"'"

arina", uma prova denomí- O Paisandú é um grande po de futebol, e, éhl perf'ei- AVAí E BANGú EXECU- trono do seu homônimo do

rada "Regata dos Bagri- clube desportivo. Magnífi- to contraste, no salão cheio TAM AS PRIMEIRAS MA- Rio de Janeiro. E logrou

n�s", com participação de ca séde com amplo sa1ão de luzes, riscos e cantos, os
NOBRAS desportista por demais co-

"-t'dos .os '�timoneiros novos de baile, palco, espaçosos, pares rodopiavam, na can- Interrompendo seus f're- êxito, pois aquele ilustre

O Clube. h quentes ensaios coletivos nhecido no Brasil, e exterí-bar e restaurante, canc a cha do bolão, entre muita
I
Após 2 regatas,

.

onde os _ de bolão e nos fundos um cerveja, bastante "gargan- por motivo das festas car- 01', o tratou da melhor ma-

participantes se empenha- campo de futebol. A Capí- ta" e muita torcida, desen- navalescas, voltou o Carn- neira possivel, e fez a en- O Jovem Waldyr Vieira,
ram a fundo, sagrou-se ven- tal d� Estado não oferece rolava-se o torneio. peão Invicto de 54 na ter- trega do pedido que consta- o magnifico arqueiro que

cedora a guarnição formada aos seus atletas um con- Êsse torneio constou de ça feira última a exercitar- va. da fazendas para o novo I estamos acostumádos a ver

por, Cecy Rosa e Pedro Soares, secundada pela guarnição forto igual, pois ainda não duas partidas e coube a se, desta feita contra a equí- uniforme do Campeão de 54, i em partidas sensacionais

\ Joaquim Belo e Aderbal Peixoto e em 3° lugar Itamar Zilli possue instalação idêntica. vitória, em ambas, ao pe do Avaí. ,O ensaio pode- além de um jogo de meias I defendendo a méta banguen-
e João Soares. O B

.

"'T d "C d ' mos dizer que agradou, pois zebradas. Pronto portanto o ,Ise e arrojo, viu transcor-arrrga v er e,' o unICO Cinco e Março' com a

.).. , belicitamos a guarnição vencedora e es.pe.ra.mos que t ten- t d 5')4 houve bastante empenho de Bangú em todos os setores, . demonstrado toda sua elas-
, � _ que se aven urou e pre en-

I
con agem e 1.673 a 1. '" , t I

as vitórias, sejam estímulo aos futuros partícípantes. de construir o primeiro g l- tendo sido a primeira 821 a ambas as partes muito em- enquan o aguarda o início se o arrojo, viu transcor-
PROVA "OSMAR CUNHA"

nasio despoi·tivo ou seja a '758 e a segunda 852 a 766. bera notassemos que os ele- do Campeonato. Irer terça feira última o seu

Com início às 9,30 horas, realizar-se-á no próximo do-
primeira praça ide despor- I Damos a seguir a relação m,en�os se en.c�ntram, .

em '. 19° aniversário. Por tão
mingo, elia 6, na raia do "Iate Clube de Florianópolis", tos coberta, lutou sempre

I dos competidores Com a pes�m1as condições físicas PRETENDIDO POR CLU- I grata data enviamos, embo-
uma regata com participação da classe sharpie, denomina- com imensas dificuldades produção de cada um: ImotJvad�s n�turalment� pe- RES DO OESTE CATARI- Ira com atrazo, ao Waldyr,e

- dii'"' Prova "Osmar Cunha", em disputa de uma belíssima
pois. o meio civil é pobre, la paralisação dos trel�os. NENSE O TECNICO WAL- I

sua digna família os cum-

taça, gentilmente cedida por aquele grande desportista ca� acanhado e apático, e os po- CINCO DE MARÇO DO Sob, as .ordens .de Lol?, o DYR MAFRA I primentos de "O Estado,".
tarinense. deres públicos têm: demons- PAISANDÚ AVaI fOI s.e �esll1cumbmdo .

Por motivos alheios à
t

-

É grande a espectativa que antecede os momentos da
trado grande má vontade P. partida de sua missao, enquanto sua vontade,' o técnico do M. Borges

realização da prova, em virtude d� entusiasmo que os par-
quando não é declarada hos- Henrique Lima 71, Almir que por outromlaads·,OumMa�vfre·az E I:) I T A L-.ticipantes externam. til idade (A Caixa Econômí- 70, Nelson (Asa) 69, Arno demonstrava �

"

ca, retem, há cinco anos" 67 Gerhard e Orlando 65, ser grande conhecedor do
'.

DIZEM QUE...
Praia um empréstimo que corres- Aloisius, Arcílío, Rudi e futebo.l moderno

. i.l1�istindo ,I JUIZO DE -DIREITO DA suindo título sôbre os aludi-
.:� Permanece morto para a vela, o Coqueiros t a -ac CO I
I: ponde a um terço do patri- Silvio 61, Egon 60, Henri- num �IS ema que ja ,e c I

-,
MARCA DE BIGUAÇU. dos terrenos quer adquirirClube. (Solicitamos aos velejadores o máximo ele silêncio, t íst d B 'O '

momo do clube, contra- que Rosin 57 e Virtolíno 53. er_rs ICO o ang�. co- - EST. DE SANTA CA- lO domínio dos mesmos, com'quando passarem com seus barcos defronte a séde social 1 t t d d 55 Idando assim o espírito da 2a• partida e.lVo eve a .'

u�'açao e
_

TARINA ,ftindamento nos arts. 550 edaquele'<Clube, afim de não prejudicar a inatividadeelo· t t EdLei Federal que visa facilí- Almir 83, Asa 79, Egon n:mu. os sem in er upçao, ital de citação com o pra- 552 do Código Civil-e namesmo). f I a d cd'
x

tal' o financiamento das 78, Orlando 77, Amo, 67, ma 1Z n o com o mar � 01' zo de trinta (30) dias I conformidade do art. 454 do
fez Praças de despo-rto; o Es- Armando 66, Oevaerde e de 1 x 1. Glauco abriu a O Doutor Abelardo Código de Processo CI·vI·I .

. .. Na regata dos "bagrinhos", que o "Veleiros" -

t
.

B' I
realizar, domingo último, o Ita perdeu mais uma vez para tado, indiferente, descurou Olinger 62, Sesi 60, China con agem para o angu e da Costa Arantes, Juiz, Assim, pede e requer a V.

t
.

