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I mudança da· Capital do Brasil é inconstitucional
«Emende-se a Constituição),. ... Surge um advoga·do «ganhador

de - mandados de segurança» ..

RIO,.14 (v. A.) - A íncons- "EMENDE-SE A CON!'!- sielente ela República e o Notou finalmente o advo- transferencia, mas através

tituciona1iela le ela transre-I TITUlt:!AO" Congresso podem apenas, no! gado que o Ato das Díspósi- de lei especial que, como

rêncía ela Capital Federal
.

máximo, "transferir tempo- ções Constitucionais Transí- provará, o mesmo Congresso
para o planalto de Goiás, por O Sr. Nilo Sande>; Moral, ràríamente a sede do Govêr- tórias atribuiu ao Congresso não tem competência para
não constar do texto 1 e.c- que deverá concluir pela de- no Fpc1erlj.l". a aprovação das datas da I promulgar,
manente da Constituição vi- claraçâo Ie que, para rosol

gcnte !1, competência para o ver o impasse, a única solu

Congresso promulgar lei es- cão é emendar a Constitui

pcclal nesse sentido, será de- ção, citou como fundamento
clarada perante no Justiça pe- das suas razões o disposto
lo advogado Nilo Salicles Mo- pelos artigos 65, item VI e 66,
ral conhecido como ganha- item X, da própria Constitui-

,
,

dor de mandados ele seguran- çâo.
ça. O advogado ponderou,
O advogado ponderará que, também, que a não inclusão

se os constitucionais de da competência para o Con-

1945 quisessem, realmente, gresso executar a mudança
· realizar o sonho de José Bo- ela Capital para o planalto tle
nítácío em 1922, e que foi Goiás, no corpo da' Constitui,
consignado no corpo da se- cão, deveu-se (como aconte

gunda Constituição brasílel- ceu com outras disposições)
ra, de Ul91, deveriam ter dls- à falta de tempo.
crtmínado a Cai rpetêncía no TRANSFERENCIA, APENAS

corpo do diploma que apro- O Sr, Sandes Moral pre

varam, e não no Ato das Dís- tende mostrar que, de acôr

po íções Transítórías, como

I
do com os textos permanen

fizeram. tes da Constituição, o Pre-

do Pinho ao exterior, deu.le 4) - Quais as exportaçõt's
1945. ele madeiras para Amstercbn,
As questões que o s-v. Pedro Londles, Btocólmo, IIebinki,

Salles dos S�ntos deve res- HaIlstavik, Knopio, V:1rkall::l,
ponder são as que sbaixo se Dusselc1orf, Bonn, IL mbur
lêem: I go, Ilruxelfls, Paris, Roma e

IU�QUmtIMENTO N, 'iI,' DE' Lisboa, ne,�tes trNl últimos

E I
-

d
-

t 1955
-

anos?Xp 0580 ,e pequeno por e mas Solicita Í"i1formaçúps ao Po- 5) - Quais 0,<; conkitos

SU.lI'C-I'ente na aca-o desfru I'dora der Executivo sôbre exporta- feitos com os -países visita-
1 - ção de madeira. para. a In - elos, bem como cópia do rela-

.

14 1 'f' t 'exPlo.Q, a-o f'OI' consl'elel'ada glaterra nos últimos trê,q tório da viagem últimameu-
.

LAS VEGAS, Nevada, Vegas c aSSl lcaram es a .. ,

(U. P.) - A quinta explosão bomba como do tipo "baby". maior elo que a cIo dia 7 de anos. te reáliza.da pelo Presidente
(Do Sr. Frota A!ruial') do INP?atômica. em Nevada, da Nesta cielade, 'entrct:111to, de março, que foi a maior da �.,

PREFERE:NCIA AO,S EXPEDICIONA'RIO, serie de 1955, iluminou os uma distancia de setenta, e serie de explosões já efetua- Requeiro, na forma regi- ti) � Qual o câmbio que o
.

-

- • .., desertos daquele Estado, ao cinco milhas, foi avistado un1 das no corrente ano. mental, que seja.m prestadas Banco elo Brasil forneceu pa-
RIa, 14 (V. A.) - O go.. tendo em vista suprir defici- mesmo tempo em que o Cor- brilhante clarão esbral1Cjui- Na area de São Francisco, pelo Instittuo Nacional do ra cêl'ca de oitocentos mil

vernador de São Paulo ele- encias decorrentes das recen- po ele Quimicos elo Exército çado. Em Los Angeles, que a explosão hoje foi avistada Pinho, por interméelio elo Mi- cruzeiros gasros, numa hora
cicliu que, entre os extranu- tes dispensas. desenvolvia um experimento fica a uma distância de du- muito fracamente. Depoi� da nistério do Trabalho, Indús- em que o País atravessa um�
mcrátios recentemente dis- ------------� vital para determinar o po- zen tas e cinquenta milhas, o detenção, a Comissão de E- tria e/Comércio, as seguintes crise de divisas sem pree:e-
pensados e que serão rca- der de uma cortina ele fuma- clarão apareceu mais esma- nel'gia, Atomica dos Estados informações: dentes�
proveita.dos no serviço pú- DE REGRESSO ça na redução ela irradiação recielo, assemelhando-se mais Unidos anunciou que já 10- 1) - Q�ais as exportações Sala elas Sessões, 17 de j::t-

· blico, deverão ter pl'eferencia TEERÃ, 14 (U. P,) - O Xá térmica. A detonação, em aos reflexos de um relampa- ram realizados trinta e cinco ele maeleÍl'as feitas p!;lra a In- nelro ele 1955 - FJ'O'La Agujar.
aqueles que servir!lm na For- Mohammeel Reza Pahlevi e 'a Yucca Flat, foi feita às 5,20 go. As demais cidades que testes de desenvolvimento de glaterra nos últimos três a-

ça Expccliciontnia Brasileira. rainha Zoraíc1a regressfI,ram da manhã de sábado não avistaram o ClRl'ão inc.luem armas atornicas. nos; qualidàele' e pôrto de .

Por outro lado o sr. Jânio depois de longa viagem pelo') tendo sido elas maiores. Phoenix, Arizona, onde os destino? O RISO DA CIDADE·"
Quadros determinou o can-· Estados Unidos e Europn.. No Os observadores em Las observadores dizem, que fi. Revestiu-se de especial in- 2) - Quais os contratos de
celamento dos quinze minu- aeropôrto, os soberanos fo- teresse, desta vez o teste com venda de madeiras para a

tos ele tolerância de que go- rum recebidos pelo gabinete a cortina de ferro, Os funcio- Inglaterra p.ara 1954.-55? a)
zavam os servidores pÚblicos do Irã e os membros do cor- CO'DIGO NACIONAL DE TRANSITO nal'ios da Comissão de Ener- datas ·dos embarques efetua-

t
.

l' I 't' t
.

_

-

- gia Atomica informaram que dos até hOje; b) quantospara el"t rarem em Sel'Vlço. po r 1p oma lCO PS rangrlro,
geradores de uma cortina de contratos já foram cumpri-Motorista condenado a adquirir para fumaça de oleo foram esta- dos; c) Volume e valor de ca-

belecidos num ponto domi- da contrato.

seu uso e· compro ai' lo
-

nando toda a area da deto- 3) - Relaçií.o das viagens·�.. V a

nação. Antecipadamente ha- para o exterior, feitos por
via sido anunciado que uma funcionários do INP, de 1945
cortina de fumaça de 50 pés até a presente data, conten
de altura seria enviada aos do: a) diárias, ajuda de cus

ares, pelo Corpo ele

QUimi_j
to, passagens, condução e

cos do Exército, para

dete.l....
'-

cal're. t.o
s,

diSCl"il11.1....
n

...

a

.....

d

...

OS para.
minar a capaCidade de tal cada viagem; b) quais os ob··
cortina em eliminar a ra- jetivos de cada viagem; .c)
ciiaçã,o atomica

... -f�.
.ecimenh- d· ;i1"Jid?:-Ia tittE'-

'" "''''�. ce" .' ,',. .
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METADE DA POPULAÇÃO E'
ANALFABETA

Revelações surpreendentes = '28
milhões de brasileiros
virtualmente analfabetos

RIO, 14 (v. A.) - Metade I betismo, pois apenas elo Es

da população brasílelra. o I tado do Rio Grande do Nor

que ·vale dizer, mnJs ou mc- te hi mais ,homens do que
nos 28 milhões ele

.... narjonais, mulheres que não sabem l�r
é virtualmente ana.lfabeta, e escrever, No cêmputo ge

revelou o Instituto Brasileiro ral, em 1950 a estfltística cu

de Geogrhfia e Estatistica, contrada foi de 47,38% de-a

baseando-se nos dados do úl· nalhbetisr�o _masculino �on
timo recenseamento. O ..... tra 55,83% de analhb,·tlsmo

IBGE afirmou que tal esti- feminino.

l11ativa é pel'Ipita m e n t e Como nota curiosa, os da

atual, uma vez que foi dado dos do IBGE revelaram que
o devido desconto à propol'- nas idades infantís, foi en

ção encontrada em 1950 pelo contrado um maior índice ele

censo, e que foi ela ordem ele difusão da instrução primá-
51,65%. ['ia· entre as representantes

Os claclos elo IBGE reveh- elo sexo feminino. Mostraram

ram também uma fla.gl'ante as estatísticas, entretanto,
· superioridade da mulher bl'a- que com o correr da ida.ele a

sileil'a em nutéria de analfa- proporção ele mulheres que
sabem ler e escrever passa a

La. :18, porém, eleve ser con

fundida com a do conjunto
elo país que, em 1950, cor

respondia a 51,05%,

ATUAVESSANDO
CORTINA DE

FERRO
BRUX1�LAS, 14 (U. P')

decrescer, em comparação
A com a dos homens.

Na população dos quadros
i'Ul'ais, anele são menores as

hcilic1ac1es ele insLrução e é

m'ais comum o aproveita
menLo das crianças nos tra
balhos do campo e elo 1:11', a

porcentagem ele anall'abrtos
alca çav3. 67,75%, enquanto
que nos quadros urbanos era

de 21,37%. Nenhuma elessas

Informa-se que a rrtinha
mãe da Bélgicfl, Isabel, que
conta 70 anos de irlade, se-

guiu ele avião para a Polô

nia, a fim de 2ssí"tir ao V

Festival Musical Intrnl:Lcio-
nal ele ChopIn, em V::\.l·S[J\TÍ:1.
A rainha s rá o pl'imeil'o
membro da realeza que atra
vessará a cOltlna cl fpl'l'o.

.----------�.------.--------------------------

RECOMENDACOES SOBRE
,

.

ATAQUE ATÔMICO
WASHINGTON, 14 (U, P.)

