
Novo Ministro do Trabalho
RIO, 11 - j:i'0l hoje anun- sidente do F.T.B. Para o alto

dada a demíssâo do Mínis -

I
pôsto teria si elo nomeado o

sr. Castllhos Cabral, corre

tro do Trabalho, sr. Alencas- Iígtonário do sr. Jànio Qua
tro 'Guimarães" da ala dís- dros.

o Riso do Cidade

Ação crim'inosa do Preteito
De mão armada, o dr. Arnaldo Biltenctlurl ag�jde um funcioD'ário
publico federal, à porta da pró,pria Repartição.

'

Conforme já é do conhe- ra o trabalho na referida co
-,
-. querente aos fundos de sua justiça procedesse, como de' tente procedimento penal,

cimento público, nos últimos letoria. residência, onde 6 soltou. I direito. contra os mesmos, eis que a

dias ela SClI1i:mR passada o III VII' X matéria é de ação pública.
auxiliar de coletoria, Silvio Ato contínuo, e, sempre sob Tão logo. se viu livre da Por estes motivos, vem o P. Deferimento.
Chaves Cabral, quando se di- ameaça' de' morte, o dr. Ar- coação, o requerente procu- requerente _gazer os referi- Tubarão, em 28 de Feve-

rlgía para sua repartição, em na Ido Bittencourt condusíu o rou o sr, Idalino Fretta, a dos fatos, ao conhecimento retro de 1955.

companhía t1:1 respectiva Co- referido [eep, para a sua-re- quem comunicou a extranha de V. Excia., para que se díg
letora dona Ambrosína Ma- sidência particular, nela ra- e criminosa atitude do refê- ne, mandar abrir, pelos meios
cedo Valente, foi abrupta e zenclo apresentar o reque- rido dr. Arnaldo-Bíttencourt, legais, o competente ínquérí
violentamente agredida pelo rente, sempre sob ameaça de pois, julga que o -rlocumento to e proceder criminalmente
Prefeito Munícípal dr. Ar- arma ele fogo, e, impdindo que foi obrigado a assinar se contra o dr. Arnaldo Bitten

naldo Bittencourt, que de durante todo o percurso, que prenda a dinheiros recebidos court, de vez que a sua ação
mão armada, - esta a se-lo requerente pronunciasse a pelo referido dr. Arnaldo viola expressamente o Códi

gunda vez que assim prece- menor palavra ou fizesse o Bittencourt, na qualidade de go Penal, nos artigos 146 e

ele o atul 1 Prefeito em nossa I menor gesto, de que estava Prefeito de Tubarão, na Co- 147, entre outros.

cí Jade, fez com que o rete- sendo conduzido contra a sua letoría da mesma cidade, cli- XI
,

rido funclonárto- embarcas- vontade. nheíro êste referente a quo- Requer, ainda, com funda- Em sua edição de 27 de fevereiro último, a nossa pres-

se em seu jeep, isto é, da IV ta do Impôsto de Renda, e .mento no Código do Preces- tígíosa confreira A Gazeta, assim iniciava o artigo "Prepo-
Prefeitura, eonduzíndo-o até Uma vez, em casa do dr, que anteriormente fôra pago so Penal, que tendo o dr. Ar- tência e Ingratidão":
sua resldêncía, onde sob a- Arnaldo Bíttencourt, fez essa pelo requerente, como run- naldo Bittencourt, obrlgnrto "Ontem, 26 de fevereiro, foi um dia negro pa-

meaças conseguiu a assina- autoridade, ainda sob amea- cíonárío que é da Coletoria o requerente a assinar do- ra a Imprensa Catarinerise.

tura de documentos para de- ça e agora, mediante tenta- Federal, à mesma pessôa do cumentos sob ameaça de co- Perante a Justiça, para a qualificação por

fendê-lo e em -caso contrário Uva de convencimento, du- dr. Arnaldo Bíttencourt. O ação e de-cujos termos o re- pretenso crime de imprensa, compareceu tal-

servirá pelo .menos para lan- rante mais de uma hora, du- requerente dirigiu-se ao ve- querente não poude ter cí- vez o mais antigo profissional de pena em Santa

çar a dúvida no seio da pa- rante a qual o requerente reador Idalino Fretta, por ter êncía, haja por bem V. Excia . Catarina, com cerca de trinta anos de inínterrup-
cata gente tubaron�nse. fez-lhe ponderar que não po- sido êste representante, do de deterrnínàr que o referi- tas atividades jornalísticas, sempre de serenas ati-

Com a JUSTIÇA a repre-
dia assinar documentos, que povo, quem requereu que a do dr. Arnaldo Bittencourt tudes em prol da sua gente, sem ter usado nunca

sentação feita pelo funcio- lhe comprometessem a honra Câmara Municipal, no dia 15 exiba o citado documento, o a esterilidade e a virulência da linguagem sec-

nárío vitima deste atentado e a sua fé de ofícíoprofissío- de Fevereiro, apresentasse qual foi devidamente trans- tária. Esse jornalista chama-se Jairo CaIlado, dire-

que adiante 'publicamos na Ilnal, fez o referido dr. A1'11al- denúncia contra o dr. Arnal- críto, digo, descrito, tanto tal' de A Gazeta, desde a sua fundação.
íntegra:

do Bitte�court, assinar uma �o Bittencourt, por não te!' quanto .possível, nos itens a- Que crime formidando teria ele cometido,
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- declaração, que trouxera es- este dado entrada, no tempo I cima, documento êsse que. numa terra em que os mais soezes ataques ao

reito da Comarca de TUba-I crita .e .qu: �ão penp.i�iu que que recebeu, da importância I em _poder .do requerido, pro- Governaàor e aos, homens de bem costumam rí-

rão
' o petlcíonárío lesse, dizendo- de Cr$ 42.712,00 (quarenta e vara o extranho e criminoso '

. ')"
-
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'

I
cal Impunes.

SILVIO CHAVES CABRAL
e que, caso nao a assinasse,

I
dois mil, setecentos e doze comportamento do citado E d' ão de ôntem o mesmo e

lJ,Ol)Ular
matutino

, - .
" dr' .

.

,
. . .

m sua e lça , , r

brasíleíro, casado, funcioná- nao sarna a 1 VIVO. c�,:zellOs), sendo sua _?r?po- -Prereíto Municipal. assim começa o seu artigo Ponto Final:

rio público federal, residente ,

V sicao aprovada

unamme-,
XI! "Os nossos bons amigos de O Estado persistem

à Avenida Rodovalho, n.' 134, ,An�e a violência e n� imi-,
mente. Infringentes que são, do C

'

em atirar poeira no assunto de nossa controversia.

.neste, cidade, vem, respeito- nencia de perder a VIda, o VIII Penal, os atos praticados pe- Desde o início estamos acentuando as duas

samente expor e em seguida requerente pôs a sua assina- Tendo cientificaclo o vere- lo dr. Arnaldo Bittencourt, atitudes do sr, Osmar Cunha: a judicial e a ex-

requerr a V. l�xcja, o seguln- tura "SILVIO CAB_RAL" a um ador Idalino Fretta, procu- espera o requerente que V, trajudicial.
te:

.

documento escrito à máquí- rou o requerente manter-se Excia. determine o cornpe-

I nri, em papei br:anco, fÔll;):[j, CQtl1, os)'. Jai}ne Sá." Chefe. dR _ ," > � ,.. •

simples, tamanho ofício, sem Secção Regional de ooleto, . •••••�•••_•••�•••••••
pauta possivelmente 'em fita ria, a fim de lhe dar conhe
preta fixa ou preta e verme- cimento do fato, mas, como Demiti rio olha, bem como, uma nota o referido senhor não se en-

.......
.

promissória, sem selo e sem contrusse em Tubnrão, to ..

i Prelel6todata de emissão e le venci- mau de U111 automóvel ele

Sílvio Chaves Cabral
Auxiliar de Coletoria, servin
do na Coletoria Federal de

Tubarão

O filme das realízações do nosso Guvernador não

pôde sei' exibido,
Por que?
Foi interditado! !ls realizações não erurn Ileíe!!!

Quanto à prímeíra, clj]>semos e repetimos: J1R

ela mâii;::Úâ&nr-al do que alguém, até mesmo �. mais
osmáríca figura, recorra à Justiça, quando se jul
gue afrontado em sua honorabilidáde. E' uma ati ..

tude legal e, por isso memo, não vemos por que -se

permutem os homens de imprensa, nessas ocasiões,

provas de solidariedade, Daí o motivo pOl' que não

nos temos pronunciado, quando colegas nossos são

chamados à Justiça, em face de sua linguagem de

satada. Cada qual é r�sponsável pelos seus atos e a

J\lstiça, mercê de Deus, sempre soube punir ape

nas QS maus, sem clisáepar de sua elevama.mis

o requerente é funcionário

público federal, f:xcl'cenc!o, o

cargo de auxiliar ele Coleta

da, cOm exercício na Coleto
ria Federal de Tubarão.

são".

I! menta, no vaJor de praça e se dirigiu com sua

No dia 24 do corrente mês, Cr$ 48.000,00 (quarenta e oi- esposa a Florianópolis, para SALVADOR, 11 (V.'AJ
cerca das 9 horas, o reque- to mil cruzeiros), que tam- lhe dar conhecimento oficial Acaba de ser demitido pelo
rente ia entrando no edifí- bém assinou "SILVIO CA- dos fatos e pedir-lhe as pro- g'overnador Régis Pacheco o

cio da Coletoria Federal, pa- BRAL". A referida nota pro- vidências que o caso, reque- prefeito da capital, sr, Aris

ra mICla,' o seu trabalho, missória, não tinha selo e es- ria, uma vez que a violencia tateIas Góis.

quando foi abrupta e violen- tá escrita com letras bastan- havia sido feita ao requ.e- Prefeito e governador tive- O simples confr�n�o dos dois tópicos, !nd:ca 9' �esne,
tamente atacado pelo dr. Ar- te trêmulas, dado o granele rente, na qualidade de fun- ram long:l discussão em Pa _

cessidade de comentarlOs. Para haver coerenCla, o dIa ne-

, na-o seria aquele que o J'ornal sofreu o que agol'u con-
naldo Bittencourt, Prefeito choque nervoso, que ficou a- cionario federal. lácio, sôbre o aumento das gro '

MuniCipal, o qual, saltando cometido. No primeiro do- IX tarifas ele onibus. fessa umã atitude legal.

de um "jeep", de propriedade cumento, O· peticionária pOü- Em Florianópolis, o senhor O sr. Aristoteles Góis tem x

da Prefeitura de Tubarão, de ler apenas a data, que era Jaime Sá, ciente' dos fatos, sido sistemáticamente 'cóntra x

com um revólver na mão, a- de 10 de Fevereiro de 1955 e encaminhou o requerente ao

I
a m,ajoraçã,o, discordando \n- Já informamos aos nossos velhos' confrades e flmi[!,os

pontou-o para o requerente assinou, em uma linha, ris- seu chefe, que iY'0 Delegado clusive da constituição de que o gesto de o Prefeito pedir à redação o nome de quem

e, sob ameaça de morte, 0- caela à máquina. Fiscal do Tesouro Nacional uma comissão para estudar o o caluniára levava um propÓSito de aprêço ao jornal. E'

brigou a entrar no referido VI em Santa Catarina, sr. Má- assunto. que o sr. o;mar Cunha queria proceder judicialmente con·

veículo, Este fato foi assina- Conseguido o seu intento rio Salema Teixeira Coelho, Vale recordar que no início tra a pessôa do autor e não contra A Gazeta, à qual se li-

elo dio'o assistido pela Cole-
"
criminoso, o referido dr. Ar- 'I o qual, diante da gravidade de sua gestão, em 1954, o pre- g'ava pelos laços já conhecidos e pela certeza de que elela.

to�a bF�der-a, (L Ambrosina. naldo Bittencourt, aind_a sob da denúncia, mandou o re- feito Góis já concedera um jamais partiria uma acusfto tão grav� e tão falsa contra a

Macedo Valente, que, àquela I ameaça e depois de recolher I querente comunicar o fato ao aumento 'de tarifas dos oni- sua .�onor�bilidade. A sua atitude fO! apenas mal compre-

hora, também se dirigia P:1- o documento, conduziu o re- ,Judiciário, a-tim-de que a.' bus. '
I encheia e mterpretacla. "

-

ú.aoeIlV.iI••'ÔiI.íi(j�,�••O•••••••••••••••••••••••••••••••••Ii••••f.fo••$......�•••••aa••(í•••••••••••••••,•••••••••••••••
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Se ,os nossos cOl'fllau; confrades, tl� A G�,zeta r�lessem r 'f"w�
...._��...__.t'.r�w••.r-........_....,"-O!,,_-.......!'..

�
...._�_....�..M_. SO�IZ� �a�ral � at�sta, em c��ta, n�o. te:r d��lda que? �I

e analisassem tudo quanto, nestes ultim&;g dias, dIvulga- .:
\ Bona�sIs Jama,ls exerceu :_obrc o �uelXoso, mreta ou mdl�

l'am sob o título Ten:or em Flor�a�ópolis., Ii',or e,:,ident� �ue � DEVAGAR
� ret�mente, qu�lquer preSSI1O, e mUlto menos dentro do seu

não se atreveriam a lllVOCal' o codlgo de etlCa Jornallstlca � � gabmete de tr-abalho.
_

a pedir retificaçõ�s despropositadas, O cabimento desse pe- � li • li �
No tópico anteriOl' declara a sua convicção de que o

dido, base�1(lo na. éti�a profissi�nal, rJl'í�ssupõe publicação que � � ,dr ..Bonassis �ão. e?tava a par ,das atitud,es anteriores e P?;-
deva ser auulada ]HIl'tIUe (Icstituida de todo e qualquer ,!......."'>r_........_.....i••iV.-.N .t'&...._m......_......."".r.."'........._- tenores dos mdlgltados ::tutores do delIto. A suposta VJtl-

fundamento, '

ma di2 justamente o contrário, como se provou.

Não est:ío nesse caso as afirmações e comentários fei-- Pelo que aí fica dito, o dr. Bonassis era fig'ma central Resta irretorquíyel, assim, que a sjilída do dr. Bonassis

tos por este jornal, atinentes à matéria, na trama, Qual, segundo ° que aí está, a finalidade do se- do c�so acaba_ o caso, O que so�l'�, logicame�te, tem o�tl'U
A denúncia de um ci'ime de sequestro, seguido de ex- questl'o e das violências? A reSIJOSta é única: a extors� versao, que nao a da suposta VItima, campea de mentlras

torsão de assinatura, acolhida pela confreira, foi divulga- (le uma assinatura num documento. Onde estava esse dQ- e de contradições, cuja )lel'sonalidade só interessará à

da sob títulos berrantes: TERROR EM FLORIANóPOLIS cumento? Com o dr, Bonassis. Para onde os sequestradores psicopatolog'ia ou a justiça.

