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o Brasil está entre os seis paises do Continente

que receberão maiores investimentos norle-americanos
NOVA ORLEANS, 7 (U. P.) no nos negócios privaêlos não triçôes, onde elas existam, e 350 milhões de dólares. An- tância deverá ser aplicada es

_ Nqvos negócios, a. expan- seria exatamente o melhor para criar um clima ravorá- clrew B. Sthes, primeiro vice- te ano. Os vinte e cinco mi
são das "Indústrias já exis- meio de atrair novos capí- vel aos investimentos. O presidente desta companhia Ihões seriam investidos den
tentes e os investimentos em tais. 0::1 latino-americanos. maior plano de investimento revelou projetos de investi- tI'O dos .próxímos dois ou

títulos do governo constitui- por outro lado, concordaram foi revelado por W. R. Grace mentos num total de 42 mi- três anos.. Diversos outros
rão um aeréscímo de' em participar de um esforço & Co., uma organização in- lhões de dólares; sendo que planos foram anunciados no

100.000.000 de dólares nos in- para aliviar o peso das res - dustrial != de transportes de mais de metade desta impor- decorrer da conferência.

:�:;n�,���s"�ro���:�;l�; Nãõ1íOu"�ii"iimêr�·����-=OiOOJO�
dois ou três anos. Previsão do tempo até às

Quatrocentos capitalistas 14 horas do dia 8.

dos Estados Unidos puderam

C
-

dUO N
Tempo - Instável, com

��.t���a���iad:����s����e�: para a ooven çao a'. . . ��T�te�m�;p�ie�I.:a�tSue�I.Ialclo_aEbsOtna,lveclo.mtos na América Latina, esta

semana, durante a la. oon-
São Paulo, 7 (V. A.) Amanhã, o Diretório Re- realizada antes elo próximo Ventos - Sueste à Nordes-

ferência I'nteramericana de
Como se sabe, a U. D. N. rea- gional ela U. D. N. reunir-se- dia 20, uma vez que, ele con- te frescos.

Investimentos. Muitos deles
lizaria ante-ontem a sua 6" com o fim de marcar, nova formidude com os estatutos: 'I'emperaturas - Extremas

gostaram bastante do que vi-
convenção regional, para o data para a Convenção, es·, a convocação deverá ser fei- de ontem: MáJ{.ima 25,9. Mí

ram e ouviram .A maioria de-
fim de renovar o seu Dire- clarecendo-se que essa nova ta dentro de um prazo mí- nima 20,9.
tório Regional e escolher os convocacào não po íer'a' ser 111'1110 ele 15 (11'"S ------------

clinou de comprometer-se em
-'"' 1<

, . n••

delegados da secção udenísta ...-----------....

quaisquer planos ele investi- de São Paulo à Convençãomentos. No entanto, ' muitos
nacional elo partido, a reali-

resolveram os seus planos. Os
b�nCjueiros e lideres indus- zar-se, no Rio, em abril pró

ximo.
tríaís mais interessados afir

Para a presídencía do Di-
maram que a estimativa dos

retório, falava-se nas candi-
100 milhões ele investimentos daturas dos S1'S. Henrique

Bayma, Valdemar Ferreira e

de um deputado a ser esco-

.hído entre os representantes
udenistas de São Paulo na

Câmara Federal fi na Assem-
bléia Legislativa.
Entretanto, abertos os tra

balhos do conclave, na tarde

de ontem, verificou-se. não

haver número legal de con

vencionais, o que determinou.

por, força estatutária, () adia

mento da Convenção.

NOVO GOVERNA
DOR DO TERRITO

RIO DO ACRE

poderia inclusive ser duplica
da fácilmente, dependendo
do clima que se criar para
isto. Isto vem significar que
a América Latina está em

condições de contai' com o

maior influxo de novos in-

RIQ, 7 (V. A.) - O presi
dente ela República assinou
decreto nomeando o coronel

vestimentos em dólares, em

toda a sua história.
Um estudo feito em torno

dos propósitos dos capitalis
tas norte-americanos de
monstra que 60.650.000 de dó
lares serão aplicados sõrnen-
te nos seguintes países: Bra
sil, Perú, Venezuela, Argen
tina, Bolivià e Paraguai. A

maior parte desta soma, fri

zaram os líderes norte-ameri
canos, seria encaminhada
para os países onde são mais
favoráveis as taxas e as leis
de controle do câmbio e in
vestimentos.
Durante a conferência, os

comerciantes, norte-america
nos declararam aos latino

americanos, rranoamente,
que a interferência do govêr-

MÉDI€OS NOlVIEA
DOS NA PASTA DA

GUERRA
RIO, 7 (V. A.) - O presi

dente da República assinou

decretos na pasta ela 'Guena

iomeando primeiros tenentes
médicos e segundos tenentes
farmacêuticos, os alunos que
30ncluiram o curso ele for

mação de oficiais c1:1 Escohi

le Saúele, do Exército.

Venezuela exportou 2.427.000

quilos do café, num valor a

proximado de 3.200.000 dóla-

res, elos quais os Estados U

nielos, importaram 80%.·
O dr. Tamayo afirmou:

"Nosso país entrará assim

para um núcleo que póde for
necer assessoria técnica e

comercial, amplitude de mer
cados, melhores contratos
com as ernprêsas de navega
ção e a solução de problemas
comuns com as maiores ga
rantias de êxito".

MAIS ·UMGUATEMALA, 7 tu. P') - ;,umas das plantações mais

O govêrno do presidente )l'Úsperas ele café e açucar

Castillo Armas pretende res- .lo país. Bancos, edifícios e

tabelecer suas relações com 1utros. O presidente Castillo

a Alemanha, já que contínúa Armas já declarou que tais

o estado de guerra declara- bens não serão devolvidos,
do em 1941. Entretanto, a paz

I
pois pertencem ao patrímô

poderia apresentar sérios .iío nacional.

problemas, tais como os vín- Como os seus proprietários cas Federais o sr. Heitor Bel-
culados as passiveis reclama-I

não foram indenizados, é C61'

ções germanicas sôbre bens to que o retorno ao status ••••••te••••••••O•••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••

��g:;!�!tt���rg�; �i:�:�!�::���;:�E!:� Golpe �e � ml·l�o-es em P Ale�'resítoú todos os bens alemães promover acordos. Um caso.

há doze anos, incluindo al- desses, por exemplo, já está!
na Côrte Internacional de

•

Haia, antecipando-se que os PORTO ALEGRE, '7 (V. A) . razão social 'TO. C. Melo In- .Iume dos negócios atingiu a

outros seguirão o mesmo ca- - Agindo sob o elisfarce de dústría Comércio", adqulrí- casa dos seis milhões, deci
minho. uma firma comercial, dois es- ram mercadorías, tais como diram os espertos, na última
Informou-se que os bens telionatários provocaram fogões, refrigeradores, ence- terça-feita ele carnaval, a li

O TSE agrícolas dos alemães per- mais um estouro na pruça ele racleiras, em casas diversas a quídaçâo total do estoque.
em 'sua reunião de ontem tencem, agora, às granjas e Pôrto Alegre. São eles Valrlo- crédito e revendiam-nas i- Um dos lesados, o represen
deu provimento ao recurso fazendas de propriedade do mil' Carlos Selbach e Oscar mediatamente a preço ínfe- tante da fábrica de fogões
interposto pelo PSP contra a Estado, cujo número é de 117. Caetano de Melo e, com a rior e à vista. Quando o vo- "Império", apresentou quei-
decisão do Tribunal Regional A maioria desses bens se a- xa à sub-chefia de Polícia,
de São Paulo que havia fixa- eham na zona de Coban, on- que encaminhou o assunto à,
do o próximo dia 27 para a de se cultiva o melhor café Delegacía . de Defraudações.
realização das eleições destí- da Guatemala na zona ser, ONDA DE ARROMBA'MFNTOS EM Ao que parece, um dos sócios
nadas a' escolha elo Prefeito rana. Outros se acham perto .... _.' da firma, Oscar Caetano de
da capital bandeirante. da fronteira com o México. CAMPOS NOVOS Melo, já fugiu para o Para-
A decisão elo TSE foi no O café das granjas do estado

. � " guaí. Entre outras emprêsas
sendo do TRE paulista mar- produz agora 225.000 quín- ludibriadas pelos dois viga-
cal' uma nova data para o tais. CAMPOS NOVOS, 5 (Do cidade, estando a população ristas estão a Livraria do

pleito, em prazo não inferior Os imigrantes alemães aqui Correspondente) - A cidade alarmada e pedindo aumento Globo S. A. e Importadora A
a 60 dias, a contar da nova chegaram pela primeira' vez está vivendo dias de terror, de forças para o destacamen- mericana. Possuiam os auto
fixação. O desembargador há um século, juntamente entregue totalménte a la- to, em virtude de TIO dia 26 res do golpe diversas filiais
José Duarte votou negando com colonos belgas, holande- drões e assaltantes, que pra- ele fevereiro p. p, terem la- espalhadas pela cidade, nos

provimento ao recurso, en- ses e franceses. Os Italianos, tícam os mais absurdos rou- drões arrombados diversas seguintes endereços: Avenida
quanto que os srs. Cunha e embora aliados dos alemães, bos. ' casas comerciais, Grupo Es- Alberto Bins, 360, avda. Inde
Costa e Cunha Vasconcelos foram excluídos das leis de Destacamento policial; com- I colar, residência Coletor Es- pendêncil:l" 97, José do Patro
se manifestaram pela reali- exceção. Foram incluídos, posto únicamente de 3 sol- tadual; oficina rpecânica de cínio, 789, avda. Farrapos,
zação das eleições a 3 de ou- ainda, os alemães nascidos dados e 1 sargento é insufi- Juan Vovinko e a loja elo sr, 3.813 e rua Riú Pardo, na Vi-
tubro próximo. na Guatemala. I ciente para atender toda a Sacly Assad. lIa do IAPI.

trão, na vaga 'decorrente do
término elo mandato do sr.

RIO, 3 - O Presidente da

República assinou decreto
na pasta da Fazenda no

meando membro do Conselho
Diretor das Caixas Econõmi-

Dario Crespo:'
O sr. Beltrão foi candidato à

Câmara, pela U. D. N., não
conseguindo reeleger-se.

ADIADA A ELEIÇÃO
DE. SÃO PAULO

RIO, 7 (V. A.)

Reforma Eleitoral
RIO, 7 (V. A.) - Vai ser. no Monroe, de maneira a que

encaminhada, no âmbito se formule um projeto de re
parlamentar, a imediata re- solução que, aprovada pela
forma do sistema eleitoral Câmara, não fique mais su

brasileiro. Uma cormssao jeito a emendas no Senado.
mista de deputados e sena- PRAZO: 60 DIAS
dores, nos têrmos regímen- A Comissão Mista designa
tais, deverá ser ínstítuída na rá seu presidente e seu rela

próxima semana para apre- tal', elaborando, no prazo re

sentar, dentro de sessenta gimental de sessenta dias, o

dias, um trabalho definitivo. projeto de reforma que será
O Ministro da Justiça ten- levado ao debate e à votação

do concluído, por iniciativa no plenária das duas casas

elo Executivo, a redação de do Congresso. Acreditam os

um ante-projeto de lei elei- líderes, que, por esse meio, a

toral o remeterá, na segun- nova lei eleitoral poderá es

ela-feira ao Congresso, reve- tal' votada com bastante 0.11-

lanclo o interêsse do Govêr- tecedêncía para ser aplicada
no ao lado do esforço parla- já no pleito de 3 ele outubro.
mentar.
COLABORAÇÃO DA
CAMARA O DEFICIT DE 1954
Todos os partidos colabo- RIO, 7 (V. A.) -(Foram.

eam na reforma, tendo sido entregues ao Ministro da li'a
) assunto coordenado pelo sr, zenda, ontem, os balanços
Afonso Arinos, mas devendo gerais ela Uriíào que acusam

ser apresentado ao Congresso o "deficit" real de 7 bilhões,
como uma iniciativa da Me- 122 milhões, sete mll, 815
sa da Câmara dos Deputados. cruzeiros e 80 centavos no

O líder da UDN, depois de Exercício de 1954.
conferenciar com os srs. Gus- No histórico feito pela
tavo Capanema e Fernando Contadoria Geral da Repú
Ferrari, líderes, respectiva- blíca é apresentado estudo
mente; elo PSD e elo PTB, en- comparativo dos dois últimos
tendeu-se com o sr. Carlos I Exercícios, aparecendo o de

Luz, que sugeriu a criação do 1953 com o "deficit" real de

órgão misto, tendo para tan- seis bilhões, 131 milhões, 317
to se esrorçado o sr. Arinos mil, 117 cruzeiros e 20 centa

para um prévio entencllmen- vos.

to com o Senado, por inter - I A entrega do balanço foi
médio do sr. Nerêu Ramos. I feita no gabinete elo Ministro
Foi o sr. Magalhães Pinto ín- II ela Fazenda pelo Contador
curnbído elas conversações Geral da República.
•••••••••••••••••••••Q••••••••••••••••••••••

contemplado com o padrão
superior. Artigo 30 Revagam
se as disposições em contrá
rio. Este decreto entrou em

vigor no dia 10 ele março do

corrente, quando foi publica
elo no DIário Oficial ela Uni
ão.

NAFTALENO DE
VOLTA REDON
DA EXPORTADO
PARA OS EE.UU.
RIO, 7 (V. A.) - O navio

"Loide Canadá", que partiu
para Nova Iorque, levou em

seus porões um carregamen
to de 500 toneladas ele naf
taleno bruto, produzida na

coqueria ela Uzina ele 'Volt9.
Redonda. E' a sétima vez que
a Companhia Siderúrgica
Nacional exporta naflaleno
para os Estados Unidos, des
tinado à fabricação de plás
ticos.