- O diretor da Defesa Civil

norte-americana, sr. VaI Pe

terson, recomenelou ontem
aos norte-americanos

gas ou nos seus jardins, des
de já, abrigos sumários com

reservas ele víveres e de água.
para cinco ou seis dias, ten
do em vista o caso de ataque
atômico ou termo-nuclear.

Uma "Presidente"
----------- _.

Lembrada a sua eleição nos
/

EE. UU.
WASHINGTON, 14 (U. P.) 1'OU o senador Richard Neu- "Penso que chegará o tem-

- O presidente elos Esb' dos berger, numa reunião ela 01'-1 po em que o povo dos Esta,
. Unidos talvez brevemente se-I ganização feminina do Parti- dos Unid�s _considerará no�
ja uma "presidente", decla- do Democrata,' mal a eleíçáo de uma presi
.6Ut.......................................... dente ou ele uma více-prest-

te", disse êle,

PORTOS AMERICANOS O senador pelo Oregon l'e-
-

-

cordou corajosamente Cjue a

M d d d população dos E:;tados Uni-

e i as . e segurança dos se compô ena maioria

WASHINGTON, 14 (U. P,) elida surgida por uma situa- de mulheres (52 por cento)
e afirmou a necessidade de

- A partir de sábado todos cão de emergência.
se levar em conta êsse fatoos navios devem nottrtcar, '

PREFEITO DE CRICIUMA na vida política norte-ameri-com 24 horas de antecipação, I

sua chegada a qualquer elos I
cana.

portos de mar dos Estados Crícíúma, 12 (O Estado)
Unidos. O comunicado foi Eleito Prefeito Municipal •••••••••••••••••••••
expedido pelo Serviço de Crtciúma, pe�a Camara Mu

Guarda-Costas. I nicipal,
foi empossado ás 17

Um porta-voz elo mesmo horas, sr, dr. Napoleão de
anunciou que a nova ordem Oliveira.
foi emitida como parte do O novo prefeito foi eleito
programa ele segurança elos pelos votos dos vereadores
portos, e não como lima me - do 1,S.D. e do P.T.B. nenadas com curare, que de-
----------------------------

.. sapareceram de uma coleção

CRIS-·E- DE OLIOM-IElITE de artigos prímtívos sul-ame-
ricanos, que tinha em sua

P idônci b· t·
,... calta /Patrick I�imball. o.rovI enclas para -o s 'ar a açao éural'eéviolento'veneÍ1outli�

zado por certas tribos de In
dias ela América do Sul, para
ca11sar a .morte imediata de

FL'EXAS ENVENE�
NADAS

VENICE, Califórnia, 14 CU.
P') - A polícia procura 10-

calízar várias flechas enve-

MONTEVIDE'U, 14 CU. P,) outra da série já tomada pu
- Como consequência dos ra impédir a aglomentçiio .e

casos de paralisia infantil, o exercício elos menores, a

llavidos em diversa�

parLf'31
fim ele impedir qlli: se pro

,la país, o COl1selho Nacional pflgue a enfermiducle,
de Governo suspendeu todas . .

','

::tS atividades· esportivas e Anteriormente, ,h:wiam si-

proibiu a assistência ele me- cio fechaelos os cursos de en

nores a espetáculos públicos, sino primário e normal, até
'A medida foi adotada C0J110 11 de abril próximo.

seus inimigos.

VIVI SUBMARINO E

QUATiO CAÇA
MINAS

QUEBRAQGELO NO RIO TARANTO, 14 (U. P.) - Os
Estados Unidos entregarão
à' Itália, um' submarino e

quatro caçfl�minas, No mes

mo dia, será lançado ao mal'

o navio escoltft "Clgno", ele
1.600 toneladas, construído
rmm elos estaleiros italiano:,
por conta elos Estados Uni
elos.

RIO, li (V. A,) - Chegará, I cações radío-tf.legrn.ficas e

aqui, no dia 20 elo corrente, magnetismo terrestre. O que
o quebra-gelo norte-ameri- bl'a--gelo é comaridado peln
cano "Atka", que acaba ele
realizar uma série de sen!u

cionais experiencias no pojo
Sul, sobre raios cosmicos e

clima, metel'eologia, comnnl-

capitão Glen Jacobsen qUi:'
tem prestado à Ílbl'inha do,.;
Est3.dos Unidos lelev:Lnte::
serviços,

.',••••••••••••••••(j�••fiO•••.,.�iI.�."Iil��jl•••••�.��•••••••@•••••••••••

Mais uma ,Bom�a em N8Ya�aS

RIO, 14 (V .A.) - O juiz Hoytte. Tratando .. se de cri

Epaminondas Fontes, cla 611,. minos@ primil'io, o jlhz con

Vara Criminal, condenou a cedeu "sursis" e ,dentre as

um ano ele prisão Milton Mo.. clausulas, estabeleceu a obi'i
reil'u Silva, que dirigindo um

I
gatoriec1ade de· o réu adqui

carro oficial, 'nú dia 23 de, ril' para uso próprio, e com

novembro de 1952, atropelou: provar tal aquisição um Có
e �a!ollJ na Jl:y. ;tll'3�i] ÍI.la.J;_ia, digp Na.cJonat d_çL Trânsito,.

I
A imprensa otlcial p oficiosa dará notícln hoje, certa
mente, de haver chegado a esta apí tal um erníssárto,
de nome pouco conhecido, elo Governador JusêeTIno,
Dirá essa imprensa, sem dúvida, que o dito emissária
chegou e foi direto ao Palácio da Agronômica,
Não cUi'á, obviamente, que o ilustre Govel'lw,c1or Irineu
Bornhausen, segundo foi rartamonte divulgado, pro
nunciou-se pela tese ela união nacional.
Nem dirá, por evidente, que também o mesmo Gover
nador foi aponta elo, nos últimos dias, como um dos mais
entusiastas defensores da candidatura Munhoz da Ro-
rha.

I.
E não dizendo nada OiS80, não deixará transparecer
que S. Exa. está jogando com-pau de três bicos!

o LEGISLATIVO HOMENAGEADO
O povo de Brusque teve 0- 'P. 8. D., Oswaldo Rodrigues

portunielade, sábado e do - Cabral, ex-presidente da

mingo, de homenagear o pre- Assembléia Legislativa e pre
sidente da Assembléia Legis- sldente em exercício do Par

latíva, deputado' Braz Joa- tido Republic::tno, Rubens de

quím Alves. Arruela Ramos e outros.
O presidente da Assembléia

I
Em nossa edíção ele ama

seguiu de.sta Capítnl, acom- nhã ofereceremos aos nossos

panhado dos deputados An- leitores noticiário mal. com

tônío Gorúes de Almeida, l° pleto, regtetran lo todos ali

více-presídnete da Assem- atos públicos em que consís

bléla, Estaníslau Romanows- ttu a homenagem.
kí, João Colodel e Olice Cal- Usaram ela palavra p tece

elas, êstes ela bancada do P. ram consideraçôes ela maior
T. B. oportunidade os deputados
Em Brusque, foram os par- Gomes de Almeida, pelo PSD,

lamentares recebidos por João Colodel, Olices Caldas e

grande massa de povo, de- Estantslau Romanowskí, do
fronte à Fábrica Carlos Re- PTB.
naux, Daí, conduzidos em

carro com a tolda descida, os
parlamentares visitaram os

princípats pontos da cidade,
sempre aplaudidos e acompa
nhados pelo povo.
No banquete, à noite, fa

laram vários oradores, des

tacando-se o prefeito Ingo
Renaux, exaltando a pessoa Brusque.
do deputado Braz Joaquim
Alves e demorando-se na a-

preciação das funções legis
lativas, cuja importância a-

centuou com insistência. Previsão elo tempo até as
Assocíando-se às homena- 14 horas do dia 15.

gens que Brusque tributava Tempo - Bom, sujeito a

a seu ilustre filho, - depu- passageira instabilidade.
tado Braz Joaquim Alves, en- Temperatura - E,stável.
víaram expressivos telegra- Ventos - Variáveis, ma-

mas os S1'S. drs, Aderbal Ra- derados.
mos da Silva, ex-Governador 'I'emperaturas - Extremas
do Estado, Ferreira Lima, de ontem: Máxima 27,5, Mi- .

presidente em exercício .do ruma 22;4.

O deputado Braz Joaquim
Alves, em longa' oração, fez
uma análise de sua carreíra

política, írízando que, no Le

gislativo, e corno deputado,
sente-se, cada vez mais, com
maiores responsabilidades,
com mais sérios compromis
sos para com o povo e com

o TENPO

DOCLUBE 12-DE AGOSTO
Recebemos: gratidão, com sincPl'o desejo

de con.:tante êxito deste ve-Senhor Diretor,
Tenho o prazer de comnni- terano órgão da imprensa ca

éar a V. S. que a Diretoria do tal'inense.
Clube Doze, agradeCida pela
publicação gentil elo

noticü-I·
COl'diais Saudações,

rio carnavalesco do Clube, Vieira da RI). fi - Pre::i-
votou, unânimemrnte, sua dente,
,

-

.-
�--

Com o Instituto do Pinho
O Diário elo Congresso Na- , relatórios rospectivos; (1)

danaI, de 5 elo cOl'rcnte, pu- I quais as sugestõrs apresenta-
blica a intcgnt do I'c(jllé'l'i·
mento. elo deputado F'reia

Aguiar, a respeito de expor
taç�Lo de madeiras e viq.ger::�
de runcionál'ios do Instituto

elas 1'111 eacJa relatório p!'.J)e"
citic!l.damente; e) qll:1is as

providêneias eladas pai'a O·

cumprimento elessas' sugo'·
tões.

- Então veio um homem e

garantiu (lue somos que
nem o célehi'il gal}lio da
Escola In«ustdal:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



de 1955

INFORMAçõES
UTEIS
-o� IO leitor encontrará, nesta co-

luna, inlormações que nec- JIIita,
diàriamente e de imediato: I
.TORNAIS Tele!one 1
O Estado .........•...... 3.022'
A Gazeta •..... � . . . . . . . . .

2.6661Diário da Tarde 3.579

IA Verdade. . .. .. .. .....•. 2.010

C
Impr-ensa Oficial ......••. 2.688

'IHOSPITAIS--'_�------�----�--���--qa�����--__�� Caridade:
.

(Provedor) •............. 2.814
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos 8.881
Mi li tal' 8.167
São Sebostião (Casa de
Saúde) 8.1153

Maternidade Doutor Car-
los Cor-rêa 8.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.313' -------------------------

Serviço Luz (Reclama-
ções) 2.404

Polícia (Sala: Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 2.1594
,COMPANHIAS DE

TRANSPORTES
AÉREO

TAC ..

Cruzeiro do Sul .

.----......---"'1----....----"",...--- Panair .; ........•.......

Varig .

Lóide Aéreo ...........•

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

HOTÉIS-
Lux :.
Magestic .

Metropol .

La Porta .

Cacique ; .