_ CENAS DE "GANG". Conduzido de surprêsa, em auto- levaram sua vítima? Para o escritório do dr. Bonassis, Co- Profissional digno llor todos os títulos, de impecável

móvel guiado por José Grilo, chaufer do Prefeito Osmar mo foi conseguida a assinatura? Sob a.meaça, na presen- conduta na sua vida tanto público como privada, toda ela,

Cunha Agrícola Bruno, é, obrigado, sob ameaça, a assinar ça e com a pal'ticipação do dr, Bonassis. Quem fe2 essas aqui vivida, em intensa atividade nos \ários círculos so-

no Esdl'itório do Advogado João Bonassis um documento ameaças? A :resposta está neste trecho: dais, .forenses, políticos; alto funcionário autárqnic.o, ze�

desautorizando a queixa que anteriormente dera na De- loso dos seus deveI'es; professoi' de l'enome e invejável C011-

lege,cia Regional contra o referido Prefeito", etc. "Então, sempre sob ameaças de José Ori- ceito, o dr. João Batista BGnassis, na vel'dac1e, tinha o

No bôjo da notícia, se lê este tópico da denúncia do lo, Rosa, Meira e seus companheiros, o dr. Bo.. conquista(lo direito de não vel' seu ilibidado nome metido

individuo supostamente vítima de sequestro e extorsão: nassis deu-me a assinar um documento ... " nas picaretagens ou fantasias enfel'miças de uni Agrícola.
"Assim fui levado até ao Escritório do dr. Dl'uno.

x

Três, teriam sido os sequestradores da vítima, em Co

queiros: GI'UO, Rosa e Meira, Os que a ameaçal'am, no Es

critório do dr,�Bonassis, foram esses E SEUS COMPA

NHEIROS. Que companheiros? Evidentemente os qu� es

tavam no Escritório: os irmãos Fiuza e o sr. Milton Lemkul

e outros (lescouhe�idos.
O iter criminis está completo: o sequestro teiia sido com

binado para que a vítima fôsse trazida lJar!l o· EscritóI'io

do dr. BOllassis, ond� este já lneparara o (locumento a re

ceber assinatura' sob extorsão e onde providenciara com

panheh:os }lara 'auxiliar a façanha, Nessa ocas·)ao, o sr,

Celso Ramos tel'ia entrado e saído. Porque? Plira provar a

sua conivência, apena's. Como se vê, o dr. Bonassis el'a a

figura central do 'caso, Sem as suas atividades o seques-

tro nem finalidade teria.
.

Depois dessa versão, cuja falsidade é agressiva aié pa

ra a inteligênda de um escfiÍar, vem \) rir. Joã-o Jilsé dê!

O sr. Celso" Ramos, a quem ouvimos antes de viajai'
pal'a o Rio, (lisse-nos, em resumo, fiue não lig'ava nenhuma

peSSGa conhecida ao nome de Ag'rícola B1'U110. E mais: que
há vários meses não entra no Escritório do dr. Donassis
e que desde muito antes e até 'muito depois da hora apon
tada como a do desem'olal' dos fatos, se encontrava em

reunião com as- bancadas do P.S,D. e do P.T.B. Atribuiu a.

inclusão "do seu nome nessa men.til'alha(la a fins de evi
d.ente exp!oração política.

Face ao exposto não há sair do seg'uinte: a divulg'ação
s,ensacionalista desse· caso....;.. inacreditável pelas pessoas
que acusava - foi Íl'uto (le inconcebível imllfudência ou

visou a escândalo que envolvia elementos da maiOl�
jeção política no momento, enÜ'e nós. ,.

Esperemos, pois, para as l'etificações tão al1�eSSada
ment.e exigidas pela nossa dileta con.h·eira A r-iazeta, o

pronimeiamento de ,Jü"liiça,

,Toão Bonassis, onde se enenntravam entre ou

tros desconhecidos, os irmãos Fiu2a, Milton

Lemlml, tendo entrado e saído em se·guida o

o sr. Celso Ramos. Então, sempre sob ameaças,

de José Gl'ilo, Rosa, Meira e seus compaúhei
ros, o dr. Eonassis deu-me a assinar um do

cumento datilogmfado, no qual' se desautori

zava a queixa por mim dada contra o sr.

Cunha. Fiz sentir que a queixa era e expressâo
'

da verdade e que desejava falar com o meu

advogado dr., João José de Souza Cabral, pois
não desejando prosseguir com o'processo, não
retirava. no entanto a ,ueixa, nem me retra

tava, O dr. Bonassis, depois de dizer que seria

melhor para mim a.ssinar o documento, fez re
I.rênc!l1 ii amízade que tinha pelo dr. Cabral,
com quem já conversara a respeiio da queixa,

Tempo - Bom.r passando li

instável, sujeito a chuvas.

Temperaturas - Estável.
Ventos - Do quadrante

Sul, frescos.
Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 25,2. MÍ
nima 19,9.

Contloua a baixa
NOVA lORQUE, 11 (U. PJ

- As donas de casa norte
americanas pagarão preços
mais baixo pelo seu café, se
gundo vaticinaram círculos
dessa indústria, por motivo

da redução dos preços do ca

fé nos atacadistas em 5 cen

tavos de dólar por libra-peso.
O preço por libra-peso. cio

café Beech-Nut enlatado no

vacuo foi reduzido em 5 cen ..

tavos e 75 centesimos de do
lar por libra-peso, a partir
de hoje, nas vendas por ata-
cado.

-

"'BAIXOU ON'fEM EM NOVA

I
,NOVA T���� 11 (U. PJ

1-
O caf���s "S" para

entregas futuras fechou on

tem de 5 a 115 pontos de bai·
·a. Foram vendidos 226 con

tratos.
No mercado para entrega

imediata, o Santos 4 cotou
se a 57 1/4 qentavos ele dolar
a libra-peso, inalterado.

*"
..

luohoz vai dei ..
xar o Oover!lo
RIO, 11 (V. A.) - Os lide

reS principais das forças an

ti-juscelinistas estão rece

bendo do coronel Paula SOR-'

res, porta-voz habitual do
sr. Munhoz da Rocha, a in

formação de que o governa
dor do Pal'aná pretemle dei
xar o govêrno a 30 ou 31 tlês
te mês, desincompatibiUzan
do-se para se candtdatar à
preSidência da RepÚblica.
Esta decisão do sr. Mnnhoz

da Rocha está sendo inter

pretada como tentativa de
colocar o P. R. diante do fa
to consumado de sua candi

datura, forçando-o por êsse
meio a apoiá-lo.
O governador adiou para

segunda-feira a sua vinda ao

Rio. Amanhã os ministros da

Educação e da Saúde viaja
rão para Curitiba, regI'PS
sando com êle.

IVETE NÃO E'
NOIVA

S. PAULO, 11 (V. A.) - O
sr, Bal'jas Filho, ex-presiden
te do IAPC, procUl'ou a re

portagem para pedir que fos
sem desmentidas notícias

procedentes do Rio, e aqui
divulgadas, envolvendo seu

nome. Essas notícias diziam,
tão sàmente, que o procer do

PTB paulista iria contrair

matrimonio com a deputada
lvete Vargas.

_ Disse o sr. Barjas Filho que
as informações não el'a11l

exatas e, além disso, visavam
objetivos políticos, embora,
sem esclarecer quais esses

objetivos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO
---:=pÇ �

o ESTADO NaviouMotor «Carl \ Hoepcke)'
" ,I)

RAPIDEZ _ CONFORTO'- SEGURANÇA
,_�_L

Via.!;:ens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANl!:J:RO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..

bastião, 'Ilha' Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi..
mos apenas para movimento ds passageiros. ,

As escalas em S. Sebastião, Ilhá Bela, Ubatuba nã�
p-rejudic.arão O horário de chegada no RIO (Ida) ,

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO fARA O MJl;S DE MARÇO

IDA VOLTA I
Fpolis !taJai Rio Santos

lUINISTÉRIO· Dt\ AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DE.LEGACIA FLORE§TAL

REQIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO D�

SAN'!'A CATARINA
AVISO

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

sível, as queimadas e derrnbadas de mato, artm de Impe
pedlr os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais prátíeas, torna público e chama a atenção
de todos os proprletáríos de terras e lavradores em geral.
para a exígêncta do cumprimento do Código Flor'estal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo� Ano , 170,00
restai competente, conforme dispõe 9 Código Florestal em Semestre , Cr$ 110,00
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores No Interior

sujeitos a penaltdc.des.
Ano ,..... Cr$ 2')0,00
Semestre ., ....• ,., •.• Cr$110,00

REFLORESTAMENTO Anúncio mediante contrâto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de�oJvidos.
A direção não se responsabfllsa

p e los conceitos emitido' nos ar

tigos aestnados.

INFORMAÇõES
UTEIS

O leitor enc;;;:t�:;á, neata coo!luna, informações que necr llita, :
diàriamen te e de imediato: :
,TORNAIS Telefone \
O Estado ,............... 3,1)22 I
A Gazeta 2,61')6
Diário da Tarde.

".
.. .. 3,5791IA Verdade.. ..•....•.•.•. 2.010

Imprensa Oficial .....•.• 2.688

C·IHOSPITAIS I_-----___________________ Caridade:
(Provedor) •............• 2.314
(Portaria) ;....... 2.036
Nerêu Ramos ...........• 8.881
Mili tar 1.167
São Sebostião (Casa de
Saúde) '.iri3

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

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.811
Serviço Luz (Redama-�ções ) 2.404
Polícia (Sala Comissário 2 038 -�,-------------------
Polícia (Gab. Delegado) .. 2·1511'�·B ...iiII' fIil o �1:}j����������E 2'.."6°00' j....... • ,,,:.,":�. III.Cruzelro do Sul

1/ fA
•

----------- ---- ---- --.;;. Panair 8.5153

"
,.

Y
I

��:�l� ;Ú'r��":::::::::::: :2:.:s2�8 *_. OUIIAIfTE TOO� ftlJj
.

,.,,'."Real ...................• u
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.,..

r�}�i�n�����.:::.�:::::::: ::::: . I " �:,"� nos VA/)�J(J_S �.
��:�itt.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Hill, :-....J'D}'"" �ft�,:E: "I-t.-··-Ce ntral 2 694 � <.

.»
'" '" -

. . . .. • . • • . .. .. .. •

8'.871 I'
� '" ..,. � �

IEstrela •...... ; ..... -

... ,

.

-:í::
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IdMI ..

'.'
..••.••• , • . . • • • . 1,6159 I,
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.�I':STREI'1'O.
"

, ....
Disque 06 " 't

I.NDlCADOR PROFIS,SIONALll DR.RO���:ASTOS MÁRIO DE I:ARMO Dr.' Vida' Dufra filho
b�'�'" Com práticaMÊ�1Ciio8Pltal 810

CANTIÇAO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DItA. WLADYSLAVA DR. .,1. LOBATO DR. WALMOR ZOMER l"rancisco de AssÍli e na "int.a

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
W. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro

M É D I C O p'EDIATRIA �EO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-
CLINICA MÉDICA CLíNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

e, Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na- CAI>D· I' A
.. DUL,TOS PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPE"'ÊNCIA INFAN"'IL

I. TUBERCULOSE cinna', de Medicina da Univi;r. • OLOGIA D
� -< i

DR. ANTóNIO DIB lRADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA, sidade do Brasil Contultório: nua Víttlt Mel- Doenças Internas (FAL!A DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-

MUSSI I DOS PULMõES Ex-interno por conanrso da M.- reles, 22 Te!. 2675. -

TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DTSTúRBlOS

C i d '). ternid de E I Horári?s: Segundas, Qu..rtu e CORAÇAO - 11'lGADO -
PSICOLOGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INF'AN-

_ MÉDICOS - irlug a o 'orax a • sco II
Sexta feiras: _ , CIA DE MANEIRA GERAL

. .

CIRURGTA-CLíNICA i Pormado pela f'aclJldade Nado- (Serviço do Pr(,f. Octávio 11.0-
Das 16 às 18 horas.

RINS - INTESTINOS CONSUL'l'oRIO - FELIPE SCHMID1" 38,
GERA.L-PARTOS nal de Medicina, 'l'ililologlilili e drigues Lima)

R Trat·a.mpj·ltf' �t'o,,1el'no "'a CONSUL"'AS - DAS 2 AS Õ IIO·RAS.,- Elr interno do Serviço d Ci UI' esidência: Rua Felipe Sch _ ... "U i

Serviço completo e especia1i- "isiocirurgia_o do Hospital Ne· ·1' d H
. 1"1 tt, r •

midt 23 20 d
-

.

-

SIDILIS CONSULTAS Cf HORA MARCAI'(\': FONE· 1116k
zado das DOENÇAS DEl SENHO- ' teo 'Ramos g a o ollpita . A. P. a. '1' C.

'l'e). '3.00_".- an aI', lipt. 1 - F RE
U

, do R·lo d J" , ,SlDitNCIA - TENl<:NT'E SILVEIRA l�O (FONE "16·)
RAS, com model'nos método. de Curso de especlallzaçle pela e' ane,ro C<JnsuItól'io - Rua Victor ATE]'; DE CHAMADOS A DOMICíLIO

,.U. "u

niagnósticos e tratamento. IS. N. f �.I[-Inte{nod e Ex-aul.· MédicoC��id�d:Pltàl d. DR�fÍENiiiQUEPuiSêú' Meirelles, 22.
SULPOSCOPIA - HISTERO -I,ente

e ,irurg a o Prnf_ Dlro DOENCAS DE SENHORAS DR. NEY PERRONE
SALPINGOGRAFIA - MB'fA:CO- I Guimarãea (RIo).' PAIlAISO HORÁRIO:

LISMO BASAL Cans: Felipe Schmidt, 18 - P�R'fOS -:: OPli!RAQOliS MÉDICO Das 13 às 16 horas. MUND
.. Radioterapia por ondal curt.. - Fone 8801 Canso Rua Joao Pmto n. 16,

I Operações _ Doenças de Se-
Furmado pela Faculdade Nael

E!etrocoagnlação _ Raloa Ultra I Atende em hora marcada.
.

das 16,00 �s 18,00 horas:: nhora. ii _ Clínica de Adnltoa. ' T�l.: COllS. - �.41� � Res. ,naol de Medicina Universidllde Puericultura _ Pediatria
VIOleta e Infra Vermelho. .

Res" - Rlla Esteves JUnior, P,ela mtanha Haten�et jd1dà I Curso de Especialização no
- 2.276 - FlorJanopohs. do Brasil

Consultório: Rua Trajano. n, l,t80 -, Fone: 2395 rClu.�dende ,no olIlI II e. Hospital dos S6rVI'dQrei do ....I· RIO Di! JANEIRO Puericultõr do Departamento
lo d E f

' lUI a e • A f'
.

t C Nacional da Criança. Ex-Assis-
an ar - • di íelo do Montepio.

DR YLMAR COR-R·E'-A� Residência:' tado.
, . I. DR. MARIO WEN- per .elçoamen·e na ..

asa d. tente do Prof. Murtagão GesteiraHorário: Das 9 às ll! horas -

. , R . G 1 B't . (Servlço do Prof. Mariano d. D � Saude São Mi�uel"
Dr. MUSSI. CU�ICA MÉDICA ! 101.ua. enera I tencourt n. Andrade) _.