EVACUADOS DE GAZA FAMILIARES
DO PESSOAL DAS NACÕES UNIDAS

)

GAZA, 7 (U. P.) - Dezes- espaço de la minutos, na zo-

seis esposas e filhos de ob- na fronteiriça ele Deír-el
servadores das Nações Uni- Ballah. O comandante elas
das foram evacuados de G:1- Nações Unidas ordenou a e

vacuação de seis mulheres e

10 crianças, dizendo que a

"situacão está ficando difí

cil, pela agifação ele milhares
de refugiados em Gaza".
Continuam aqui, entretan-

.

to, sob uma guarda protetora
do Exército egipcio, cêrca de

,Ontem à noite, segundo se vinte senhoras e seus filhos,
informou, ocorreu um tiro- familiares de funcionários
teia entre os postos avança-I dos membros elo organismo
dos egipcios e israelitas, por ele ajuda elas Nações Unidas.

za, no' dia de hoje, ao mesmo

tempo em que .aumenta a

tensão na zona árabe, que se

encontra repleta de refugia
dos. Gaza tem sido cenário
de conflitos sérios entre is-
raelítas e' árabes.

o Riso da Cidade
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O nobl'e c1elmtatlo Jorge Lacerda, aspirante ao

Govêrno .elo Estado, brincando de mal-me-quer,
bem-me-quer!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Distribuidor

c- RAMOS S/A
Comercio' Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolil.

-'

. I
�_";;"I

MINISTÉRIO De\. AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V I S O

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

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

QUEIMADAS E DERRUBADAS UE MATO
Nenhum propri&tário de terras ou lavrador poderá

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

sujeitos a penalídades.
REFLORESTAMENTO

o ESTADO
--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Ofícínaa, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 1311.
Diretor: RUBEN'l A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DlI
AQUINO

Renreseutantear
Representações A. S. L::ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22-6924 -- Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 2l!8 6°

andar Bala 612 - São Paulo.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies florestais 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 sclarecimentos e requererem aatorização
de Ilcençapara queimada e derrubadas de mato, devem
clirigir-se às Agências Flo,estais Municip�tis ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.

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

INFORMAÇOES
UTEIS

ASSINATURAS
Na Cllpltal

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

No Interior
Ano Cr' 2�O,OO'
Semestre •..•..••••••• Cr'UO,OO
Anúncio mediante contrãto,
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de"oJ.vidos.
A direção não se respon.abillza

pelos conceitos emítidoa nOI ar

tigoll assinados.

-a-

O leitor encontrará, neata co

luna, informações que neccaaíta,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
Q Estado •••.•••••••••••• 3.022
A Gazeta •.•••••••••••••• 2.666
DiárÍo da Tarde •..•.••••• 3.679

IA
Verdade. ..•••••••••••• 2.010

C
Imprensa Oficial •••••••• 2.688

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

(Provedor) •••••••••••••• 2.814
(Portaria) ••••..•.•.•.•.• 2.036
Nerêu Ramos .•.•••••••••

- 8.831
�ilitar 8.157
São Sebosllião (Casa de
Saúde) 8.163

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .........••• 1.121

'CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros •••• 8.818
Serviço Luz (Reclama-
ções) •... '.' . . . . . . • • . .• 2.404

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

TAC 8.700
ICruzeiro do Sul .•••.••• 2.600

Panair ••..•••••••••••••• 8.663

I
Varig 2.826

.

Lóide Aéreo ••.•.••.•• : •. 2.402
Real •••••••.•.••.•.••.•• 2.868
Scandinavas .•.•••.•••••• 2.500
HOTÉIS
Lux..................... 2.021

Magestic .............•..

2.2761Metropol ..
'

....••..•••• ; • 8.147
La Porta ...........••.• 3.321

Cacique ., ..•....•.••. :. 8.449
Central ....• " • • . • . • . • . • 2.694
Estrela • . . . • • . . . . . . . . • .• 8.871
Jdeal ...•...•••••••.••••• 1.61i1J
EST,REITO 1

'

Disque ...•.••..••••••••• ' 06

Viagem com segurança
AGORA NOVOS HORARIOS e rapidez

�t�l :-,.;. so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIB_US DO

. RAPIOO �(SDL-BR,ISILBIBO))

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pais) f�egund,ai!! - Quartas - Sabados
t

_ / 16:15 horas'

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

D ii

ERL

DRA.WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

- MJ!:DICOS
CIRURGIA-CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO

SALPINGOGRAFIA - M1ilTAEO-
LISMO BASAL

.. Radioterapia por onda li enrtaa

Eletrocoagnlação - Ralol Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. I,

1° andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba
.�t+\��àJ 1J,. '" t"';\.. �

Age'"ncía e
Kua Deodoro e�qui.na:':da

• Rua Tenente ,SIlveIra

o ESTADO

Navio-Molor «Carl Hoepcken
I, I "" ,;"'��,ill]

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

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba Me
pre;udic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

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

IDA VOLTA

18ANCOdeC�fbITO
POPULAR

I'

� AGRiCOLA I I

n -

""'

ru::t.lnJ 1 L! ..,
1V\M,l. c:J ---If--.Y\.d Q' ..

FLORIANÓPOLIS - Sró..C'õ.rõ.rlnô,

Fpolis Rio

"

--;-j
SantosIta)af

7/3

. .ç j
3/3
14/3

2/3
9/3 13/3
NOTA

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

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

... .,� "'--all. lo· ".da, \. ,. 'o' FONo,. a.uI ��IB (;.oúu Paliai, sn �
CVlUTIM �- �CIWIA, PR05EIIB.Y .? ''-<,;.\ij;;;, f'�.

Raios X
-

aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograrta$ e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Útero e anexos': Bistero-salpingografia com insufla

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

ção dóparto (Rãdlc-pelvfmetrfa).
Dlàrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.'

Puericultura - Pediatria

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS DR. CLARNO G.

VIEIRA GALLETTI
-'ADVOGADO - -'ADVOGADO-

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

- Florianópolil -

DR. JOSÉ M. CARVALHO.
REIS

ADVOGADO
Rua }'rei Caneca 122

INDICADOR PROFISSIONAL\ DR.RO��rSTOS DR" JULIriil�UPITZ
.

Dr. Vida' Dufra filho
COIT\ prática no Hospital Sio Ex interno ds 20· enferma'ria r ESPECIALISTA �M DOENÇAS DE CRIANÇAS

1 DR. t LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Alisis e na "':anta e Serviço de gaatro-enterologla CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
GARCIA Casa do Rio de Janeiro da Santa Casa do �io �e Janeiro. PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-

FILHO. CLINICA MJ!:DICA (Prof. W. Berardmell�). NASCIDO - ASSIST:Il:NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
Doenças do aparelho respirat6rlo Dlplomade pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Curso

.

de neurologia (Prof. PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET1l:NCIA INFANTIL
TUBERCULOSE cíonal de Medicina da UnIver- Contultório: Rua Vitor Mei- Austr�gesllo). .

(FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESEl _

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Ex_lnter��d��� d�01�:::�! da Ma-
reJes, 22 Tel. 2676.

.

Ex interno do Hospital matar- TURNA. EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTÚRB�S
DOS PULMõES ternldade-Esenla

Horários: Segundas, Qu..rtaa 'e nldadDeOEVN·çAAmSaral'INTERNAS PSICOLoGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFÁN-
Cirurgia do 'I'orax

( P f Ó .tá I 11
Sexta feiras:

_ � .
CIA DE MANEIRA GERAL .

Formado pe�a. Faculdade Naclo- Serviço :�igu�� .LIma) voo- Das 16 às 18 horas.
,
Coração .. Est��ago, l�teltino, CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38.

nal de Medlclna, Tlslologlsta e. Ex-interno do Serviço de -Clrur-
Residência: Rua Felipe Seh- f��ado e vias biliares. Rins, ova- CONSULTAS - DAS 2 ÀS 6 HORAS:

Ttstoctrurgíão do Hospital Ne-
gia do Hospital I. A. P. E. l' C. midt, 23 - 2° andar, apto 1 rros e út�r�.. CONSULTAS CI HORA MARCAI't\: FONE 8165

reu Ramos
_ do- Rio de Janeiro

• Tel. 3.002.

I
Consultõrto- Vitor RefrelBl .RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA, 130 (FONE 3166)

Curso de especlallzaçao pela Médico do Hospital de
------------ 2D2. 16' 18 h

ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO
S. N. T. Ex-Interno e Ex-aslil- Caridade

. as as oras,
'

tente de Cirur�ia do Prof. UKO DOENÇAS DE SENHORAS
DR NEWTON Residência: Rua Docaiuva 20. DR. NEY PERRONE DR. ARVARO DE

GniD!araes (RI�). PARTOS _ OPERAÇ08S b'AVILA. Fone: 3458.
MUND

.

Cons : FelIpe Sehmídt, 118 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL �l CARVALHO
Fone 8801 das 16 00 às 18 00 hora- D

r Formado pela Faculdade Nacl-

h d
"g oenças de Senhoras - Procto- , naol de MedicI'na UníverstdadeAtende em ora marca a.

. Pela manha- atende dl'à: I' EI t i ld d
E J

ogla - e r CI a e Médica do Brasí!
Res.: - Rua steves umor, riamente no HOlpital de Consultório:, .Rua Vitor' Mei- DR. MARIO WEN- RIO DB JANEIRO80 - Fone: 2395 Caridade. -el 28 T I f P

.

Itô d D. es n. - e e one: 8307. DHAUSEN Aperfeiçoamente na "Casa de uerrcu or o epartamento

DR YLMAR CORR1tA
Residência: Consultas: Das 16 horas em Saude São Miguel" Nacional' da Criança. Ex-Assis-

.

I Rua: General Bittencourt n. diante. CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS '. Prof. Fernando Paulino tente do Prof. Martagão Gesteira
CLí:Jl>ICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 E CRIANÇAS Interno por 3 anos do Serviço na Universidade do Brasil. Ex-

CONSULTAS das 10 - 13 ho-
j Telefone: 2.692. Rua: BJumenau n. 71. Consultório - Rua João Pin- de Cirurgia .

Médico do Instituto Fernandes
raso DOENÇAS DO APARELHO DI- to, 10 - Tel. M. 769. Prof. Pedro de Moora Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Rua Tiradente 9 - Fone 8415 MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DO ES- Consultas: Das 4 àl 6 horns. Estagio por 1 ano na "Mater-

zar. Permetta e Mário Olinto. _

CANTIÇA'" TO:\fAGO E DUODENO, ALER- Residência: Rua Estevel 1ú- nl'dade _ Escola" no Rio de Janeiro. Ex-médico es-

DR. JOSÉ TAVARES '-", GIA
.

46 T I 2 812
J!:

J -DERMATOLOGIA li CLI- mor, . e.. • Prof. Otávio Rodriguel Lima tagiário do Serviço de Pediatria
DR. INGRETTO IRACEMA CLtNIcfD�I��IAN.ÇAS NICA GERAL Interno por 2 "no do Pronto do HQspital do Ipase (prof. Luiz

lDiagnostico - Trato. Clinieo' MOLE'STIAS NERVOSAS li ADULTOS Socorro Torres Barboza) no Rio de Ja-

e Cirurgico das Doenças e Afec- MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internal
- li: _ neiro.

Çõ�sed�:t:adultos eo�:�;�Jf:' ça�rM���i�� Nacional de DoeD- CORAÇ�O iNT���1�gs- RINS CLIâ':ICA DR. HENRIQUE PRISCO CLINIgrE��ç2��LTrJ da�:�i��'�iC�o !���;alá:eC�n���
Traumatologia - Cinecologia Chefe do AmbulatCr.o de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS

OLHOS
E gXX��TA NARIZ PARAISO DOENÇAS DE SENHORAS de Saúde 'de Florianópolis. Pedià-

Tisiologia - Endocrinologia ne Mental CODliultório _ Rua Tiradentel, DO
MÉDICO CONSULTAS: No Hospital de- t�a da Assistencia Médico - So-

Obstetricia Psiquiatra do Hospital _:_ 9. Operações - Doença_ de Se- Caridade, diariamente da. 8 às clal da Armada.

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

-
engorde. , Convulsoterapia pelo eletro- As 18 às 16 horas.

Chefe dQ Serviço de OTORI- Curso de Especializllção no N� consultório:, à Rua João Consultorio, Rua Tte. Silveira

Doenças da Velhice. choque e cardiazol. Insulin;'era- Tel.: Cons. _ 8.416 _ Ru. _
NO do' Hospital de Florianópoli. Hospital dos Servidorel do

.I_(p�nt?
nr. 16 (1 andar)

In.16
10. ando

ALTA' CIRURGIA pia. Malarioterapia. Psicoterapia. 2.276 _ Florianópoli..
Possue a CLINICA oS APARliI- tado. DiarIamente das 10' às 12 e das Das 14 as 16 horas.

CIRURGIA PLASTICA: Este-' CONSULTAS: 'l'erças e Quin-! LHOS MAIS MODERNOS PARA (Serviço do Prof. Mariano de 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira

tica e Reparadora. tas das 16 às 16 horas. Salíildo I' DR JÚLIO DOIN
.' TRATAMENTO das DOliNNÇAS Andrade) RESIDENCIA: - Rl!a Duarte S/No Esq. Padre Roma.

Consultório: Rua Fernando

I
(manhã)

•

VIEIRA
da ESPECIALIDADB Consultas _ Pela manhA DO Shutel, 129 - Florianópolil. Tel. 2630

Machad.o, 6 - 1°. andar. Rua Anita Garibaldi, esquina. Consultas - pela manhA no Hospital de Caridade,
Horario: das 14 ás 18, hs. de General Bittencourt. MIIlDICO HOSPITAL. À tarde das 1680 ha em dian-

(exceto aos Sábados) RESIDENCIA: Rua Docaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, À TARDE - dai Z .. i - ,te nó consultório 'Rua Nune_
Pela manhã e aos Sábados 139 Tel.2901 OUVIDOS, NARIZ :I GARGANTA 'no CONSULTOR�O Machado 17 EsqUina de Tlra-

atendel'á sómente com hora mar- TRATAMENTO B OPERAÇOES CONSULTORIO - Roa dOI dentes. Te1.276�

cada
.