Central ....•...........•
-Es tre la ••.•••...•......•

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

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, trcs guartos, casinha ba

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

encontra-se desocupada.
Preço 600.ÓOO,00 - sendo parte financiada.

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada; com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos casinha e instalações sanitarías, lugar para
construir garage, sito a rua J uca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 � parte financiada•.
Um �Teno no centro da cidade, medindo 15 melros

de frente por 25 de fun dos. Otimo local para constru

ção. _

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

pres tações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Cambor íu,
Uma casa com terreno em San o Antonio de Lisbca,

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

1° andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Duas Casas - Sendo uma, de alvenaria com 3 quar
tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, casinha e insta

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

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

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

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

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

compartimentos, outra .
de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos servidas de água, de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ã'mbas localiza

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.
Pode ser vísitada a qualquer hora.;
Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço Cr.$ 50.000,00
Dois lotes de terreno, medindo cada. um 10 x 30, na

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

l\UNISTÉRIO DA AGRICULTUIU,
SERVIÇO FLORESTAL

DEI�EGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACôRl)O" bOM O ESTADO DE

SANTA CATARü�A
A V I S O

o ESTADO

o ESTADO

Hoepcken.
,:.;J'C ,-,-

.

:>. ':-1 �;'�:A1jj
RAPIDEZ - CONFORTO -- SEGtm.ANCA"

.

Viagens entre FLORIANOPOLIS fl RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itaiaí, Santos, São S••

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últl.
mos. apenas para movimento d. passageiros.

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

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINER51RIO PARA O l\imS DE MARÇO

IDA VOLTA

�.------------------------------------------------------------------�----------�--

V: S§:�: --, -e,�

[I..!'I.__�._D�··ICÃDOR PROFISSIONALI
DR.

R.OJ\.M:ÉiRDUIEcSoBASTOS MÁRIO DE LARMO Dr. Vidal Outra filho
.."-'" --:",-

_
COIl! prátIca' no Hosnltal São,

CANTIÇÃO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA I DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZÚMER Francisco de .Assis e na 0llnta I CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. MUSSI " FILHO GARCIA Casa do nio de JaneIro) M É D I C O PEDIATJHA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-
CLINI{,!A MÉDICA CLíNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALTZADA AOS

.Doençaa do aparelho respiratório Diplomado' pela Fllculdad$ Na- CARDIOLOGIA ADULTOS PREMATUROS - 'fRA'fAMEN1'O DA INAPETJ!:NCIA INFANTIL
TUBERCULOSE ctonal de'dMedi�n; da Unlver- Contultório: Rua Vit(ll' Mei-

.. (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-

RADIOGRDAO,FSIApuEL'RMA.tDEISOSCOl'IA EX-Inter�� ap�� ��ner::�! da Ma- relHes, 22 Tel. 2675. Doenças Internas TUlmA _EM CRTANÇAS E ADOLESCEm'ES - DISTüRBTOS
u . o râi-ios : Segundas, Qu... rtu e CORAÇÃO _ FIGADO _

PSICOLOGICOS DA INFÃNCIA - ENFERMIDADES DA INF'N-
Cirurgia do 'I'orax ternidade-Escola Sexta feiras: CIA DE MANEIRA GERAL

. A

Formado pela Faculdade Naeío- (Serviço do Prof. Octávio Ro- _Das 16 às 18 horas. RINS - INTESTINOS "�CONSULTORIO - FBLIPE SCHMIDT, 88.
nal de Medicina, 'l'lslologlllta e drtgues Lima) Residência: Rua h'eltpe S Trata.mento moderno da

.

CONSULTAS - DAS 2 ÁS 5 HORAS.
T'" .�

d H "t I N Ex-interno do Servtço de Ci ur- eh- -

Serviçc completo e espectall- iarocirurjnao o OSP) ·11 e-
gla do Hospital I • .A. P, E.'I' C. midt, 23, - 2° andar, apto 1 _ SiFILIS CONSULTAS Cf HORA MARCAr-i\.: ]!'ONE 8165

zado das DOENCAS DEl SlilNHO-1 reu Ramos
do Rio de Janeiro

. Tel. 3.002 RESIDf.:NCTA - T�NENTE SILVEIllA, 130 (lo'ONlli 8165)
RAS, com modernos método. de [Curso de. es))edaliza�io pela ., êd

-'o Consultérío - Rua Victor ATENDE CHAMADOS A DOIlUCfLIO
diagnósticos e tratamento. iS. N. 1'. Ex-Interno e Ex-aula- "le i o do Hospltal de DR. HENHIQUE P-j.'ISCO
SOLPOSC.OPIA

_ H1STlllRO -Itente
de Cirurgia do l'rof. Uro Caridade � Meirelles, 22.

DR. NEY PERRONE
SALPINGOGRAli'IA - MJiiTABO- Gaimarães (Rio). DOE!'i0A,S DE SENnOR�S PARA ISO HORÁRIO:

MUND
LISMO BASAl" Cons: Felipe Sehmidt, 118'- Con�����SJ;o 0��!!ÇO�S]6 O _ MÉDDICO. Das 13 às 16 horas.

. ,Radioterapia por ondal cart8ll- Fone 3801 .,

. ,

I
pera<;oes. - oenças de Se- ":)

��ormado pela Faculdade Nacl'

Eletrocoagalaçã{l _ RàloB Ultra A tenda em hora marca<la. d,.lI3 16,00 �s 18,00 hol'��. Ilhoras
-.

CJínic:a de Adl.dtoll, í Te.
I.: cons

..
- 0).415 - hes. naol _de Medicina Universidade'

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rna Esteves-Junior, �_ela manha aten�e dla- Curso de Especialização no _ 2.276 _ Florianópolis. do Brasil Puericultura - Pediatria

Consultório: Rua 'l'rajano, D. 1, 80 - Fone: 2395 llal�p.nte no Ilospltal de Hospital dos Servidore. do· EI- _
. RIO DEl JANEIRO Puel'ícultôr do Departamento

l0 andar _ Edifício do Montepio. . �arl?ade. tado. DR MARIO
� Apel'feiçoamente na "Casa d,

Nacional da Criança. Ex-Assis-

Horário: Dus 9 às 12 hora� _, DR. YLMAR CORR:EA RResldeGncla: 1
. (Serviço do Pro!. Mariano d. •. WEN� Sande São Miguel"

tente do Prof. Martagão Gesteira

Dr. MUSSI,' CLi!\ICA MEDICA .101
na: enera Blttencourt n. Andrade) DHAUSEN Prof. Fernando Paulino na Univel'sidade do Brasil. Ex-

D 15 18 h· C I r t li d S Médico do Instituto Fernandes

MUSaSsI as oras - Drfi. CONSUUfAS das 10 - 18 ho- ,:éeJ�fone: 2.692.
onsu tas - Pela manhA no CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

I
n erno por anos o erviço F' S

ra!. Hospital de C"ridade, .
E CRIANÇAS' de Cirurgia 'lgueíra- erviços dos Profs. Ce-

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 _ Fone 8415 -.,�
----- A tarde das 1530 hs em dian- Consultório - Rua João Pin- Prof. Pedro de Moura zar, Permetta e Mário Olinto. -

powsky, 84. DR NEw',1'ON te no consultório Ii Rua Nunea to, 10 _ .Tf)l. M. 769. Estagio por 1 ano na "Mater- no Rio de Janeiro. Ex-médico' es-

DR. JOSÉ rAVARES b'AVILA Machado 17 ::!:squina d. Tira- Consultas: Dus 4 às 6 hOrl!3. mdade - Escola" tagiário .do Serviço de Pediatr�a
CIRURGIA GERAL dentes. Te1.27ü· Residência: Rua Estevea Jú- Prof. Otávio Rodrigues Lima do HospItal do Ipase (�rof. LUIZ

DR. JÚLIO DOm IRACEMA
Doenças de Senhoras _ !'rocto- Residencia - rua Presidente nior, 45. Tel. 2.812. Interno por 2 �no do P:-"nto ITo.r:'es Barboza) no RIO de Ja-

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS !li I ,,' EI' d d M di Coutinho 44 Socorro ,neno.
MENTAI3 - CLINICA GERAL

O�18 --: .

etrlcl a � é ca

I CLINIC DR ANTONIO DA'rIS1'A OPERAÇõES

I
Bediatra do Hospital de Cari-

MÉDICO I D S
.

N' I d D " ConsultorlO_:, ,Rua VJto.r �ei- d'eA. CLINICA DE ADULT j dade, ,Médico es.colar á.o Cent.ro
ESPECIALISTA EM OLHOS

f elV!çO aClOna· e, oen- eles n. 28 Tele�fone. 8307.
OLH

_ JUNIOR DOENÇAS DE SENHORAS de Snude de FlorIanópolis. Pedla-
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA iças M�llJt!lIS, , .. .Consultas: Dus 10 horas em OS - OUVIDOS NAltlZ CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital de tl'a da Assistencia Médico - So-
TRATAMEN'fO 1!1 OPERAQOE8 I Chefe dQ AmbulatuI.o da llllrle- (hante. E GARGANTA C ·d· d d"

.

-
.

I d A d
J V lt h . ne Mental . - .' DO CRIANÇAliI an a e, l&rlamente das Bus' Cla arma 8.

ufra- erme 10 - Ne ullzação - I P'
.

t d Hospltfil _

Resldencla: Fone, 3.41:!2
D

.

'" _ Consll·ltas da· s 9 ás 11 hora!. 10. I Consultório: Rua Tidarentes
Ultra-So:"'! I �1�UJa rII., o Rua: Blumenau n. 71. R. GUERREIRO vA JWNSECA '

. . N I' - 9
'

('I.'ratamento de Mlnulte um
Coloma Sant An.a DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTOR!- Res. e Cons. Padre MI&,uelmho. ? consu tórlo� à Rua Joao I .

" .

operaç! ) I ConYlllsoter�pla pelo eletro- GE"TIVO
-

ULCER S D S NO do H
'

't I d FI '

6 r
12. Pmto nr. 16 (1 andar) Consultas, charJamente das

Anglo-retlnoBcopia � Receita de c�oque e :ardlaZ?1. In�uli.n. 'et:a- ,TO'WAGO E DUODE�O fL:R= Possue �s�IL�NI�A o�rlÂ;l�Ê� IDia:iam�nte
-.Jas 10 às 12 e das

115 hora:, c.m diante,
.",

Oculos _ Moderno equipamento pIa: Ma,larlOter.�Pla .. PBleotera�l!I., GIA-DERMATOLOGIA .Íi1 CLI- iLH.OS MAIS MODERNOS PARA ADVOGADOS 14, as 16 hora.s.
_

ResldenclI1: R. Tte .. SilveIra

de Oto-Rlnolarlnarologla (iuJco
c:ONSULTAS. "'erças e QUlD- i NICA ,GERAL TRATAMENTO das DO'ülNNÇAS DR JOSÉ MEDEIROS RESIDE�CIA. �ua �uarte S/No Esq. Padre Roma.