HAU::::;EN _

,

Prof. Ferl!_ando Paulino.
na Universidade do Brasil. Ex-

Das 15 às 18 horas - Dra. C C CL FICA MÉDIC '" AD L Interno por li d S Médico do Instituto. Fernandes

MUSSI
ONSULTAS das 10 - 18 ho- Telefone' 2692 onsultas - Pela manhi no

. 1 , • AD... U 'I.'OS ,. ,anos. o ervlço Figueira-Serviços dos Profs Ce-
ras.

__

o

_'
•

__,_.�_
Hospital de Caridade, E CRIANÇAS . de CJfur�!l"

zar. Pel'metta e Mário OJinto. _

Resid.ência: . Avenida Trom- Rua 1'íradente 9 - Fone 8415 DR NEWTON A tarde das 1680 hl em dilUl- Consultório - Rua João Pin-'·
E t

�rof. Pedro d, )i[ou,�a no Rio de Janeiro·. Ex-médico IlH-powsky, 84. •
,

te no consultório á RUIl Nuu.. to. lO - Tel. M. 769. s aglO por 1 ano na
"
lIat81-

.
DR. JOS� TAVARES, D AVILA IMaChado 17 ::EsqUina d. Tira- Con�ulta�: Das 4 la tJ hon�. llldad.e - E�cola _

.

tagiádo do Serviço de Pediatria
,-------- , CIRURGIA GERAI dentes. TeI2"G'-

'_ ReSIdênCia: Rua Esteve. Jú- Prof. OtáVIO RodrIgues Lllna '�o HosPBital do IjJase C�rof. Luiz
DR. JÚLIO DOm I IRACEMA Doenças de,Senhor�8 _ 'procto- Residenci�'- rua l'ruidente nior. 45. Tel. 2.812. Interno por",2 �no do P::-�ntl) 'I��i\�:s Itrboza) no RIO de Ja-

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS li logO EI t·
•

'd d M'dl Coutinho 44
...ocorro I'

MENTAIS _ CLINICA GERAL
la -:.- e rlel li � e ca. . .', DR AN'l'ONIO BA'"'IS

. OPERAÇOES I Pediatra do Hospital de Cari-

ESPECIALI�!::fICJ>M OLHOS I Dr Selv�ço Nacional de Doen- ..

ConsultorlO!. It,lla ,vItor �ei- CLINICA • I TA CLINICA DE ADULT j dade. MédiCO escolar do Centro

OUVIDOS. NARIZ B GARGANT:� ças, Mootal8. _ .,

eles n. 28 - 'lelefone: 8307.
OLH

de
,

JUNIOR

I
DOENÇAS DE SENHOR.\S Ide Saúde de Florianópolis. Pedia-

'TRAmAMENTO li OPEl'RAQÕES' Chefe do Ambulatc,t.o de Hlgle- .

Consultas; Das 15 horas em .. 08 -;;. OUVIpOS, -- NARIZ CUNICA ESPECJAUZA.DA DE CONSULTAS: No Hospital, de

.'
t�'a da A�sistencia Médico - So-

�V ne Mental dIante:.� '. ,.

E GARGANIA
. CRIANÇÁS Caridaile,' diariamente' das 8 i.s elal da Armada.

Infra- ermelho - NebuUza;;io":" I Psiquiatra do Hospital _ RResl�eBnlcla, Fone, 8,/.4122 DR GUERREIRDOOD·'A FONSE'
Consultas dás 9 ás 11 horal. 10. I Consultório: Rua Tidarentes

Ultra-So:"l C-I' ,

S 'A
. tia umenau n CÁ. N 1

..

à R
<Y

(Tratamento de alnua!t.
o oDla ant n.a DOENÇ S

..

êh··· '., Res. e Cons. Padre Mirueiínho. i
o consu tono, ua João ,�. .

operação)
I8Dl ConYulsoter�pla pelo eletro- < n

A DO APA.RELHO DI- efe dQ �ervICo de. O�OR!-Il!!.
Pinto nr. 16 (1<> andar). COI.1SUltaS, diáriamente das

Anglo-retino8copla _ Receita de choque e :ar<llaz�l. In�ulín, era·
GE.,TIVO - ULCERAS DO 'ES- NO do HospItal de Florlanopohl'

I
Diariamente das 10 às 12 e das

115
horas em diante. '

Ol:ulos _ Moderno éqlllllllmento pia.: Malanoterapla. PSlcoteraP.la. �O'VIAGO E

DUODENO,. A.
LER- ,Possue a CLINICA Qi APARE- ADVOGADOS 14 às 16 horas. _ Residência: R. 'l'te. Silveira

de Oto-lI.lnolarlnrolorla (iiulco
cONSULTAS: 'Percas e Qum- GIA-DE�MATOLOGIA ii CLl- LHOS MAIS MODERNOS PARA .

DR JOSÉ MEDEIROS RESIDENCIA:....,. Rt.a Duarte S/No Esq. Padre Roma.

no Eltado)
tas da� 16, às 15 horas. Sabado. NICA ·GERAL

_ jTRATAMENTO das DOJiN'NCAS '. Shutel, 129 - Florianõpolil. Tel. 2530

Horário das 9 ã. 12 hora. -I
(manha)

. .. ,

DR. JULI.O PAUPI'rZ ,dacESPTCIALI.QADi. VIEIRA DR I N G L E T T Odas 16 às 18 horas.
Rua Amta �arlhaldl, esquIna FILHO

ousu tas - pela mallll' no
-- ADVOGADO -

oe Geneul Blttencourt jHOSPITAL. "a'v P t I 150 It j I • •

Consultório: - Rua Vitor ••1- .
"

, Ex interná da 20" enfermaria k TARDE _ das Z •• i _

',ba os.a -, ·a. ih

reles 22 - Fone 2676.· 13��;I���CIA: Rua Bocalllva,
e Serviço de gastro-enterologia no CONSULTORIO

I Santa CatarlDa. Diagnóstic(}-Trato. Clínico e Cirúrgico� das Doenças e

Res. - Rua São JOf"a 20 -

__._ da Santa Casa do Rio de

JaneirO-I
CONSULTORIO - Rua dOI

'" Afecções de Adultos e Crianças.
Fone 2421. DR. ARMANDO VAL!-, (Prof. W. Berardinelli).

.

- ILHEOS nO 2 .
DR. CLARNO G. Pediatria - Ortopedia - Traumatologia _ Tisiolog'ia

DR SAMUEL FONSECA RIO· DE ASSIS .. Curso. de neurologia (Prof. RESIDENCIA - Felipe Seb· GALLETTI G•. IAustregesllO). midt nC> 113 Tel. 2365 _ ADVOGADO _

inecologia - Obstetricia - Urologia - EndoCl"inologia.
CIRUJ1GIÃO-DENTISTA Dos Serviço8 de Clínica lntantil Ex interno do Hospital mata:r� ---

.

Rua Vitor Meirele., 60. Curas de emag'recimento e engorde.
Clinica - Cil'urgia - Protesll da Assistência Mnnicipal II HIliI- nidade V. Amal'al. DR. ANTONTOMONIZ ,FONE: 2.468

.

Doenças ela velhice.
Dentária I ,pital de Carldade_ DOENÇAS INTEUNAS

DE AnAOAO - FlorilÍn6polil _
Raios X e Infra-Vervelho ,CLiNICA MÉDICA DIi CRIAN- Coração. Estômago, íntelitino, . .

. ALTA CIRURGlA
Consultório e Residência: Rua

j ÇAS E ADULTOS
.

fígado e vias bililll'es. Rins, ova- CIRURGIA 'fREUMATOLOG1.A" DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLÁSTICA: Estética e Reparadora ...
Fernando Machado 5. - Alergia - I'iôs e útero. Ortopedia
Telefone: 2225 .

' Consultório: Rua Nunea :IIa- Consultório' Vitor Reirele. Consultório: João Pinto, 18. ALMEIDA Consultório: Rua Fernando Machado, p. 6 - 10 �r.
Consultas: das 8,00 ás 11,80 I'Chado,

7 - Consulta. du 16 ... 22.

·1
Das 15 às 17 diàriamente. ADVOGADO Telefone 22-27 "-

e das 14;00 ás 18 horas . 18 horas Das 16 às 18 horal. Menos ilOS· Sábados Escritório e Residência: H
,. ,

'

1<;xclusivamente com hora mar- Re�idência: Rua Marechal Gui- Residência: Riil> Bocaiuva 2,0_. Res: Bocaiuva 131'1,. Av. Hercilio Luz, Iii
orano: Das 14 as 18 horas (exceto aos Sábados).

cada. Ih�rme, 5 - Fone: 11781 Fone: 3458.
_

Fone: '- 2,714. Telefone: 8346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com- hora
marcada.

,/

-A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS'OFERECE

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

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

encontra-se desocuparia.
.

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

habitada, com uma sala de estar de 3x6, -doís amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte flnanciada.

. uiu W<l'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 Canasvíeíras.
DIversos lotes na Praia de Camuoriu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

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

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

tos; sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e Insta
lação completa de banheiro e W.C.

Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de

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

Rua Santos Saraiva,
-

'Ba:se: 300.0000;00,
Quittro .lotes de terra- na Cidade de Londrina-Para-

na cada 'jote· Cr$ 45'.000,00
'

Compra-se casa no Estrêíto até Cr$ 100,'000,00
duas casas, sendo umade material de 5 x lO, com seis

compartimentos; 'outra de. ��deir'a medindo 6 x 12, com

sete compartámentos, ambos r servidas de água de poço,
com luz, toda torrada e pint�das a olep, ambas localiza
das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada 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 ,Gr.$ 50.000,oQ ,

'

Dois lôtes de terreno, medindo "cáda um 10 x 30, na
cidade d-e' São José, em frenté a Caixa D;Agua•.

Preço cada Cr$ 10.000,00.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies i'lllrestais 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 rerlorestarnento no Banco, do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecímentos e requererem aatorlzaçâo
de lícençapara ,queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestaís Municipais ou dlretarnen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.'

Tclei'ône: 2.470 -_._ Caixa Postal, 395.
.�ndereço telegráfico: Agrisilva - Plortanépnlís, S.

Viagem com segurança
-

e rapidez,
, so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

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

.,._

Age
A O-C· l·a�7.· Kua Deodoro esquina:da

Rua Tenente .Silveira
-

FARMACIA DE PLANTA0
M:RS DE 'MARÇO

12 Sábado (tardê) - Farmácia Catarinense Rua

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

,

� selheíro Mafra.
27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.

/ --o
ADlVlINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 1611 'I'el, 8022
-- ex. Postal' UU.
Diretor: RUBEN<\ A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. Djj
AQUINO

Reprelentantel:
Representaçóea A. S. L-u,

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Te!.: 22-1)924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro -228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

2/3
9/3, 13/3
NüTA

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

ASSINATURAS
Nl C_pltal 7/3

3/3
14/3

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

Raios X
l'illarelhagem moderna e completa para .qualquer- exame

radiolõgico.
Radiogrl\t1a� e radioscopias.
Pulmões e eoraçãe (torax),
Estomago - intestinos e figado (eolecístografía) .

Rins e bexiga (Pieloguafia). ,

Utero é anexos: Bistero-salpingografia com Insufla
,

ção das trompas para diagn�stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.

.

Medidas exaeas dos diametros da bacia para ortenta
ção do parto (Râdío-pelvfmetrta),

Díàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

DR. ARVARO DE
CARVALHO

Lava,ndo:'com Baba0

'{irgem Es�ecialidade
da Cia._ WITZIL \INDDSIBIIL-:-Jolovllle. (marca reu_lslradÍl) ':I�9Ã��!Rct�

ESRECIAllDADE
_

- eCODCmiza�se;t�Il!_'�. �_.diabeiro .� �_�.-". �_. , __ .__...�_.__._,_._, . _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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...............,.....,

ACONIECIMENTOS SOCIAIS

"

ves, esposa do sr. Capitão
Lauro Gonçalves da Reser

! Y3 do Exército
- viúva Maria Emília de

Freitas Noronha;
- s ra . Antonio do Lago

j�lves, viúva do saudoso
I conterrâneo sr. Campolino
Alves;

DOloadora do OceOllO
{

MOACIR DE ALMEIDA

Eis a teus pés o oceano ... E' teu o oceano!
Deusa do mar, teu vulto aclara os mares,
Esguio como um cia.to romano,
NerV080 ramo a chama dos altares ...

- sra. Natalia Moreira

Leite, esposa do sr, Man
fredo Leite, alto funcioná
rio do Tribunal Regional
Eleitoral;
- sra. Madalena Lacer-

da'

I � sta. Maria Carolina
I Gallotti Koering
I -- sta. Terezinha de Je

Sou teu, divina! E, em meus gritos medonhos, 'sus Carvalho Couto, Filha
Lanço a teus pés a espuma de meus versos do ar. Décio Couto
E as pérolas de fogo de meus sonhos!

_._.0- - sta. Rose-Maria, fiiha

1 servindo na Capital Fede- do sr. Oswaldo Machado

IraI; I - sta. Maria de Lourdes
FAZEM' ANOS, HOJE: I

- sr. João do Sac�'amen- Machado

I to Alves, comerciante ; I - sr. Affonso Wanderley
- jovem Carlos Alberto: - sr. Oswaldo Meira - jovem Antonio, filho

Cardoso
-

I - sr. Ilmar Farias ,Di- : do sr. Antonio Carlos Es-
- Major Oscar de Mo- niz píndola, diligente Comis-

raes Costa, do Exército Na-! - sr. Antonio Solon; sário de Policia da Ca-
cional, nosso conterrâneo, I

- sra. Julieta N. Gonçal- pital.

A alma das vagas, no ímpeto vesano,

Ajoelha ante os teus olhos estelares ...
Eis a teus pés o oceano... E' teu o oceano!
Cobre-o de verde sol dos teus olhares!

Sou o oceano .... E's a- aurora! Eis-me de joelhos,
Ainda ferido nos tufões adversos;
La erndo em relampagos vermelhos!

ANIVERSÁRIOS

- ------�,�-_._'-��-=-<_.-�.--

�i�:>--"

'Fechado um convento em Buenos Aires

Ainda não divulgada a·Portaria Ministerial
BUENO:::, AIRES, io CU. PJ I Acrescentou-se que o em- .las primárias e secundárias

:- Circuleis católicos daqui uaíxndor francês, sr. Char- em Palermo, a pouca dístan

revelaram que um convento I bonníeres, tratou do assunto cta üo palácio presidencial
francês ele Buenos Aires foi I com as autoridades argentt - Os jornais acusaram a díre

fechado pelo Ministério da I nas,' esforçando-se para eví- ção do educandário pela ex

Edücaçio, A portaria mü1iS-! tal' o fechamento elo claus- 1'1111sio elas .filhas ele uma
terral foi rírmada a primei .. 11,1'0. Trata-se da conhecida senhora de destacada posí-
1'0 elo corrente, mas não foi, instituição "Convento ela As- cão social j)elo fato de haver

divulgada até agora. l -umpcão", que possue esco- obtido divórcio. Disseram os

'}
�'-'-'"'=.......