) totalmente 'a interessante 58, Lima e Arcilio 55, Jan- Bolão empatou para os de Direito da Comarca I Exa. se digne ouvir as tes-i mulher. (Ita, conta aquela his ória de, meio meio
f d desenvolvi t f' "azurras", Os quadros treí- d B' Ex ace co esenvo vimen o 1- ga 50. 'e Iguaçu,. stado de temurihas adiante arrola-

.

d 1 d SSOCIAÇ -O ATLÉTI naram com as seguintes S t C t
: .. O Ditador foi expulso da guarnição do -rono-. síco . a raça, re egan o a A A _

- - an a a. arma, na for-I
das, as quais comparece-

educação física e os despor- CA BARRIGA VERDE conatituições : Avaí com Ta- ma da lei, etc. . . rão em JIII'ZO independente-Para substitui-lo, foi convocado um grande velejador, que. -

é sem favor algum o Ita. CO 'Ditador ainda pensa que o tos a ínfimo plano; o Muni- la. partida tú, Russi e Danda; Péres, FAZ SABER aos que o mente de intimação, prece-
barco é dele) cípio, na administração Fon- Braúlio e Osvaldo 71, Os- Adão e Fausto; Fernando, pres�nte virem ou dele co- dendo-se a justificação "ab-

x tes," além de fazer reduzir mar 65, Arlindo 63, Vigílio Loló II, Boião, Amorim e nhec�mento tiverem que, I initio" e, julgada esta por
... A Federação só está se interessando pelos treinos L1m miserável auxílio de 62, Alfredo I 59, Oney e Ne- Martinho. O Bangú formou por parte de ACCEMO DE-IV. Exa., se proceda de acôr

que são realizados no "Veleiros", pois, no Iate até agora trinta para quinze mil cru-. ry 58, Alfredo II 56, Carde- cem Rosélio (depois Mata- LANLHO, por seu advogado' do com o art. 455 e seus pa
não apareceu um representante da Federação, para 01'1- zeiros, ainda vetou o au- lnuto 52, Nelson 49, César Gato), Claudio e Nízio; Mar- o Dr. Acácio Zélnio da Sil- rágrafos, sendo após data
entar um treino. (Como a nossa Federação de Vela é ím- xílio votado pela Câmara de 48 e Gentil 46. reco, Wanderley e Geraldo; v�, lhe foi dirigida a petí- vênia, julgada procedente a

achamos seja falta de oportunidade) Vereadores e derrotado o 2a• partida Cavallazzi, Célio, Glauco, çao ,do teôr seguinte: Éxmo. presente ação podendo o Su-
.

. �� ,elo veto, sonegou o pagamen- Arlindo e Nelson 70, Os- Osni e Tainha. Como se vê, Sr. Dr. Juiz de Direito da plicante adquirir o neces-
BARJ,AVENTO to). valdo 66, Alfredo I 64, Os- iniciou bem o Bangú a sua Comar,ca de B i g u a ç u. sarlO titulo para a trans-

N P· d' t V· 'I' 3 B b nova fase de treinamento. ACCEMO DELA------------- o alsau u, enquan o mar e IrgIlO 6. ar 0-
' ,

, NLHO, ca.., crição no Registro, de acôr-

A PAlA·VRA O CRACK lá fóra, no silenciQso es- sa. 55, Cardenuto e Afonso sado, lavrador, residente e do com o art. 456 do C. P.
, U curo da noite, o orvalho 48, Verne e Alfredo II 47. JULINHO EXTRAIU O domiciliado, em Sorocaba, I C., como o anterior citado.

OSNI (35)
MENISCO iI1�ste Municipio, querendo ,'ReqUer ainda sejam feita�- Conforme nossos -leitores pr omov.:r uma ação de citações aos cônjugues dos

por extensoi' sabem, encontra-se desde usucapIao� vem, por seu ad-, confronta!ltes
'

caso casados
bsta. O SCRATCH B.RASILEIRO EM 56 VIAJAa há muito contundido o jo- vogado mfra assinado o

Isejam
e de tudio seja ciênte

o nascImento? vem "player" J�llio Moura qual está registrado na C. o Dr. Promotor Público da
Setembro de 1933. RA' POR TO'DO O VELHO MUNDO CamargQ, Julinho como· é A. B., secção deste Estado, Comarca. Protesta por to-
onde nasceu? mais conhecido. Foi napar- sob nO 512 e tem escritório Idas as provas em Direito
ópolis. RIO, 4 (V.A.) - O con- Assuntos Internacionais, pa- tida contra o Avaí numá jo- nesta qdad'e, expor e re- permitida's. Dando à presen�

�m que atuou pela primeira vez? selheiro Serzedelo Machado, da os devidos fins. A pre- gada casual com o pontei- querer a V. Excia., o seguin- I te o valôr de Cr$ 3.000,00,
'Atlético Guaraní. apresentou na reunião do sentou ainda o sr. Serzedelo 1'0 Jacó, Iilue fazia sau ex- te: 1 :- Possue o SUPlican-jP. deferimento. Biguaçu, 8

P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato? Conselho Técnico da CBD Machado um parecer sobre tréia no Aavai, que Ju':' te, dOIS terrenos situados de janeiro de 1955. (Ass.)
R - Clube ,Atlético Guarani e Clube Atlético Cata- seu parecer sobre a ida da o convite da Austrália para linho contundiu-se séria- em Sorocaba, os quais têm Acácio Zélnio da Silva. DES

seleção nacional à Europa, a ida do selecionado brasi- mente. Desde então sentia a� dimensões e confronta- PACHO: R. hoje. A. De
em 1956, de' acordo ·com o leiro às olimpiadas de Mel- dores no joelho, sendo afas- çoes como segue: a) - signe-se dia e hora para a

plano da Comissão de As- bourne. Após estudar as tado do plantél, afim de Ten:eno de fórma irregular justificação prévia, ciênte o

suntos Internacionais. O falhas desse certame olímpi- ser operado por ser consta- medll1do de largura a oeste Dr. Promotor Público. Big.,
do C. A. parecer, bem fundamentado, co e salientar que, para ta,do a rÍ-ecessidade de ser 318m e a leste tem a largu- 10.1.55. (Ass.) Abelardo da

conclui favorávelmente à 1956, já apresentaram seus extraido o meniaco. O po- ra de 367m, a sua linha d'i- Costa Arantes, Juiz de Di
viagem, sugerindo que a "forfaits", Itália Hungria, pu-lar crack já se encontra visória node � é ,de 6ô4m, reito. Procedida a justifica
temporada tenha mIClO na França e Iogoslavia o sr. desde segunda fei�'a úl!i- r tendo a area de 'carca de ção foi esta julgada por
Hungria, seguindo-se !tá- Serzedelo Machado opinou ma. na Casa de Saude Sao 230.000m2, e confronta- a sentença do teôr seguinte:
lia, Espanha, terminando pela ausencia do Brasil. O Sebastião, sob os cuidados oeste e sul com o Ribeirão Expeça-se mandado de cita
em Portugal. Frisou tam- sr. Alfredo Curvello, com o -do Dr. Giacomo Inguetto, do Inferninho, a leste com cão aos confrontantes do
bém no parecer o sr. Serze- reforço do sr. Luiz Vinhais, afim de que possa ser feita terras de quem de direito imóvel e ao Dr. Promotor
delo Machádo, que o Bra- frisou que o antigo Conse- com sucesso .a melíndrosa for pelo Travessão do Oleo Público. Para ciência dos
sil deveria jogar ainda na lhô técnico da CBD já ha- op.era�ão. que se :del� quarta e ao norte com terras d� interessados incertos, pu
Suecia, principalmente ten- via também se manifestado fe.lra ultIma. O teclllCO Wal- Alberto Bocks. b) - Ter- blique-se edital na forma do
do em vista que o próximo nesse mesmo sentido - au- dyr Mafra seu particúlar rena de 398,8m de frente por art. 455, § do Co. de Proces
Campeonato Mundial de-Fu- sencia do Brasil nas olim- a;nigo �;-l� lhe tem feito ve- 1.100m de fundos, area de so Civil. Custas afinal Big.,
'tebol terá lugar em 1958 e piadas do futebol brasilei- sltils dlanas, �ssegurou-nos 437.800m2, confrontando na 15.2.55. (Ass.) Abelardo da
será em Estocolmo. O pa- 1'0 - e o assunto foi, assim, que o irritado jogador este- frente a leste, com terras Costa Arantes, Juiz de Di
recer foi aprovado por una- e.ncerrado, com a ratifica- ve bem, tanto antes como de herdeiros de Candido Ma-' reito. E, para que chegue
nimidade pelo Conselho Téc- ,ção de que o Brasil, em fu- depois da operação. Assim chado de Souza e João Ma- ao conhecimento de quem
nico, que imediatamente o tebo!, não se fará represen- s:ndo, aC�'edi-tamos que Ju� chad? �e Souza, ou quem interessar possa, manda pas
encaminhou a Comissão de tal' em Melbourne. 11l1ho mUlto cedo voltara de dl�'el�o, oeste- com quem sal' o presente com o prazo