.

no Eatado)
tas das 15 às Ui horas. Sabado I da ESPECIALIDADE! "C Shutel, 129 - Florlan6polls. Te}. 2530 -

Horário das 9 às 12 horal ,,(manhã) .

'

.. .. DR. JULIO PAUPI'l"Z Consultas - pela manhã no
VIEIRA DR I N G l E T T Odas 16 às 18 buras.

Rua Alllta '�al'lbaldl, IIIquma FILHO HOSPITAL.
- ADVOGADO -

.•

C· Itó '. ....... V·t • 1 I
de General B)tteneourt. .

TARD'E ('aixa P t I 150 It j i
.

onsu riO. - �"ua ) or e -

RESIDENCIA: Rua Bocaiúvá Ex interno da 20. enfermaria A - das % ai' - IS'
os a - a a

reles 22;::- Fone �675. " 139 Te1.2901
'

e Se:rviço de gastro-enterologia ,no CONSULTORIO anta Catarina. Diagnósticc"Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Res. - Rua Sao Jori' lIO -I.· da Santa Casa do Rio de Janeiro I
CONSULTORIO - Rua dos Afecções de Adultos e Crianças.

Fone 2421.

I
DR. ARMANDO V� I (Prof. W. Berardinell�). ILHEOS nO 2

.

DR. CLARNO G.· Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia
DR. SAMUEL FONSECA RIO DE 'ASSIS Au��;':gOeSil�e). neurologIa (Pro!. lni����Dfi�G,J�. 23&lI FelIpe Seh- GALLETTI .

Ginecologift - Obstetricia - Urologia - Endocrinolngia.
- ADVOGADO -

CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil Ex interno do Hospital mater-
..

-_.- Rua Vitor Meireles, 60. Curas de emagrecimento e engorde.
Clinica - Cirurgia - ·Prote&c da Assistência Municipal e HOI· nidarle V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ

D 'i I d C id d DOENCAS IN'IERl'( S
FONE: 2.468 Doenças da velhice.

entál'ia pI a e ar li e -' A. DE ARAGAO - Flori,anópolil _ .

Raios X é Infra-Vervelbo CLíNICA MEDICA DIll CRaN- Coração. Estômago, intestino, ALTA CIRURGiA
Consultório e Residência: Rua ÇAS El ADULTOS fígado e vias biliares. Rins, ova- CmURGIA 'l'RIWMATOLOGIA DH. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLÁSTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado 6.
.

- Alergia - l'iós e útero. Ortopedia
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunea lIa- Consultório' Vitor Reirelea Consultório: J'oãQ Pinto, 18. ALMEIDA ' Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 10 andar.
Consultas: das 8,00 ás 11,30 IChado, 7 - Consultas dlll 16 ih 22. Das 15 às 17 diàriumente. ADVOGADO Telefone 22-27

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas Das 16 às Ui horas. Menos fiOS Sábados ESCíitól'1o e Residência: ' ,

l'
Bxclusivamente com hora mar- Re�·;d'ência: Rua Marechal Gui- Residência: Una Bocllinva 20. Res: Bocaiuva 135. Av. Hercilio Luz, 16

Horano: Das 4 as 18 horas (exceto aos Sábados).

cada. . lhp.rme, 5 - �'ône: 1I?8i1 Fone: 34.58. Fone: - 2.714. Telefone: 3846. Pela Manhã e aos Sábados atenderá sàmente com hora
marcada.

-o

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinao, à rua' Con
selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022

.

- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN'! A, RAMOS.

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

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

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprtetâríos de terras e lavradores em geral,
para, a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autorldade Ilo
restai competente, conforme dispõe o Códígo Florestal cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os íntratores

"ujeitos a penalidades.
REPLORESTAMENl'O

Gerente: DOMINGOS F. DlI
AQUINO

Representanteae
Representações A. S. Lera.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - ·óo

andar.
.

Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 1ó de Novembro 228 ,5°

andar sala 512 - São Paulo.

Navio-Motor «Carl

Fpolis !talaí
-

Rio Santos

.ASSINATURAS
Na Capital

Ano $ 170,00
Semestre Cr' 90,00

No Interior
Ano Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$1l0,00
Anúncio mediante contrãto.
Os ortgí nats,: mesmo não pu

blicados, não serão de'·o.lvidos.
A direção não se responaabí llaa

11elos conceitos emtttdos nos ar

tigos assinados.

2/3
9/3 13/3
NOTA

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

7/3
3/3
14/3

Esta Repartlçâo, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies f1urestais e de ornamentação, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas .terras, além, de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos. para reflorestamento no Banco dn

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

Os Interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclareetmentos e requererem aatorízaçâo
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Ag'ências Florestats Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
sm Florianópolis.

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, :..95.
}o�ndereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

Viagem
e

fQNtSúUD .ua c.w.. P.If��m

nUÇMjIA,'PBOSfllllU .,�/'_
..

-'.ii, I'.túIAUA -

Raios. X
liparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radíolõgíeo.
Radiogrl\tlas e radtescoptas,
Pulmões e coração (turax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia)....
Rins e bexiga (Pieloguafla),
Utero e anexos: Histero-salpíngograrla com insufla

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

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

com segurança
rapidez

.

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

84PI00 ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Jõinville - 'Curitiba

..#.� ...:........"'_,..._ i':!

Age
A

ncía e
Kua Deodoro e�quina:da

• Rua 'I'enente- ,SIlveira 11.700 \
2.600
8.558
2.825
2.402
2.858
2.1500

06 ---------- -----,--

---

.=:zanrm -,-!K?Rr'
. ..,

DR. ARVARO DE
CARVALHO

FARMACIA· DE PLANTA0
MtS DE MARÇO

12 Sábado '(tarde) - Farmácia Catarinense Rua

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

selheiro Mafra.

27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.

2.021

2.27618.147
3.321
8.449'
2.694
8,371
a.659

,

e

DR. ANTONIO _DIB
MUSSI

- MÉDICOS
CIRURGIA-CLíNICA
GERAL-PARTOS

Lavando com Sabão

\?irgem ESpecialidade
da Cla. IETZEL INDUSTRIAt-J8ioville. (marca registrada)

e(!o��(},mizíl,.se�tempo e diDheiro
-/.__ .,,-.�_.--_._,,-_'�.-- ...----�---- .• ....._.__ ._--._ ...._,-_._-------.�,_.,_._,..,.. ...,.. ..,.,...._.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florlanôpolis, 'I'erça-feíra, 15 de Março de 1955
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I Zury Macbado, e..•

I ..O.�6e.. ACONTECIME,NTOS, SOCIAIS
!....•......."'dilG.OI

Voz Interior
ILDEFONSO JUVENAlo

Existe dentro em nós um ser austéro e grave,

Que fala francamente ao nossa sentimento, ..

Impéra a sua voz em tom brando e suave,
Ou cheia de revolta, em grande exaltamento!

Se tentamos o mal; é poderoso entrave,
Que nos impéde agir, que frusta o nosso intento;
Se fazemos o bem, é venturosa clave,
Iniciando um hino em nosso louvamento!

Força misteriosa! Emanação divina!

Refulgente farol de luz adamantína l
Oh! hálito de Deus! Oh! santa advertência!

Abençoada voz! Feliz de quem te escuta,
Da vida no "fragor desta perpetua luta,

. Oh! sacrossanta voz! Oh! voz da Conscíencta l

--0-

FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. Arony Natividade

E' com especial satisfação da Costa, Oficial Admínis-
que registramos, na data de trativo em serviço no 'I'esou
hoje, o transcurso do aníver- 1'0 do Estado.
sár!o nntaíícío do eminente - sra, Maria Stella do
catarinense sr, Des, Henrique Amaral Montiz, esposa do
ela Silv.a Fontes, figura da nosso conterrâneo sr. João
maior projeção nos círculos Eduardo Mortitz,
culturais do Estado, Profes- - sr. Francisco Lindolfo,
SOl' nas Faculdades de Dil'ei-' Sargento do Exército, ser

to e de Filosofia, institutos vindo no 140 BC.
para cuja fundação contrl-

_ Ministro Vasco Henri
buíu decisivamente, filólogo que d'Avila, Presidente do
consagrado, historiador, o Tribunal de Recursos e do
ilustre .eatarínnese, a quem Superior 'I'ríbunal - Eleito
Santa Catarina eleve ser- ra I.

- Dezembargador Henri
que da Silva Fontes, lente
Catedratíco da Faculdade
de Direito e Presidente da.
Faculdade de Filosofia de

DES. HfNmQUE FONTES

viços sem conta, ver-se-á

hoje alvo de justas e atetuo
sas demonstraçêes de apreço,
estima e respeito, às quais,
prazerosamente, O ESTADD
se associa.

Agora, cada vez �ue usar
�:

KOLYNOS V. ObfÃim

MAISPIlUIE(fIIV
• do que .tzlJ1!CQ! \"

'Durante o dia todo,
proteção CLntra

,(I!'I ácidos que
, , ,

causam a carie

e 6 mau hálito!a;Y

Congresso
de reumatologia

Reúnem-se pela primeira vez rias, destacando-se as refe-:

no Brasil - Presentes eíen- rentes à "Artrite reumatóí

tístas internacionais - Em de", "Reumatismo extra

agôsto próximo no Rio e em muscular e "Febre reumátí-
São Paulo ca".

PROFILAXIA DO
REUMATISMO

RIO, (Agência Nacional)
- Cêrca de seicentos reu

matologistas do mundo in

teiro estarão reunidos no Rio Falando à imprensa o p1'O
e em São Paulo, em agosto fessor Nelson Senise, secre

do corrente ano. tário da Sociedade Brasileira
, O Congresso de Reumato- de Reumatologia, declarou

logia, pela primeira vez rea- que o problema do reumatís
lízado em nosso país, será, mo é, primordialmente, de
patrocinado pela Liga Pan- natureza proftlátíea, pois que
Americana Contra oReuma- a doença encarada sob o

tísmo, sob os auspícios da prísma social, é 'mais impor
Sociedade de Reumatologia, tante que o próprio câncer,
e funcionará sob a presídên- no concernente à economia
eia do professor Décio Olin- privada e estatal, isto devi
to. do ao enorme consumo do

tempo requerido para o tra
tamento do pacientes, Frizou
ainda que a clínica reumato

Importantes teses serão lógica, no Brasil, data de
nas SeSS,?8S Jllená.�, apenas oito ,anos.

o TEMARIO

....................

IIá treze ànos
não se regis
tra um caso de
febre amarela
Há treze anos não se regis
tra um caso de Febre Ama

rela Urbana - Fala. à im

prensa o diretor do Serviço
Nacional de Febre Amarela

REGIME DE COOPERAÇÃO
COM A .R.S.P.