-..,.

Noivos

Florianópolis,
Rua lrmi'to Joaquim, 23

I

Jornais que a instituição não

poderia agir dessa fm;íml
uma vez que a legislação. ar
gentina permite i) divórcio e

deve, assim, gel' respeitada.
Os jornais de Buenos Aires

publicaram no dia 25 de fe

vereiro copias, rotogrãrías ela

carta dírígtda pela madre

superiora à clama, comum

canelo a suspensão elas alu

'las. Também publicaram a

resposta ela mãe das meni

nas, dona Angela Gonzales

Alzaga, a qual afirmou que
o Convento não tomara ati
tude alguma face ao seu di-

I vórcío, noutro país, há seis

anos, nem quando do seu se-

6-3-55 'I gundo matrimônio, há três
Rua Bernardino Vaz, 85

1
finos.

Ps.rticípacao"
FREDERICO IVIANOEL DA VVA. JUDI'l'E DE J\lIELO

STLVA e·FILHO
.

'. I
ANDREZA GONÇALVES I

, DA SILVA I Par-ticipa aos parentes e

Participam aos parentes e pessoas de suas .rela ções o

pessoas de suas relações o contrato de casamento de

contrato de casamento de sua filha LEDI, com o !ól.l'.

seu filho FREDERICO com, Frederico Manoel da Silva

a sta, Ledi Judite Coelho 'Neto

Frederico e Ledi

Vil1te' e seis pessoas mortas

Nas' costas do Pacifico; no Méxi,co, caiu um avião
DC-3 perecendo todos os que se eOc�Dtr8vam a bordo
CIDADE DO MEXICO, 10 i nhum sobrevlvente, enquan- grupo, aparentemente, che

(U, PJ - Uma expedição ele I to que a companhia adian- gou ao lugar do acidente sem

socorro, que percorreu os cu- tou ter perdido qualquer es- maiores dificuldaeles. O in

minhas sôhre as cinzas elo pel'::mça de recolher um dos cêndio, que destruiu o bos··

bosque incendiado, chegou ao vinte e três passageiros
-

e que, foi causa do próprio a

lugm; onde caiu um avião' de três tripulantes. vião. O aparelho vinha de

passageiros DC-3, no qual Até agora, a emprêsa de uma praia elo Pacifico para o

perderam a vida todas ás aviação não conseguiu esta- interior. Dois minutos depois
vinte e seis pessoas que se a- belecer contato direto com· ele levantar vôo do balneá

chavam a bordo. os expedicionários. O piloto I rio, o avião elesapareceu, não

Um aparelho, que sobre- Enrique Zapata elisse que O' mais dando sinais ele vida.

voou o local elo acidente, U

vinte minutos ele Porto V!tl�

Ilart::t, na costa do Pacifico,
observou o grupo ew movi

mento e os restos elo avião

em meio aos escombros. O pi
loto disse que, segundo suas

observações, não havia ne-

OUTRO DESASTRE NO ME'XICO
Seis mortos num acidente

MEXICO, 10 CU. P') - nOei1'08 de infol'tunio de Pas

Jorge PasClnal, desportista e I qual foram o piloto, o co-pi
milionário mexicano qUf,' loto, dois mecânicos e o bar

em 1946, teve atuação desta- beiro do milÍonário. O apare
cada no campo de baseball lho, um Viking, decolou elo

nos Estados Unidos, faleceu rancho de Pasqnal pouco an

ante-ontem à noite nUi11 cle- tes das 9 da noite de rse

sRstre ele aviação, no Estado gunda-feira.
ele San Luiz Potosi. Cinco ---

Vende··se
Vende-se, uma ótima casa

construção nova, com dois

pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.

�-.----- �._------

-

a SAO PAULO
ao RIO?

•

vai ou

RIO; io V.A. ,,_ O titular certidão de idade de Leda SABADO, 12 de MARÇO
Io 60: Distrito Policiai, delê:' que faz parte do Teatro Ex- Disse o Esp irtto Santo: Separai-me agora a Barua-

g'ad,9 J.�i_tt'ie Pe.t;.ra_dc MeUo, -perímental-do Negro. bé e li Saulo para a obra a que os tenho chamado. (Atos
ruvírá hoje, âs Tü horna,'al No entanto a autoridnde 13:2). Ler Atos 13:1-5.
fovem Lêda dos Santos, de 'julgou sem valor o doeu- Tarde da noite, um.estudante de Direito pôs jde lado
l8 anos, solteira, estudante,

I

menta apresentado por es- seus livros de estudo e pegou numa revista. Despreccu
[ue fôra levada por Sebas- tal' o mesmo cheio de rasu- padamente leu um apêlo para que alguém se oferecesse
dão Bernardes Prata o po- Iras comprometedoras. para o trabalho míssioná r!o na China. De repente, uma

pular Grande Otelo, que se! Foi instaurado inquérito, voz íntima, lhe dísse r "Tu és o homem." :h:le caiu de

separou há pouco de sua es-
.

devendo como, já dissemos, joelhos.
.

/

posa, para o apartamento ser a jovem ouvida hoje, Nunca pensara 'em ser missionário. Tudo que d izía

311, da rua de Santana, :sendô- em seguida submeti- respeito fi chinêses lhe ern repugnante. "Em qualquer
�14. 1c111 a exame de corpo de de- lugar, menos 11:1 China, Senhor," êle suplicou. Impelido
Ainda hoje, depois de ou- IHa. /

porém, pela fôrça daquela voz, êle foi e se ofereceu, na
vil' � moç�, o deleg.ado a

e�-l' SERÁ PROCESSADO esperança de que seria. recusado. Mas foi aceito! Então
.nminhará ao Instituto :Me- . ê le se submeteu e :[oi a leQ'1'emente.
di L I f' de b Segundo declarou a nos- ,� . - .

lCO ega, a ,
im e ser su -

� . . .
Os resultados I Deus lhe deu uma palxa� pela China

metida a exame de corpo de .!'la 1epoIta�em o delegado
I' pelos chinêses enquanto seu brilhante intelecto apre-

, llt I Petra de Mello Grande Ote-. .'
_Ie Io,, I t; , sit - . en dia . de mnueu-a surpreen lente, os detalhes daquela

o es a em ma SI uaçao, pOIS .'

li 1 "õI t I t' d d t dI apezar da vitima alegar que �lIlgli� ?om,p .lcae a . .l Ol'l1ou-:se a d_a u 01:11
a e que DO os

I I t
uS nllSSIOnal'lOS que o Sl'gUil'RlTI ao mI graças a eus

dona' o acomp�n 10�1, e�p0l1 amea-
pelo professor SOl1th iII.

d' " mente, nao esta 11v1'e de res- I
_ _ .

lll-

1 I
.

d t I De1ls nao se eng'Rnou quando sepRrou aquele Jovem

giu-se ao comissário de po�cAe� pe °dCrlme e lrap o.
I
estudante j)Rl'R o China. Deus aÍ11da fala com autoridade.

dlantão naquele distrito e
t. t

es e �o �, o popu ar ar-
Aquêles que respondem podem abeberar-se de sua fonte

t doml'ngo ul+; IS .a sera mais uma vez pro- A -

.

�on ou que "'1.-
Ad" d b'

de bençaoS' e tornar-se seus servos.

mo, ás 22 horas, sua filha ces::.a o, compa1e_cen .0. 1e- O H A C Ã O
\ d ·dA. vemente perante um JUIZ de .-
l esapareceu a reSl enCla. : .

I
. Senhor, que OUC3mos h,QJe a tua voz. A.]·uda-nos a

A d VHra Cl'lmma.
.

á rua Rodolfo. moe o, 133.
_ responder: "Fala Senhor, llorque teu servo ouve," e eu-

Posteriormente soube que a

p -, d O'"
tilO obeilecer tua }lalavra, com fé em que nos usarás no

Jo\'em tinha sido raptada recel'O
'.

O 1-a teu serviço. Por amor fie Jesus e em seu nome. Amém.
1)01' Grande Otelo e levada ,

. PENSAMENTO PARA O DIA
para o apartamento acima. O ....CAÇULA" Obedecer a Deus é viver vida frutífera.
Acompanhada de dois in- O "caçula" é o escolhido \

IRENE V. CLEVERDON (Austrália)
Jestigadores, dona Francis- dos mimos da família. Essa
i5a dirigiu-se ao apartamen- preferência determina a for

to, lá encontrando Leda, mação de uma personalidade
mas não achou o acusado. defeituosa, pois incute, na

A menoi' declarou então que criança, a convicção de su

ali fôra. espontaneamente, periorida de em relação aos

sendo o q�1arto alugado por I
irmãos. E isso será, para

Grande Otelo, pela impor- I ela,
causa de aborrecimen

tancia de 1.500 cruzeiros,' tos e contrariedades que po

quan tia está que foi paga a- I derão estender-se pela vida
diantadamente. tôda,

H OJ E NO PASSADO

serviço diário em aviões OC-3 (Mistos)
...

12 DE- MARÇO
A data de hoje recorda-nos que :

- em 1.537, Duarte Coelho Pereira, um dos mais
I

itustres t'ida lgns de quantos exerceram funções I
auministrativas n o Brasil, na qualidade de dona
tário da Capitania de Pernambuco, deu a O'lin
da um foram, que foi confirmado por áto régio de
1'1 de Março de 1557. Olinda destacou-se, como

Cidade, antes de Recife;
em 1.5-13, D. João III aprovou aaolução da pen
denga de fronteiras firmada por Vasco Fernan
des Coutlnho, donatário da Capitania do Espirito
Santo, e Pero de Góes da Silveira, donatário de
São Tomé. É esta a mais velha questão de limites
internos, no Brasil;
em 1.789,em 'Postdam, na Prússia, nasceu Frie
drich Sellow, celebre naturalista, ,chegado ao

Brasil em 1.814. Faleceu, afogado no Rio Doce,
em Minas Gerais, em Outubro de 1.831;
em 1.807, em Rio Fundo, Província da Bahia, nas
ceu Francisco Gonçalves Martins, mais tarde
Visconde de São Lourenço, falecido em 10 de Se
tembro de 1.872;

- em 1.825, deixou o Governo desta então Proviu
cia o dr. João Antonio Rodrigues de Carvalho,
o primeiro na lista dos Presidentes. Fõra Juiz
de FÓ1'3 em Pernambuco e Ouvidor no Ceará. Or
ganizado o Senado cio Império, D. Pedro I esco

Iheü o seu nome indicado pelo Ceará. Foi substi
tuido na Pres idenc ía desta então' Província pelo
Brigadeiro Francisco de Albuquerque Melo;
em 1.878, faleceu nesta Capital o hábil advogado
conterrâneo, Manoel de Freitas Sampaio, um dos
promotores da "Abr ilhada", em 1831 em conse

quenc ia da qual foi deposto o presidente Miguel
de Souza Mello e Alvim;
em 1.881, foi nomeado Cavaleiro da Oi'dem de
São Bento de Aviz, o ilustre conterrâneo Capi
tão-Tenente João Justinino de Proença, que fale
ceu no posto ele Almirante de nossa Marinha de
Guerra;

,

em l.952, procedente do Rio de Janeiro, onde fa
lecera na véspera, quando se submetia a uma me

lindrosa intervenção "ciru rg'ica, chegou a esta

Capital, em avião especial da F.A.B., o corpo do
nosso saudoso conterrâneo Capitão Gei'cino Ger
son Gomes, do Exército Nacional e filho ele Ti
[ucas. Um dia, que .não estará longe, daremos pu
hlicídade a uma ligeira noticia biográfica de tão
distinto conterranoo, Seu corpo foi, nesse' mesmo

dia. dado a sepultura no Cemitério da Irman dn
de do Senhor Jesus dos Passos, ao qual o extinto

PARTIDAS DE
PORTO ALEGRE ÀS 6:00
flORIANÓPOLIS ÀS 7:55
CURITIBA ÀS 9:20

PANAfH

pertencera.
Andr é Nilo 'I'adásco Com a Biblía na Mão

-GRANDE OTELO EM NOVAS CONFUSÕES'

A QUEIXA
A mãe de Leda,

Francisca ,dos Santos,

Contribua para o êxito
e a felicidade' do seu

"caçula" obstendo-se de
cumulá-lo de mimos
exagerados. - SNES.

CERTIDÃO DE MENOR
Inicialmente, o delegado

solicitou a mãe da vitima Ique juntasse á queixa uma

QUEDA DO CAFE'
BOGOTÁ, 10 (U� PJ - As

I
Salienta, a respeito que as

repercussões economicas das importações telho sido elrastí

baixaS 110 preço do café SUl'- camente restringidas, o que
tirão seus efeitos sôbl'e as refletirá em uma diminuição
importações e sôbre as ren- em rendas aduaneiras.
das aduaneiras, mas, por ou-
tro laelo, só se registrario ao O relatório elo Contadol'

imposto sôbre a renela, eliz a Geral diz que o balanço fis

partir ele 1956 no que se re.. cal de 1954 acusou um "su

fere um relatório apre�erit!l,- pel'avit" orçamentário de ...

elo ao presidente da Repúbli- 1170,262,978 pesos, ou RPja, o

ca pelo contador-geral, coro·
I
mais alto que registra a hi.�-

oel Al�erto Ruiz Novoa. tótia fiscal do país,

ZE-MUTRETA4VENTURAS 00

DOCES
Aceitam-�e encomendas de

do,cinho_s em grande vai'Íe

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Sa1gadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

e�utras pessoa� que se encon

travam tambem a bordo ti
veram' a mesma sorte.

As turmas ele salvamen
to encon t r a r a m os de-Vende-se

Vende-se em exelente ]0- troços do avião particular

cal, medindo 42x80. Otimo

J
de Pasqual, hoje, numa mon

para veraneio. Tratar a rua tanha de di�ícil acesso, cer

Felipe Sehmidt n. 36 com o cu de 225 milhas ao noroes

sr. Abelardo Andrade. te desta capital.. 03 wmpa-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Plorkinôpolls, Sábado, 12 de Março de 1955 O ESTADO

Assista, amanhã, DO Campo da rua Bocaiuva, ao
sensacional encontro amistos entre Avai e Paula Ramos

:. � '.":'. ...:.. . ..,�- ------ .