DR. ARMANDO VAL&- lInfra-Vermelho - NebuUlllçio - ILHEOS nO 2 •

Residencia - rua Presidente

DR' SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS Ultra-So� t RESIOENCIA' - Felipe Sch- Coutinho 44.
.' (Tratamento de Ilnualte lem midt nO 113 Tel. 2366
CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Inlantll operaçio)

Clinica - Cirurgia - Protese da Assistência Municipal e HOI- Anglo-retlnoscopla - Receita de
Dentária pital de Caridade Oculol - Moderno equipamento

Raios X e Infra-Vervelho CLINICA MltDlCA DB CRIAN- de Oto-lllnolarlnlrologla (bico
Consultório e Residência: Rua ÇAS E AIllULTOS no Eatldo)

Fernando Machado 6. - Alergia - Horário das 9 às 12 hora. e
Telefone: 2226 Consultório: Rua Nunei lIa- das 16 às 18 horas.
Consultas: das 8,00 ás 11,80 chado, 7 - Consultas dai 16 li Consultório: - Rua Vitor .el-

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

Exclusivamente com hora mar- Re5�dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorlre 20 -

cada. , Jh'lrme, 6 - Fene: 8788 Fone 24Jl. _�.�lL
. �'jH

DR. ANTON!:O MONIZ
DE ARAGAO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
OrtopeiIla

ConsuÍtQt:io: João Pinto, 18.
Das 16 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 185.
Fone: - 2.714.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horlll.
Res. e Conl. Padre Mi,uelinho.

12 •

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 8346.

Lavando:com Sabão

"v>irgem ES1Jecialidade
da Cla. '-ElIEL IIDUSIRIIL-Joluvlllee (marca r8glltrada)

ecoD(Jmiza,.se[femp� e diDbeiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.i!&,
En can tador "maillot" es-

tampado com uma parte
central drapeada e pala em

(.\UBa: DOZa: DI= AGOSTOforma de fôlha, terminando L L - L L
em laço com grandes pontas,
que também serve de al-,

ças, PROGRAMA DO M�S DE MARÇO

SÁBADO. Dia 12, - Às 20 horas. Palestra ilustrada

I
proferida pelo general Vieira da Rosa, sôbre a nova séde

FAZEM ANOS, HOJE:
social do Clube Doze.

I. , F�cam �onv.i�ádOS os srs, Associados para esta in-

_ sr. Manoel Fiuza Lima teressante reuruao.

do alto comércio desta Pra- ! DIA 19 - SÁBADO - PRIMEIl'{A EXPOSIÇÃO DE

ça e Presidente do Banco.de
: DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS,

Crédito Popular e Agríco- \COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

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

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

.

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI
NEl\:IA, COM FILMES SELECIONADOS, ÁS 19,45
HORAS.

MISS BRASIL VIRÁ A
FLORIANóPOLIS

,
Miss Brasil, Marta. Ro

cha, será convidada para
coroar Miss Santa Cata
rina. Quem será a mais be
la catarinense? Onde ficará
o primeiro lugar? Florianó
lis, Lajes, Videira? Tuba
rão tem uma mocinha loira
de olhos azuis - cuidado
com esta beleza!

Recebi de uma cronista
do Rio de Janeiro o seguin
te telegrama: sr. Cronista
de O Estado. Pedimos repor
tage e fotografia das Dez
Mais Elegantes de Florianó
polis. Cronista Ronni.

Comenta-se que serão
apontados os Dez Mais Ele
gantes homens de Florianó

polis. Afirmo que não será
de min ha escolha.

*,)1-*

Fala-se pela cidade que
o"Lux Hotel em breve ofe
recerá à sociedade floria
nópolitana uma reunião dan
çante. Quando será a fes
ta?

***

A Radio Diario da Manhã
fez contrato com a cantora
Angela Maria, para uma

festa em seus estudioso Es
peramos que a simpática
cantora venha logo. E à
Radio Diario da Manhã,
meus comprimentos pela es

colha.
--(0)--,-

Ultima Moda

ANIVERSÁRIOS

- Capitão dr. Thopasio
Baroni, do Serviço ,de Ve
terinária do Exército e que
aqui serviu;
- sta. Wanda Albani, fi-

p� �i�

.

. .

"

i�:I:'tiJt, I �-� �! I ii.�uià Sessão das Moças
. (Alvarus de Oliveira)

I defe�der o pão de cada �i.a I
to mais com manteiga. ..

Jeff Chancller - Maureen O'

no RlO, tem que se ser utili- Em Teresópolis, em Araxá,
Hara em:

Há momentos que navega- tárío e mercantil, muitas vê- I
em Friburgo, como em Ca-

"PAIXÃO DE BEDUINO"

mos em mar de aborrecimen-I zes temos vontade de ser a-
I
xambú onde estávamos ago-

(Technicolor)

tos, com tempestades de pro- penas o que gostar'iamos de Ira, as estrelas se estendem
No programa: -:- Notícíárío

blemas para solver e então, I
ser, se puc1essemos, vaga- � em esteira longa, brilhando

Guaiba. Nac.

extenuados, temos vontade bundo com tempo para vi- intensamente ... Fazendo a
Preços: Cr$ 1,50 - 2,00 -

de aportar 'o barco da viela 'ver realmente. Igente pensar no tamanho do
3,50.

.em. qualquer enseada onde universo, na nossa peque-
Censura - Livre.

•

' haja bonança: onde se possa Nos momentos de lazer nez em relação a êle, obri-
..........................._ _�� repousar Nós que procu- quando se procura o c-éu pa- gando a meditar na tolice de IlIiliilijiiiiiiií-iiili-jií----

ramos" Sl!�OCar dentId'O hdO I r� ahc�ar-s: as ,estn;las, já tanta luta para voltarmos '._T '.:' :;;.-�\.T.:Jnosso eu um pouco o e- nao a mais ceu a nossa ao nada de onde partimos. .. ;,!� J��_��._
mem. que péns�, que amau !f:ente porque os terrenos !Na escuridão da noite po-
poesia e as coisas belas da vao sendo ocupados pelos rém as estrelas cintilam
vida, porque para vencer e arranha-céus, num roubo de mais, mais resplandecem,

As 8 horas

ar e de espaço incompreensí- elas nos ficam tão próxi-
Jaimes Fernandez - Dan O'

vel numa cidade que tanto mas ... Se dermos um pulo
Herlihy

pode espraiar-se, num país mais alto, se- subirmos ao

Ixperimente hoje: quase desabitado... cume da montanha distante,
Por isso quando se vai. poderemos apanhá-las com

GELATINA DE TOMATE para o interior em férias, as mãos ...

INGREDIENTES: tem-se tempo para olhar o Mas por que pensar no céu
céu E que céu que a gente da serra, nas suas diferente
encontra ... Certamente em estrêlas, se cá estamos de
tôdas as cidades serranas a- novo na metrópole, com tra
.cham - a -mesma beleza os balho luta e aborrecimentos
"ideitas" que perdem tempo pela frente? Deixamos de
com estas banalidades que, ser "idiotas", voltamos a

não rerudem, que, não pa-!ser máquina de produzir o

1 colher de sopa de cebo- gam nem pão simples, quan- vil metal ...

DEUSA
Alderacy Muricy

Dá-me agora o castigo que mereço
Por ter beijado o teu mimoso rõsto ;
Dá-me o teu ódio! O teu desprêzo é o preço
Que hei de pagar por te causar desgôsto.

Se me bateres - juro! - eu te ofereço,
Humilde, o lado incólume do rôsto

E, lléu'--confesso, hei de ficar exposto,
Bendizendo o castigo que padeço.

Seja o desprezo a Cruz do meu Calvario!
Seja a vingança atroz o meu sudário,

.

Vestal formosa que não mereci!

Padecerei sorrindo entre os abrolhos,
Contemplando a esmeralda de teus olhos,
Lembrando o beijo que roubei de ti! ...

--o--

lha do saudoso conterrâneo

I
- sta. Neide Silva

;;�', Luiz Albani e funcioná- - sr. João Júlio de Olí-
na da Secretaria do Inte- veira
rior e Justiça; - sr. Roberto Alves
- sta. Marly . Ana, filha - Iná Souza

do dr. Lauro Bustaman te, - sta. Maria Celina Lis-
ilustre Diretor da Fazenda' bôa da Silva, prestimosa au

Modelo "Assis-Brasil" nesta,
I xiliar da Gerência deste

Capital; [Jornal;

llS,01'll. cada vez que usar

KOLYNOS v. obrem

MAISPROIE(fAV
• do que 12l1l1OO! �'

P A R T I C I P A C-A à
•

ATíLIA e PAULO VIEIRA DA ROSA
CAM AOS SEUS Al\HC OS E PARENTES
MENTO, HOJE; DE SEU -FILHO PAULO.

Fpolis., 4.3.55.

COMUNI
O NASCI-

Assembléia Geral Ordiná'ria

São convídaúos os se:��""l'es Acionistas a se reunirem

em assembléia geral ordínárla, na sede social, à rua IOde.
Maio n. 1.283, às 9 horas do próximo dia 26 de abril de

corrente ano, nesta cidade, para deliberarem sôbre a se

guinte
Ordem do Dia

10 _ Discussão e deliberação sôbre o relatório ela di

retoria, balanço, conta de lucros e perdas do

exercício de 1954 e parecer do conselho fiscal.

20 _ Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal

e seus suplentes,
3° - Assuntos' de ínterêsse social.
Brusque, 1° de março de 1955.

Otto Renaux, c,liretor-superintendente.
Guilherme' Renaux, diretor-presidente.
Dr. Erich Walter Bueckmann, diretor.
Carlos Cid Benaux,» díretor», .

"A MODELAR"
INICiADA A GUANDE VENDA DE COLCHõES DE

MóLA DIVINO

Só não dorme bem... quem não quizer! ...
COMPRE I CINE 'SAO JOSE'

Durante o mês de março com a insiguinificante en

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

i colchão de móla DIVINO As 3 - B horas
O supremo Sacrifício de uma

Mulher, para salvar um ho
mem da morte

.Antônío Vilar - Elli Parvo
- Otello Toso em

"SANTA DESHONRA"
No programa: Fatos em Re

vista - Nac,

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura: - Até 14 anos.

2 travesseiros de móla DIVINO

1 tapete de sala

" A MODELAR"

O magazin mais barateiro e melhor sortido do
ESTADO

As . estrelas �ril�am mais As 5 - 8 horas,

em:

ROBINSON CRUSOÉ
No programa: Notícias da

Semana. N. 55 x B. Nac.

Preços: Cr$ 9,00 - 4,50.
Oensufa - Até '14 anos.

2 folhas de gelatina
% xícara de suco de toma

te frio
1 1/4 xícaras de,suco de

tomate quente
1 colher de sopa de caldo

de limão As 8,15 horas

Sessão das Moças
. Joff Chandler - Maureen O'la frita

1 pitada de sal
MANEIRA DE FAZER:

1 - Amacie a gelatina
no suco de tomate' frio.

2 - Acrescente o suco de

tomate quente e mexa até a

gelatina se dissolver com

pletamente ..
3 - Adicione o caldo de

limão, a cebola e o sal.

4 - Coloque em uma fôr

ln em forma de anel, ou em

l Iorrninhas, .pois a recei

ta é para 4 pessoas.
5 - Tire da forma e en

-ha o centro da gelatina,
�om salada de camarão, de

ovos duros, de galinha ou

de couve-flor.
6 - Arrume por fora, chi

córea, alface ou agrião.
CAPLA)

Restaurante Hapoli
RUA Marechal Deodoro 50. .

Em Lages. no sul do Brasll, O melhor I
Desconto especial para' os senhores Viajantes.

Hara

em: PAIXÁO DE BEDUINO
No programa: Noticiário

Guaiba. Nac.

Preços: Cr$ 1,50 - 2,00 -

a50.

Censura - Até II! anos.

Vende-se As fi horas
Um filme de beleza indescri
tível.
Vladmir Druzhníkov - Elena

Derevschikova
em:

FLOR DE PEDRA

No programa: Paisagens
elo Brasil. Nac.

Preços: Cr$ 9,00 - 4,50.
Censura - Até 14 anos.

ótima residência, completamente nóva, em São José,
tom todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,
sa la de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple
to, 'grande área para redes que serve tambémpara cópa,
rarage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chaca ra com 27 metros de frente e 130 de
fundos até o mar.

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

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

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

calçada: \

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

nesta Capital. As 7 e 9 horas

---_._-------:-
... _---

,

Sessão das Moças
A grande produção de

JEEP -Pronta entrega CO�:��!Y�:;:�:�::iO_
JEEP marca NISSAN· tração nas 4 rodas, seis cilin- ca. Nac.

dres, 85 HP, fabricação JAPONEZA, quatro marchas I Preços: Cr$ 1,00 - 2,00 -

para frente Imforrnações na ELETROLANDIA, com
I 3;50.