-

O Serviço Nacional de Fe
bre Amarela, há- vários anos,
vem cooperando com a enti
dade internacional de saúde
pública que é a Repartição
Sanitária Panamericana sen-

do que cinco médicos estão
prestando colaboração ali,
assim como igual numero de
guardas-chefes sanítá r í,o s

devidamente autorizados pe
lo Presidente da República,

------'��........._--___..-----

CARNAVAL DE ROÇA E HINO
NACIONAL

RIO, (Agência Nacional)
- J;'alando à imprensa, o dr,

Luiz Ferreira Tavares Lessa,
diretor tio Serviço Nacional

Santa Catarina.
ele Febre Amarela prestou

- Aniversaria-se, .hoje, o
declarações relativamente à

MINISTRO VASO d'AVIL!\ menino Djanír de Oliveira
incidência dos vários tipos de

Dominoni, diléto filhinho do
febre amarela no país.

Aníversaría-se, nesta data, Tenente Altair Dominoni (>
_ Desde 1942 não temos

o sr. Ministro Vaso Heni'ique de sua exma. esposa d. Ira-
tido casos de febre amarela

rl'Avila, ilustre Presidente do cema ele Oliveira Dommoní. urbana ou seja, a transmítl
Tribunal Federal de Rscu l'. D] anír, ,grato pela. eremé- I da pelo "Aedes Aegyptí", A
sos. Entre nós; como procu- l'id.e, ofer.ecará aos seus arnt-

I febre amarela classificada,
radar da República, o pre- guinhes rartas mesas ele do-

como "silvestre" maníres
claro aniversariante viveu ces fino� e gu�ranás. . tau-se pela ultíma vez em
vários anos, conquistando a- Ao aníversarlante as feh- extensa' epidemia iniciada
mizades e admirações gerais,

I
citações de O Estado, exten- no Triângulo Mineiro, oes

Felicitai io-Io pela ausplclo- slvas aos venturosos genito- te de Minas e atingindo o
sa data. � res.

. Estado ele São Paulo e nor

te do Paraná. Mas o último
caso 'ocorreu em 1953, em

Santo Anastácio no Estado
de São Paulo.
Ao ensejo, esclarecemos que

a febre amarela silvestre não
é .transmítída por mosquito e

sim por outros insetos, como

o carrapato.

I

Não vejo nisso nada demais ... O chefe de uma Na
ção não deixa de ser um cidadão como outro qualquer ...

,

- Exatamente ... E eu acho que o nosso presidente
veio assistir ao baile, nesta condição de "cidadão qual
quer; e não veio: em flunção de cargo ...

- Claro, diz V .:. Mas, na realidade, veio em fun
ção do cargo. Tanto assim que, ao entrar no camarote
presidencial, a órquestra atacou o Hino Nacional.

- E aí é que fiquei chocado. Hino Nacional, para
mim, é algo desagrado ... Não é para ser tocado em' sa

lão de baile ... E assim ocorreu o inevitavel: gente que
QUASE MEIO MILHAO DE está pulando não se imobiliza, de um segundo para ou-

PESSOAS VACINADAS tro ... Enfim, foi uma coisa lamentavel. Uma verdadei-
ra profanação do Hino Nacional : .. Sei que toda aque-

Por intermédio dos díver- �a gente é tão patriota como eu e incapaz de profanar o
sos serviços sanitários do ,IIino, concíentemente. Mas, conciencía é materia prima
país, federais e municipais, que, geralmente, não entra nos ingredientes do �arna
quase meio milhão de pes- .val ... ror isso. digo e repito: Hino Nacional pode ri
soas foram vacinadas contra 'mar, mas não tem nada com carnaval, E, sendo assim, no
a febre amarela. proximo carnaval, mesmo no baile dos grã-finos, e mes-

CASA MISC:.LANIA ""'tI- 'mo com a pl'e.sença das �ais a�tas' autoridades, va�os
'executar os hinos apropr-iados a data, e vamos deixar

bp\dora do. IUdlOl R.C.A. \para data e ocasião mais apropriadas '., o Hino Nacío-:
Vitor•. ValvuJu • DIH... �n��""

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

ZE-MUTRETA ...

-'

RIO ( COPIRIGHT, DO BUREAU
INTERIOR)

,,'
; 'I

DOS ,IJORNAIS DO

- Que carnaval.t

-- Carnaval forrnídavel ... Não é, tio Kurt?
- Nada disso ... Carnaval horrível ... No meu

tempo , ..

- Tempó do entrudo e do cheiro, que nem sempre
er9. de limão .

- óra Não sou tão velho assim, Falo do tempo
do corso ... Ah, o corso ...

Automoveis, em fila de quatro, que se estendia da

Praça Mauá até ao Pavilhão Mourisco ...
Carnaval dó corso ... Carnaval das verdadeiras ba-

talhas de confeti Carnaval de rua verdadeiro ...

Grandes carnavais .

;_ " Récórdar é viver" ... diz até, a canção prefe
rida do carnaval que passou.

- E' ... mas; não vamos recordar os témpos passa
dos ... Vamos ficar no ultimo carnaval. Tenho muito

que contar a respeito ...

- Quer dizer, tio Kurt, que, apezar de tudo, V. cair
na farra?

- Nada disso ... Nem sai de casa.

Corno então, quer falar do carnaval, se não viu

- Vi muita coisa ... V. se esquêce de que já existe
a Televisão Alem disso, meu apartamento tem jane-
las para a rua Passam blocos ... Vendo-se um,- viu-

'

se todos ... Gente pulando ... pulando ... pulando .. ,

'Tenho a impressão de que o carnaval nada mais é senão
um pulo coletivo.

- "Eu pulo, pulo, pulo Eu quéro é suar ... diz
'Outra canção carnavalesca .

E o carnaval é a vida Pois, que é a vida, senão 1

grande pulo coletivo ... o pulo para o desconhecido ...

- Pulo que, por vezes, é do nove, .. E pulo em que
também entra boa dose de suor ... Aquele suor bíblico

, que, an tihigienicamente, entra na "massa do pão ...

- óra, tio Rurt ... Vamos deixar a filosofia de pa
daria. V. queria me contar alguma coisa do carnaval ...

- De fato ... E já qu� falamos de pulo, V. sabe que,
neste carnaval, aprendi o que não sabia , ..

,
- Aprendeu a púlar ?

- Nada disso.,. Acredite ou não: eu nunca tinha
ido a um baile ...

- E agora foi?
- Ora não interrompa ... Já disse que não sai de

casa ... Mas, a televisão trouxe até a minha casa o Bai
le do Múnicípal.

- O baile dos grã-finos ...

- Pois é ... E eu imaginara que se tratasse de ull\
baile ...

'

-- E não era?
- óra- essa ... Baiie vem de bailar é dançar

E eu não vi ninguém dançar .; .

Vi todo o mundo pular ... Aqui-lo, portanto, não de
via se chamar Bal1e do Municipal e sim "Pulo do Muni:
cipal."

- Mas tio Rurt ... Pulo do Municipal cheira a no

va modalidade de conto de viga rio ...
- Para mim, é ... Se vou a um baile, quero bai-

Iar ... Pular posso na rua ...

.

- Mas, todos os bailes de carnaval são assim, Mes
Imo, a falta de espaço vital, nos salões, devido ao excesso
de gente. não permite a ninguem dançar' I- Eu ess a Li lta de espaço vital, - e eu vi - provoca
,o ::lpel'to,

,

- E o aperto provoca .

... o carnaval de roça De Roça?
- Sim, roça ... do verbo roçar .

- Vamos ficar por aí, tio Kurt .

- Não ... Ainda tenho que cont r outra coisa do
Baile do Municipal : ..

Sabe quem esteve presente á festa? ... O presidente
'da Republica

AVENTURAS DO
--'O .. � '-_ ..
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SÃO PAULO
,ao RIO?

•

vai a ou

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

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

PANAfR

1\
CLUBE DOZE DE AGOSTO,

PROGRAMA DO MÊS DE MARÇO

DIA 19 - SABADO - PRIMEI�A EXPOSIÇÃO DE
DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS,
COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

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

DIA 27 - DOMINGO' - EXCURSÃO MARITTMA,
COM VISITAÇÃO AS ILHAS DA BAIA NORTE.

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI- -

NElVIÀ, COl\JT FILMES SELECIONADOS, ÁS 19,45
HORAS.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
..

E
HOSPITAL DE CARIDADE

/

RECEBIMENTO DE ANUIDADES
Previno aos Irmãos que do dia 15 a 25 do corrente

estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária desta
Irmandade e no dia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às
12 horas para o recebimento de anuidades.

Consistório, 11 de março de 1955
Jose! Tolentino de Souza

Secretário

,; "
- �. �-

-

" ',",

(o,

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasíl, o melhor I
Desconto especial para os senhores viajantes.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos ..._ Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvln 17.

TeI. 3.416

normalmente

Preceito ·do Dia
UM ATRATIVO PESSOAL

Os dentes
implantados e bem conser

vados constituem um atra
tivo pessoal. Sua Iimpeza
deve ser -feita, todos os dias,
com escôva e pasta. As me

lhores escôvas são'as de
cerdas resistentes, capazes
de retirar, de entre os den
tes, restos de alimentos. A
escôva deve ser passada no

sentido vertical, de cima pa
ra baixo, nos dentes de ci
ma, - e de baixo para cí
nu, nos dentes de baixo, no
lado da frente e no lado de
trás e em seguida, na bor
da livre.

Esc.ve 09 dentes, com

vigor, ao levantar-ge, pe
la manhã, depois de cada
l'efeiçõe, e, antes de dei
tliJ.'�se.' .,

.

S.NES.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terça-feira, 15 de Março de 19554 o ESTADO

RIO, 14 (V.A.) - Em te

legrama dirigido à C. B. D.,
a Federação Paulista de
Futebol sugere a antecipa
ção, de 9 para 2 de abril., do
início daT.aça "Roberto Go
mes Pedrosa", caso não ha
ja necessidade de uma ter
ceira partida para decidir
o campeonato brasileiro, em

Terminou com um empate de dois gols o segundo curso.
prélio da série de três, realizado domingo em Tubarão, Justifica a dirigente ban
entre os times do Ferroviário, Campeão da Liga Tuba- deirante a sugestão alegan
ronense e do Caxias, Campeão da Liga Jninvilense e, do que com a antecipaçãovencedor do pl'imeíró--jogo realizado no domingo anterior os clubes teriam facilitado
em seus domínios.