CINE SAO JOSE'
Voltou, domingo, pela ma-

• termédio de Didico ora por

nhã, ao gramado da Praça Rumay e algumas vezes por
General Osorio a equipe do Andeta comandava todas as Simone Signoret _ Ser-

Olimpico, desta feita para jogadas que punham em pe- ge Reggiani em:

dar combate ao conjunto do rigo a meta adversária, E AMORES DE APACHE
Palmeiras, O match agradou assim neste ritmo de jogo o No Programa:
ao bom público que lá se en- match caminhava para o seu Atualidades Atlantida. n.--
centrava. Apesar de não ío- término quando num ataque 55 x 8. Nac.

garem a base de técnica re- do conjunto alví-verde a bo- Preços: 10,00 _ 5,00.
velaram muito entusiasmo e la é eS(lirrada da defesa, fi- Censura até 18 anos.

vontade de vencer o que bas- cando em poder de Edson As 9,45 horas.
ta para tornar uma partida que de fóra da área alinha "Pré Estréia" Na TÉLA
movimentada e interessante, com maestria a pelota no PANôRAMICA
Ao iniciar-se o prélío notou- ângulo esquerdo da meta Tony Curtis
se que a equipe alví-rubra guarnecida por Orlando, A- Murphy- em:

melnor tarmada levava cons- gora com 1 x 1 no marcador CABEÇA DE PRAIA
tantemente o panico ao últi- cada qual luta com unhas e (Techicolor.)
mo' r.eduto contrário fazendo dentes afim de conquistar aNo P rograrna :

com que seus integrantes se tento que lhe daria a vító- Atual. Atlan. N°. 55 x 8.
iesdobrassem para não ve- ria, porem o clube dos Cario, Nac.
rem sua meta vasada. Mes- ni desfalcado de seu médio Preços:' 10,00 Unico.
mo assim o placard foi aber- volante que havia se con- Censura até 14 anos.
to por intermédio de Ivan, tudido, perdeu um pouco da

após receber a pelota da co- pressão que vinha exercendo

branca de um comer. Com sôbre o arco adversário, pas
este tento cresceram os pu- sando então a cuidar mais

oílos de Luiz que tentam a da defensiva do que aprovei
todo custo ampliar o .mar- taram os comandados de
cador. Todavia o conjunto do João para ensaiarem uma

Palmeiras mesmo sofrendo reação porem, o arbitro da

esta pressão não se deixou va por encerrado o ma tch
ibater tentando com rápidos com o justo empate de 1 x 1,
contra-ataques empatar a muito embora o clube alví

partida, porém a defesa an- _llrubr.o se mostrasse melhor

tagonista se mantinha in- armado, Os quadros alinha-
�ransponível, barrando as' ram: _

suas preterições. E neste rit-I Olímpico: Orlando, Lili e

Imo de jogo a peleja chegou Edínho; Quinho, Lilo e

ao término do primeiro tem': I Itamar; Altair, Rumay, Di- 7
po com o placard assinalan- ! dico, Andeta e Ivan (Nerêul,

I:l
'

do 1 x O pró Olimpico, Após Palmeil'as: Hamilton, GO�- � !, ., ]=';!D!!1o descanso regulamentar vol- zaga e Mazmho; BIbe, Joao
__�:!.v.::! _�'-=-:�

taram as duas equipes para e Nelson; Edson, Batista, Ne-
- -

a etapq. decisiva, De início o zio, Vicente e Cidinl1o,
- As 8,3? horas.

.

Pallneil'as ataca porelll lá O árbitro foi o popular Vladmu' Druzhl1lkov
'estava Lili, Edinho, Itamar e crack Bniulio Silveira com Elena _?erevschikova em:

outros que brilhavam, não uma atuação regular. FLOR DA PEDRA
dan'do tréguas à seus adver- Anornnlidades não houve, No Programa:
sál'ios, O Olimpico elominan- Vida Carioca. Nac.
do a meia cancha ora por in- MAURY BORGES Preços: 9,00 _ 4,50.

Censura até 14 anos.

fEDERAÇÃO ATLETICA CATARINENSE
Nota Oficial n. 1/55

RESOLUÇõES DO CON- ze) milfutos.
SELHO TÉCNICO: 'Florianópolis, 8 de Março

MARCAR, para o dia 19 'de 1955
i:" - Nome por extenso? 1wóximo,.0 TORNEIO INI-l asso _ Nivio de Andrade,
R - Djalma Hipólito da Silva. CIO JUVENIL DE BAS- _ Secretário.
P - Data do nasciment,o? KET-BALL I .. Conselho Técnico:
R - 31 ele Março de 1921. Inscrições de Atlétas até Ass. _ Oswaldo Meira
P - Cidade ontle nasceu? 48 horas antes do 1111CIO do I Ass. Milton Lehmkuhl
R - Palhoça, T01'l1eio de Abertura da I Ass. _ Paulo Otto Schei-
P - Club� em que atuou pela primeira vez? Temporada demantel
R - Iris Futebol Clube, desta Capital.

I TORNAR obrigatória a I, -

P - Clubes que defendeu em j�gOS de Campeonato?
'

�'t" d A'
.

"
.., , . . partir da temporada do cor-' I orlas a rgen�R - I�'iS, FlgUelre�se. e �lube AtletlCo Catarll1ense,

I rente .ano, a apresentação I
'

'

,

p - T�tulos con�Ul1:jtados. A • _ de atestado médico que ca- t' U
.

R -:- VlCe-cam�eao pelos t�es clu��e� aClma e campeao pacite o atleta à prática de I ma e rugual
f' recorcllsta ele atletIsmo varJas vezes.

ctesportos podendo entre- Argentina e Uruguai fo-P - Maior momento de sua carreira? A

'

'o -. " a

Q d. t
'

1
-

d'd 1949 tanto, esse atestado seI pas-, Iam os vencedores da 4
R - uan o m egrel a se ecao a Cl ade em .. .

P P' t d
.

I?
. sado em conJunto; rodada do Sul-Americano

A � 8 h- 101' momen o e sua carre l'a.
A t 'd d

.

T d Ch'l I' 1 4a f' IS;)
_ oras.

R N ' d d AtI 't' conqul'stou
U Ol'! a es para o 01'- o I e, rea Izac a ena, B· 'b' L- o ano passa o quan o o e ICO a,.
I

' .

S t' O t h
aI ala . aage

"lant,er'lla".
nelO nlCIO: em an lago. s por en os

D'

. .

-

. esny _ em:

P _ Seu maior desejo no futebol? Delega,do da F. A. C. _ g�nhalam facIl dos

equ�to-l A ... RESPEITOSA
R _ Ser campeão pelo meu atual clube, o Atíético.

Dr. Paulo Otto Scheide- nanas por 4 a O e os onen-
No Programa:mantel tais derrotaram os para-P - Diversão predileta?

Apontador: É r i c o guaios por 3 x 1. I Bandeirantes na Tela. Nac.
R - Cinema.

Straetz Junior Preços: 9,00 _ 4,50.
P - Outros esportes que pratica além<do futebol?

CI'sa""o no futebol Imp. até 18 anos.
R _ Basquete, volei e atletismo. C l' o n o m et r i s ta: José

CunhaP - Melhor jogador da Capital'l
R - Bráulio Silveira, do AvaJ. Arbitras: la. Partida: Ro- paull'staP _ Melhor jogador elo Estado? zen do V. Lima e Nilton N.

R _ Teixeirinha, do C. A. Carlos Renaux. Pereira; RIO, 10 (V.A.) _ Os inci-
P _ Melhor jogadordo país? 2a. Partida: Hélio· Sar- dentes verificados por oca-

R _ Zizinho, do Bangú, do Rio. melito Salles e Hamilton sião da reeleição do presi-
P _ Melhor jogauor catarinellse do pa�sado? . Platt; dente Mario F1'ugieJi, estão

R _ Pacheco, que elefendeu o AvaL 3a. Partida: Oswaldo Mei- para estourar com uma ci-
p _ Melhor técnico de todos os tempos no Estado? ra e Nilton Neves Pereira. são no foot-bal! paulista.
R _ Carlos de Campos Ramos (Leléco). TABELA SORTEADA para Se Mario Fl'ugieli não re-

P _ Dos atuais técnicos qual o me:hor? o Torneio Início: nunciar será fundada a Li-
R _ Osni Golçalves (Nizeta). 1° jogo : Lira T. C. x Ca- ga de Foot-Ball Profissio-
P _ Arbitro mais completo da Capital? !'i�S' 'ravana do Ar E. C. nal, segundo nos afirmou
R _ OswaldõMeira. 20 jogo: Clube 'Doze x um desportista caríoca, on-

p _ Dos clubes da Capital por qual é torcedor? . Clube Atlético Catarinense tem chegado .da capital ban-
R - Clube Atlético Catarinensé.

"

3° jogo: Vencedor do 1° deirante. A nova entidade
P _ E dos clube,i do Rio? x Vf:1cedor do 20 estabelecerá normas mais'
n. ,- Plamengo. Inicio dos jogos: às 19 consentaneas com o profis-'••IM••
P -- E nf' São Paulo? horas sionalismo, daí porque está
R -- (ollulllia.ns. Dú�( ';,: rlois (2) Tem- contando com muitos adp-
P - Ct ll1e lusse dadu formar o selecionado da Capital, )Jo� (;.:; 10 (dez) minutos, cl tos. E a possibilidade de

como o faria? interval_Q de 5, sendo, que "avanço" nos m a i o r e s
R - Ciro Soncini, Waldir e Danda; Osni, Valéria e Ca- para a. Partida Final haverá I cracks paulistas, está au-

zuza; Alemão, Bráulio, E'rico, Osçar e Lauro. um intervalo de 15 (quin- mentando a tensão.

- ----�----
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LEONIDAS DEU MAfS ALMA AO
ATAQUE CARIOCA

OLlMPICO 1 X PALMEIRAS 1PROPOE o BRASil NOVO SISTEMA
ElIMINATORIO PARA o CAMPEONATO

MUNDIAL DE FUTEBOL RECIFE, 10 (V.A.) _ lo o esforço de Helio.

�4��gl,� En.ftentando �nte-ôntem, à: GarlTin.cha descontou. pa-
RlO, 10 (V.�.) _ O pre- ;j�g-?S entre os piores cla�_lnOlte a s:leçao ��rnambu-Il'a.os cariocas aos 31,mmu

sidente da Comissão de As- '::llflCados nas mesmas eh-, cana, o scratch carroca, aba-
I
tos, cabeceando uma bola

suntos Internacionais da Imiantórias), se quatro ou 'tido domingo pelo Náutico, defendida parcialmente por
C. B. D., sr. Luís Murgel, 'mesmo cinco, forem os pai- :re�bilitou-se hoje, .nã� pro-1N�:\'es, num chute de Ade
comunicou à diretoria da 'ses inscritos; quatro con-' pr iameute pela vitoria em 11111'.

entidade, na reunião real í-
I

correntes (nesse caso: dois
I si, que foi pobre, numeri-I Aos 2 minutos do segundo

za da ontem à noite, haver: seriam os classtf icados en-; camente, mas pela atuação i tempo, es�apando sosinho

sugerido ao representante tre os piores colocados), se que desenvolveu e pelo es- e numa Jogada de classe,
da América do Sul na FIFA' seis forem os inscritos e, I pirito 'de reação que exibiu, I Leonjda s estabeleceu o em-

q�le tamb�m � penultimo
I

na. hip?t:se de se verifica,r i �esde q�le c�meçou mal, te- pa te.
. . .

vice-campeao seja, doravan- �a mscrrçao de apenas 3 pal-l,e contra SI um campo en-I E .Dldl, aos 18 mmutos,
te, considerado finalista dos' ses, nem seriam disputadas charcado e chegou a estar em Jogada espetacular con

campeonatos mundiais �le: as. referidas el�minatór!as,! perdendo de}xO: ,aos 25 mi-I qyist.ou o gcal da vitoria.

futebol. O sr. Rorenzo Vil- pois todos os tres estariam nutos do primeiro tempo, [Houve uma cabeçada, do

lizio havia solicitado urgen-
i

autol11àtica.mente. classifica.-
I
c�nseg-uindo "

vitoria que I' meia- esquerda" _sIue tocou

te pronunciamento da CBD
I

dos para as finais. Inao po_de sofrer a menor. con- n�tra.ve duas vezes: 1:0 so

quanto a uma proposta que! Disse, também, o presi_ltestaçao, porque premlOu.o [Le iro, "v?ltando a Dldl, �u.e
pretende apresentar em reu-

I
dente da Comissão de As- 1111,e1ho1' quadro que .se eXI- a, enfiou nas ,redes d:fml

nião que a Comissão Orga- suntos Internacionais haver. biu no gramado da Ilha do tivamente, Dal por diante,
nizadora da FIFA deve efe- I ecomendado ao sr, Lorenzo

' Retiro. Sem ter ainda o ni- os cariocas, crescendo em

tua r no dia 15, do corrente,
!
,\\illizio defender, naquela vel técnico ideal, a que as- campo, estiveram para mar

no sentido de que concor-! reunião da Comissão Orga- pira Mar�im Francisco, ten- 'I cal' outros goals .. Os per

rarn, daqui por diante, como
I

nizadora, velha aspiração: do em vls�a os elementos nambucanos assinalaram

finalistas do certame os úl-
I
brasileira, qual seja a de

I
que selecIOnou o quadro

I
um goal, na cobrança de um

timos campeão· e vice-carn-
I
que nas finais do Campeo- ��lanaba�'i�o mos�rou que, �o�'ner que foi anulado pelo

peão, e também, o penúlti- nato, se forme, primeiro, ia no prO�lm? domingo, �on- ,llllZ.
.

mo campeão do mundo. quatro grupos de quatro .ra os mmeiros, em Jogo I A arbitragem esteve a

Disse ainda, o sr. Luís concorrentes, tendo cada :ealmente a va�er, es:tará C�I:gO de Mario Viana, au

Murgel, de projeto do re- qual-seu "cabeça de chave" ipto a render mUlt� maas, IXlhad� ,p,elos pernambuea
presentante sul-americano e, depois, para a dec-isão 'de A cont,agem fOI aberta I n�s, AnISI? MOl'�a.do e Arge
no S_f'!i���iú "de que se elas- t ítulo um grupo que reu- pelos pernambucanos, aos miro Felix, a renda somou

sifiquem às finais, quando' na _' tal qual aconteceu na l2 minutos, . por intermédio apenas a ímportancía de

das eliminatórias do con- "Tuça Jules Rimet" disputa- do ponta esquerda Dario,
I Cr$ 161.670,00 e os qua

tinente, três concorrentes da �m 1950 no Brasil _ os que escapou livremente, a- dl"os formaram assim:

(os dois melhores classifica- ve:lcedores daqueles outros j ranelo sem apelo para He- Cariocas._ Helio (Osni),
dos e mais o vencedor de grupos. tio. Os cariocas reclamara.m Mirim e Pinheiro; Oswaldi-

""v,." 'c',,,," .;� �'" impt:.dimento do ponteiro nho, Dequinha e Edson;
pernambucano que não foi' GâTrincha' (Sabará), Ru
,ttendido pejo juiz. bens, Ademir (Leonidas),
Aos 25 minutos, Hamilton Di,di (Pinga) e Nivio.

,1ssinalou o segundo e ulti- Pernambucanos - Neves
mo goal dos pernambuca- Palitd e Antoninho; Zema
nos, recebendo excelente ria, Gago (Wilson) .

e Mou
passe de Vivinho. Em ambos Irão; Jorge de Castro (Ru
os lances, o zagueiro Pi-

I binho), Vivinho (Ivson),
nhei1'o falhou, tomando n u- Mamilton, Mituca e Dario.