às nossas c3nchas e a ser- dei 'd1�reIto pelo Travessão de 30 dias, publicado e afi
vir o seu clube Campeão de Geral da Fazenda, sul com xado na forma da lei. Dado
54. "O' Estado" deseja ao terras de Jacinto João da e passado nesta Cidade de
player um rápido restabele- Costa, ou quem de direito, e ,Biguaçu, aos dezenove de
cimento. norte com as de Simão Fran� 'fevereiro de mil novecentos

cisco' ou quem de direito. e cinquenta e cinco. Eu,
2 - Tem. o Requerente -a (Ass.) Orlando Romão ,de
�osse mansa, pacífica, sem Faria, Escrivão, o datilogra
mterrupção nem oposição e fei, e subscrevo. rBiguaçu,.
Com .0 "animus domini", i9 de fevereiro de 1955.
por SI e seu antecessor Jo- (Ass.) Abelardo da Costa
sé Manoel da Silva, ha mais Arantes, Juiz de Direito.
de trinta anos, sendo que a Confére com o originá1
posse do Peticionário é de afixado no local de costume.
3 anos 'e,de 'seu ·antecessor 6) -El-scTivão':- Orlando Ro
de 30 �nos. 3 - Njio pos-, mão de Faria'_íK1:J

Bangú que se encontra tam
bem nas cogitações do Fi

gueirense, não nos revelou
os nomes dos clubes que pre
tendem seu concurso. Po
rém .sabemos, de fonte se- s-r

gura, que esses clubes um

,de Concórdia e outro de
Porto União, se acham vi
vamente interessados na

sua contratação. Até o mo

mento não sabemos a opini-
ão de Mafra a respeito, po
rém voltaremos a informar
os nossos leitores mais es-

ta interessante notícia com

relação ao técnico mais dis
cutido do momento.

\

WALDYR VIEIRA

/'

P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,
como o faria?

.......�..'I""""......""L·e o, Waldir e Da:nda; Jülirilio, 'Valerió
Giovani, E'rico, Danyr, Betinho e

rinense.
P - Títulos conquistados?
R - Até o momento nenhum.
P - Maior momento de sua carreira?
R - Ao vestir pela primeira vez a camiset!;l

Guaraní na equipe principal.
P - Pior momento de sua carreira?

R - A colocação desfavorável do Atlético na última
temporada: "lanterna".

P - Seu maior desejo no futebol?
R - Integrar a-seleção catarinense.
P - Diversão predileta?
R - Cinema e esportes em geral.
P - Outros esportes .que pratica além do futebol?
R - Natação.
P - Melhor jogador da Capital?
R - Valério, do Paula Ramos.
P - Melhor jogador do Estado? -

, R - Teixeirinha, do C. A. Carlos Renaux.
P .:_ Melhor jogador do país?
R - Newton Santos, do Botafogo.
P - Melhor jogador catarinense do palSsado?
R - O saudoso Pinheiro, defensor do AvaL
P _:_ Melhor téCnico de todos os tempos no Estado?
R - Félix Magno.
P - Dos atuais técnicos qual o mt':ilor?
R - Deixo de citar, pois considero todos num mesmà

nfvêi. '

P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Oswaldo Meira.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Do clube que defendo.
P - E dos clubes do Rio?

3° ANIVERSÁRIO
DO BALNEÁRIO
FUTEBOL CLUBE

ARGENTINA 5 X
PARAGUAI3

o DR. GUILHERME DA
SILVEIRA FILHO PRES
TA NOVA HOMENAGEM

AO BANGú

R - Corinthians Paulista.

Per:1nte 40 mil pessôas, os

selecionados da Argentina e
Passa, hoje, o 3° aniversá- do Fara�;uai defrontaram

rio de fundaçao do Balneá-
se, (ll'1rtcc-feLra, em Santiago

rio Esport.e Clube, valente do Chile, dando prossegiii
agremiação V'1l'zca.na com 1 Regressou, dia 29 de ja-
séde no Estreito. I; \.ento ao Campeonato Sul- neiro" dn I�io o jovem Cel-
"O ESTADO" CUl11primen-! Americano de Futebol que so Ve_iga Pamplona, que foi

ta seus diretores e defenso'- 'está ::cndo realizado na Ca- passar suas férias e tratar
'l'es: allgurandtJ�lhf:!S pl'bSpe7lcPita:l ''9.ndina. Os portenhos de' assuntos' relaCionados
ridades,

'::'_� 1.. ,_ ,

venceram por 5 x 3. com o Bangú, junto ao Pa-

-

R - Clube de Regatas Vasco da Gama.
P - E de São Paulo?

�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Inaugura sua Temp.orada de Quaresma
BRILHANTE APRESENTAÇÃO DA "ACADEMIA

1
Também participará da noitada de arte um airnpâti-

E ACORDEON "SANTA CECILIA", POR ESPECIAL 'co e afinado grupo de jovens musicistas da visinha cida

EFERENCIA DE SEU DIGNO DIRETOR - PROF. de de São José cujo sucesso no programa realizado na

IJDO MACIEL. - E DA EQUIPE DE TALENTOSOS Rádio Diário da Manhã, ern- homenagem ao aniversário

LUNOS DAQUELE EDUCANDÁRIO. PARA A FES- do govêrno Irineu Bornhausen, ficou patentea-do de ma

A SOCIAL ESTÃO CONVIDAnAS, TAMBÉM, AS neira indiscutível. Trata-se de "VILMA e SEU CONJUN

AMíLIAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES. UM PRO- TO", que, certamente, após a quaresma, animarão as

RAMA MUITO BEM ESCOLHIDO, COM MúSICAS noites de quinta-feira, no Clube Doze, para a concretiza

GRADÁVEIS E DE PERFEITA EXECUÇÃO. SÁBA- ção do projeto que se refere às reuniões chamadas

. ??, DIA 5 DO CORREN?E, AS 20 �ORAS . tENSAIO DE DANÇA".
.