Em virtude do resultado acima, haverá um

jogo que será efetuado domingo próximo nesta
ou seja' em campo neutro.

o seu problema de datas pa
terceiro ra excursões.
Capital,

Em Belo Horizonte extrea
MEXICO, 14 (V. A.) - 'I dade de Cle:7eland, O,hio, nos I

ram os cariocas suplantando
Estados Unidos, sera a sede os mineiros pela contagem de

Por votação unanime, fi- I
elos jogos Panarnericanos de

'

quatro a zéro. Ademir (2),
cou hoje resolvido que a ci- 1959. - I Leônidas e Nívio toram os

autores dos tentos:
O segundo jogo está mar

cado para domingo no Rio,

'PAULISTAS 1 X
GAUCHOS1

BELO HORIZONTE, 14 Amauri, do Sete de Setem- Gauchos e-paulistas, pelo
(V. A.) - O sr. Hailton b:'o, no sentido de tr��sfe- I Campeonato Brasileiro de
Machado, que aqui se encon- ri-los para as LaranJeIras., Futebol, defrontaram-se, an
tra como chefe da delegação. I te-ontem, em Porto Alegre,
carioca, em companhia de Com relação a Gato é bem acusando o final um gol pa-
Dilson Guedes, entrou em antigo o interêsse do trico- 'ra cada lado. .

entendimentos com o "meia" 1101' carioca pelo seu concur- J Domingo no Pacaembú o

Gato, do Vila Nova, e com soo 2,0 jogo.

��•. _'-"<:.:_::.. ::D���;;;"'-.-·

'O Estado" Esportiv·o
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ESBOÇO DA TABELA PARA o
RIO-SÃO PAULO�

JOGADORES MINEIROS PARA o
FLUMINENSE

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten. M. Gomes

E M P A T E E N· T R E C A X I A S E
FERROVIÁRIO

RIO, 14 (V. A.) - Vasco Dot'llfogo' - em Pacaembu ;

Flamengo, no dia 2 de DIA 17 DE ABRIL-

ibril próximo, realizariam Vasco x Portuguêsa - em CAPITULO XXVIII
jôgo de abertura do Tor- Maracanã e São Paulo x COPA MARCILIO DIAS
eio "Rio-São Paulo" (Tor- Flamengo, - em Pacaem- A Federação de Esgrima de Santa Catarina, como

leio Roberto Pedrosa), no bu; especial homenagem aos bravos marujos da nossa glorio-
stádio do Maracanã. DIA 20 DE ABRIL -

Rã Marinha de Guerra, instituiu a prova SEMANA DO
Essa a sugestão da tabe- América x Flamengo - em MARINHEIRO, para ser disputada entre as entidades

ta que teria sido apresenta- Maracanã e São Paulo x filiadas, i:lOr equipe, uma arma por ano.
tia a paulistas, pelos clubes Palmeiras - em Pacaem- O sr. Almirante Comandante do 50 'Distrito Naval,
eartocas, para a devida bu; recebendo com simpatia a expontânea homenagem que
IWl'ovação e que de São DIA 24 DE ABRIL - FE8C prestava á Marinha de Guerra, ofereceu uma taça
raulo nos chega pelo telé- Flumínense x São Paulo -

que ficou denominada COPA MARCILIO DIAS, da qual
rafo. am Maracanã e Corinthians seria vencedora a equipe que obtivesse duas vitórias.
Segundo a tabela organi- x Vasco da Gama - em Pa- O primeiro torneio foi ren liza do na noite de 11 de
ada pelos cariocas, 'o Rio caembu; dezembro, na sala d'armas da Polícia Militar, com a

São Paulo teria início no DIA 27 DE ABRIL - Bo- participação das equipes' do Barriga Verde e do Lira Tê
dia 2 de abiil próximo ter- tafogo x América - em Ma- nis Clube, não tendo comparecido o Doze de Agosto, tam
minando precisamente à 22 racanã e Santos x Palmei- bém inscrito para a prova.
'de maio com dois jogos sen- ras - em Pacaembu ; Presente o sr. cap. Felix ele Azevedo Neto, represen
sacionais: Flamengo e Co- 'DIA 30 DE ABRIL -

tante do Exmo. S11r. Almirante Comandante do 50 D. N.,
rintians, no Maracanã, e Plarnengo x Botafogo - em c numerosa assistencia, foi da do inicio aos duelos que
São Paulo e Vasco, 110 Pa- Maracanã e São Paulo x terminaram com a vitório elo Barriga Verde, que assim
caembu. Santos - no Pacaemhu ; marcou um-ponto na Copa Mare ilio Dias.

A TABELA DIA l° DE ·MAIO -

Competírajn pelo Barriga Verde, o cap. Rúi S. de

I
A tabela que foi apresen- América x Corinthians - Souza, Leonel Pereira, Fernando M; Souza, e pelo Lira,

tada pelos cariocas é a se- em Maracanã e Palmeiras x tenentes Zizimo Moreira, Léo Meyer Coutinho e civil
guinte: Fluminense - em Pacaem- Milton Arantes.
SÃO PAULO, 10 (Sport bu; \x

Press) - Foi dado a conhe- DIA 4 DE MAIO - Vas- x x

cer hoje, o esboço da tabe- co x Fluminense - em

Ma-I O jornal A GAZETA, na sua edição do dia 24/XIIj
l'a, organizada pelos clubes racanã e Portuguêsa x Co- 1952, publicou: �

cariocas, para o torneio Ro- rinthians - em Pacaembu ;
I "RESUMO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 1952 -

berto Gomes Pedrosa. Êste DIA 7 DE MAIO - BO-1 ESGRIMA - O ATLETICO VAI CONCORRER EM
esboço compreende os se- tafogo x Portuguesa - em ,1953 CATARINENSES NO CAMPEONATO BRASILEI
guintes jogos, em sua 01'- Maracanã e São Paulo x RO - Este ano de 1952 foi um ano proprio para a es-

dem de datas: América- em Pacaembu ; gr ima catarinense, que realizou uma espécie de eman-

DIA 2 DE ABRIL - Fla- DIA S DE MAIO - Fla- cipação. Circunscrita aos cerrados limites do Barriga
mengo x Vasco - em Mara- mengo x Palmeiras - em Verde, o aristocrático esporte saiu fora, tomou forma e

canã e Portuguêsa x Palmei- Maracanã e Santos x Vas- apresentou-se nos principios do ano com a fundação da
rus - em Pacaembuj- vo - em Pacaembu; FESC, máxima entidade, confiada é presidencia elo es-

DIA 3 DE ABRIL - Bo- DIA 11 DE MAIO - Flu- ,grimista mais velho de Santa Catarina, o major Pe-
taf'ogo x Coriuthians - em minense x Botafogo - em! dro Augusto Carneiro da Cunha, e fruto da iniciativa
Maracanã e Santos x Amé- Maracanã e Palmeiras x Co-'� desse vitorioso clube de amadores que é. o Barriga Ver
rica - em Pacaembu; rinthians - em Pacaem-' ve, pioneiro e sustentáculo ele vários esportes e por suja
DI� 6 DE ABRIL - Fla- bu : existência lhe é devedora a nossa capital. Fundada a

mengo x Fluminense "'7 em DIA 14 DE MAIO - Bo- FESC realizou esta, com pleno exito, o primeiro cam

Maracanã e Portuguêsa x taf'ogo x Santos - em Ma- peonato estadual de. Santa Catarina. O Barriga Verde
São Paulo - No Pacaem-. racanã e Portuguêsa x Fla- foi á Porto Alegre onde bateu-se com a Sogipa, tendo o

bu; mengo - em Pacaembu : esgrimista catar inense, tenente Carlos Hugo de Souza,
nIA 9 DE ABRIL - Bo- DIA 15 DE MAIO - Vas- conquistado um brilhante primeiro lugar no in dsvidual

tnf'ogo x Vasco - em Ma- co x São Paulo - em Mara- de sabre. Mais tarde o Barriga Verde trouxe a Sogipa e

racanã e Corinthians x San- canã e Corinthians x F'lu- aqui, num torneio em que participou tambem a equipe
tos - no Pacaembu; minense - em Pacaembu; da Força Publica de São Paulo, conseguiu a nossa Poli-
DIA 10 ABRIL - Amé- DIA 18 DE MAIO - cia Militar uma vitoria .em florete, por equipe. A vito-

rica x Palmeiras - em Ma- América x Fluminense - riosa atividade de- 1952 promete repetir-se e ampliar-se
racanã e Portuguêsa x FIu- em Maracanã e Portuguesa em 1953, com a entrada do Atlético para a FESC e con

minense - em Pacamembu; x Santos - em Pacaembu ; sequente participação do campeonato estadual que deve-
'DIA 13 DE ABRIL - DIA 21 DE MAIO - Ape- Tá realizar-se em março do ano vindouro.",

-

América x Vasco - em Ma- nas o Jogo: São Paulo x

racauã e Corinthians x São Botafogo - em Pacaembu.

Pa ulo - em Pacaembu; DIA 22 DE MAIO - Fla-
DIA 16 DE ABRIL - mengo - Corinthians - em

Fluminénse x Santos - em Maracanã e São Paulo x

Maracanã e Palmeiras x Vasco - Pacaembu,

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

EM CLEVElAND, OS PRO'XIMOS
JOGOS PAN�AMERICANOS

ANTECIPACÃO DO
,

TORNEIO

CARIOCAS 4 X
MINEIROS O
Foram iniciados, ante-ôn

tem, os primeiros jogos das
semi-finais do Campeonato
.Brasilelro de Futebol de 1953.

,

M ó· V e i s I--��-=-- ��-=
Po'i' motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um (C A 5 A'finísS:n:o :nnjunto de quarto para casal em imbuia, aca-

,
.

,

bamellco de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de ALUGA-SE o sobrado da
.cabeceira, 1.1:0 �1.;arda vestido e Casaca com 3 corpos e um rua João Pinto 19.
camiseiro s�pateiro.!., Vêr e tratar na parte

COM A PALAVRA O CRACK
J U C A - (39) EXCURSIONISTA ':ARNOLQO RAULINQ"

- WEQlCIQNÁBLQ-
FUNDADO EM 16-9�54

P' - Nome por extenso?
R - Romeu Botelho de Abreu (Juca).

A C.S.D. DEVOLVE A lACA BOllVIA
1

RIO 14 (Via Panaír - De- em Santiago do Chile, e do

tentora da Taca Boltvía, por
I

qual, como todos sabem, o

ter conquistado o vice-cam-I
Brasil não participa. i

peonato no último torneio Assim é que, na próxima
sul-americano de futebol, a segunda-feira a Taça Bolivia,
Confederação Brasileira de a bordo de um Constellation

DefiP01"tos vai, agora, de- da Panair do Brasil estará

volve-la, E' que a Taça Boli- voando para o Chile, aí per
via tem que ser entregue ao manecendo ou daí seguindo
selecionado que se sagrar vi- para outras terras, tudo d é

ce-campeão do "sul-america- pendendo do resultado final

no", que está sendo disputado daquele certame.