3° ANIVERSÁRIO DA FEDERAÇÃO CA�
TARINENSE DE BOCHAS E BOLA0

futuro multo próximo a ope
I'osa entidade poLlení se Dr

�ulhar ele ser nUla -elas' ma is

bem organizaelas do 11aÍ,;,
-

Aos esforçRclos mentores
1 a F, C. B. fi. os 110SS0S rum

)t.imentos j)f'la data clue por
:erto nã::J passará despcl'ce-
0iela f1. quantos se dedicam as

:11oc1üUc1a les a tl'uentes e eli

vertic1a's que são os esportes
je bócha e elo bolão,

S!l.lve,' pois, Federação Ca

t!uinense ele Bóchas e Bo-

Tr!lnscorre, nesta data,
o terceiro aniversário de

fundação da Federação Ca

tal'inense ele Dóchas e Bolão,
fundada no dia 11 de março
de 1D52 por uma plêiade. de
aiicionac1os dos esportes já
tão populares entre nós,

COM A PALAVRA O CRACK
DJAlMA�· (37)

Na F. C. B. B. todos se es

forçam 110 máximo. Os C[1,m�

peonatos e torneios têm sido

realizados ,com regularidade,
acusando grandes êxitos, o

que está a indicar que em :;ia!

o C.N,D, E AS EXCURSÕES DOS
CLUBES AO EXTERIOR

RIO, 10 (V.A.) _ Face vêzes o bom nome dos des

ao descaso com que alguns
I

portos brasileiros e até 111es

clubes vêm encarando dis-: mo do Brasil, seja for faha

posições legais, do que re- : de recursos, por deficiência
sulta, evidentemente, des- :na sua constituição ou por

prestígio para as entidades, : outros motivos, solicita, os

o presidente do C. N. D. i bons ofícios de V. exa., no,

acaba de solicitar ao chefe. sentido de somente ser per

de Policia me�ida no s�n� I mit�do o embal:que de �ele
tido ,de garantlr a devIda: gaçoes ,desportivas para o

obediência do artigo 27, do
I
estrangeiro quando devida

Decreto-lei 3.199, que exige Imente m1ll1idas de documen

licença previa do Conselho! to comprovante da autoriza
Nacional de Desportos, pa-

I ção concedida por êste ,C.
ra a saída de qualquer dele- IN. D. para participação em

gação esportiva que vá com-
! competições fora do país.

petir no exterior, bem. como I 'Aproveito esta oportuni
lJccl'<1 a reálização, de jogos, da,de para solicitar-lhe, ain
internacionais.' I da, que o Departamento Fe-

Tem o seguinte teor o. deral de Segurança Pública
ofício enc�minhado ao ti-: só cons.in_ta na' realiz.açã� .de
tular Ida D. F. S. P., coronel' competIçoes desportivas 111-

Geraldo Meneses Côrtes: I ternacionais no Distrito Fe-
"O Conselho Naciona.l de deral quando devidamente

Desportos (CND), tendo em
I
autorizadas pelo Conselho

vista que algumas associa- !Nacional ,de Desportos.
ções desportivas têm parti-', No ensejo, antecipando a

cipado de competições fora v, exa. o reconhecimento pe
do país, partindo, para isso, lIa provü)fo-l'lêia que der em

desta capital sem a prévia cor'" puridência a esta so

autorização de que trata o ,liditação, assegul'o-lhe pro

artigo 27 do Decreto-lei I te, tos -de minha estima e

3.199, compr?metel1ldo às I di�tillta consideração".

As 3 _ 8 horas. .:

Mary

r&.Ii.
As 4,30 _ 8 horas.
Um filme de Beleza indes

critível
Vladrnir Druzhnikov _

Elena Derevschikova _ em:

FLóR DE PEDRA
,
(T'echn icolor)

No Programa:
Fatos em Revista. Nac,
Preços: 9,00 _ 4,30.
Censura Livre.

As 4 _ 8 horas.
10) Noticias da Semana

1 o. 55 x 8. Nac.
2°) O RINCÃO DAS TOR

MENTAS Com: Denn is Mor--
gan

30) BALAS E FLECHAS
Com: Wip Wilson

'

40) DICK TRACY, O DE
TETIVE 3/4 Eps.
Preços: 7,00 _ 3,50.
Censura até 10 anos.

Ivan.

'As 8 horas ..
10) Ligação Norte Sul. N°.

fl9. Nac.
20.) O DEUS DA MORTE

Com: Rex Reasen
30) PUNHOS DE LIBER

DADE Com Roddy Mac
Dowall

Preços: 7';00 _ 3,50.
Censura até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Flül'ianópQl)s, Sábado, 12 de Março de 1955

Que fiquem por lá I Não serão imitados·! ·

.
.

., "E k"Senadores itaUanos atracar.ii em lota Clr)loral em plenário Vasa ..ure a
ROMA, 10 cu. P) - No Se- os grupos rivais e eVaCUál'. a sem fazer mais quaisquer a-., tempo,

verificaram-se tumul- Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

nado ítaltano, ao SP.l' travado sala. A luta começou quando A se ssâo elo Senado foi Iusões aos fascistas. Os mem- tos em outros locais do país, Elétricos, Gazolina, 01eo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
ontem o debate sôbre 08 'I'ra- o senador comunista Emílio terminada em meio a grande bros da ala díretísta perma-j tendo a polícia detido 15 pes- Radiolas; lVIáquinas de Costura,' etc. etc.

tados de P!1.l'i8 para o ·rear" Sereni reencetou uma discus- desordem também no sábado, neceram por sua vez em si- . soas por manifestações vío- Bombas Elétricas, Motores para Bícícletas, 'foca
mamento da Alemanha Oci- são com o senador Giovanni embora naquele dia não ti- lêncío. E diante disto o pre- I lentas e por dístríbuírem car- Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
dental, irrompeu um grande 'Messe, comandantet das ror- vesse havido socos, quando sídente levantou a sessão, tazes não autorizados ata- Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força
tumulto, durante o qual che- ças italianas na frente russa. Serenti chamou Messe de tas- convocando outra para ama- cando à União Ocidental Eu- lnstalador licenciado pela D.O.P. - Técnico formª-
garam as vias de .rato sena- durante a' última guerra e a- ! cista e este acusou Se1'eni de nhã. ropéla. Os debates do Senado do na Europa
dores comunístas e fascistas, tuah:1ente represental:te_ elo I· "tel: agido contra o exér�i�o A votação do Senado sôbre sôbre os Tràtados ele Paris es- P-ltOl'RIETARIO: OTOMAR GEURHES BOEHM
O presidente da Cmara. Alta, Partido Democrata Orlstão, a ítalíano" durante suas attví- a União Ocidental 'Européia tão na terceira semana. Os Registro: Inscrição 211
Cesare â.Merzagora, suspen- que pertence o presidente do dades comunistas na França. está sendo aguardada para o I acordos já roram ratificados Fone:
deu a. sessão, enquanto se fa- Conselho cie Ministros, Mário no decorrer da segunda guer- fim da semana. Ao mesmo, pela Câmara dos Deputados, Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
zíam esforços para separar Scelba. ra mundial. Hoje, quando Se- Estreito - Ploríanôpolis - Estado de Santa

rení tentou começar de novo Catarina - Brasil
o debate, os senadores tas- VENDA À VISTA E A LOfiGO PRAZO

�����: �r���n��1':��e��:r:i�r 1� fom·ento· 19rI'cla'seguir, cerca de seis senado- .:" ,. .,

res de cada um dos lados a-
.:' .

�:�:a�:r;:d�a;:ic�oce;��nc�� . .:
- �".

'.

daria. E D I T A L

O serviço de segurança. pre
cipitou-se para o centro da

luta e impediu que outros
membros do Senado engros

sassem o "bolo". O preslden- Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina,

te do Senado chamou para levo ao conhecimento elos S1's. Lavradores, que, no período
uma conferência prívada os de 10 de março a 31 de abril elo ano corrente, achar-se-ão

chefes elos grupos rivais e pe- abertas, na Séde da Secção de Fomento Agrícola, à rua Vis

diu-lhes garantias de que e- conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as inscrições para

vítarâo daqui por diante pro- aquisição de máquinas agrícolas, conforme especíücacâo
vocacões da natureza hoje abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen

verifÍcada. Duas horas mais to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.000,00.

tarde, confiante em que es- ESPECIFlCAÇ}\O DAS MAQlJINAS:
tava. findo o periodo de vio- ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "All-Orop" modo 66 , .. , .. , . , .. , , ... , 10

Colhedeiras de milho de uma linha , ,...... 3

FORD:

Fábríca de Rendas e Borda
dos Heepcke S. Ati
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente edital são convidados os senhores acio
nistas da "F'ábiica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A.
a se reunirem em assembléia geral ordinaria, que será
realizada no dia 25 de março, às 14 horas, na séde so

cial à rua Felipe Schmidt, s/n>. nesta capital, para de
liberarem sôbre a seguinte

Ordem do dia
1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das

contas relativas ao exercício de 1954·( parecer do conse

lho fiscal e relatório da diretoria.
2) Eleição da diretoria.
3) Eleição dos .membros efetivos do conselho fiscal

e respectivos suplentes para o exercicio de 1955.
4) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Florianópolis, 10 março 1955

Rudolfo Scheldemantel, diretor-presidente

lêncías, reabriu.a sessão, mas
por breves instantes. O co

munista Sereni terminou seu

! discurso em poucos minutos,

o
. «Superb» chegará dia

-===

Brilhante cerreíre, Comandontes
mo, 10 (v. AJ - Dia 14,

I
revista naval da coroação, em

aportará no Rio o cruzador vío está equipado com os Spithead.
.

inglês SUPERB, que desloca mais modernas mecanismos COMA�DANTES
8 mil toneladas, possuí nove ele combate, oferecendo, por Arvorando o pavilhão elo

canhões de seis polegadas e outro lado, o máxímo de con- comandante da base brltânl-

dez ele quatro, seis tubos de farto à tripulação. ca das Indias Ocidentai:s e

lançar torpedos, tem o com- América, vice-almirante str

primento de 555 pés, 64 de Tendo participado de vá� John stevens (que integra a

largura e traz uma tripula- rias missões, o Buperb apre- sua tripulação nesta viagem
cão de 800 orícíaís e mari- senta longo e brílnante re- ao Brasil), o Superb é co

;heíroS-: "

.,.
i, .. " trospecto na' sua hist6fi a, I·

mandado pelo'
.

comodoro 'O,

A visita do Superb ao Bra-
.

tendo representado:_"el111953, Fuller, ?flciais que ,pllrtki,pa
si! se prolong�rá por vário� I a . �ase .Naval das ��.?las?_.. ram" ,atlVame��e do último

dias, ficando franqueado a' cídentaís e da América na conrüto mundial.

visitação pública e a bordo

será recebida a imprensa ra

lada e escrita, no dia 14 mes

mo, pllra uma entrevista com

os seus cQmandRntes.
BRILHANTE CARREIRA
A belonave que nos visita·

rR; c1cntl'o de alguns cilus, é :J.

oitava ele seu nome na Ma�

rínha 'Ing'léili1, nome êste que,
na Royal Navy, data de 1710,

Batizado em 19'15 pela espo
sa do almirante de frota. vis ..

conele' de Cunn,inghan, o na,

s. la Lázaros e O'ereaa o,olltra
a Lepra em Santa &atarID8�,:'

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO

Pelo presente convidamos os senhores membros do Con

õelho Deliberativo para a reunião que se realizará no dia
:mze de março de 1955 (11-3-55), sexta-feira; às viÍlte (20)
:lOras, na sede social desta entidade, no edifício IPASE, 4°

.llldar, e no caso de não haver número legal, uma hora de

pois, com qualquer número, a fim de deliberarem sôbre a

ieguinte ordem do dia:
aj Discussão e votação do Balanç'o e elas contas refe

rentes ao segundo semestre de 1954;
b) Parecer do Conselho Fiscal;
c) Leitura do Relatório do segundo semestre de 1954,

apresentado pela Presidente da Sociedade; e,
d) Assuntos de interêsse social.
Florianópolis, 7 de março de 1955.
DieÜ'i{lh von Wangenhein - Presidente.
Acácio G, de Paula. F. S. Thiago - Secretário.

Ciclislica
Rosa'Neto
Rua 24 de lVIaio 906 (Es

treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(A)ltig'a Oficina de Bici
cletas 'Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos especializados
em: 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

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 !ls
peciais.
Seus mecânicos atendem

Con1 presteza e perfeição os

serviços.
.

Estamos equipados com

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

Vulcanização, lVIecânica,
Pintura Raiações e breve

mente Pintura à lj'Ôgo.
Atendemos às-cidades do

Interior pelo serviço de

Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendeinos

6?ru!"
pelo telef'one

MARIZE LAUS

CLUB� DOlf Df AGOSTO
PIWGRAlVIA DO MtS DE MARÇO

SÁBADO. Dia 12, - Às 20 horas. Palestra ilustrada
proferida. pelo general Vieira da 'Rosa, sôbl;e a nova. séde
30cial do Clube Doze.

-

Ficam convidados os srs. Associados para esta in
teressante reunião.

DIA 19 - SkBA'DO - PR'IlVIElftA EXPOSIÇÃ.O DE
DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS,
COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUE'rEL,
DOCES, E SALGADINHOS.

DIA 27 - DOlVIINGO - EXCURSÃO MARI'l'IMA,
COM VISITAÇÃO AS ILHAS DA BAIA NORTE,

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES UE CI
NElVIA, COJVf FILlVIES SELECIONADOS, ÁS 19,45
HORAS.

"MISSA
'de setimo dia

Nilo La us e Sra. convidam aos parentes e pessoas
amigas para assistirem a missa ,de 7°. dia,' que 1l1an
dam celebrar em sufrágio de sua filha lVIal'ize, na Cate- '

dral Metropolitana., dia 12 do corrente as 7 horas.
A todos que comparecerem a este ato de fé cristã,

antf�cipam agrEldecimen tos.

V CONGRESSO MEDICO DO RIO
Realiíar-se-é em Maio prpximo

CONVOCAÇÃO DE I,AVRADORES INTERESSADOS NA

AQUISIÇi\O DE MAQUINAS AGRíCOLAS
1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso da Veiga,

Clube· Doze de agosto
AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE

INTERESSAREM NO APELO A ELES DIRIGIDO, A DI
RETORIA DESTE CLUBE TEM A HONRA DE OS CON
VIDAR PARA UMA RET.JNIÃO DE CARATER EXPLICA
TIVO, NA SECRETARIA DO CLUBE, DIA 22, TERÇA
FEIRA, ÁS, 17,45.

A DIRETORIA
--o--

DIA 12 - SÁBADO - ÁS 20 HORAS, NOS SALõES
DO CqJBE DOZE DE AGOSTO, HAVERÁ UMA PALES
TRA LUl\IIJNóSA SóBRE A FUTURA SÉDE, PROFE
RIDA PELO GENERAL VJEIR.A DA ROSA, PRESI
DENTE DO CLUBE.