Inicra o Clube Doze de Agosto, mal saldo do seu VI- �J t"'!4.l!�'ilI' " ,

odoso carnaval, a programação do mês de março, que I Os jovens que participarão do concerto são os se-

orresponde, em parte, as atividades sociais da qua- guintes: AMÉLIA 'l'EIXEIRA, ANA JúLIA FONTES, 1. Contigo (Bolero) por Maciel, Nancy, Miguel, Ivan

'esma. '. liMARIA TERESA MOURA FERRO, NANCY SALOMÉ, e Maria 'I'eresa

O Professor Aldo Maciel, com sua equipe de briosos NIZIA MARIA VIEIRA, STELA SOUZA, TANIA FIA- 2. Noches deI Paraguay (música típica) por Ma-

lunos abrirá, da maneira mais auspiciosa, essa tem-, LHO, VERA TEIXEIRA, ARI SELL, IVAN GONÇAL- ciel e Miguel
.•

orada. I'VES MIGUEL CAVALCANTI FILHO, RONAL'DO 3, Boiadeiro (Toada) por Maciel e Miguel
Teremos, pois, em a noite de sábado, dia 5, com íní- POLLI, SERGIO BERBER, TASSO CARIONI. 4. Não Voltarei (samba) por todos os alunos CAuto-

io às 20 horas, a primeira apresentação à nossa socie-! DO conjunto de Vilma,� destacamos: VILMA GER- ria de Aldo Maciel)

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

ANTA CECÍLIA", o mais notável estabelecimento de JUQUE, EDU DOMINGUES, TUCA e CARMELITA. tão convidadas as famílias dos alunos da Academia e dos

l1sino musical do Estado ele Santa Catarina.
,

I Será executado o programa seguinte: participantes de "Vilma e seu Conjunto".
\

1. PARTE:
1. Sôbre as Ondas (valsa) por todos os alunos
2, Pretenda (Fox) p;;-;:: todos os alunos
3. Sob o céu de Paris (Valsa) Tânia Fiálho
4. Quando danço com. você (Fox) por todos os alunos
2, PARTE:

'
�

Apresentação de "Vilma e Seu Conjunto"
1. Amore (valsa) com refrão vocal
2, La Cucaracha (rurnba)
3. Sabiá, Sabiá (toada)
4. Vaya com Dios (Bolero) com refrão vocal
3. PARTE:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••I!tff•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••

E C I TA -�L.
I

C "E- k" I O BRASil NO EXTERIOR
��::.c�!::,��:!t:��L!�:., o Furgão, oro asa ore a .

Três cid�dões cubano� refugiaram-se
perfeito estado técnico, de funcionamento e ; ,�" na Embaixada do Brasil em Havana
conservação, que o Serviço de Assistência Mé-

dica Domiciliar c de Urgência -' SAMDU -

pretende adquirir:
Aos doze dias do mês de março do corrente ano, às 16,00

horas, .na sala do Gabinete do Diretor do SAMDU, sito à

rua 24 de Maio, n. 814, no SU,b-Distrito do Estreito, terá lu

f ,oar a abertura das propostas de fornecimento 'para a venda

de JEEPS e FURGÃO, que o SAMDU afim de ampliar os

seus serviços, pretende adquírí-Ios,
As propostas deverão ser encaminhadas ao referido

Serviço devidamente fechadas, com o seguinte endereço:
Á SECÇÃO DE AD:t\UNISTRAÇÃO, - SAMDU - Estreito I
_ FlorianópoliS. .

Florianópolis, 2 de março de 1955.

júlio Paulino da Silva - Chefe da S/A.

Rua' 24 de Maio 906 (Es�
treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bicí
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao
�

público, que conta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
ticos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao ramo

de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha

PERDEU--SE
para rodas de triciclos até

- 1,S bicicletas de corridas es-

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

Seus mecânicos atendem
�on1 presteza e p€rfeição os

serviços. •

Estamos equipados com

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

Vu lcanização, Mecânica,
CIDADE DO VATICANO, 3 elo mundo acorreram para Pintura Raiações e breve

(U, P.) - Uma entusiastica prestar sua homenagem ao mente Pintura à Fôgo.
aclamação recebeu, hoje, o Santo Padre, no Vaticano, Atendemos às cidades do
Papa Pio XII, dos fieis reu- Ao aparecer o papa na [a I t

.

c, ,.
-

n enol' pelo serviço de
nidos na praça de S. Pedro, nela do seu apartamento, Reembôlso.
por motivo da comemoração Para distribu-ir a � benção, a À Ciclistica Rosa N t

'

do seu 79° aniversário nata- multidão deu vivas. A ban- loficina Oficial da 1a � °lta
lício e, do 16° de seu Pontí- deira alví-dourada do papa I

do Atlântico
o a

ficado, foi içada em - todos os edírí- I Atendemos' p I t I f
,

d t·
e o e e one

ClOS
.

o Va icano, O Sumo' 6230:-
Milhares de romanos e pe- Pontifice permaneceu à [a

regrínos de todas as partes nela por uns 3 minutos.

-

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radíolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

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

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

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição -211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

(óm a Biblia' 'na Mão CLUB�, �DOZ� D� AGOSTO
PROGRAMA DO MltS DE MARÇO

'DIA 5 - SÁBADO _:_ CONCERTO DE ACORDEON

I'" """ SABADO, 5 DE MARÇO PELOS ALUNOS DA ACADEMIA' DE -ACÓRDEON
Vê que faças tôdas as coisas de acôrdo com o modê- "SANTA CECILIA", SOB A DIREÇÃO DO PROFESSOR

lo que te foi mostrado no monte. (Heb, 8:5). Ler Mateus MACIEL, ÁS 20 HORAS.
.

5:1.12. . -,� i �($ I�.&jl�ll� CONVITES EXTENSIVOS ÀS FAMILIAS DOS

Poucos são os que são chamados para serem chefes CONCERTISTAS.

como Moisés, mas todos são chamados para fazerem al- DIA 12 - SABADO - JURI SIMULADO SOB A

guma coisa, porque Deus, que nos fêz, pôs em nós êste ORIENTAÇ�O DE ALUNOS QUARTANISTAS DA

instinto. Cedo começamos com tijolos, areia e blocos a FACULDADE DKDIREITO DE SANTA CATARINA.

'expressar êste desejo!
.

DIA 19 - SABADO - PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE

Fomos feitos para obreiros. Alguns fazem as leis DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS,

outros os navios, os carros, as casas, os jardins. O mais COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

importante, porém, neste processo de fazermos coisas é VENDA �DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL,

qu� estamos fazendo a nós mesmos, melhores ou piores. DOCES, E SALGADINHOS.