P - Data do nascimento?
R - 19 de Outubro de 1926.
P - Cidade onde, nasceu?
R - Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela prímeíra vez?
R - Associação Atlética Escola Industrial.
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - A.A. Escola Industrial, Ritz F:.C., Avaí F,C., Bo-

caíuva E.C", Clube Atlético GUarani e Clube Atlé-
tico Catarinense. f

P - Títulos conquistados?
R -- Campeão da Primeira Divisão de Amadores em

1949 pelo C. A. Guarani.
P - Maior momento de sua carreira?
R - São os momentos após _uma vitória.
P - Pior momento de sua carreir�?
R - Os mom·entos após uma derrota. ,

P - Seu maior desejo no futebol?
R - Não alimento nenhum a não ser continuar S.E.N.A.C.

JOVEM CATARiNENSE I

J
I AGORA, QU""E"'S"'U""R�G""'IU"""""A=i§ TUA""" S=�-C�IE�D�A--O�\ TERÁS
I' MAIORES OPORTUNIDADES DE eONtU�CE:R A

I

TERRA CATARINENSE. N)\O -

PE�CA 'tEMPO, EN =

ÇjO A CAIXA .POSTAl.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

VOLTARÃO A DEFRONTAR-SE
BRAS.lLEIROS E ARGENTINOS

jo-
gando por mais alguns anos.

P - Diversão predileta? DEPARTAMENTü-REGIONAL E� SANTA CATARINA
R - Cinema. EDITAL DE MATRíCULA
P - Outros esportes que pratica além do futebol? NENHUM PAGAMENTO _ NENHUMA DESPESA
R - Já pratiquei basquete, vol�i e atletismo. A Administração Regional do SENAC, comunica aos
P - Melhor jogador da Capital? senhores comerciantes e demais interessados, que o Cur-R - Valéria:- dQ Paula Ramos. so de Admissão à Escola de Comércio (CAD) funcionaráP - Melhor jog8:dQr ào Estado?

'- em hórário noturno e a �trícula pa1'a o mesmo será fei-R - Juarez, do Caxias, de Joinville. ta na própria Escola, diàriamente, até o dia 20 do corren-P - Melhor jogador do pa;s? te mês.
R - Newton Santos, zagueiro do Botafogo. CONDIÇÕES DE MAT�fCULA:- _ Ter candidatoP - Mel�or j?gador .catarinense do p��:sado? a idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Co':n leto.R - Preflro cltar d.OlS: .Beck, pelo .espmto de l\itn�.,,�. }",," OGAL DE INSCRIÇÃO: _ Escola JOã� Daudtclasse e Adolfmho pela maneIra soberba,na-de- d'Oliveira _ Rua Tiradentes, nO 17, sobrad'o _ Das 18fesa de qualquer arco. às 20 horas.
P -, Melhor técnico de todos os tempos no Estado? Florianópolis,R - Carios de- Campos Ramos (,Leléco).
P - Dos atu�ls técnicos qual o Il1e:ilor?
R - Todos num 'mesmo nível.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Igualmen'te todos num mesmo nível.
P - Dos clubes da Capital pJ!' .:tual é torcedor?

i

RIO, 14 (V. A.) - O pu- reconhecer a justificação
blico b-rasileiro vai assistir: do Brasil, para não compa-.
novamente os jogos das co-I recer ao XVIII Sul-America
pas "Rocca", e "Rio Bran-' no, como justa, destacando
co", com argentinos e uru- se ali a ação 'do delegado
guaios, respectivamente, gra

'

ças à ação da nova direto- brasileiro sr: Abílio de Al
ria ela CE'D, que colocou, à meida, por intermedio de
frente da Comissão Inter-: quem se ratificou a volta à
nacional um esportista novo' normalidade nas relações
e inteligente, o sr. Luiz Mur- icom uruguaios e argenti
gel. Aliás, O Chile acaba de 'nos.

10 de março de 1955
,

Roberto Lacerda
Diretor Geral Interino

NÃO HOUVE JOGO NO
ESTÁDIO DA F.C.F. R - F�ou elo C;u)J2'que defei:l�o.

P - E (,los-c!,,:Jps do Rto?
R - Dotalogo de Futebol � =��;g:.tas.
P - E (lI> Ri'io Paulo?

1/
Deixou de ser efetuado na to clevido ao mau estado do

tarde d� domingo último, fi-I gramado da rua Bocaiuva

cando cancelado, para sur- que se encontra crescido de

preza geral, o amistoso Avaí masiadamente em virtude da

x Paula Ramos. falta de cuidados.
:A qlle- nos informaram,. a

entl'e aZZUl'ras e pau- Portanto,' mais um clomin-
tevQ seu can �l meTI'"' go em br Deas nuvens.

R -_. 8;}{; a;d!1:_�e Espo!. t�";�-i �':11i!L�il:as.
P - Se !lu: iu�;se dado 10l'll1il1' o selecionado da Capital�

como o fa"ria? .

H ::_ Lera, 'Waldir- e Cazuza;·'Osni, Valé�io e Jaci' PIá-
-i.do, Betinho, Rorlrigu'es, Oscar e Jacó.

'

�

..

�. Telêfonal' 6.625

Ciclisricc
Flosa, Neto
Rua 24 de :&1aio 906 (Es

treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

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

ri da especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao fumo
de ciclismo.
Possue um grande e va

dado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

!l'unde variedade de fer-
ramentas especializadas
oem como maquinários.
Serviço ele Solda, Forno-

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

[nterior pelo serviço de

ReemQôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficiªl da laVaIta
do Atlântico.
Atendemos

6230.
pelo telefone

tél'l'ea.
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o ESTADO

II
DE PITIGRILLI �

I tos começam a se fazer

BUE OS AIRES (APLA) sentir apenas soterrada a

_ A laranja atravessada I bolsinha: a vítima cai doen

por alfinetes é, pelo. menos I te, perde a �n:T�ia �nfra
na tempo das laranjas, um I quece e no vrgesuno dia en

r,ll1lefi io que todo o mU�ldo I!l'ega sua al�� ao deus das

teíll ao alcance das maos. Illhas Nouka-HIva. Mas, uma
Em outras estações e nas

I
vez que "há ajustes com o

altas esferas da mag-ia, o

I
céo, pode-se chegar também

bperador modela um fan- a uma transação com o Céo

tache de cera que recorda, I da Polinésia e com seus des

aproximadamente, o sujeito ticeiros, a vítima pode des

passivo do maleficio, ap!i- via r a vingança e reconquis
ca-lhe sôbre a testa um ea- tal' a sau de e a vida ainda

1>elo ou uma lasca de unha no décimo- nono dia, atra
da vitima e, na presença do vós da doação de um porco.

cliente ou rodeado por ou- Apenas desenterrada a bol-

tros in ie iados, pronuncia su, cessam os acidentes da

fórmulas magicas e atra- enf rmidade e em poucos
vessa o torax, a cabeça ou dias o paciente fica comple
abdome do boneco, confor-: tamente restabelecido.

me queira atingir seu cora-I Que ocorreu antes? Que
ção, sua razão ou seu fíga-I ocorreu depois? �a primei
jo. ra parte do expeiímento, en-
Assim procedem os ciga- tiou em ação a vontade; na

nOS, '·�sses p!torescos J:oma-I Se�\lll da,. cessou. de, atuar.
des,lfl'edutlvelmente infle- l Nâo se trata, pOIS, 'do bone

xí"cis e a.ntisoclais, que têm I Co de cera nem de resíduos

,")€sistiiLlo às chamas e à
I
fisiológicos, mas o poder do

expulsl1o, às leis e à poli-! cigano ou do feiticeiro.

eia do mun do inteiro, como I Em 1567, Pedro Pompo
se desde SUflS origens, que ,nazzi ... Esta .data pode di

se perdem nnvpen urnbr-a do "minntr o crédito a suas

Egito antigo ou no colorido af'irmações : quatro séculos

alucinante da India anterior Ile retrocesso é muito, mas
a Buda, os acompanhasse .ião se pode esquecer que o

uma invulnerabilidade he- fil'ósofo italiano viu quei
reditária. Estas mulheres na r pela Inquisição, seu

de saias celeste ou rosa, .ratado sobre a Imortalidade

que esvoaçam por aldeias e 'Ia Alma em que sustentava
éaminhos, e seus homens de jue este dogma não é de

pigmentação tenebrosa e nonstrável. P o s i t iv ísta,
linguagem Impenetrável for- )ois: posttivtsta "avant la

mam uma população de se- ettre". E bem: este positi
res intelig·entes, de adis- lista sustenta que "há pes
tas, de sonhadores, rebele- .oas que têm em potência
des ao resto da humanidade, .ôrcas prodigiosas que põem
mas obedientes a suas pró- irn ação por meio da imagi
prias leis. Sua fôrça está ração e do desejo. Tal po
em sua ausencia de asslmi- ler, passando à ação, move
lanção, o segredo de assimí- ) sangue e o espírito, que
cia infinita que possuem e .e evaporando, se expan

que nós ignoramos porque lem e produzem 40S efeitos
não a revelam a nós reside le que temos falado.

em fundir e temperar num A mística inglesa Joan
crisol imuta el a sebedol'ia ,ealle, ieósofa e visionári.a
.:;,n experiência de gerações, ;ontempol"ânea de Cromwell,
Contudo, 11;;0 há segredo lUstenta que o poder mági

tão bem guardado que não ;0 capacità seu possuidor a

se filtre em parte: trans- lominar a renovar a cria

parecem segredos militares ;ão, isto é, o reinó vegetal,
do Pentagono, algum misté- ninel'al e animal, do modo

rio nucleal' do ciclotron de [ue se se unirem muitos no

_
Oak Ridge, nos verdes pra- }xercício . simultâeno da

dos· elo Tennessee, e dos ca- nesma fôrça mágica pode
balísticos quadros negros I'if\m transformar a natureza

dos eruditos. O boneco de ce- �m paraiso.
ra atravesado por alfinete e Desembaraçado, pois, o

já do domínio público. Pos- er1'eno dé todo o instru

so garantir que, em Buenos nental e toda a teatralidade'

Aires, cidade de positivistas ias práticas mágicas, resta
e de realizadores, se realiza t vontade, este instrumento

esta magia em vasta escala. IUmano realmente dinamico

Atenção! ) sobrenatural, dirigido pa-
No estado atual da ci- ,'a_o bem ou para o mal.