\ CONVIDA-SE, POR ESTE MEIO, A TODOS OS
SRS. ASSOCIADOS, A COMPARECER- A ESTA PA
LESTRA QlJE FOI PERFEITAlVIENTE ORGANIZADA,
SENDO OS GRAFICOS E DESENHOS, FEITO.S PELO

1 ARTISTA PÉRICLES.
PRESTIGIAI COM SUA PRESENÇA A ESTA UI-

2 PORTANTE REUNIÃO, QUE VISA DAR UlVIA S1tDE
2. Os interessados, além da apresentação do cartão de AO VETERANO ...

Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, deve
rão provar possuirem área aproveítável, que justifique a

máquina pretendida.
3. Os pedidos de inscrição serão atendídossob rigorosa

observância da ordem cronológica estabelecida.
4. A quota acima se destina, exclusivamente, à lavra

dores de Santa Catarina.
5, Esclareço aos Srs. Lavradores interessados, tratar-

se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco- ,DEBATES SOB A FORl\'IA sessões dedicadas aos temas

nômico, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante- DE IMPOSTOS oficiais e aos temas livres.

dormente feitas na Inspetoria do Serviço de Expansão do Os, temas para os símpo-
Trigo ou mesmo nesta Secção de Fomento Agrícola.

.

RIO, 10 (V. AJ - Patfocí- síos são: obstetrícia em

Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, SC., 9 nado pela Sociedade de Cí- meios ele páreos recursos, in-

de. março de 1955. encías Médicas de Teresopo- fecção focal e socorros médí-

Waí.myr M, Lemos - Encarregado do Expediente. tis, realizar-se-á, em maio I cos de urgencía. Os temas 0-

,Alltpl'izo a .publícaçâp. próóxímo, o V congresso Mé- ncíaís serão: tuberculosos �

díco do Estado do Rio de Ja-I relator: sociedade de Medi�
neíro, devendo haver, du- cína de Petropolls; problemas
rante a realização de mesmo, médico-sanitários do Estado
debates em forma de sim- 1 do Rio - relator: soetedaae
postos sôbre ternas previa- I de Clencías Médicas de Tere-
mente marcados, .alérn das

I
sopolís.

.

Combinada com plataforma para ensacamento .

INTERNATIONAL:
Ceifa-trilhadeira modo "64"
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14ft. Vara, á rua Visconde de
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Pelo �r��en�e edita I são convidados, ,o� senh,ore� a :.i�: '
...

' d?s, a l�dit.ório;; do_ juizo, tm-tllstas da. CaIlos Hoepcke S. A. Comelclo e lndustna Ira a pubhco prega0 ele venda
L se reunirem em assembléia geral ordinária que será JUIZO DE DIREITO DA 4a.,

/"' nt
_, .

,. .•• " ,

'

'
" ! VARA DA COMARCA DE,

e ,al'1emd �çao, a quem ma.HI
reahzada no dia 25 de malço, as 16 hOlas, .na sede SOCt-

. . der e maJOr lance oferecer

a.l à ,r�l.a Con_:;e!,heiro �["�f�'a, nO. 30, nesta capital, para de-
.

FLOHIANOPOLIS I s�bre a r:spec�i�a av�lia-!lberal em soble a stgulnte .. EDITAL DE PRIlVIEIRA çao de seIs mJ! cruzeiros
Ordem do dia :PRAÇA COM O PRAZO DE '(Cr$. 6.000,00), o seguinte:

.

1) Exa�1e, discussão.. e aprovação do balanço e das! \30 (trinta) DIAS, I N0 1 Um TERRENO situado

�?ntas re!atIva:. ao exe�·clcl�. de 1954; parecer do conselho

I O Doutor MANOEL BA�. i
á Estrada

, G�ral do Saco
[IscaI e lelatollo da dlretolla. ROSA DE LACERDA, .JUiZ Grande, dIstrito de Santo

2) Eleição dos membros efetivos do conselho fis- de Direito da 4a. Vara - ! Antonio de Lisbôa, nêste
cal e respectivos suplentes para o exercicio lôe 1955. FeHos da Fazenda Pública

I

Municipio, medindo 33 me-

3) O.utr?s a,ssuntos do interesse da sociedade. �la ,Comarca de Florianópo. : tros de frente ao Oéste. á

Flol'l�nop�l�s" 10 de março de 1955 Iis, Capital dn Estado de, dita Estrada, por 1.500 de
Acelon UariO de Souza - diretor-presidente Santa Catarina, na forma! extensão da. frente aos fun-

da lei, etc., i,dos, a j,éste, ondé entesta
FAZ 'SABER. a'os que o com o leito da Ribeira. Ge

presente edital de trinta I mI, dividindo-se pelo lado
(30) dias vi·rem ou elêle co- direito ao Norte, com pro
nhecimento tivél'ein que, no priedade de Manoel Amaro
dia 9 DE ABRIL, ás 10 ho- Loriano, e, pelo lado esquer
ras, á frente do edificio" da do, Sul, com propriedaldes

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preçO, um, ;;;:;;::::::::=::::===:::::=: de EmiUo Furtado e de Ma-

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca- WUftEZAS PO SANGUE" noel Amaro Loriano, avalia-
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de {;I do por cinco mil cruzeiros

cabeceira, um g'uarda vestido e casaca com 3 corpos e um rLIIII'léI06IflBA (Cr$. 5.000,00). N° 2) Uma
camiseiro sapateii'o. pequena casinha edificada

Telefonar 6226 .lUX. TRAT. Slfll.lS no mesmo terreno, atual-
mente em ruinas, conshui
da ,de madeira, coberta de
telhas, avaliada por mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00). Os
imoveis acima foram inven
tariados por falecimento de
Joaquim '-'icente e sua mu

lher Licia Vicente Avila,
tamhem conhecida por Li
dia Vicente Avila. E, para
que chegue ao conhecimento
de todos, malldou expedir o

presente edital que será afi
xado no lugar de costume e

publicado na forma da lei.
.

Dado e passado ;nésta cida
de de Flerianópolis, aos cin
co dias do mês de março do
ano de mil n()vecentos e cin
coenta e cinco. Eu, VINI
CIUS GONZAGA, Escrivão,
o subscrevi. (Ass) MANO
EL BARBOSA DE LACER
DA, Juiz, de Direito da 4a.

Móveis

Confére com o original
O Escrivão

Vinicius Gonzaga.

Expresso flor.uUs tida.
Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO
•

I ,

COM VIAGENS DlrUí:'l'AS E PE·RMANENTES EM CA<,RROS PRóPRIOS

MATRIZ: FLORIANltPOLIS
EscrItório:

I
Ftua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:·
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2,535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

'Sandradé e Tr'anspoUs

FILIAL: ClJ�ITIBA
.' FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio" Branco
(932/31})

Avenida do Ests,do 1666/'76'

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráflc:l
Santldra e TranspoUs

São Paulo - Capital - S:P,

EndereçO TeJegráflco�
Sandrade e Transpúlls

-0- -0-
Vara.

(Agineia no R.lo de JaneIro e em 8elo Hurizonte com, tráfego mütuo até
São,Paulo com a Emprêsa de 'l'l'ansporles Minl;l-s Gerais SIA,)

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fiorianópolis, em 10 de nham si�o dad(�s sem

re�uI-I' urna determinação superior,
Março de 1955 tado, tendo entao D. Alaíde, jogado sobre o leito de um

Exmo. Sr. Governador do ido até á casa daquele cliní- Hospital, sem a menor assís-

Estado de Santa Catarina co, onde soube estar o mes- têncía médica, sem ter ao

Permita-me levar ao co- mo viajando. Cerca das 16 menos a D.E.R., feito, por in
nhecimento de V. Exa, os fa- horas depois de termos fa- termédío de cIuem que fosse,
tos que abaixo relato.. lado com o Des. Medeiros, uma vlsíta, ao seu' servidor,
Dia 15 de Fever�iro, cum- D.D. Provedor daquele noso- sem indagar de seu' estado,

prindo ordens superiores, An- comi� que nos declarou estar e se fora atendido, somente
tania Amorim da Silveira, o caso fora de sua. alçada, o fazendo, dia 8, um dia e

trabalhador da D.E.R., resí- por se tratar de Instituto meio depois, em consequen
dente de Barreiros, São José, mas, quando' apezar disso, ia ela de minha Intervenção no

notificou um propríetarío so- providenciar, a telefonista caso, ás 17 horas.

bre o embargo de uma cons- conseguira ligação com a
_ Quanto descaso pela vida

trução que fazia, feito o que, D.E.R., sob cuja responsabi- de um humilde, honrado cí

sentou-se para fazer um ci- lidade estava o doente, mas dadão, casado, com três fi

garro, quando foi inopinada- somente ás 17 horas, em se- lhas, a menor das quaes com

'mente agredido pelo. filho gundo telefonema á mesma apenas oito mêses de idade.

daquele, sob as vistas ímpas- Díretorta, roi-nosrespondído, Porque o médico para REC.ORDANDO'siveís do 'pa!, ter sido providenciada a ida quem apelamos, não receitou
Ensanguentada, foram á do Dr. Newton d'Avíla, que ao menos uma injeção ou Em nossa edição nr. 1458, de 12 de Março de 1920, pu-

Delegacia de Polícia, tendo efetivamente telefonou ao recomendou um capacete de blicavamos, em a prtmeíra página, com cliché, a seguinte
no trajeto o agressor, ofere- Hospital pedindo uma radio- gelo, para a cabeça, até que noticia:
cido Cr$ 100,00, para que êle grafia da cabeça do paciente. fosse atendido por outro co- _ "CORONEL GERMANO WENDHAUSEN -- Festeja
desistisse da questão, decla- As is horas, compareceu o lega. Onde está a caridade, o hoje o seu aniversário natalício o nosso distinto e vene-

Em primeiro lugar _ por que só agora, na vigília da rando que por ser da U.D.N, Dr. Newton, constatando a espírito de' fraternidade crís- rando conterrâneo sr. coronel Germano wendnausen,
escolha elo seu substituto, vem o sr. Irineu com planos de nada lhe aconteceria. Da De- gravidade' do caso, diagnos- tã e de solidariedade huma- Pela rija tempera do seu caracter limpo e austero, pe-
govêrno? legacia, Antonio foi manda- ticando: "com. cerebral", di- na? la fidalguia do seu fino trato e pela generosa bondade do

Não deveria tê-los o mesmo sr. Irineu ao apresentar- dõ a esta Capital, Para o zendo que sórnente depois do Antonio Amorim da su- seu coração, o ilustre conterrâneo que hoje vê passar mais
se ao eleitorado? Ao ser eleito? Ao ser empossado na sua Instituto Médico Legal, para telefonema é que tomara co- veíra, trabalhador da D.E.R., um ano de vida é profundamente querido e estimado em

cadeíra de Governador? E executá-los durante a vigência ser procedida ao exame de nhecimento do caso, dizendo faleceu dia 9, á noite, vitima nosso meio social, onde não há quem não lhe tribute o

do seu mandato _ ou pelo menos míéíá-Ios tão logo assu- corpo de delito,' reíto o que, quela mesma manhã esbívera do dever cumprido e da in- mais respeitoso acatamento.
míu as suas funções? regressou, a Barreiros. Conti- quela mesma mnahã estivera curia daqueles, que são pa- Tendo sido um dos mais entusiastas e abnegados a-

Nesta altura dos acontecimentos; apresentar planos.. e nuou SU8,' labuta diária, naquele mesmo quarto, em gos com o. dinheiro do povo, bolicionistas catarinenses, o sr: coronel Germano Wendhau
estar a fatigar os seus neurônios irritados com as sucessi- quando sentiu seus males a- visita a Virgínia Amaro Ja-I deixando na orfandade três sen, tempo houve, em que desempenhou papel saliente e

vas derrotas que balisam a trajetória da sua política, pa- gravados, com fortes dor7S I cinto Damazio, que operara. crianças. de notável destaque nas lides políticas da nossa terra.
reco-nos fora de propósito... de cabeça, principalmente no Dia 9, o I.A.P.I., mandou Apêlo para V. Exa., para Hoje, porém, está quasi de todo afastado das luctas

Em segundo: _ ficará alguém que seja eleito para o cerebelo. Sua esposa D. Alai- um funcionário ao H.C., com que sejam apurados os res- dessa natureza e vive quasí que exclusivamente para o con

próximo período governamental obrigado a seguir, a obe- de, tratou de conseguir con-' um ofício, declarando que o ponsáveís por esse criminoso vivia da sua família e dos seus amigos, empregando todos
decer a tais planos? dução e internamento no paciente estava sob sua res- proceder, certo de que V. os seus instantes de lazer na prática da caridade, de que

Evidentemente, não. Hospital, tendo para isso ponsabilidade, pois até então Exa. não deixará de fazer é em nossa terra um apostolo apaixonado e ardente.
Cada Governador traça o seu' próprio programa de rea- procurado o I.A.P.I. (mele "lhe estivera sob a da D.E.R. Um Justiça. Testemunho disso é o Hospital de Caridade, que deve \ I

lizações e não vai sujeítar-se a correr exclusivamente na foi dito que nada tinham dia e meio, 36 horas, esteve David Trompowsky 'I'aulqis multo do que, vale ao zelo, ao interesse e a dedicação ab-

pista demarcada pelo seu antecessor. Teria graça, se assim com isso, por não se tratar de um humilde trabalhador, a- Rua Bocaíuva n. 53 negada do sr. coronel GermanoWendhausen, que tem sido'
não fôsse. sena algemar a vitalidade de um govêrno

.

ao acidente em serviço gredído por ter cumprido Florianópolis • um dos seus mais fortes esteios, desde há muito anos".
cadáver do que lhe antecedeu. Finalmente, dia 7 do cor- -Aínda na primeira página figurava 8, seguinte notícia:

Dê-se de barato que o sr, Jorge Lacerda, ou o sr. He- rente, pela manhã foi o mes- O DEPUTA'DO ATlllO FONTANA _ DR. EDMUNDO DA LUZ PINTO - O sr. dr. Hercílio
riberto Hulse, ou qualquer outro candidato do agrado bor- mo Internado no Hospital de

.

.'

Luz, digno governador do Estado, recebeu comunicações
nauseano, venha a sentar-se na poltrona governamental. Caridade, quarto reserva_n'l EM CAMPOS NOVOS telegráficas de .ter embarcado, ontem, no Rio, com destino

Terá de amoldar os seus quadris para caber dentro ela 2, já em estado de inconci- .... a esta Capital, o ilustrado tribuno e dístíncto conterrâneo
mossa que os rundilhos do sr. Iríneu deixou nas almofadas? êncía, tendo uma de suas fi- FESTIVAMENTE RECEP- Atílio Fontana. Foram levan- sr. dr. Edmundo da Luz Pinto, deputado estadual".

-r-

Hão ele retrucar-me que, aprovado o plano, por Lei vo- lhas levado o caso ao meu
ClONADO _ ORGANIZA- tados brindes de honra ao Em "manchete" publicavamos -;- "O DR. GOVERNA-

tada pelo Legislativo, não lhe restará, ao futuro scheriff, do dia 8 acompanhado de mi- .