Estamos- nós trabalhando, conscientemente, dia a dia, DIA 27 - DOMINGO - EXCURSÃO MARITIMA,
Ide acôrdo com o plano' de Deus? Em obediência ao man- COM VISITAÇAO ÀS ILHAS DA BAIA NORTE.

darnento do Sen hqr, Moisés levantou-se cedo de manhã TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI

para estar a sós com Deus. O resultado de ter êle satís- NEMA, COM FILMES SELECIONADOS, ÁS 19,45
feito aquêle compromisso, foi a glória de Deus resplan- HORAS,

decer sôbre seu caminho, sôbre sua face e a aquisição de ----E�S�-T-A-D-O�-D-E-,-U-R-G-Ê-N-C-I-A-..,.·----conhecimentos a respeito da tarefa de sua vida.
�

Quando Deus -fêz o mundo, ao fim de cada período
"viu que era bom". Nós buscamos, através de Cristo, des_' Face a erupcão de um vulcão
cobrir a vontade de Deus e executá-la em tudo. Dêsse mo_' . '. •

do estamos. cooperando na obra redentora de Deus e nos�1 PAHOA, (Hawai) 3 ('?" P.), tíma, mas cêrca de cínquen
seus designios não só para nós individualmente, mas pa-

- O estado de urgencia fOI ta hectares de campos de ca-

ra êste mundo que ftle criou. 'I
declarado em Pahoa .pelos na de açúcar e de matas fo-

/ O R A ç Ã O
'

serviços de Ade�esa passiv_a, ram incendiados pela lava

Ó Deus aj uda-nos hoje a oferecermos a nossa obra! em consequencia da erupçao em fusão e mais de 400 pes

para tua glÓria. Guia-nos em tudo que fizermos para que violer;ta de um vulcão in�ti- soas tiveram que abandonar

fazendo tudo conforme o modêlo que nos foi mostrado, voo ha 55-anos, Esta l-r:�dl�a suas casas, Desde a erupção

faças nossas vidas semelhantes a de Cristo Jesus. Em fOI t�mada para permítír as que começou ontem, a tor-

nome dêle. Amém. !�, I�;� a�tol'ldadeS ordenar aos ha- rente de lava cobriu cêrca de
'

PENSAMENTO PARA O DIA
,_ bítantes que evacuem as ca- 4 quilometros e se encontra

'-f Deus faz prosperar 'a obra daqueles que a ltle se s�s amedaçaldas, Ahté a!iOr��, agora a uns nove quilome-

dedicam. ,i I�; f''''''••
nao �e ep ora nen uma Vl- tros do mar.

H. CECIL PAWSON (Inglaterra)
.

Vende-se
Diabn»! ótima residência, completamente nóva, em São José,

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

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

Sociedade Carnavalesca
«Tenentes do

parte da rua já

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os senhores sócios para se reunirem

em assembléia geral ordinária, no dia 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
recen-construída•.Confortavel casa para caseiro

Chácara toda plantada e cuidada.
Ambas as casas possuem agua

luz.
Ver à rua Getúlio Vargas n. 194,

calçada. J

�

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

nesta Capital.

1° - Prestação de contas
2° - Eleição da nova Diretoria
3° - Assunto Diversos

Agapito Velloso
Secretário Geral

instalada, esgoto e

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

TRATAR NA MESMA.

â R. Trajano N. 49

.... #�,&F

PERDEU SE
" .

MAQUINA FOTOGRAFICA "VOIGTLANDER" (fole)

p
Desaparecida desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros

raia Clube.
.

Gratifica-se à pessõa que a encontrou.
_ Entender-se, por obséquiO, com o seu proprietáriO Már
\!io Paulo Dias, à Rua Esteves Júnior, 47 (Te!. 1.797).

Vende-se

HAVANA, 3 (U. P') -

cir-l to, que o edifício da smbaí
culam versões de que se Te- xada do Brasil está sendo

fugiaram na embaixada do custodiado por elementos da

Brasil o tenente da policia polícia e carros da rádío-pa
Iradio Rodriguez mais conhe- trulha.
cido por HEI Polaco"; Luiz
Fernandez de la Camara,
conhecida por '�Ojos Gau

chos"; e, o ex-policial Ale

[andro Pereda.
Nos circulos oficiais não

foi dada qualquer informa

ção sobre o caso e tôda ati
vidade dos jornalistas esbar
rou com o hermetismo elas
autoridades,

Ignoram-se os motivos da

atitude do tenente Rodriguez,
porém, sabe-se que abando
nou o serviço levando con

sigo uma metralhadora: de
mão e uma pistola,
O embaixador brasileiro,

Manuel Goes Monteiro, não
comunicou ainda à Chance
làría a presença dos refugia
dos em 'sua sede.Cabe assinalar, no entan-

CONCURSO PARA PROFESSOR DO
ENSINO INDUSTRIAL

_Encontrªm�se abertas até o dii 7 de março, as inscri

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

Os interessados serão atnedldos na Escola Industrial de

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

DURANTE 3 MINUTOS O PAPA
. SAUDOU O POVO. DA JANELA

DOS ,SEUS APOSENTOS

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERItELHERIA

CONCERTOS_DE NlOTORES A_OLEO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES
Rua - S�o J.osé (nas proximidades do Balneário) na

Ponta do Leal, no ESTREITO.

VITORIA DE CHUR·
CHILL NOS CO

MUNS
LONDRES, 3 (U, P.) - O

primeiro mínístro, sir Wins
ton Churchill, declarou esta
noite que continua favorável
a uma reunião das potencias,
a fim de encontrar-se uma

I solução, para' os problemas
'mundiais, Frisou que preteri
dia realiza-la em 53, após o

falecimento de Stalin, mas

uma enfermidade o paralisá
ra por completo, A moção de

uma ala trabalhista, conde
nando a política ele Chur

chíll, caiu por uma diferença
de 107 votos, .Os esquerdistas
de Bevan abstiveram-se de

votar, dizendo que a moção
não estava redigida em ter
mos enérgicos, O Livro Bran

co sobre a defesa foi apro-
'

vaelo por 303 x 253 votos,

Cíclístícc
Rosa N'elo

Expresso Florianópolis-tIda.
� Transporte de cargas em geral entre f

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO

MATRIZ: FLORIANóPOLIS FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DIRf:TAS E PERMANENTES ENI CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: sxo PAULO

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horfzonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsar de Transportes Minas Gerais S/A.)

Escritório:

Ru� Padre Roma 50 - Terreo 'Visconde do Rio
Deposito: (932/36)

Rua Conselheiro Mafra n. 135
Fones: 2534 - 2,535
Caixa Postal, 435
End, Telegráfico:

Sandrade e Transpolis

Branco

Telefone 1230

Endereço Telegráfic:J
Santidra e Transpolis

-0- -0-

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37 --30-!n

São Paulo - Capital - 8P.

Endereço TelegráfiCO:
Sandrade e TranspoJis

-0-

/'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Na Assembléia Legislativa
Valores novos que se apresentam. 4s bancadas de oposição iniciam as escaramuçai
Na �!!!!!�t��t�!��:ha !!�!��!t�tae�t!él�BS;JaJ�!,�g�a!�r,io9��f},!)!!�!aL!�,gi::R,�ot!::, co-

sembléia, há a registrar a" empenha do Jovem hder e sa- argumentador preteriu lon- vas comarcas criadas recen nhecí t d
.

t
. . '. ., . '. .

'.
- eClmen o o proJe o do sr

prímeíras escaramuças par- lutar ... mas Irrealizável. Va- go discurso, criticando o Go- temente no Estado. Tão logo Govern d d E t d
'

1 t A f 1· 1 tr t t 1 dí
. • . .

a ar o s a o. As
amen ares. s 'orças au an- e, en re an o, pe a ISpOSl- verno pela sua politica de es- foi dado a conhecer a referi- leis e 1 .

.

d
t

• . -

O íma cít d d
.

' sc areceu am a, o par.
agonicas começaram como çao. caso acima CI a o, os quecímento do trabalhador da mensagem o sr deputado lar t

.

d
.

d
d.

.
. .