José Carlos. I Censura - Até 14 anos,

\
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�. A tragédia de Dresden

�')A Florença do Elba. Dez anos depDis d_8 catástrofe
Dresden - Encastoada radores e pessoas de todos �tnsavel pelo massacre. Os

em colinas verdejantes, a os cantos da zona soviética. I monumentos inslpldos t c=

cidade de Dresden, a joia Alguns milhares de crianças uma mulher removendo es

do barroco alemão, foi até gregas e coreanas, os "Afi- combros e um soldado do CAMINHAMOS PARA A

I
queda "de Malenkov, as

aos anos decisivos da Se- Iha dos da vitória", dão nota exército vermelho lançando q,UERRA? ameaças de estouro de guer-

gunda Grande Guerra um muito especial à vida cita- uma granada de mão - to- D-e quando em quando a ra por causa da Ilha For-

centro da cultura ociden- dina. No entanto os cartazes cam as raias do ridículo an- nossa atenção se desvia dos'
I
mesa, ligando os fatos, pe

tal. Além disso; nesses anos e os grandes transparentes te a magnitude da catástro- ',LSSl1l1tOS locais' e .-do nosso sa dos os acontecimentos é

de sofrimentos, em que as não podem esconder os mon- fe. Util bombardeiros lança-l país, para ol1�ar ,o panorama I p�ra a. gente ficar apreen

tropas soviéticas sob o co- tões de escombros, as vas- rá bonbas que equivale ao e- .miversa l. E lógico que a ·SIVO.

mando do marechal Kon- tas áreas ainda por recons- feito de uma bomba atómica situação elo mundo se re-I Uma guerra nesta altura

jev estavam a noventa mi- truir. Da estação central po- de tipo normal. No 100 ani- flete na vida da metrópo- entre potências poderosas
lhas da cidade, Dresden foi de-se olhal' até ao Terraço versárro da destruição da te. E tanto abala que vimos que podem lançar mão de

o refúgio de uns 700.000 fo- de Bruhl antigamente ponto cidade será bom pensar nos o carioca espantado com a bombas atômiêas e de hi

rag idos, na sua maioria mu- de reunião de turistas de to- mortos de Dresden e de Hi- notícia da queda do ex-"pre- drogên ío, não afetará ape

lheres, crianças e velhos do o mundo. roshima e na advertência mier" russo Malenkov, es- nas os litigantes, todo o

que fugiram das províncias Não foi possível identifi- que essas catástrafes devem quecendo-se do futebol - mundo soferá as imprevisí
do leste ante a ameaça da cal' todos os mortos da ca- representar para toda a hu- num campeonato arrastado veis consequências de uma

da avalanche vermelha. No tástrofe, assim como hoje manidade. em terceiro turno essenci- destruição que ninguém po-

Grande Parque, no Terraço ainda se discute quem é res- Herbert Pf'lüger vlmente comercial para ti- derá calcular até onde pos-

de Flores, nos prados da rar mais dinheiro do pú- sa ir. Já no início do novo

margem do Elba, nas pra-
blico. Malenkov caiu e o que govêrno soviético Koniev o

ças e em inúmeros abrigos espanta mais é ver que pe- depurtado dos militares, de-
de emergência, centenas de diu demissão, que não cor- clara que a Rússia possui
milhar de refugiados espe-

reu sangue, que saiu com tôdas as armas modernas e

ravam o fim dos combates vida de um govêrno do qual quo lançará ,mão delas, na
/

e o ínicio de uma rea me- só se sai quando a morte ocasião em que fôr preciso.
lhor da história da Humani- vem natural ou "encomenda. Para salvar-nos da nova

dade. da". hecatombe que se pren un-

Na tarde de 13 de Feve- Assumiu o poder o Mare- cia, não resolverá apelar-
chal Bulganin. Para pior, mos para a boa vontade dos
para melhor? Quem sabe? homens de mando, estes es

Os horizontes mundiais qua- tão absorvidos pelo egoísmo
te nunca se desanuviam. Há e pela fome da destruição e

sempre algo no ar... Mas da hegemonia. Restar-nos-á
de vez em vez, recrudesce o o recurso de suplicar ao Al
prenúncio de tempestade. A Ito que dê luz aos que nos

queda do Ministro francês I comandam, que nos salve de
Mendês-France, esta súbita 'outra carnificina.

Ajudemos o ex-íoquista M. Pinheiro,
inválido da guerra"

grou incêndios gigantescos Do "Correio do Povo", de em nosso intimo, num divino

quo assolaram a cidade co- Pôrto Alegre, ele ontem, alertamento: "Amai a Deus

mo a vaga de uma enorme transcrevemos a seguinte no- sôbre todas as cousas e ao

ta da Coluna sob a epígrafe vosso próximo
rnesmos",
Cordialmente.
(Ass.) I. Pedroso".

t . ).,reiro de 1945, a noite caíra
,

lentamente, sentindo-se já
os prenúncios da primavera
que prometia conquistar
brevemente o amplo vale do
Elba. As 22 horas as sire-
nas deram a alerta de ata

que aéreo. Poucos minutos

mais tarde, a catástrofe lan

çou num redemoinho umas

1.200.000 pessoas. Entre 22
horas e 9 minutos e 22 ho

ras e 35 minutos a "Floren

ça do Elba" desaparecera.
Num ataque cerrado, 1.000
bombardeiros britânicos lan

çaram 5.000 bombas explo
sivas e 400.000 bombas in
cendiários sobre a parte an

tiga da cidade. Já antes, as

esquadrilhas de caças de
vôo rasante tinham feito

caça. às maSSI\S que fugiam
espavoridas. A chuva do
fósforo e de bombas def'la-

_
<
maré viva.

,

A segunda onda de bom
bardeiros pôs termo a to
das as tentativas Ide com
bater os incêndios e de pres
tar auxílio aos desgraça
dos. Dresden tranformou-se
em minutos na sepultura de
umas 250.000 pessoas. No
dia seguinte os americanos

lançaram um segundo ata

que de 1.350 bombardeiros e

900 caças que completou a

destruição. Dresden tornou
se o símbolo da destruição
completa. A ter� tremera

e o fogo caíra do céu. O
sol escondeu-se atrás das
nuvens de fumo. Presen
ciou-se o mais lancinante

quadro de Apocalipse.
Depois de os incêndios se

apagarem pouco a pouco e

de se terem queimado nas

praças dezenas de milhares
de cadáveres, verificou-se

que uma faixa de 7 por 4

quilómetros fôra destruída.
Restavam dez milhões de

"CORREIO DO LEITOR,

acima:
- "Por intermédio desta

valorosa coluna, sob o titulo
acima que é assinado pelo sr.

Theodoro Hernani de Mene

zes Nunes, tomei conheci

mento da situação angustí
ante por que vem passando o

ex-foguista, Mário Pinheiro e

sua família.

Profundamente penalizado
com esse doloroso caso, eu e

.naís três pessoas amigas (de
.eduaidas posses, porém de

boa vontade) resolvemos fa

zer uma visita de solidarie

dade à maloca na Vila São

Gabriel, no Cristal, onde o

mesmo reside com sua espo

sa, dois filhos menores e um

em vesperas de vir comparti
lhar dessa mesma miséria, le
vamos alguns mantimentos e

pequena importância em di

nheiro, mas iS:'!Q terá dado

apenas para alimentação de

dois ou três dias. Pergunto,
porém, e depois? Presente
mente Mário Pinheiro está

metros cúbicos de escom

bros. O incêndio foi de tal sem rendimento algum, pois
os Cr$ BOO,oo de sua aposen-
tadoria do IAPM foi sustado

violência que os telhados de

cobre do "Zwinger", essa

joia arquitectónica de 1720,
um dos mais belos exempla
res de borraco profano, se

fundiram. Todas as igrejas
da cidade antiga foram re

duzidas a escombros. Do Brasileiros, ajudemos esse

palácio real restava apenas nossa Marinha de Guerra,
a fachada. O que escapou que, ontem, partiu tão gar
das colecções de pintura, de boso, tão cheio de saúde e

porcelanas da China, do Ja- vitalidade e que, hoje, ínre
pão e de Meissen caiu nas lizmente, se encontra parei
mãos dos "comandos" sovié- almente inválido, desiludido
ticos que levaram para Mos- de tudo e passando toda ser

covo o que puderam arreba- te de privações. Sim, brasi
nhar. Com centenas de obras leíros, ajudemo-lo a viver!
primas da pintura de todos Que se desperte em nós o

os tempos seguiu para o les- verdadeiro sentimento de
te a "Madonna Sixtina", de fraternidade, e contribuamos

que os habitantes de Dres- com o que pudermos, pois
den tanto .. se orgulhavam que, o que ele pede, é tão
A vida prossegue, inexorá- pouco ... Deseja apenas o ca

veI. Hoje Dresden já conta pital necessário para adquí
de novo meio milhões de ha- rir uma cadeira de engraxa
bitantes. Mas a cidade per- te, ou uma tenda para ven

deu o seu brilho e nas "suas da de frutas e assim, ganhar
ruas modestas habita a mi- o "pão nosso de cada dia".
séria e reina a atmosfera Banhemos nossos corações
carregada de suspeita e de na luz do Evangelho. Por um
medo, tão característica de minuto, façamos silencio em

toda a zona soviética da nossas almas, e por certo, ou
Alemanha. A cidade atraiu viremos o eco milenário ele

parte dos seus antigos mo- uma doce voz que ressoará

sem que ao menos se saiba o

motivo. A conta do armazém

ta de pagamento, e a dona

elo casebre exige mudança.
Mudança, sim! Mas para on

ele?·

- A Sífilis
Ataca todo o organJsmo

EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA ORI

GEM!
USE O PUPULAR PREPA

RADO

como a vós

Aprovado pelo D; N:(S. P., como auxiliar no

tratamento da Sifilis e 'Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, ail'adável como lí

cor.

VENDE-SF
Uma máguina fotográfica alemã SOLIDA III 6 x 6

de fóle. Sincro Compur, com filtro amarelo ou uma fran
cesa TELKA III 6 x 9 com telêmetro. Nóvas, preço:

Cr$3.700.00 e 3.500,00.
Tratar à Avenida Hercilio Luz 172.AUX. TRAT. SIFILlS

IMPUREZAS DO SANGUE?
t'

UIXIR Df H��U�18A

I
-I

Você poderá evitar aborreci-

mentos, usando na sua caneta-

-a única tinta

que contém

tinteiro exclusivamente Quink.
Solv-x. um ingrediente especial
de Quink. limpa realmente a

sua caneta-tinteiro à medida

que escreve. Evita entupimen
tos. gomosidades e danos cau

sados pela corrosão. Encontra
se Parker Quink em seis cõ-

lalv-x

Rep�'esentantes excl usíuos para todo o Brasil

COSTA. PORTELA & era.

Av. Presidente Vargas, 435·8." andar· Rio de Janeiro
Santa' (,",ulna • Machado > (Ia. S A. (amát:lo e Alinel".

Ru. S�IJ,nha Murlnho, li • Flor "nópoUI

HOJ E NO PASSADO
8 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos que:

em. 1.694, foi criada, por carta régia de lei, na

Bahia, a casa da Moéda;
- em 1808, o Principe-regente D. João (mais tarde

rei D. João VI) com as demais pessõas da famí

lia reael, desembarcou <no Rio de Janeiro, afu

gentado que fôra de Portugal pelas tropas de

Napoleão;
- em 1824 omou posse o primeiro presidente da pjo

'víncia do Rio G. do Sul, José Feliciano Fernan

des, visconde de São Leopoldo. Nascido a 9 de

maio de 1774, na vila de Santos, província de

São Paulo.: em 1798 bacharelou-se em canones,

por Coimbra. Em 1801, foi juiz das alfandegas,
no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e cinco

anos depois, auditor-geral das tropas em campa-
nha no Sul. Eleito deputado as Cortes Constituintes Por

tuguesas, e, dois anos mais tarde, à Assembléia
Constituinte Brasileira, foi o primeiro proponen
te da criação de uma universidade em São Paulo.
Prornado presidente da província de São Pedro
do Rio Grande do Sul, fundou a colonia de São

Leopoldo. Em 1825, tornou-se ministro de Esta
do dos Negocios do Imperio a 11 de agosto de

1827, ministro referendario da Carta de Leis.
Era visconde com grandeza.. conselheiro de Es

tado, senador pela província de São Paulo e foi

ainda, o fundador e primeiro presidente perpe
tuo do Instituto Hístorico e Geográfico Brasilei
ro. Faleceu em Porto Alegre a 6 de julho de 1847.

. Deixou as seguintes obras: "Da Vida e Fatos de
Alexandre Gusmão e de Bartolomeu de Gusmão.
"Respostas as Breves Antações" e "Historia No
va e Completa. da America";
em 1890 nasceu em São Bartolomeu"de Messines,
Algarve, o poeta lír íco portugues João de Deus
(João de Deus Ramos), falecido a 11 de Janeiro
de 1896.
em 1844, nesta Florianópolis, faleceu o Brigadei
ro Joaquim Soares Coimbra;
em 1847, foi estabelecida a Colônia da Piedade,
com 150 alemães :

em 1850, o Jornal "Novo Iris" iniciou sua publi
cação nesta cidade filiado ao partido politico
"cristão" ;
em. 1864, assumiu o governo de São Paulo, cargo
que exerceu at� o dia 24 de outubro, o dr. Fran
cisco Inacio Marcondes Homem de Melo.

- em 1866, no Hospital de Sangue de Corrientes,
faleceu o Brigadeiro Antônio Joaquim de Melo,
comandante Geral da Artilharia do Exército Bra
sileiro, em operações no Paraguai;
em 1868, na Bahia, para onde viera de Londres,
faleceu o Conselheiro Jonatas Abbot, um dos
maiores anatomistas. Brasileiro naturalisado
prestou relevantes serviços nos movimentos de
1i21 e 1837;

- em 1869, faleceu eem Recife o General José Ig-
nácio de Abreu e Lima, filho do padre Roma;
em 1869, no Rio ode Janeiro faleceu o Almirante
Joaquim José Ignácio, Visconde' de Inhaúma,
uma das glórias de nossa Marinha de Guerra;

,

em 1886, o Barão de Capanema e demais membros
da comissão encarregada do estudo dos limites
com � República Argentina, chegou a Palmas;
"Respostas as Breves Anotações" e "Historia No-
mas;

,

em 1891, realizou-se a primeira eleição, no regi
me republicano, para deputados ao Congresso
Representativo do, nosso Estado;

- em 1904, tevê início, no Rio de janeiro, a cons

trução da Avenida Central;
- em 1911, faleceu no Rio de Janeiro, onde nasceu

a 21 de junho de 1865, o escritor e jornalista Luiz
Gonzaga Duque Estrada ..

ANDRÉ NILO TADASCO

'VENDE-SE
UMA CASA DE MATERIAL A RUA RUY BARBO

SA NR. i30, EM FRENTE AO ABRIGO DE MENORES.
'I'ratar na mesma.