Deputado Fontana, dr.' Nerêu DOR DO ESTAOO CHEGA A LAJES _ O sr. elr. governa-
-

b d 'I
'

I dl 8 h d d
. CÃO DE UMA NOVA -

tsenao o e ece- a e cumpri- a. la acompan a o e mi- -, Ramos, preclaro Presidente dor do Estado e sua ·comitiva, segundo comurticaçao fei a

Surge então a terceira ,pergunta: nha esposa lá estivemos, LINHA AÉREA do Senado e Chefe Supremo a este diário pela estação telegrafica desta Capital, ás 15

Porventura julgou-se algum dia o sr. Irineu obrigado constatando, surpresos não do PSD neste Estado. O Dep, horas precisas estava. chegando a cidade de Lajes".
a cumprir as leis votadas,pela Assembléia? ter sido ele ainda assistido CAMPOS NOVOS (Do Cor- Atílio Fontana agradeceu a E, na última página, publícavamos:

Mesmo aquelas que não envolviam a discriminação de por nenhum médico. As 15 respondente) _ Esteve haja homenagem declarando-se
,

._ "UMA CARTA DE CHRISTOVÃO COLOMBO
recursos e que eram da legítima e i�discutível competên- horas, acompanhado da Irmã' esta cidade o deputado rede-' senSibil!ZadO e fazel'ido con- I Urr�a carta escrípta po.r.Christov�o Colombo, relatrvamen
cia e iniciativa do Legislativo? Merenciana, esteve no mes- tal do PSg -sr, Attlío Fonta- sid�r�çoes en;- torno de sua

I
te a descoberta da Amenc�, num Jornal da�ado de 1508,. na

Não burla a Lei, S. Excia., mandando cobrar a taxa de mo quarto em que estava na, importante industrial em posiçao na Camara onde tu- qual se allude ao descobnmento do Brasil outros muitos

água e esgotos ilegal, víolenta-e contrariamente ao que dís- Antonio, em visita ao minei- Concórdia que se fez acom- do f�rá nelo reconhecimento! documentos preciosos e seculares, estão sendo conveniente

põe a Lei votada, promulgada e publicada? ro, Dimas Pedro da Silva Fi- panhar do jornalista dr. Ola- de engra�deCer o Oeste e Re-I mente �'estaurados para fig�rarem na pró�ima exposi�ão
Cumpriu a Lei de isenção de impostos dos armazens lho, acidentado numa mina vo Rígoni, Redator do Jornal giao Serrana Catarinense, i promovida pelo Museu de Lívros e manuscríptos, ele Leíp-

dos operários? \ Ie 'carvão em Críciuma, o da Semana. O ilustre depu- beneficiando a coletividade. zíg, a qual visa documentar o desenvolvímento histórico
E outras, muitas outras, que têm sido para S. Excia le- Dr. Ney Mund .. A Irmã es- tado foi fidalgamente recep- Ressaltou como sua prlncí- da imprensa desde o século XVI".

tramorta?' clareceu-nos ser grave o es- cionado pelo Prefeito Coro- pai preocupação a .eletrifica- -----------�'-.�-'----

Logo, pela própria escola administrativa e política em tado de Antonio e que nada nel Gasparino Zorzi e Ve- ção do Estreito do' Rio UI'U

que se graduou o nosso maioral da Agronômica _ hão ha- podia fazer, pois nenhum readores 'Gomes de Campos, guai. Vibrantes aplausos co

verá plano que resista ao impact() dQ mais leve sôpro de' médico assistira ao paciente. SHvio Neyes Bleyer, Arlindo roara!_l1 suas últimas pala-
rebeldia saido dos pulmões do futuro Governador. Eu, minha esposa e d. Ade- Bess� Virgilio Antunes, Osó- vras. Em palestra reafirmou

Por último:
.

laide, apelamos para o Dr. rio Fagundes Filho, dr. Jahn o pí'opósito tão logo estejam
Está credenciado, por obras de vulto, pela excelência Mund, para que, em vista da R1'6eiro e pelo Capitão Virgi- concluídas obras campo 'a

de uma brilhante administração, pela realização de traba- gravidade do câso, atendesse lia Dias e ainda crescido nú- viação da criação linha aérea
lhos que o apontem, de fató, à posteridade, como unia for -

o paciente, receitando' algo mero de [',migas e correligio- servindo Campos Novos, La
miga carregadeira do nosso progresso, o sr. Irineu a apn>- urgente, 'até a chegada de nários. DepOis cumprimentos jes, Concórdia, Pôrto Alegre,
sentar. planos e delineamentos para o futuro? seu médico, tendo-nos res-' protocolares foi servido gran- Florianópolis, Curitiba e São

Infelizmente, mau grado l10SS0, temos a repetir o que pondido, que nada podia fa- de churrascada reinante Paulo. Novas palmas, entusi-
'diz o povo: _ não. 6er, pois o caso estava afeto maior cordialidade. O, sr. ásticas e prolongadas estru-

O' Sr. Governador não passou, de uma .cigarra a cantar a um Instituto". I Prefeito apresentou as boas giram pronunciar suas últi-
alvoradas que nunca surgiram para o nosso povo. Tô-' Fomos á -PoI:taria e soube- vIndas aos ilustres visitantes m�as palavras. Ilustres visi
da a sua obra foi um completo fracasso, se bem que a mos que 'iarios telefonemas I tendo recordado o. último I tantes prosseguiram viagem
propaganda e a torcida uniformizada dO seu "team" apre-- para casa do D,r. Aujôr, ti-, pleito no qual foi eleito o sr. destino Lajes".

.

gôe�::�:� �mw de errar, d�er que aqui� que nã; �N�·��····��·��·��.··e····.�.. ···b·····1·:·e·�·I�·a·····�·'se deve ao Govêrno Federal, aqui no Es,tado, nestes últi-
mos cinco anos, pode dever-se a tôda a gente _ menos à

administração do sr. Bornhausen.
Ainda estão na m'emória de todos os fracassados "paus"

O 8
.

.. .

I
.

do sr. Bayer Filho, os mastros de ch:co que atravancavam :' . ovêrno :não cumpr�' as eis, prejudicando
as estradas e obrigavam a freiadas súbitas, com que o nos- • • • "'

I d d P I80 Joaquim Murtinhoda Joáia pretendeu elevar a Receita OS m.DDICIP.los-rec. ama o _eputa o ao o .. 1do Estado.

P I P d d d f OLouvado pelo puxa-Saquismo interesseiro, não quis per;" I r.e s. e I o e 10 ormaçoes. utras Dotas.
aeber o idealizador do sistema que a elevação verificada no O primeiro orador da ses- ilustre deputado Paulo Preis guna, solicitando suas provi-
recolhimento do "Vendas e Consignações" se deveu excJu- são de sexta-feira, foi o. De- é das mais justas e simpa- dencias no sentido de fazer
sivamente à elevação do custo das utilidades _ e hoje, en- putado Paulo Preis, que fo - tieas, pelo sentido profunda- constar do Plano de Obras
quanto a própria imprensa oficial celebra o sr. Heriberto calisou tese sôbre municipa- mente mnnieipalista que en- do Governo, benefícios. ao
Hulse como "o consolidador das .finanças catarinenses" _ lismo. Falou' espeCialmente cerra. Distrito de Henrique Lage e
os paus de engenho, que subiam;; e desciam cama símbolo sôbre o fundo rodoviário e I ,Se S. Excia., pelo esforço ao Município da Laguna, es
da gangorra política que se -estabelecera em nossa terra, 8,S, quotas do imposto sôbre que esta empreendendo, con- pecialmente quanto à eletri
foram desapel:ecendo, um a um, para náo atrapalhar mais a:' r�nda devidos pela. União seguir que o Governador do ficação.
o trânsito.'

' -_

aos Municípios. Denunciou à Estado; cumpra a Lei nr 89, Falou finalmente, o bepu-
E desapareeendo de noite, para que a veia sarcástica Casa a não observância, pelo de 18 de agôsto de 1953, es- tado Estivalet Pires enca

no nosso povo não -sangrasse de gôzo, ante o ridículo
..
da Govêrno do Estado, dos dis- tarão de parabens tôdos os I:ninhando pedido de infor.-

empreitada. positivos da Lei nr. 89, de municípios de Santa Catari- mação ao Chefe do Poder.
Outro fracasso celebrado com caravana, ,banquete, dis- 18 de agosto de 1953, que de- na, pois somente do exercício Executivo, no sentido de ser

curso, _medalha de ouro e publicidade a pêso dó mesmo me� terminam que, no cálculo da finan�eiro. de 1954 p. findo,' esclarecido o montante das
tal, foi a história da energia elétrica para JoinvHle, que diferença de arrecadação da terão 'direito de receber a dívidas do exercício de 1954
redundou· na maior escuridão doméstica e urbana e n8, Estado e dos Municípios, não mais do Estado, em virtude com a espeCificação dos res
'maior pasmeira industrial de que há

,
memória no norte sejam computados os auxí- do errôneo critél'io atual- pectivos credores.

do Estado, pela ausência ... da dita energia. Pagaram pe- lias ou rendas externas, por mente adotado, importância Não havendo mais orado-
la i11}previdência os transfol'luadores ::nal feitos e a ine- isso como vêm sendo feitos superior a dez milhões de res, foi encerrada a "sessão.
xistência de estudos sôbre a captação do Rio do JúlIo, ês- trazem grandes prejuizos às cruzeiros.
te último fato desmentido pela' Associação Comercial de comunas cata)'inenses. Con·- O outro orador da sessão,'
Jolnville de pronto, em público e razoo cluiu o seu substancioso dis- foi o Deputado Nazareno Ne-

Se quiséssemos recordar mais, mais teríamos. curso, formulandtl um pedi- ves, líder do Governo, que
Então, para que êste foguetório de puro artifício. em do de informação ao Chefe prometeu tomar providências

tôrno de pianos que o mais ingênuo e analfabeto dos can- do Poder Executivo, no sen- c;uanto às justas pondera
didatos que viesse a ser eleito mandaria imediatamente tido de ser esclarecido se a ções do Deputado Paulo
rveer, para evitar a caveira de burro que inevitavelmente diferença ela quota devida Preis.
anda enterrada em tudo isto? :10S Municípios em 1954, em Em, seguida JY Deputado

Explicação existe. E, se nos so.brar disposição e tempo virtude da não observância Epitácio Bittencourt deu có
para tanto, diremos qual se,ja, qualquer dia destes, em da Lei nr. 89, foi relacionada nhecimento à Assembléia, de
outro artigo. � . em "restos a pagar".

-

um: telegral'Íla que recebeu
EGAS GODiNliO A iniciativa tomada da Câmara Mun_!.cipa! cie L_u;- eonviciq,g9s Q.:;1,sr.8. socios.

�;�----�-�������------

_Notas & Comentários

Lemos, ôntern, no "Diário Oficial", a grandiosidade
deeenal desta coceira, que se deve, certamente ao soviet

palaciano, chefiado pelo nosso Malenkoff de Cabeçudas.
Naturalmente, vieram-nos à mente algumas reflexões

que hão de ser, obviamente, idênticas àquelas que a estas
horas está a fazer o nosso homem classe-média, o: nosso
homem de rua,' que lê diariamente os jornaíse ouve uma
vez por ano a Fala do Trono,' a 31 de janeiro, COlÚ o fundo
musical das palmas de encomenda.

MiRABÜ'LANClAS
O sr .. Irineu Bornhausen, depois de

quatro anos e alguns mêses de completa
inércia admínístratíva, em que empre
gou O' tempo exclusivamente em obrí
nhas de discutível utilidade; depois de

quatro anos de intensas e freqüentes ce

faléia� partidárias, nos quais foi desa

gradando. a meio mundo dentro do seu

Partido e ao mundo inteiro fora dêle; o

sr. Iríneu Bornhausen, às vésperas de
deixar o Palácio da Praça Quinze e o

outro também, tomou-se de pruridos que
lhe deveriam fel' acossado a epiderme
administrativa 1)-os primeiros tempos de
sua mvestídura e meteu-se a traçar pla-
nos não para o seu sucessor, mas para
todos os sucessores futuros.

Clube Doz.e
Hoje à noite, com 1111ClO

às 19,30 horas, o sr. Gal.
Viéiia da :iosa; Presidente dó
Crübe- LOLe de Agosto, profe
rirá, no seu salão de baile,;
uma palestra 1uminosa sôbre

.

a nova' séde. Para o ato' sao

Em FlorlanópoUs o Sr. j. Cositoss
ACEITARA' SERVIÇOS
CONCER-NENTES A SUA

ARTE

tose, residente em Curitiba.
S. S. que chegou ontem a

Florianópolis, para supervi
sionar o andamento' do

serviço, acha-se hospedado
no Hotel La Porta e está a

Conforme já noticiamos
em tempos, acha-se encane

gado dos projetos das novas

instalações e decorações do
estabelecimento � A Mode

lar, no novo prédio da rua

Trajano n. 7, o renomado
decorador sr. Américo Cosi-

disposição, durante os dois
dias de sua permanericia
aqui, de quem necessitar dos
seus serviços profissionais,
podendo ser procurado na

A Modelar.
,

Florfanópolís, Sábado, 12 de Março de 1955

J

Em 1951, ao assumir o cargo de Prefeito da Capi
tal, o sr. dr. Paulo Fontes traçou um plano que era

um colosso. Tudo seha resolvido. Mostramos-lhe, à
ocasião, a impra.ticabilidade das suas pl'OmeSilas.

Responderam-nos que o plano era pflra ser reali
zado em 50 anos.

O plano, -depois disso, virou mingáu. E' que o Pre
feito da Capital, no ano de 2001 poderia ter idéias cU
ferentes sôbre as coisas dife):entes daquela época.

.

O sr. Paulo Fontes, que fez quase nada, deixou e11-
.

tretanto o Plano. Três anos depois, em 19q4, o seu su

cessor deu novos rumos à administração, completa
mente esquecido do monumental plano, dez ve�es
quinquenal.

Nos rastros do sr. Fontes está saindo o sr. Bor
nhausen; S. Exa. stlbiu ao Palácio com um grande
plano: eletrificar o Estado e pavimentar-lhe as estra
das. Para isso não precisava cometer o crime de au

mentar impostos, porque do pouco saberia fazer muito.
.De eletriHcáção temos a que tinhamos em 1950,

bem piorada por falta de assistência. De pavimenta
ção,' ali nas Campinas, não passamos de 800 metros.
E. isso é tudo do plano que seria reaLizad·1'.J.-

Havendo dado com os burros na água, o sr. Bor
l1hausel1 quer agora. impingir aos seus SUCessores -outro
Plano, de não sabemos quantos btlhões.

To.do o dinheiro em ch'culação no Estado- não. dá
nem para a saida! A moda parece ter fixado a regra:
E: dever dos que fracassam fazer planos para os outros.

E lembra aquela história do candidato que repro
vado com. ·gráH. zero, no exame de francês, colocou à
sua port!l-.. uma placa: "Ensina-se francês".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