.,. nen ar so elxam e sub.
que a me H-se e a experí- oníbus da Palhoça, fOI obíe- O representante petebista à Estivalet Pires líder do PSD sístír q d

.

t ítórí
t O lid do aovê tá

. ,'" uan o, Sl ransi OrIas
men ar-se. .1 er o gover- to de comen anos serenos, certa altura, com a sua au- solicitou a palavra "pela 01'- tenha preenchido a s f'

no, deputada Rubens Naza-
.

t
.

d d toríd d d'
ua ma-

JUs os e energicos o epu- 01'1 a e e procer trabalhís- dem" e com fundamento no lidade e quando de cará t
rena Neves, que na véspera tado Ivo Silveira. ta, eleito pelo eleitorado de Regimento Interno como na permanente, só com a rev e�
estrelara auspiciosamente, a- Em outro momento, o de-

�tassa, proclamou que o p:o- própria Constituição do Es- gação expressa ou declara,
diantou o seu propósito de putado Geraldo Gunther je o go.vernam?�tal, :elatlvo tad�, demonstrou ao plenária ção de inconstitucionalidade
esclarecer todas as críticas tratou elo Estreito do Rio a colonías de f�nas, nao pas- a ímposslbilidade do Poder pelo Poder competente.
ao Executivo. Uruguai, provocando mínu- sava de grosseira demagogia Legislativo de tomar conhe- A argumentação do líd
De começo, porém, viu-se cioso relatório dos deputados e�ei:oral. �olgam�s. e�1 regís- cimento da referida mensa- pessedista, foi tão convi;e��

compelido a confessar que Lenoir Vargas e Estivalet Pi- trar esse insuspeitíssimo de- gem, nesta fase de convoca- te que o próprio líde I
estava a quo, no caso, de fei-lres. pOimento,. de �ez. que sôbre ção extraordlnária, Esclare- UDN. dep. Laerte Ram�s �i�
ção grave, surgido com a li- O deputado Olice Caldas, o tal projeto, a epoca opor- ceu ainda o referido parla- eira, teve de aceitar e con-

tun.a., externamos a m.esma mentar, que o que pretendia cardar com 'a medida pl'O-
h"�""_'�""""'·.-""''''''''''''"",,·'''�''''''··

-

O
.

H O S P E D E S Il U S T R E S
O?mlao. assunto ali�s te- o sr. Governador. do Estado, posta pelo deputada Estivalet
na passado de largo, nao fo- com a aludida mensagem, já Pires.
ra um bilhetinho que o de- era objeto de lei promulgada Pretendia o Governador d

(apl'tal hospeda desde ontem put�do paulo. �ornhausen pela Poder Legislativo, es - Estado, com tal procedimen�
.

'

"

,

enviou, �o plenárto, ao depu- �ando . ��sim a Assembléia, to, fazer valer a sua prerro,

ilusíre CO'miíive Ml'll'tar ta�o Geraldo Gunthe.r, deter- ímpossíbílítada de tomar co- gativa quanto a iniciativa de

�mando-Ihe evocar esse ?ro- nhecimento daquela mensa- leis dessa natureza, não con-
jeto, em defesa do sr. Irmeu gemo Esclareceu o líder pes- cardando com o procedimen?
Bornh�u�en. .

sedista, q:le enquanto o Su- to do Poder Judiciário, que
A oraçao do deputado Oh- premo Tribunal Federal, não foi quem, encaminhou o pro

ce Cal�as teve seu ponto alto se manifestar a respeito da jeto de lei aprovado pela As
no ,apelo, qu: fez _ao .Gov�rno représent�ção, qU? segundo sembléia e que deu marge

pa�a dar execuç�o ímedíata consta fOI encaminhada à- a questão de ordem do depu
e integral ao antgo 223 da quela alta Côrte, não deve o tado Estivalet Pires
Constituição, que assegura '�.-�,,,,,

,
.

aos operários do Estado os - r-..-....- •. . ";'., ....,._._ ��.iJIj- �...,
direitos que as leis trabalhis
tas reconhecem aos operários Como nosem geral.
Esse apêlo, assim seco e

positivo, veio pôr em evidên
cia a demagogia bornhause
ana, que acena com hipoté
ticas colonias de férias aos

operários e se esquece de dar
cumprimento ao grande dis
positivo constitucional.
Em seguida o deputado

Paulo Preiss, do PSD, OCU})OU
a tribuna para versar sôbre
assuntos da zona que repre

A Pedro Paulo, que este senta, o Sul, salientando en

ano concluirá seu curso de tre eles, I")S rodoviários e 'pro
arquiteto, levamos os nossos pondo telegrama a. respeito
abraços pelo laureaI que me- da B. R. 55. Com eloquência
receu e que vale por uma an- e firmeza, S. Exa. desenvol
tecipada demonstração do veu o seu discurso, demons
seu valor. trando-se um estudioso apai

xonado e um profundo' co
nhecedor dos problemas su··
linos. A sua estréia causou
viva impressão ao plenário,
que o aplaUdiu calorosamen
te�

Florianópolis, Sábado, 5 de Março de 1955

No Legislativo da Cidad�
Pavimentação da Rua Pedro os raios do sol,
Demoro - Posto de Saúde condução.

esperando

na Trindade - Escolas em O sr. vereador Nerêu do

José Mendes - Boas vindas Vale Pereira requereu um

ao novo comandante do 5° apelo para ser instalado em

Distrito Naval e ao Coman- Coqueiros, um posto de dís

dante Penna Botto - Fra- tribuição de leite, províden
gorosa, derrota do vereador ela sem dúvida de granel e al-
Gercino Silva cance.

x x x DERROTA DO SR. GERCINO

A Câmara, na sessão de SIJ.VA NA TENTATIVA DE

quinta-feira, aprovou um CONVOCAÇÃO EXTRAOR-

telegrama de boas vindas ao DINARlA DA CAMARA

Contra Almirante Paulo Bo- Quinta-feira foi a última

sisio, novo comandante do sessão da primeira reuniao

50 Distrito Naval, requerido ela Câmara. Conforme se vi

pelo vereador Antonio Apos- nha anunciando nos ultimas

tolo. dias, o sr. Gel:Q!no Silva, no 1 Nossa
Por solicitação do vereador propósito de obrigar o muni

Nerêu do Vale Pereira,' foi cíplo a maiores despesas e

transmitido um telegrama de assim prejudica] a adminís

boas vindas ao Comandante tração do sr. Osmar Cunha, Procedentes de Curitiba encontram-se nesta Capital.
Penna Botto, bem como de tentou fazer uma convocação desde ontem, os srs. Coronel Alcides Munhoz Júnior, Chefe

louvor pela sua brilhante a- extraordinária do Legislativo do Serviço Regional de Material Bélico ela 5a. Região Mílí

tuação á frente da Cruzada da Cidade, Já de saida, entre- tar, Tenente-coronel Arnaldo Mader Gonçalves, elo mesmo

Anti-Comunista. tanto, foi derrotado nesse Serviço, e Major Osny Vasconcellos, da Artilharia Divísio

ESCOLA EM JOSE' MENDES intento,' porque, segundo náría/õa., que integram uma Comissão de inspeção ao ma-

O vereador Genesio Leo- consta, até um membro ele terial das Unidades sediadas nesta Guarnição Militar.