AloAaosim'UCóA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Vencedor o Caxias DO primeiro'found: 6 a 3
�

No primeiro encontro 'das finais do certame estaê:lual de futebol de 1954, ° Caxias, campeão da lona norte,
jogando em seus domínios- conseguiu derrotar por 6x3 o ferroviárlo, campeão da Zona sul. Domingo, próximo,
em Tubàrão, será efetuado o segundo jogo e se o Ferroviário vencer terão os florianopolitanos a oportunidade
grata de presenciar a finalíssima que terá lugar nesta Capital.

.
.

.
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"O Estado" EsportJivo
............................................................ ' .

A extinçãO
/-

�o ama�orismo será a
� ',: ....

Erlindo Salzano Vice-Governador do Estado de São

pau-l
ao diretor da pagrna espor- ,'o nosso assoclatlOn

.

.'
uma dos clubes, tentando a de- os anos. Porem caso se con-

,
.

.

dê t
"

I � CIdade o " tê
"

d -

r' t'
_.

d f te-lo, patrono do torneio de esgrima, ela equipe de esgrrma tiva es e jornar, em sua
I vez que na nos a. "IS encra o� mesmos, espe cretlze a ex mçao co u

dos oficiais da Fôrça Pública paulista, dos representantes e?iç�o de IOdo corrente, o
_

referid@ esporte �ecaI a;;sus- r�n?o �ue na� ven�am a re- boi �m�dor, o no�so esp?r
dos Exmos. S1's. Almirante Comandante do 5° Distrito Na- técnico Carlos Ramos (Le-I tadoramente. MUltOS sao os sistir as humilhações e me- te predileto sera o uruco

val, Secretários da.Seg{u�ança Pública, Comandante do 140 léco), confessou a sua de- adptos do noSSO futebol didas absurdas no decorrer prejudicado, sofrendo uma

B. C. e elos srs. major Bandeira e capitão Carpes, respectí- cepção ao saber que o cam- amador, motivo pelo qual do inditoso e malogrado grande baixa com o desapa
vamente comandante e sub-comandante da Base Aérea, peonato de amadores acha- os comentários espalham- campeonato. Será que os recimento do seu principal
transcorreu com raro brilhantismo as festividades promo- .5e propenso a ser extinto,

. se ràpidamente, tendo, des- homens que regem os des- mercado de novos elemen
vidas pela Associação Atlética Barriga Verde em homena- 1)01' uma supósta determina- ! ta forma, chegado ao noSSO tinos do nosso pobre e mi- tos. Quanto aos clubes, na
gem ao 117° aniversário da nossa Polícia Militar. ção do Presidente da Fede- conhecimento que o sr. Osni serável futebol, não pensam da perderão, apesar de le-

As vinte horas do dia 3 ele maio, repleta a sala d'armas ração Catarinense de Fute- Mello, Presidente da mater que estes mesmos clubes, rem de permanecer humi
por uma seleta e numerosa assistência, teve início o torneio ból. Em suas declarações, catarinense, já teve opor- lutam Com os maiores sa- lhantemente inativos e ve

com a prova de florete, terçando armas, numa belíssima afirmou aquele desporfis- tunidade de se declarar con- crif ícios, afim de se mante- rem com decepção avolu
demonstração ele eficiência e elegância, civis e militares-ta, que em todas as cidades trário à realização deste rem única e exclusivamen- mar-se no nosso esporte a

Sorriu a vitória, após renhidos combates, para os es- do interior o futeból vem I certame, fazendo mesmo te em benefício do esporte demagogia crescente de ho-
grimístas paulistanos. evoluindo constantemente, !"blagl.le" dos clubes par- da nossa terra, sem esperar mens incapazes e sem. idéia

N0 dia seguinte, 4, foram realizados os assaltos de es- Confirmamos tais afirma- ticipantes. Entretanto, es- nenhuma recompensa? Se-: alguma no sentido de con

pada, segunda prova do torneio, entre as equipes elo Bar- ções, pois os clubes do in- tas agremiações <
já �evem rá que não é suficiente o segu.irem uma melhora para

ríga Verde e da Polícia Militar, e depois, a do Barriga- terior vêm levando nítida I estar preparadas afIm. d.e cumprimento dos absurdos o soerguimento
. do nosso

Verde, vencedora na primeira rodada, contra a equípe da vantagem sobre os da caPi-l enfrentarem todas as difi- e arbitrários regulamentos principal esporte. Pensem
Fôrça Pública de São Paulo, vencendo esta num combate tal, conforme provam as culdades que por certo sur- destinados aos clubes ama- bem, senhores diretores do
em que teve de se empe�har a fu�dO. .

últimas estatísticas. Não; girão por parte dos respo�- dores por ocasião dos cam- De partamento de Futebol,
A t,ar�e, em prosse�Ulmento, roí realizada a prova de resta dúvida que as pala-l sáveis, os quais col�carao peonatos? Será que os clu- pois deverão tomar uma

sabre, últímo do torneío, na qual sagrou-se vencedora a' vras proferidas pelo técni- inpecilios afim de evitar a bes não têm responsabili- medida que corresponda ao

equipe p�ulista. _ .. . .

co Léléco são fundamentais, I

realizações do mencionado dades na armação e manu- esfôrço e dedicação dos clu-
No �la 5,.no sva� nobre da Policia �lhta1', foram e�- atribuindo culpas e apon- I campeonato. Com· o peso tenção de uma equipe du- bes, não permitindo que a

tragues a equipe paulista o bronze oferecido pelo sr. Almí tando parcialmente os res-I das responsabilidades. Pen- rante uma longa e árdua Federacão Catarinense de
rante Comandante do 5° Distrito Naval, patrono da prova ponsaveis pelas deficiências sam os dirigentes da entida- temporada sem visar ne- F teboÍ acabe com o Cam-
de florete, do troféu oferecido pelo sr. Comandante do 14°

.

uhum lucro e sim prejuízo
u

ato de Amadores que
B C troni d ' d d d t f íd 1 peon

. ., pa rono
.

a prova e ,espa a, e. a aça o ereei a pe o financeiro e muito traba- vem apresentando todos os
sr. c:n�anelant� da B�se Ae:·ea.' patrono �t� PIA'odva dte sFabld·e. "

A PALAVRA O CRACK
.Il�__ .,

lho? Não há dúvida de que anos melhoras que só nos l
pos a en rega os prémios, o capi ao au o . c COM continuaremos otimistas trazem grandes beneficios. O Centro de Irradiação

Andrade, d� Fôrça Pública de sâo Paulo, representante do acreditando que tudo não Mental "Amor e Luz" realiza
Sr. Dr. Erlmdo Salzano, produziu belíssimo discurso e fez �,�"iJ passa de uma onda, confor- M. Borges

sessões Esotéricas, todas as se- .

entrega do troféu, oferta do homenageado, o qual seria o
i

-

lauda res (36)
- "'-'-. --�

gundas feiras, às 20,30 à rua
início ele uma sequência de encontros de esgrima. Conselheiro Mafra, 33 _ 20

Constituiram as equipes disputantes: ;"õ ,!.�-/. ,,� , \ \.1 à;�':'- -� ..••.,;;;,;._ -,;��� andar. j
Fôrça Pública de 8. Paulo - cap. Antônio ele Araújo -..,:

Caso lnédiío no.futebol brasileiro ,�.....
ENTRADA FRANCA '\

cap. Aclérito A. Ramos, ten. Francisco A. Bianco Júnior,'
1" - Nome por extenso',

ten. Luiz Felipe Peçanha e ten. Carolino Xavier de Olí-
R - Laudares Capella.

veira. P - Data do nascimento?

Polícia Militar de S. Catarina _ cap. Rui Stockler de
R - 23 de dezembro de 1930.

Souza, ten. Carlos Hugo de Souza, terí.. Manoel Gomes,
P - Cidade onde nasceu?

alunos oficiais Paulo Cardoso, Zízimo Moreira e Wallace
R - Florianópolis.

Capela. P - Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Figueirense Futebol Clube.Ass. AtI. Barr�ga Verde - Leonel Pereira, Ronald Fe··
P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?tzgerarcl, Benito Nappi, Milton Arantes e Fernando M. de

Souza. R - Figueirense, Lira e Bocaiuva.

A peleja foi renhida. Venceram os paulistas, lUas não
P - Títulos conquistados? .

R - Campeão do torneio-início de 1952 e campeão da
sem se haverem empenhado a fundo, o que vem demons

cidade em 54, ambos pelo Figueirense.traI' o elevado grau de eficiencia já atingido por nossa es
P - Maior momento de sua carreira?grima, que já se revelava à altura de partiCipar do cam-

t f t l' t (2 2) o Calnpe'o. R - O empa e Ten e aos pau IS as· x n •

peonato brasileiro, nivelado que se via o seu padrão de
nato 'Brasileiro ela Juventude, integrando a se�

jogo ao da poderosa equipe paulista, na �sgrima, pioneira
elo Brasil. leção catarinense.

P - Pior momento de sua carreira?
R - Não ter recebido a faixa de campeão, em reco

nhecimento pela grande conqUista de 1954.
P - Seu maior 'desejp no futebol?
R - Já alcancei: ser titular. do Figueirense.
P - Diversão predileta?
R - Depois do futebol a praia.
P � Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Tenho gosto pelo atletIsmo.
P - Melhor jogador da Capital?
R - Julinho, médio do. Figueirense.
.P - Melhor jogador do Estado?
R - O mesmo Julinho.
P - Melhor jQgador do pais?
.R - Santos, da Uotafogo.
P - Melhor jogador catl}rlnense do pallsado?
R - Calico, extrema elo 'Figueixenose e da seleção.
P - Melhor técnico de todo$ os: tempos no Estado?'
R - ZÍnder Lins.
P - Dos atuais técnicos qual o mt>:aor?
R - Gostei do trabalhu de. José Barão no Paula Ra

mos, na temporada 'passada.
P - Arbitro mais cO!+'.pIEtto da Capital?
R - Completo não. temos, mas o melhor e único é

inegàvelmente
r

Oswaldo Meira.
P - Dos clubes da 'Capital por qual é torceUor?
R - 100% Figueirense.
P - E dos cluhes do 'Rio? Em Coqueiros - magnifica residência de praia
TI - Eotafo_gn di:!. 'l"utebo� e Regatas. ,�or(lJ;Gci\.�de 3 dormitoTios com armarias imbutidos, co-si-
P - E de Sã;) 1'*1101,. .nlw ümericana com fogão eletrico, varandão com vista
R -- Corinthians�

J para
o mar, sala, quarto de banho com box -dependência

p -- :�é' lhe fQsse daí1,' fOJ:·· .ar o :-;eledionado da Capital, de ET'1.,..rcg'ada, porão, tanque. garagem. etc. etc.
CLdllO o far:ia? .

CASA MISCIlLANIA df.tt'J�
R - C

... ir.o. '.
S

...

OO?ini,. Tl'.iL'aa
e

HélCiO.,
Julinho, Aníbal e

I'
A residência contem aquecimento central. I bv.Wora dos Rãdlo8 R.C.A•Jae; P] cjda�" Qio'f:tni, vausr, Betinho e Fa- _,

che2�·.. ,,,. L..... .G\ ".

Tratar no local, a rua' J��é do Valê 'Pereira n. 203'. 'Yjt�r, Valvulu e Di!c�••

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

r Didi quer ir para ° Boca Júniors
RIO, 7 (V. A.) - E' voz ca por Didi, com o Flumi

corrente que Didi quer jO-lnellse. Essas negociações:
gar no Boca Junior, �ste I

estão desenvolvendo-se na

ano. O clube argentmo, turalmente, uma vez que os

campeão de 54, por sua vez, dois clubes já tiveram en

já anda sondando a sua si- tendimentos à respeito. De
tuação no Fluminense. E, qualquer forma, pelos co

Segundo telegramas vindos mentários correntes, 'Didi
de Buenos Aires, o Boca re- não ficará no Fluminense.
solveu levar Didi por qual-
quer preço. Didi é negociií-
vel e, por isso, dentro de
poucos dias estará' no Rio
um emissário do Boca Ju
nior, que tratará direta
mente com o clube das La-

Gauchos 6
X Ceará 2,

ranjeiras a compra do passe
do meia direita do ultimo RIO, 7 (V.A.) - A se
selecionado brasileiro à Co-

I gunda peleja das quartas
p� do Mundo. Pelas notícias

I de finais do 'campeonato
vmdas do Prata, o Boca '.Brasileiro de futebol de
já tem. como certa a inclu- ,1955, disputada entre as

são de Didi no seu grande' seleções do Rio Grande do
esquadrão para 55. Sul e do Ceará, foi vencida
O BOTAFOGO NO PAREO novamente pelos gauchos
Por outro lado, o Botafo- (6 x 2) que ficaram classifi-

g�, :�e:al� d��e�!u:��l�� ��!OSos �:��st:. S�l��-:�n��� i.

.......• elemento� n� ..��sição, CliSPlita,do nà -Ria, ôntem,' à ti

p.eg9.cümdo a sua tarde,
. I

.
.

i
-

:-.; .:;,:/";: j !l��1 �� !
RIO, 7 (V. A.) - O Vas- prar. O caso de Ely elo Am-

p -, d O'"!;O da Gama, clube dos mi-Iparo, por exemplo, já fbi re-
. receio O· 1-alionários", está com planos solvido. O 'seu passe não

de apresentar um esquadrão será vendido. Si o antigo SOB DISFARCE
dos mais completos, em 55. médio quiser abandonar o

Para tal, a direção do Vas- futebol, o Vasco rescindirá
co não medirá sacrifício, o seu cóntrato e, como prê
estando em grande àtividade, mio aos bons serviços pres
no sentido de conseguir vá
rios jogadores, alguns do
Rio Grande do Sul e outros
de São Paulo. A diretoria
do clube de São Januário,
por isso, resolveu não ne

gociar nenhum atleta. An
tes pelo contrário, vai Com-

o ESTADO

Ciclistica
Rosa Neto

Vende·se

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
l4 mecânicos especializados
em: reformas' e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrída, cor

rida especial Triciclos, tico
.icos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao ramo

Je ciclismo.
Possue um grande e va

dado estoque de peças des
de uma simples borracha

para rodas de triciclos até
is .bicicletas de corridas es-

peciais.
Seus mecânicos 'atendem

�om presteza e perfeição os

serviços -.

,Estamos equipados com

rrande variedade de fer-
.

ramentas especializadas
bem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno-

Vulcanização, Mecânica,
Pintura Raiações e breve-'
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

In terior pelo serviço de
Reembôlso,'

-

À Ciclistica Rosa Neto à
oficina Oficial da Ia Volta
do Atlântico.
Atendemos

6230.
pelo telefone

.....

tados, libertará seu passe.
O Vasco sabe perfeitamente
do valor de Ely e por isso
não negociará seu

Quando êle quiser,
seu passe liberado
tamente.

passe.
terá o

imedia-

I
·

.. ;:;A,-,.,. .".."''''-�

OS jogos do São Cristovão no exterior
RIO; (V. A.) - O presi- bia, entre 3 e 23 de abril;

dente do São Cristóvão, 3 na Costa Rica; entre 24 de

9l'ofessor Clóvis Monte�ro lib-ril e 1 . de maio; 2 em'
Filho, declarou à repol'tª-- Guayaquil, entre 4 e 7 de

gem que recebeu carta do maio, atuando novamente a

Perú, confirmando sua tem- 11 de maio, em Lima, e a

porada internacional. 15, em Arequipa, no Perú.
A estréia dos "alvos" se- O encerramento da tem-

rá eD}- Lima, jogando a 12,. pqrada será com 3 jogos em

15 e 18 na capital peruitna; La Paz, na Bolívia,' havendo
.L 20 e 27, 'em Quito,. no possibilidades também de
Equadór; 4 jogos na Colôm- alguns jogoS no México.

��k�����('

O cancro sifilítico consti
tui o primeiro sinal .da a

gressão ao organismo pelo
micróbio da sífilis. Nem

sempre, porém, aparece com

o aspecto caracteristico. Às
vêzes é tão pequeno que

passa despercebido ou se,

apresenta como uma feri
dinha que não chama a

atenção.
Notando qualquer fe-'
rida nos órgãos geni
tais, .

procure imediata
mente o médico para.
determinarlhe a cau

sa. - SNES.

ACI-TE
Agência

de

Pu blicidade
IlIIuP_aJ,ü
I'lerIaa',.U.
.... -Gatadu

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Com a Biblia na Mão

TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO

Bem-aventurados os mansos porque possuirão a ter

ra. (Mat. 5:5). Ler Tito 3:1-8.

QUANDO Cristo habita em nós, somos capazes, pelo
poder dó Espírito Santo, de suportar, com mansidão, os

ataques de àdio, da malícia e da inveja. O Santo Espíri
to" em nós habilita-nos não só a resistir o mal, mas a ven

cer o mal com o bem.
Não precisamos temer o sofrimento nem a incompre

ensão. Com o auxilio de Deus, podemos possuir nossas

almas pela paciência, conservar-nos imperturbáveis e

Iacomodados na tempestade da indelicadeza e fechar nos

sa bôca quando o homem mau está diante de nós. Isto é

possivel a todos aquêles em cujo coração está fortalecido Ipela paz de Deus.

O,s que são corteses e gentis na provocação, são for

tes na luta e são heróis, porque a mansidão é realmente
uma característica dos fortes.

Se cultivamos nosso mau gênio quebramos nossa ali

ança com Deus e empanamos o brilho de sua presença.
Mas quando enfrentamos o mal com o bem e conservamos'
uma atitude calma, mostramos a maravilhosa beleza de

seu espírito.

ORAÇÃO

Nosso Pai, permite-nos viver uma vida de mansidão

e paciência, para que vençamos na luta contra o mal.
Concede-nos coragem para obedecer o mandamento do

Mestre: "Segue me" e a orar como ll:le ensinou: "Pai nos

so, que estás nos céus ... Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

O Santo Espírito que habita em mim, da-me mansí-
dão e amor.

A' lMOBllIARIA "MlGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosínha ba

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

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

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha

-

e instalações sanitartas, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros,
Preço 180.000,00 _ parte financiada.

'

Um liM'reno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru

ção. '

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

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

C0m otima praia.
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

10 andar _ Estreito _ Em frente ao Cine Gloria.
Duas Casas --, Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de -visítas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta

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

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

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

na cada 'lote Cr$ 45.000;00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100.000.00

duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12,. com,
sete compartimsntos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo.: ambas localiza
das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena n. _ 420 _. Estreito..

Pode ser vísítada
'

a qualquer hora

Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14-
Preço Cr.$ 50.000,00
pois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua.
Preço cada Cr$ 10.000,00.

�7"B:-=!!!'JL:� :: :-' �EiI;; 'F,.:_

Vend-e-se
VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO E A

CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ,
TRA'rAR NA MESMA.

FARMACIA DE PLANTA0
Mf:S DE MARÇO

6 Domingo - Farm. Bto, Antonio
Bchmidt 43.

Rua Felipe

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

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

selheiro Mafra.

21 Domingo - Farmácia Esperança -- Rua Con. Mafra.
"

-

, ....�-,.�.�.. '�.'� .. ,-_ .. ,.". .'�-".'�

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

-.
.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fnn-��
..IMERSÃO e

.,��.

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagRm instantonea. permite o

maior escola de Ilraduações de

TEMPERATURA,

-

_ "Circular nO. 1/55
Florianópolis, 19 de fevereiro 'de 1955
Prezado Senhor:
Apraz-nos levar ao vosso conhecimento que em As

sembléia Geral Ordinária realizada dia 3 do corrente

mês, foi eleita a nova Diretoria desta Secção, da As

sociação dos Ex-Combatentes do Brasil, para . o período
1955 - 1957, a qual foi empossada nesta data,' e está as-

.sim constituída :
.

Presidente de Honra: Marechal J. B. Mascarenhas
de Moraes e General Olímpio Falconieri da Cunha

Presidente: Paulo Gevaerd Ferreira (FEB)
Vice-Presidente: Eduardo Mario Tavares (Marinha

de Guerra)
Secretário Geral: Osnildo de Oliveira (FEB)
Sub-Secretário: Wilson Silveira Garcez (FEB)
Tesoureiro Geral: Irineu dos Santos Léssa (Marinha

de Guerra)
Sub-Tesoureiro: João Santana (Marinha Mercante)
Conselho Fiscal: Hugo Pedro Felisbino (FEB) __

Valmor Rocha (Marinha de Guerra) _ Antonio Matias
de Melo (Marinha Mercante)

Suplentes da Diretoria: João Pereira da Silva (Ma
rinha de Guerra) _ 'I'arg inn de Sena Pereira (Marinha
Mercante) _ Renato Demaria Cavallazz.í (Marinha de
Gurra)

. .

Conselheiro junto ao Conselho Nacional dos Ex-Com
,batentes: Antonio Manoel Caminha

Ao fazermos a presente comunicação, estamos certos
de poder contar com o decidido apôío de V. Sa., em levar
adiante, a obra que nos propuzemos, de readaptar con

venientemente os ex-combanterítes.
Saudações Expedicionárias

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito _ Florianópolis � Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA A VISTA E A LONGO PRAZO

Comunicação'

----------- ...,;.,.----

o ESTADO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

\
�r,"J<lr�:>._*","",

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capaéidade:
100 a 1,000 litros.

FObricados nos tipos
horiZQ"'al e vertical,

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por: iJRMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM.lA.·

Pe1lkO _ �t O QUE FABRICA' i
._� .. �---�,-��j.:•• _, " ,�

,

Trale das Vias Agradecimento
R!ssPr���J�!I��smáti- ,Henrique. Boell, sua esposa D�o.linda �

de Oliveira
Boell e demais membros de sua f'amil ia, vem, por meio

cas, Crônicas ou Agudas) e deste, trazer os seus agradecimentos a exma. 'sra, da.
Marieta Konder Bornhausen, Presidente da Legião Bra

,sileira de Assistência, dr. Osmar Cunha, Prefeito Muni

cipal, drs. Newton d'Avila, Wilson Paulo Mendonça e

',sr. Joel Souza, Diretor dos Correio e Telegrafos, Te. Cap.
Jubal Coutinho, Delegado Regional de Policia da Capi
tal e as irmãs de caridade do Hospital de Caridade S.

�os Passos, pela maneira distinta e cavalheiresca que lhe
dispensaram, tudo facilitando para o transporte de sua
cunhada e irmã Emília de Oliveira, da cidade de Bom-Re
tiro, onde residem, para o Hospital. de Caridade desta
'Capital, onde deverá ser submetida a melindrosa opera

-ção cirurgica, tornando extensivos esses agradecimentos
.a todos que contribuiram, direta ou indiretamente, para

----------- .que tudo lhes fossem facilitado. A todos, pois, renova-

catarros), assim como as

as suas manifestações (Tos
\ ses, Rcuquídões, Resfriados,
gripes, são' moléstias que
atacam o aparelho respira-
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enêr-

gico que combate o mal, evi
tando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" . nas, boas rar-

..

"'< C. Rli MOSlS.A. Cüméicio e 'g-ências
RUI João Pinto, 9 Fpolis.. ·-Sta.Catarina

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

Associacão dos. ex-Comba-
t

tentes do Brasil
Secção de Santa CataHn a

Nova Diretoria

nos a nossa imorredoura gratidão.

Bom-Retiro, 6 de março de 1955.

'Vende-se
ORGANISADO
E._

EDITADO
1 PO� J iara o mar, sala, quarto 'de banho com box dependência

, .Ie empregada, porão, tanque garagem. etc. etc.

1J(j/)ÁLr(!/(]�g(J4l1lg
g.f/XA8"NfTTO A residência contem aquecimento central.
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

Em Coqueiros _ magnifica residência de praia
compcsta de 3 dormítorios com armarios imbutidos, cosi
.iha americana com fogão elétrico, varandão com vista

r

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade
....P-taL ••
1'lertaa6,.:u.
lu.. catarIu

Paulo Gevaerd Ferreira I SOB DISFARCE
Presiden te O cancro sifilítico consti-

Agradecemos a comunicação acima e formulamos tui o primeiro sinal da a

votos de felicidades à nova Diretoria
I
gressão ao organismo pelo

Co·s'o "Eureko"i�::J:�:���!::rix:i�,eo���vezes e tao pequeno que
... passa despercebido ou se,

apresenta como uma feri-
• dínha .que não chama a

Rádios, 'I'ransformadores, Amplificadores, Motores atenção.
Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço, Notando qualquer re-
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc. rida nos órgãos gení-

Bombas Elétricas, Motores . para Bictcletas, Toca tais, procure imediata-
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material mente' o médico para
Elétrico em Geral, Instalações Luz é Força determinarlhe a cau-

Instalador licenciado pela D.O.r .. - Técnico forma- sa. _ SNES.
do na Europa

f

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

VIVER!!! MORRER!!!
<, Depende do sangue, o sangue é a vida!
SANGUENOL - 'I'ônico iks convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseníato e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS -.- DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM - MA
G_ROS - CRIANÇAS RA
QUíTICAS receberão a toni
ficação geral ' do organismo
com o

VENDE-SE
Uma máguina fotográfica alemã SOLIDA III 6 x 6

de fóle. Sincro Compur, com filtro amarelo ou uma fran
cesa TELKA III 6 x 9 com telêmetro. Nóvas, preço:
Cr$3.700,00 e 3.500,00. _

Tratar à Avenida Hercilio Luz 172.

'VENDE-SE
UMA CASA DE MATERIAL A RUA RUY BARBO

SA NR. 130, EM FRENTE AO ABRIGO DE MENORES.
Tratar na mesma.

AloA::LOsil!l�CóA

I -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Expresso Florianópolis LIda.
� Transporte de cargas em geral entre ���,

FlORIANÚPOUSi CURITIBA E SÃO PAULO.

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

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00-- sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recém construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanítarías, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um lQ[TenO no centro da cidade, mediado 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru

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

prestações.
•

Dois lotes na praia de Canasvieiras., /

Diversos lotes na Praia de Camboríu,
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lísbua,

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

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

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

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

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

Rua 24 de Maio' 906 (Es- Rua Santos Saraiva.
treito) Base: 300.0000,00
À Ciclistica Rosa Neto '

Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para
(Antiga Oficina de Bicí- na cada lote Cr$ 45.000,00
cletas Nely tem a grata sa- Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00
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, tico
-ticos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao ramo

FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DIR1tTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANóPOI.IS
Escritório:

I
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpol1s
-0-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegráflc:l
Santidra e Tl'anspolis

-0-

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91,

São Paulo - Capital - 8.1:->:
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

(Ag'êllcia no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

JUIZO DE DIREITO DA suíndo título sôbre os aludi
COMARCA DE BIGUAÇU I dos terrenos quer adquirir
- EST. DE SANTA CA- o domínio dos mesmos, com

TARINA fundamento nos arts. 550 e

Edital de citação com o pra- 552 do Código Civil e na

zo de trinta (30) dias conformidade do art. 454 do
O Doutor Abelardo Código de Processo Civil.

da Costa Arantes, Juiz Assim, pede e requer a V.
de Direito da Comarca Exa. se digne ouvir as tes

de Biguaçu, Estado de temunhas adiante arrola
Santa Catarina, na for- das, as quais comparece
ma da lei, etc... rão em Juizo independente-

FAZ SABER aos que o, mente de intimação, prece

presente virem óu dele co- dendo-se a justificação "ab
nhecimento tiverem que, initio" e, julgada esta por
por parte de ,ACCEMO DE- V. Exa.; se proceda de acôr

LANLHO, por seu advogado do com o .art, 455 e seus pa
o Dr. Acácio Zélnio da Síl- rágraf'os, sendo após data

va, lhe foi dirigida a peti- vênia, julgada procedente a

ção do teôr seguinte: Exmo. presente ação podendo o Su-
Sr. 'Dr. Juiz de Direito da plicante adquirir o neces- Atendemos pelo, telefone
Comarca de B i g u a ç u. sário titulo para a trans- 6230.