cadio da Cunha justificou sua bancada se teria recu- Os ilustres visitantes se encontram hospedados no La

muito bem a necessidade de sado a assinar o requerímen- Porta Hotel, onde tem sido visitados, pelas Autoridades Ci

ser instalada uma escola no to. Não teve, assim, as cinco vis e Militares e grande número de amigos que aqui pos
bairro de José Mendes e ou- assinaturas necessarias para suem.

tra no Morro do Ceu, onde legalizar a convocação. Con- O ESTADO formula os melhores votos de feliz estada

a população infantil em ida- trafeito com esse malogro, nesta Capital.
de escolar é muito grande, deitou discurso, criticando o -,-------------------------

�:ric��:�i���d:��sh:�el:��� ��l��a :�s v�::!���es �:1��� Ca tarinense que se des Ia ca
tabelecimento de ensino nas vontade, para que evitassem

. gastos superfluos. Maís urna
Nó salão de Belas Artes, jovem que vem de se distin-

proximidades. O requerímen- '" comemorativo do IV Cente- guír com tanto brilhantismo,
to que apresentou a esse res- vez no seu combate ao atual

peito, foi aprovada.' prefeito, o líder ela UDN se
nário de São Paulo, na Ex- é florianópolitano, filho do

viu batido, porquanto os ar-
posição de Arquitetura, foi sr. Eurípedes de Melo Sarai

contemplado com a medalha va e de sua exma esposa d
PROTESTO CONTRA O' gumentos citados para pror-

. "

rogação dos trabalhos da
correspondente ao 3° lugar, Auta Gonçalves Saraiva.

AUMENTO - o jovem academico conterrã-
Continuando na tribuna, o Câmara não passavam de ex-

neo Pedro Paulo de Melo Sa
sr., Genesio Leocadio da pedientes com que queria
Cunha solidarizou-se com o fazer sessões bem pagas, mas

povo de São José e de Palho- sem utilidade para o muni

ça, pela atitude de protestar cípio. Uma grande e inespe
de maneira violenta contra o rada lição de civismo lhe deu

o vereador Nerêu do Vale

Pereira, propondo uma reu

nião extraordinária sem ven-,
.

cimentos - iniciativa que'
deveria ter partido dele, Ger
cino Silva, se fosse realmen
te seu desejo trabalhar pelo
bem coletivo. E' verdade que
concordou com sessões não

remuneradas, mas antes
disso lembrou parecer da le

gislatura passada, quando
fora afirmado não ser passi
velo funcionamento da· Câ-

raiva.
A sua vitória é tanto mais

significativa porque Pedro
Paulo foi o único academico

premiaelo. Os demais, já são

profissionais diplomados. Oaumento das passagens dos
onibus, O orador, durante sua

dissertação, dirigiu criticas
ao governo federal, culpan
do -o pelo encarecimento elos

transportes, uma vez que não

permite aquisição de veículos
nem de combustíveis de ou

tr:.as procedencias que não

sejam dos Estados Unidos.

PAVIMENTAÇÃO DA RUA

PEDRO "'DEMORO

Homens que cumprem
seus ,mandatos

Jardim e seu prolongamento
até Saco dos Limões - em-

os

O Legislativo Municipal em 5) Levantou protestos da

obediência ao seu Regimento Tribuna em favor do povo,
Outra estréia auspiCiosa,

Interno, vem de encerrar o entre êles sôbl'e a questão
foi a do pessedista Orlando

seu primeiro período de ati.- da carne popular, péscados, Bertoli. O jovem advogado,
vidades, tornando a se reu- etc. em discurso notável, entre-

nir, portanto somente em 6) Solicitou a representa- cortado de apartes, aos quais
maio. ção da Câmara nas festivi-' deu respostas fulminantes,
_

Fazendo-se um retrospecto dades éfa Comemoracão do ocupou-se de aspectos admi

dos trabalhos apresentados 8° Aniversário da Ju�entude nistrativos ligados à zona

pelas diversas bancadas, ire- Espírita de Florianópolis. q�e. representa, Teceu comen

mos encontrar com saliência 7) Autor de uma indicacão tanas serenos, construtivos e

que, o sr. Júlio Paulino da em favor elas viúvas de apo- _lÓgiCOS ao chamado Plano de

Silva, do Partido Trabalhista sentados da Prefeitura e bem Obras do Govêrno. Na opor

Brasileiro, Secretário da Câ- assim, para todos os servido- tunidade criticou os entusi

mara, foi um dos que mais se res municipais que ainda não asmas ante-datados cras ban

salientaram em trabalhar pe- percebiam o nível do salário cadas coligadas por êsse pla
los interêsses coletivos, mínimo, para perceberem ês- no, ainda oficialmente igno
O Vereador Júlio Paulino te ou superior a Cr$ 1.050,00

rado no Legislativo, estra

da Silva, nêsse primeiro pe- mensal; sendo aprovada. nhando�esses louvores, que se

ríodo legislativo, Jamais se 8) Protestou da Tribuna e antecipam às análises e aos

deixou arrastar para o· cam- requereu um telegrama de estudos. O seu pronuncia

po ela política partidária, de- protesto contra a COAP sô- menta teve extraordinária
fendendo com despreendi-' bre o aumento dos preços

repercussão no plenário.
menta as justas causas po- das passagens ele ônibus de

A essas estréias devemos a

pulares. Palhoça, São José e Biguaçu, crescentar a feita na véspe
Preciso em seus discursos, cujo protesto diante da re-

ra, pelo deputado Osní Ré

REGRESSOU A LON- em suas explanações e dis- percussão a COAP sustou a
gis, ao tratar do programa

DRES A PRINCESA c.ussões, colocou sempre sua homologação do aumento, que o PTB catarinense en-

,lmha de conduta acima dos 9) Solicitou com o Verea- tregou ao estudo dos parti-

POSTO DE SAUDE NA MARGARET interesses de partidos, nive- dor João Navegantes Pires, o
dos. O representante lageano,

TRINDADE
� LONDRES, 4 (U. PJ _ A lando-a aos anseios da cole- término do calçamento da

culto e metódico, deu da tri-

Terá simpatica repercussão princesa Margaret Rose re- tivielade. Deu sempre o seu rua CeI. Pedro Demoro. buna uma brilhante demons-

na Trindade, a indicação do gressou, ontem, a esta capi- apôio às boas causas, fossem

J
10) Autor de uma indica- tração da su:f capacidade e

sr. Julio Paulino da Silva no tal, e recebeu carinhosas ma- estas apresentadas pelos re- ção para a instalação de um
do seu talento. São estréias

sentido de doar àquela loca- nifestações dos ingleses que presentantes do poder ou _da Pôsto de Assistência Médica essas, que vão revelando o�
!idade, um posto de Sa.úde, a aclamavam, após sua tri- oposição. J Municipal para o Sub-Dis- novos valores da nossa As-

melhoramento que ha muito unfal viagem pelas Indias Dent�e os seus mumeros! trito da Trindade. sembléia.

vem sendo desejado pelo po- ocidentais. Ao aproximar-se trabalhos apresentados, po- Alé_!!l de todos os trabalhos I ";-inda na sessão de ontem,
vo locaL o avião real, começou a lim- deremos citar alguns: enumerados acima, da auto- o. lIdeI' do PSD" deputado Es-

ABRIqOS DE ONIBUS E par o céu, que estava enco- 1) Visando o bem estar da- ria do incansável Vereador t:valet Pires com rara habi-

POSTO DE LEITE EM berto, O que obrigou o avião queles que, diáriamente, Júlio Paulino da Silva, o hdade,. evitou um golpe do-

COQUEIROS a se dirigir por instruções usam os ônibus da linha dd mesmo ainda efetuou outros Executivo no Legislativo.

O vereador Walter de Oli- pelo rádio, a fim de descer Estreito, solicitou do Execu- mais discUl;sos versando sem-
- Como é do conhecimen-

veira Cruz fez' sentir a ne- à hora justa que fora mar- tivo informações sôbre as pre em benefício ela coletivi-
to público, o sr. Governador

cessidade da construção de cada. A rainha Isabel II sor- condições do contrato da li- dade. do Estado, convocou extraor

abrigos de onibus nos Co- riu satisfeita ao receber a nha com o municípiO; Como vemos, homens as�
dinàriamente a Assembléia

queiras, onde o movimento irmã. O duque de Edimbur- 2) Requereu, por intermé- sim é que o povo deve ele- Legislativa, para funcionar

nas praias, é cada vez maior go e o pequeno principe dia da Câmara, fosse remeti-. gel' porque assim fazendo,
no períOdo de 28 de feverei

e se notam grandes filas sob Carlos estavam presentes. da uma mensagem ao Exmo. estarão não só dotando as
ro p. findo até 14 de abril p.

Sr. Governador do Estado, representações legislativas vindouro.

propondo a instalação urgen- de elementos cap�zes mas Face à disposição expressa
te dos serviços de esgôto e também daqueles qt e sabem da Constituição Estadual a

água para o Estreito; respeitar os mandatos em Assembléia Legislativa, quan-
3) Requereu a instalacão prol dos interesses da cole- do funciona em face de pror

de bicas (torneiras) públi�as tividaele. rogação ou de convocação ex

em diversos locais do Estrei- Está pois o Legislativo Mu- traordinária só póde apre
to para atender a população nicipal e a população do Sub- ciar as matérias constantes
sem água, devido à sêca. :Qistrito do Estreito de para- do ato convocatório ou de
4) Autor ele um projeto de I bens pelos bons trabalhos a- prorrogação. Na sessão de 4

lei dando o nome de Antônio presentaàos pelo ilustre e a- do corrente, deu entrada no

A. Lemhkul para o jardim catado Vereador Júlio Pauli- expediente de uma mensa

�o Estreito. n� da _Silva. genJ. visando.� cria�ão de vá-

Com magnifica esplanação,
o vereador Navegante Pires,
solicitou um apela ao sr.

Prefeito municipal, no senti
do de mandar pavirrientar o

prolongamento da Rua Pedro

Demoro. Salientou o orador

que essa rua era o cartão de

visita da zona norte de Flo

rianópolis. Por isto, junta
mente com os trabalhos de

asf.altamento da rua Silva

mara sem que os vereadores

percebessem seu jeton.
Se o sr. Gercino Silva não

tivesse feito alusão a essa

decisão da Câmara passada e

tivesse dado seu pleno apoio
ao requerimento do sr. Nerêu
do Vale Pereira, então sim
teria dado um belo exemplo
de interesse pelo município.
Perdeu ele uma bela oportu
nidade de se colocar bem pe"
rante o povo. Ficou em todos
a certeza ele CJue ele quer
apenas barulho.' Que apro
veite as férias para meditar
em seus fracassos e volte
bonzinho ...

preendimento que merece a

plausos, o governo do sr. Os-'

mal' ,Cunha saberá concreti
zar as aspirações do povo do

Estreito, tanto mais que essa

pavimeqtação vlra cones

ponder ao extraordinário tra
fego dessa importante via de
acesso á capital.

Comunicação
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 n0.45 térreo, onde
espera continuar recebendo suas estima,das ordens.

. ,FlgrianópoUs, 1° rle marÇ9 _!ie_ 19[5

tempos idos•.•
-�� ''':-.'''2:�

QuizeramT.jogar ao mar. um

onibus comol protesto pelo
aumentor ·de.�preço não legal
Lembram-se quando Joga- menta a jato, meteu o pé no

ram ao ll_lar aqueles céle- acelerador, rumo a São José,
bres bondmhos puchados a evitando, assim, que a reação
burros? A estudantada pôs popular danificasse o veícu
n'água os antiquadOS veícu- lo. A' tarde, inúmeros popu
los ,numa condenação. for- lares permaneceram posta
mal àquele estacionamento dos nas proximidades do lo
do progresso. cal de estacionamento, fazen-
Ontem, um desusado mo- do côro cem os protestos.

vimento verificou-se no pon- Uns' diziam: "se a gasolina
to de ônibus número um da ainda não aumentou, como é
rua Conselheiro Mafra, de- possível tal aumf;nto"?
fronte ao bar São Pedro. Na verdade, a precipita�Era um brado popular de certas emprêsas ele ônibus
contra o abusivo aumento levou o ·povo a condenar
das passagens dos ônibus, francamente o aumento nos

que fazem a linha São José- preços das passagens, mesmo

Palhoça. A majoração não porque não encontraram elas
tinha apôio legal, porque não motivos suficientes para jus
fôra autorizada pela COAP. tificar o ato.
Populares fizeram menção Ademais, adianta'ram-se ao �

de jogar n,água um dos veí - próprio pronuciamento da
cuIas, o que só não se verifi- COAP, órgão _que, mais tarde,
cou porque_o' ônibus, levado a desautorizou a majoração,
marcha-ré, bateu contra um considerando-a, ainda, u,ma
poste e o chofer, num movi- burla ,à lei.

A nossa querida confreira A Gazeta fez, ante-on
tem, uma reportagem que nada fica a dever aos mé,:
"todos de sensacionalismo tão apreciados por certa Ít'·/
prensa, aqui e além continente. Segundo a notícia as

sombrosa, o terror imperava em Florianópolis. Regre
díramos, no tempo, a 1794 e, no espaço, passáramoS
para a Frap.ça, Pelas esquinas andavam Robespierre,
Marat, Desmoulins, Danton. A guilhotina comia solta.
Saí de casa alarmado. E mais alarmado ainda fiquei
quando o cidadão Agenor Alves veio, pedir-me para
pôr o meu ciente numa convocação do General.

- Que General? - indaguei, trêmulo. Será o Ge
neral DUlllouriez? Para quê me convocam? Do que me

acusam? Sou inocente!
- E' para uma reunião. E a rainha vai!
- Que Rainha? Maria Antonieta?
O Agenor tranquilizou-me. O General que me con

vocava não era o vencedor de Valmy. Era o General
Vieira da Rosa, De nada me acusavam Pediam-me

.-
.

ape'nas a presença numa reunião de diretores do Ve-

terano Doze de Agosto. A rainha a comparecer seria a

gentilíssima Rainha do Clube e r:ão a infeliz filha
de Francisco L

Andei, já desassustado, pelas ruas. Reli a repor
tagem e nela compreendi, tão só, uma reconvenção
eleitoral, misturada com a picaretagem ou a insanida"
de mental do principal personagem, um tal de Agrí-
cola Bruno.

E conclui, comigo:
- Ainda bem que neste país essencialmente agrí-

cola, os picaretas são poucoS.. .........1
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