ACCEMO DELANLHO, ca- crição no Registro, de acôr-
.----------

sado, lavrador, residente e
I do com o art. 456 do C. P.

domiciliado em Sorocaba, I C., como o anterior citado.
neste

MUlliC,
ipio, querendo

'I
R.equ:r á,inda �ej.am feitas

promover uma ação de citações aos conjugues dos

usucapião, vem, por seu ado' confrontantes caso casados

vogado infra assinado o sejam e de tudio seja ciênte

qual está registrado na C'I
o Dr. Promotor Público da

A. B., secção deste Estado, Comarca. Protesta por to
sob n? 512 e tem escritório das as provas' em Direito
nesta Cidade, expor e re- I permitidas. Dando à presen

querer a V. Excia., o seguín-
I te o valôr de Cr$ 3.000,00,

te: 1 - Possue o Suplícan- P. deferimento. Bíguaçu, 8

te, dois terrenos situados de janeiro de 1955. (Ass.)
em Sorocaba, os quais têm Acácio Zélnio da Silva. DES
as dimensões e confronta- PACHO: R. hoje. A., De
ções como segue: a)- - sígne-se dia e hora para a

'I'erreno de fórma irregular justificação prévia, ciênte o

medindo de largura a oeste Dr. Promotor Público. Big.,
318m e a leste tem a largu- 10.1.55. (Ass.) Abelardo da
ra' de 367m, a sua linha di- Costa Arantes, Juiz de Di
visória norte é de ,664m, I reito. Procedida a justifica
tendo a area de carca de ção foi esta julgada por

230.000m2, e confronta a sentença' do teôr seguintes
oeste e sul com o Ribeirão Expeça-se mandado de cita
do Inferninho, a leste com ção aos confrontantes do
'terras de quem de direito Imóvel e ao Dr. Promotor
for pelo Travessão do OIeo, Público. Para ciência dos
e ao norte com terras de interessados incertos, pu-

. Alberto Bocks, b) - Ter- blique-se edital na forma do

reno de 398,8m de frente por art. 455, § do Co. de Preces-
1.100m de fundos, area de so Civil. Custas afinal. Big.,
437.800m2, confrontando na 15.2.55. (Ass.) Abelardo da
frente a leste, com 'terras Costa Arantes, Juiz de Di-

IJ���������de herdeiros de Candido Ma- reito. E, para que chegue
chado de Souza e João Ma- ao conhecimento de quem
chado de Souza, ou quem, interessar possa, manda pas-
de -direito, oeste com quem sal' o presente com o prazo

TOSSIUdei dl�reito pelo 'I'rasessão de 30 dias, publicado e afí-
.

:;

Geral da Fazenda, sul com xado na forma da lei. 'Dado
terras de Jacinto João da e passado nesta Cidade de
Costa-ou quem de direito, e Biguaçu, aos dezenove de quites, ou Rouquidões amea

norte com as de Simão Fran- fevereiro de mil novecentos cem sua saúde! Ao primei.
cisco ou quem de direito. e cinquenta e cinco. Eu, 1'0 acesso de tosse, tome "Sa-:
2 - Tem o Requerente a (Ass.) Orlando Romão de

tos in", o antisético das vias
posse mansa, pacífica, sem Faria, Escrivão, o datilogra-

l'espiratorias. "Satosin" el i
interrupção nem oposição e fei, e subscrevo. Bíguaçu,
com' o "anímus domini", 19 de fevereiro de 1955. mina a tosse, da novas for

por si e seu antecessor Jo- (Ass.) Abelardo da Costa ças e vigor. Procure nas

sé Manoel da Silva, ha mais Arantes, Juiz de Direito. farmácias e drogarias "Sa
de trinta anos,' sendo que a Confére com o original, tosín", que combate as bron
posse do Peticionário é de afixado no local de costume.
3 anos e de seu antecessor O Escrivão: Orlando Ro
de 30 anos. 3 - Não pOS-,mão de Faria.

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, OIeo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

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

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

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES llOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

EDITAL.:

Ciclistica
Rosà Nelo

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha

para rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es-

pecíaís,
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

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

Vulcanização, Mecânica,
Pintura Raiações e breve
mente Pintura à Fôgo.·
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da Ia Volta,
do Atlântico.

B CTT E
Agência

de

Publicidade
..... P..t ca

1'1.....6 _
..... l1UarfU

Não deixe

?
•

que as Bron-

Com êste vaJoV' �,S.
• �bl"i ...t. umo. cont� que

lhe rende"';' jut'Ó cem-

penst.dor \ ....
e

lev61"Á. pÓ.r<lo sue, res;dê,,-

, .

cie, um lindo e útil presente: ,

umBêLISSIMO eOFREde 14ÇO aROMADO.

API"OCW"! hOje o NOVO t"

NCO GRICOL_A �,
, '�c7�,16

... FLORIANÓPOLIS - SANYA CATAR!� __!!!!!I!!rHD."

FARMACIA Dl PLANTA0
M�S DE MARÇO

Rua Felipe

CENTRO EXCURSIONISTA ':ARNOkOQ RAULINOtl
-�eEQIQKWÁRJD-

.FUNDADO EM 16-9�54

CATARINEN� !JOVEM
,

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE I TERAS
,

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECt;R A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA- NOS HOJE MESMO; TEI) NOME ( ENOERE

CO A CAIXA POSTAL 499- FLORIANÓPOUS,.S.G.

dVende-se
ótima residência, completamente nõva, em São José,

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

Confortavel casa para caseiro recen-construlâa,
Chácara toda plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

luz.. , .
' !

Ver a rua Getúlío Vargas n. 194, parte da rua já-
calçada:

'

�
�

'��')�iV: �·�'_;:�·��'�u.;·-�;· �
.. ,_. .:

-- ��

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

nesta Capital.

6 Domingo - Farm. Sto. Antonío j
Schmidt 43. .

12 Sábado (tarde) - Farmâcia Catarinense - Rua
, '-. _ TrAjallo .-

_

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

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

ESTUDE POR CORRESPONDtNCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

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

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

Vende-se'
VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO E A

CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ.
'

TRATAR NA MESMA.
-

Em Coqueiros -' magnifica- residência de praia
composta de 3 dormitorios com armarios imbutidos, cosi
nha americana com fogão eletrico, varandão com vista

R. para o mar, sala, quarto de banho com box dependência
de empregada, porão, tanque garagem. etc. etc.

A residência contem aquecimento central ..
Tratar no local, a rua �osé rlo Vale Pereira n. 203.

..

I

�'�
I ,?�

I
..

:'-::::::�:=II'i�?
/

quites, as tosses e as con

sequências dos resfriados.
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homem de bem, pessoa capaz ria em Vossa Excelência. Não do Antônio Gomes de Almei
de honr�r a P�'esi�ência da I �estemunhei a convers� haví- da quis apostar comigo que
Assembleia Legislativa e be- aa entre Vossa Excelencia e não teria mais dê 20 votos.
neficiar o Estado de Santa àquele ilustre Deputado, mas Respondi-lhe que estava na

Catarina. Em amparo dessa acredito que tenham chegado certeza de ser eleito com vo

verdade, reclamo agora o tes- a um perfeito entendimento. tação superior a essa e que,
temunho do correto parla- Não é verdade? em caso, contrárío, renuncia
mental' Clodorico Moreira. O SR. ALFREDO CHEREM ria. Não é exato sr. Deputado
Era questão fechada o não - Sim, é verdade. Antônio Gomes de Almeida?
me eleger com o meu voto, O SR. PAULO KONDER O SR. ANTÇ)NIO GOMES
pois dessa maneira provaria BORNHAUSEN'- Vossa Ex- DE ALMEIDA - Ratifico as
o acerto da tése que de- celêncía me permite um a- palavras de Vossa Excelência.
fendera perante os de minha parte? O SR. ALFREDO CHEREM
agremiação. O SR. ALFREDO CHEREM _ Nada máis quero dizer. Te-
O SR. CLODORICO MO- - Com muito prazer. 1110 tranquila a consciência.

REIRA - Sou três vezes co- O SR. PAULO KONDER ��ão quebrei a linha'1>artidá-'
lega de Vossa Excelência: BORNHAUSEN - Vossa Ex- :ia. Era meu desejo presidir
como Deputado, Oficial, de celêncía, ontem, pediu o meu 1 êste alto Poder, pois sou
Cavalaria e Médico. Posso a- testemunho a respeito dos 20 moço e, no exercício €l.e: tão

I firmar que é verdade o que votos. Disse que, se recebesse .ionroso cargo, podertá dar
declara. Mas Vossa Excelên- apenas �O votos, já estaria .naís de mim ao Estado de
cia prometeu que sufragaria comprometido a renunciar. Santa Catarina, Contudo, es
o seu nome. Isto já era um Foi com o Governador? Com tou satisfeito.' E congratulo-:
compromisso. a Bancada da Un'ião Demo- me com Vossa Excelência, Sr.
O SR. ALFREDO CHEREM crátíca Nacional? Presidente, augurando-lheUm J'uii de 18. entrância, no Rio G6 do Sul, ganha - Ontem, quando entrei nes- O SR. A�FREDO CHEREM I pleno êxito, no desempenho

.. ta Casa, fui apresentado ao - Devo dizer a Vossa

Exce-I
do cargo em que está inves- _

I> I!>td � d s mb g d
'.

C' I C tari jovem e simpático parlamen- Iêncía que, ontem, à entrada tido.
, "'� , 'mS1Sl.ll>'J O que�um e

_

e ar a or em "ao a· a arlDa tal; Paulo Konder Bornhau- desta Casa, o nobre Deputa- (Palmas prolongadas).
Os vencimentos de padrão sidente do Egrégio Tribunal ingresso na magistratura, 'juiz substituto no Estado sen. Sua Excelência interro- /

mais elevado, em nosso Es- de Justiça focalizou o assun- por motivos de ordem eco- de São Paulo, tendo ali, gou-me sôbre qual a votação ---------'------------- _

tado, são os da magistratura, to no seu relatório de 1954, nômica. Uma vez que os nêsse cargo de mICIO 'de que esperava alcançar. Res-

Ainda assim são eles dos me- há pouco apresentado aos atuais proventos ja náç carreira 'vencimentos supe- pondi-Ihe ;' 21 com certeza,
nores no Brasil. E' que, nos seus pares, Diz S, Exa. correspondem às necessí- riores aos de desembarga- provávelmente 24. Logo, con-
demais Estados, houve suces- "Sôbre as possíveis cau- dades da vida e represen- dor neste Estado. Aliás, é tava certo não me eleger com Recebemos e agradecemos: r Vice-Presidente - Antônio
sivos aumentos, à vista do sas de ausência de candi- rtação da magistratura. Para grande, para não dizer o meu voto. Camboriú, 3 de fevereiro. FadeI Filho.
surto inflacionário. A ma- datos à carreira de magis- I' exemplo consigno que deixou chocante,. a

<

disparidade O SR. PAULO KONDER de 1955. 10 Secretário
gístraturá" catarinense, nesta trado, fiz no último Rela-j a magistratura, exonerado a tura e da dos Estados vi- BORNHAUSEN - Vossa Ex- Snr. Diretor. Bittencourt.
fase aguda de desvalorização tório algumas considera- pedido, o dr. Sinésio Luiz entre os vencimentos e celêncía está dizendo a ver- Tenho a honra de comuni- 20 Secretário - Francisco
da nossa moeda, recebeu ções. A elas acrescento que I de Paiva Bapucahy, Juiz

I
vantagens da nossa ma- dade. Mas devo esclarecer cal' a Vossa Excelência que, Alípio dos Santos.

apenas um aumento que, atualmente' aos bacharéis' de Direito de Chapecó. Fez gistratura e da dos' Estados :Iue lhe comuníqúeí à ím- em data de primeiro do COl'- Sirvo-me do ensejo para a-

aritméticamente, não cobriu parece pouco interessante o' concurso e foi nomeado vizinhos", pressão de que Vossa Exce- rente, esta Câmara Munici- presentar a Vossa Excelência

��q�ri�la�ã��etade dos efeitos ••

6N·····�·a8•••••••.,A·s·····s····e····;:-.n"b·····I···e·�·'·I:ã.
•••.• :;:SCi�o S:ot�:.geria com ape- ���:����IO�;S :��I�ea��eosa��� �:tfr��té:,t��sti�eta�����l::!�

Exemplo do recuo que se O SR. ALFREDO CHEREM sendo eleita a seguinte Mesa: I ção.verificou, está no fato de, até
- Sr, Presidente. Todos te- ,P_residente - Guí Angelina GlIÍ Angelino Vieira - Pre_-

há cinco anos passados, os .nos o direito de aspirar ao Vteíra. sídente.
nossos juízes perceberem re- .argo de Chefe dêste Poder,
'muneraç�o melhor do que o Que.sta-O de ordem. _ L·I-CeDçaS.�,·};l:, nas que o preço dessa alta

dos magistrados gaúchos e �
investidura não seja nunca

hoje a situação ser esta: um D'.N'otas
"renúncia aos sentimentos

juiz de la entrância, no Rio _ JSCUrsos.. - de honra.

Grande elo Sul, ganha mal'!', t t
<' Declaro aos meus dignos

- Deu en rada, on em,' na deputado Hülse e engenheiro Antes o deputado Rubens
d I b d

.

I oares que a combinação ha-o que um c esem arga ar Assembléia, o famoso Plano eletrotécnico. Nazareno Neves foi à tribu-
S t C t

. '. . 'ida não implicava quebraem
I
an a a arma. de Obras e Equipamentos. O deputado Olice Caldas na para tratar do preço das

Je linha partidária e foi, de R li
<

F ld d d
.

Vem daí o problema criado Juntamente eom êle dois pe- leu telegrama de operários do passagens dos onibus de São ea izara a acu a e e' ro Cascaes, que escolheu
t

' ninha parte, plenamente ob- D' lt d S nt C t
.'

em nossa erra com várias díd d lí dos s 'S Ge 1 cl E t de T'
-

J' P 11 B' irei o e an a a arma, no par'a tema de sua prelecâoui os e rcença, ' r, - su rO -,,8 a o, unarao, pe- ase, a laça e Iguaçu, es-
servada. _

comarcas sem titular e; o raldo Gunther e Parigot de dínfío providências ao govêr- clarecendo que todo aumen-
O SR. CLODORICO MO-

dia 10 do corrente mês, quín- o - "Estudo do Direito nas
que é pior, ninguem mais in, 30uza, que foram substituí- no sôbre o atrazo no paga- to, por ora, é ilegal. O líder ta-feira, às 17' horas, em seu Universidades Americanas".
, REIRA - Vossa Excelência S 1- N b d d

'teressado nos concursos de dos, respectivamente, pelos menta :::le vencimentos de do govêrno e o deputado Ivo a ao ore, an o, aSSIm, A entrada é franca e para.

t me permite um aparte?" -

provimen o. 81'S. Paulo Fontes e Volnei dois meses. O líder do go- .süvetra mantiveram cordial - a mesma sao convidados os
O SR. ALFREDO CHEREM . , ,

t b Ih IA propósito cabem citadas Oliveira. vêrno prometeu levar o caso debate. .imcio aos ra a os esco ares professores e alunos dos es-
- Com muito prazer. do co ente 1 ti t b 1

.

aqui as palavras com que o ao Governador. 1'1'
. a�o e lVO, a au- a e ecímentos escolares des-

eminente desembargador pre Decidindo questão de 01'- O deputado Epitácio Bit- O deputado Ruy' Hülse, v.i - ��::. _C����Ri��ele,Mnc�a- l� inaugural, que será prore- ! ta Capital, é -assím o público
'" 1

- 1 I n e são ' t f '1'" t t d 1 d rida pelo Professor Waldemí - em geral.
. ,",n,,:· C em, iormu ae a a s s tencourt .ez um ape o a uni- vamen e apar ea o pe o ep. talvez rão ent d

-

'--�--------- anterior, a propósito do rec�- -ão dos representantes sulí- Lecian Slowil1s�i, disse algu-I compro�isso a eC��bi:����·bímento ou não de um pro- nos em torno dos interesses mas palavras sobre a �s�ra- pela qual deveria sufragar o rJ!!IIIt":�'jeto, de origem governamen- daquela zona, mormente de da de Ferro Teresa cnstma'l se nom A 11
'

�,-
. u e. c o que esse era

tal, mas estranho ao ato con- Imaruí. Fm.almente o deputado Vol- .,

d
tóri d A bléi O d t 1 't' neí Oliveira pretencleu que

o primeiro os primeirosvoca 01'10 a ssem ela, o epu ae o An onio Al-
compromissos.

sr. Presidente declarou, que meida leu telegrama de Ca- aos pequenos partidos fos- O SR.'ALFREDO CHEREMtal projeto não Seria objeto .pinzal, do diretório do PSD" sem dados lugares nas gran- Vossa 'Excelência
.
deve::le deliberação durante . os solicitando-lhe continue a des comissões da Casa, fa- lembrar-se de' que pedi portrabalhos extraordinários. ser, na Assembléia, o ·seu re- zendo um apelo ao PSD e à

escrito o compromisso de umFoi, a seguir, aprovado por presentante. Afirmou que, UDN no sentido de abrirem
Deputado do Partido Trabaunânimidade, em telegrama, com a maior satisfação e,' mão d08 seus direitos. O lí- ..

lhista Brasileiro. Aos poucos,requerido pelo dep, Paulo honra" recebia o encargo e der Estiva;let Pires, em apar-
I

- Vossa ExcelênCia me conven-?reiss, ao sr. Eng. Batista procuraria exercê-lo com a te, lembrou que os pequenos ceu da desnecessariedadePereira, solicitando intensifi- maior devoção. partidos - PSP, PDC e PRP dêsse documento.cação da BR 59. O dePl!-tado Mário Bruzza - segundo foi anunciado na O SR. CLODORICO MO-Na tribuna, o depUtado Es- congratulou-se com o depu- Casa, haviam formado �una. HEIRA - Vossa Excelênciatanislau Romanowski,. deu tado Almeida. b:t!lcada coligada. não queria ser eleito com oconhecimento à Casa, para ---, �� _

Sua Excia. faz-se acompa�

P d
-

BIS A
seu voto: Um ponto de honra,constar dos anais, do Pro-" .'

nhar do Dr, Renato Domin� anall O rasl um direito que lhe assiste.
grama Mínimo elaborado pe- ... .'

gues da Silva, Chefe da Sec- .. Acho que o Deputado Esta-
ção de Parques Nacionais. lo PTB. catarinense, bem co- A PANAIR DO BRASIL S. A. tem a grata satisfação de nislau Romanowski deli-lhe
Os ilustres visitantes estão mo da .decisão do diretório comunicar aos seus clientes e ao povo em geral que as via-

prova bastante de que votatrabalhista, de apoio à tese gens rumo sul e rumo norte serão restabelecidas a partir
de união nacional, 'nQ cas? ,dos dias 9 e 10 do corrente, respectivamente, obedecendo o
da sucessão presidencial. In- horário nC)l:Inal.
formou que o Programa Mí
riimo fon aprovado e louva
do pela direção central do
Partido. ",

O deputado Leopolqo Ola
vo Eric falou definindo os

propQsitOs de colaboração e Comunicam-nos da Facul- o concurso de habilitação,
trabalho do PSP. dade de Farmácia e Odonto- em segunda cham::ma, para
O deputado Ruy Hülse diS-IIOgia que estão abertas até o matrícula

•

inicial no CUrso
correm sobre o Plano de 0- próximo dia dez do corrente, de Farmácia, existindo, ain'
bras, oferecendo comentáriós I

no prédio à rua Esteves Jú- da, trinta e duas vagas a se

� parte ele energia elétrica. O
I

nior, n. 1, as inscrições para rem preenchidas.
a••••s•••••••••••••••••••••••••O••••••••e ,••••••

Ma I-s um"a' prov -Ide�c -Ia �OC��Vi�:��I��d�o�:a ��'e��o�
,missão Organizadora da Con-
ferência e um dos membros

do Preteito Osmar Cunha ���!��'�1�:�:::ç::
Os empregados da Prefei- que, sentados ao chão, exe- A Prefeitura adquiriu um COl,1selho 'Penitenciário do

tura,- não faz muito tempo, cutavarn esse trabalho em produto" denominado "mata- Estado, onde tem exercido
arrancavam o capim que muitos dias, debaixo de sol mata", que extermina, com marcada atuação,. S. S. é
crescia entre os paralelepípe- inclemente e de chuvas co - eficiência e rapidez, o mato sempre lembrado para parti-
dos com canivetes. Uma rua piosas. que cresce nas ruas. cipar de Congressos e Confe-

inteira, ruas inteiras, eram O Prereíto OsIimr Cunha, Agora, os operáriOS encar- rências sôbre a ciência peni-,
limpas assim. Como se vê, um homem integrado completa- rc:::,::��ios dêsse serviço já po- tenciária, Direito Processo

serviço moroso, contrapl'odu- mente em sua époc8" sentiu d::m efetuá-lo com a urgên- Penal.

cente e cansativo, pois quan- que êS8e serviço n10 poderia C�:l e com a presteza que, até Membl'o de diversas aSSQ-

do os operários colhiam o ca- ser felto mais de modo tão e1":::\o, se reclamavam. ciaç5es cientificas nacionais

pim de unia rua, a outra, que rudimentar, tão precário, tão E, nas ruas, daquí l291' di- e estrang'eiras, o Dr. Abelar
havia sido reparaeÜL, já, ele primitivo, G.l.i:mi1o já se co- i :cnie, não veremos mais cres- do da Silv:l Gomes tem, sem
novo, exigia o trabalho lerdo

I
nhecem me10;J tào fáceis fic:!l' o mato e, nas sal'getas, apre, lJl'O;e:aclo sant� Cata_ri

dos referidos canivetes. tão práticos de exe�tar êsse I capim
será devastado. na e os seu;:; estucllOsOS !lOS

Depoi;' era de se sentil' pe-I tràb�lho de limpeza das ruas

I Fo.i 0sta, sem dúvid�, uma 1
diversos �irCl:l�s de estudo e

na daqueles pobres operários, da CIdade. medlda certa da PrefeItura, cultura CIentifICa.

D2 acôrdo com as notas ta
quigráficas, foi o seguinte o

discurso proferido na Assem

bléia, na sessão de lOdo cor:
, rente:

O SR. ALFREDO CHEREM
- Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

existência de compromissos
entre o Excelentíssimo Se
nhor Governador do Estado
e eu.

Está equivocando o ilustre
colega. Relatarei o aconteci

do, seguro de que Deputados
que presenciaram os fatos

O SH" PRESIDENTE - Com

a palavra o Deputado Alfre
do Cherem.
O SR. ALFREDO CHEREM

- Sr. Presidente, 8rs. Depu
tados, Causou-me espécie ou

vir o nobre Deputado Laerte
Ramos Vieira denunciar a

víte me era feito sem se exi

gir de mim a renúncia
_

aos

prtncipíos pessedistas, a que
bra da linha partidária.
Pouco depois, < tal convite

assumia caráter oficial no

Palácio do Govêrno, onde de
clarei ao Chefe do Poder E-

não me recusarão o seu va- xecutivo que continuaria
lioso depoimento. dentro do meu Partido e con-

Há dias, fui procurado pelo siderava questão fechada o

nobre representante e dedi- obter mais de 20 votos, caso

cada amigo Clodorico Morei- contrário não aceitaria tal
ra, o qual me consultou se investidura. Sua Excelência
desejaria presidir o Legisla- me respondeu que tinha ga
tívo do Estado. Face à; mi- rantídos de 23 a 24 votos e

nha estranhesa, acrescentou l que resolvera apoiar a'minha
Sua Excelência que esse con- candidatura por me saberFlorianópolis, Terça-feira, 8 de�"M:arço de 1955

VISITANTE
ILUSTRE

Chegou ontem a esta cida

de, procedente da Capital Fe
deral, o Dr. João Augusto
Falcão, Diretor do ServiGÇJ
Fl'Ol'estal elo Ministerio da A-

gricultura, que vem em visi
ta de inspeção aos trabalhos

do "Acôrdo Florestal" em

convenio mantido entre a

União e êste Estado para ser

viços de florestamento, reflo
restament:o e proteção flo
restal.

hospedados no Lux HQ,tel.

Viajou para Belo Horizon

te" onde vai tomar parte da
IV Conferência Penitenciária

Brasileira, o Dr. Abel�rdo da
Silva Gomes, ilustre Procura�
dor da República neste Esta
do e penitenciarista de es

cól.
S. S. que é também Cate

drático de Processo Penal de

DR. ABELARDO DA
SILVA GOMESFalecimentos VESTIBULARES EM SEGUNDA

CHAMADA-
STA. 'MARIZE ESPEZIM

LAUS

Faleceu, sábado, em Pôrto

Alegre, onde se encontrava
em tratamento de saúde a

prendada senhorita Marize

Espezim Laus, dileta filha do
sr. Nilo Laus, conceituado
Farmacêutico em nossa cida-

-

"
de, e de sua exma, -es];Jô�a d.

Célia Espezim La.us ..

A família enlutada, apre
sentamos sinceros votos de

pezar.
-0-

SR. EUGítNIO }{REPSKY

Em Blumenau,- onde resi

dia, fal�ceu domingo, o sr.

Eugênio 'Krepsky, chefe de
tradicional família em nosso

Estado,
O extinto deixa viúva a

exma. sra, Olga K Strobel e

os seguintes filhos: Arno,
Hary, Uelo, Edgard" Alfredo,
Marcos, Anita, Madalena e

Renata, e ainda 32 netos e 2

bisnetos.
A família enlutada, os sin

ceros cumprimentos de pezar
de O ESTADO,

,CAMARA DE CAMBORIÚ

Acácio

FACULDADE DE DIREITO
Aula inaugural

De uma festinha que não aconteceu, recebemos a

seguinte crônica:
"Aconteceu uma festa 'no Palácio da Agronômica.

Com champanhota e tudo. O hostes;;, impecável na sua

black-tie, distribuía sorrisos e recebia palmadinhas,
claro que nas costas. Várias belezocas da nossa society
partiCiparam decididamente, exibindo atraentes modê
los. Fath, Balmain, SChiaparelli, Dior, Carven, enchiam
os olhos e os vastos salões do'encantado Palais. O ru-'
birôsoenfant-gaté do elegante party foi o Volnei; que é
Colaço' e sempre Oliveira. Zíngaros' invisíveis, mas au

díveis, jogavam camadas de músicas que mexiam com
os nervos tensos de toda aquela gente bem. Vários dos
dez mais, sob os vivos refletores dos olhares femininos
v_\)stiam tweed, emquanto sorviam dóses do legítim�
scotcll, vertidos de multicôres garraf,as de autêntico
cristal. Murano. Lindeza, iindeza, lindeza! O adoles
cente e rúbio descendente do anfitrião, - Paulo, na pia
batismal -, encantou a ofegante multidão com de
monstrações do seu último hobby: iôiô-veloz, Segundo
falaram, toda a rapaziada bem vai se dedicar ao novo

sport, que ,é elegante e prescinde do uso de qualquer
esfôrço. Glamour7girls cercavam os srs. Heriberto Hülse
e Jorge Lacerda, fazendo prognósticos sôbre d próximo
pleito governamental, num brouhaha encantador. Po-

. tins, bOlltades, trollvailles, blaglles, espoucavam no ar
en baumé. A madrugada alta recebeu-me com o seu

manto môrno e lângUido. Depois eu conto.
(as.) Jacinto Sued",

Não entendi nel'is.
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