encia e pelo pouquissimo 'Olhe intensamente num

dela que sei, não vejo a re- ::lente de cachoro - dizem

lação entre o alfinete que a )s grandes iniciados da In

travessa um tosco homún- lia - e deseje inflexivel

culo de cera e a úlcera duo- nen te que ,se transforme em

denal que abrirá silenciosa- úm diamante e o dente .de

mente a porta, a um câncer �achorro se trans.formará

inoperavel em nosso inimi- '.)m diamante".
go. Não obstante, a qualida- Não se havendo inventa-

de de resultados obtidos é do ainda o dinamometro da.,alarmante. Creio - mas é lOntade, ;é dificil prescre

apenas a minha opinião - ler a d'ose em kilowatt ou

que o boneco de cera não é em H. P .. Mas essa fé, que,

� veiculo, senão um simples �m elevadas potencias, mo

condensador da vontade dos \fe montanhas, pode-se con

operadores. Tapai' o ódio e o desejo de

O pai que maldiz o iilho vingança, capazes 'de fulmi
não necessita do homúnculo, llar uma pessoa ou extexmi
Não o teve o grar�Je Mestre nar uma família. Se são Cer

das Templários quando com tos (e porque não seriam)'
su.as palavras incendiadas os casos citados por Scho

pelas chamas da fogueira penhauer, o ,da sonambula
provocou no 'espaço de pou- de Dresde que, pela fôrça
cos dias a morte do rei Fi- de sua vontade, fez declinar

'lipe, o Belo, e da Sua San- em quatro graus a bússola e

tidade Clemente V. Disso o da outra sonâmbula. Pru
temos a confirmação em dencia Bernard, de Paris,
Krusenstern, viajar dos fins que, em 1851, obrigava uma

do século 1.700j que' nas :1gulha magnética a desviar
ilhas selvagens de Nouka- se alternativamente para a

Hiva viu realizar os sacer- direta ou para esquerda se

dotes daquela estranha reli- guindo os movimentos ce

gião fetichista o _sortilégio su cabeça, por que não ha

chamado "kala", que con- veremos de crer que a von

siste em fazer morrer o ini- tade, que age sôbre uma se

migo em vinte dias. É preci- ta de aço, possa atual' SÔ-
80, simplesmente, procurar bre a massa sanguínea, so
saliva e outras secreções do bre os nervos, sôbre a fôr

organismo da vÍitima desig- ça vital?

nada, misturar tudo com ParHmos -ele um' fato a

certo pó, encerrar a mistu- �orrid'o no Oriente: a con-

ra em uma bolsinha tecida denação à morte de uma ci
de certa meneira e enterrar. gana por ·haver lançado
O segredo está no tecido e uma maldição.

sepultamento. Os efei- E o fato poderia pare-

r.,:.�J,_ como

" �J,,) ·F por "NHA CAR""'O.�', ,,-' ,

CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSOH & JOHN.SON

O verão traz seus pro- os sintomas devem desapa
blernas especiais à jovem Irecer logo que passar o res

-nãaz inha. Maior ,conta!o Ifi:iad�: En�ret�nto, , �á que

-orn outras crianças expoe ; diarréia e sintomática ele

) bebê a doenças con tagio- tantas moléstias, sempre é

sas, como resfriados; bro- mais seguro levar o bebê

.oejas e outras infecções. ao médico logo que possível.
Aran has, mosquitos, pulgas Para evitar as queimadu
J moscas se tornam mais 1':1S solares, tome a máxima

.tivos nesta estação. E, precaução com os banhos

'luanto a queimaduras de de sol do bebê. Comece com

;01, lembre-se, m ínha amiga, temperaturas moderadas

:[ue paredes brancas- vidros (cedo de manhã e ii tardí

la janela e a água ref'le- nha) e exponha cada lado

.em os raios do sol com elo seu corpinho somente du-

nuito maior fôrça do que rante um minuto. Cada dia

JS próprios raios diretos, aumente o tempo um min u

lferecenclo perigo ainda to, mas nunca exceda um

maior. total de 15 minutos. Man-

Os alimentos se estragam tenha o carrinho ou gradea-
'

'om mais facilidade. Os mi- do sempre bem na sombra.

:tóbio·s_ se multiplicam com E J1UnCa se esqueça de man

na ior rapidez. A água es- ter a pele do bebê bem pro
,á sujeita a maior contami-, tegida com um puro óleo

\ação. Tudo isto significa I para crianças, que evitará

um aumento dos distúrbios ressecamentos e irritações.
10 estômago e intestinos.

I
ções.

<}ntretanto, nenhum dêsses! Brotoejas surg'irão rapI

)eriO'os é invencível à mãe
I

damente se o bebê estiver

'1ue �e prepara para enfren- II' muito quente. Vista-o do

tá-los. modo mais fresco possível
Verifique' bem a PAroc_e- I

e nun�a permita que �le
!ên cia do leite. Se voce nao transpIre. Se as brotoJ;Jas
!stiver bem certa - e, na I surgirem. lave seu filhinho
naioria dos casos, é difícil

I
com uma solução de hicar

er uma garantia absoluta: bonato e polvilhe-o com um

- deixe o leite leval1tar' fino e .puro talco para cri-
I

ervura e conserve-o as- anças.
im por três minutos. Ou, Impingem é mais frequen
nelhor ainda, use' leite em I te no verão. Portanto, man
;ó ou condensado. Nunca tenha seu pequerrucho lon
!eixe o 'leite fora da gela-' le de, outras crianças que

..� 1 leÍl'a e se você não pos-
I
tenham qualquer erupção

l?� ,suiI' um �êsses aparelho�, I �utâne.a. ':ôdas .as doenças
.��::! I pl'epal'e somente a qUantI-1 mfantIs sao maIS aptas a

'1:,t�'� I dade
a ser usada no moo, se desenvolverem no calor.

..��;S:M menta. Com a águ� se deve ? m�lhor que se pOd? f�z_er
,,�j;';';;!'fl2!.t ter cuidado também. O me- e evItar que seu filhmho

<.:,t?(::'.��fi; lhor é férver cada gôta a brinque com qualquer pes-
.0l�';:: ser usada na alimentacão do soa que tenha um resfriado

\':J2�T'·:' bebê durante uns 10 �inu- ou apresente outros Slnto-
,;f>:;f:::'" tos. mas suspeitos.

. if('j;�? O bebê terá a tendência de Faça o possível para iso-
f.};,�V .WY desenvolver uma leve diar- lar seu filhinho dos i!l1setos.

.;.�. ����'..
'

..

;1�;; i.(�v.�\ réia no verão. Tal condição, As picadas podem provocar
!;:��.. 'v�'i�"; .

,.,�;,;",,'<t�,;;; se durar mais de dois dias, qualquer COIsa, desde en-

deverá se! levada à aten- venenamento até malária.
çiio do médico. Aos primei- Verifique se o mosquiteiro

11'OS sintomas, entretanto, o está em perfeitas condições.
seguinte tratamento casei- Tela-s de arame nas portas e

1'0 pode ser tentado: dimi- janel�s devem ser emprega
nna a quantidade de carbo- das sempre que possível.
hidratos ( açucar, massas, Use, em tôda a casa, com

'hatatas, arroz, farinha de frequência, um dos vários
milho) e frutas. Umas co- excelentes inseticidas que
lherinhas de chá da India se encontram à venda !lIa

bem fraco e (se o bebê já ti- mercado.
ver seis meses de idade .ou Usando seu bom senso e

mais) um pouco de maçã conhecimentos básicos, você
l'i,lada e deixada no prato poderá transformar o verão
até ficar escura poderão ser n um período agradável e

dados. Resfriados são mui- alegre,. no qual seu filhi
bs vêzes responsáveis por nho pode crescer e desen
esta espécie de diarréia e "olver-se

Maldição
cer monstruoso se esque
cesae que naqueles países,
jue não nomeio nem delimi
0, preferindo assinalá-los
;0111 um gesto vago da mão,
JS conhe imentos e maté
eia esotérica são ilimitados
) inimagináveis para nós os

acidentais. O que para nós I� objeto de adíniração, espe
.áculo de variedades 'ou ex- I
perimento para a Sociedade I
In g lesa de Investigações I
Psi quicas é para o Oriente i
1111 fato comum e

qUotidia-l,no.

\To Tibete, vivem velhos sá-
I

b ios que discorrem, mental- i.nente, sôbre o miticismo e '

1. metafísica através de qui- :
lometros, como nossas mu- i
.heres comentam inteJ-'mi-:
navelmente pelo telefone o

rrgumento de um filme. O
lesdobramentc de um indi- I,
v íduo com o dom de ubíquí- I
lade em dois lugares dis
tantes Simultaniamente (ob-
servado por nós exepicional
mente em algum santo) e a

evitação mencionada na vi
JH de certos místicos, é, na
quelas terras, um fenomen o

Jue não surpreende nrn

ruém. Inicia-se as crianças
cara a vida com exercícios
psíquicos assim como aos

iossos se dão luvas de box.
,) sobrenatural para nós é
para eles smplesmente nor-

11a1. E, para concluir, a mal
dição a cuja influência
ief'asta sorri nosso homem
lo povo porque ignora seu

!.1S0 e potencia, para os paí
les que sabem usá-la é su

perstição.
.Converte-se em delito.

solv-x

P,eço. ,

II onças, os 18,00
32 onças, Cr$ 120,00

Tintas de qualidade ín-:
ferior podem estragar
uma boa caneta. É acon

selhável usar sempre
Parker Quink. Somente
Quink contém solv-x, que
elimina os sedimentos
prejudiciais, previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
o fi uxo da tinta. Seis
lindas cõres.

Representantes exclusivos para todo o Brasil

COSTA, PORTELA & era,

A 'I), Presidente Vargas, 435·8,0 andar - Rio de Janeiro
Santa CCltarlna - Machado a Ua. S A. Comércio e AgênelClI

Ru, SQIJ"nha Marinho, 2 ' Flo,.anõpolJl

O.016.i>

o Sangue
'.'

e a Vida
ELIXIR S14

INOFENSIVO A'Ú ORGANISMO,
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO 1 SIFlLIS I
fome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medíelnais de alto

.
'alor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
'. eomo medicação auxiliar no tratamea
ú II aSifilis e Beumatísmo da melma

origem.

-Eletro-Técnica Indústria
e Comércio S. A.

Cosinheira
Precisa-se somente para

cozinhar. Vila Naval c/2
Rua Rui Barbosa. - Pe

dra Grande.A VISO

Acham-se à ,disposição dos senhores acionistas os

"Iocmnentos a que se refere o art. 99 da lei das sociedad.es I;J r Ações. l J LBt.y
Flotianópolis, 11 de março de 1955.

I(Leonel T. Pereira) - Diretor-Presidente
(Juvenal N. Pereira) _ Diretor-Gerente �_;;;;;_A_U_X_._T_R_A_T_._S_I_F_Il_.I_S

Clube Doze de ngosto
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 REUNIÃO DE CARATER EXPLICA

TIVO, NA SECRETARIA -DO CLUBE, DIA 22, TERÇ4-
FEIRA, ÁS, 17,45.

A DIRETORIA

S E N A·C
ESCOLA LAFAYETTE BELFQRD GARCIA

- Estreito -

MATRIOULA: Acha-se aberta a matrícula
pursas do SENAC.

LOCAL: Grupo Escolar "José Boiteux".
HORARIO: Das 19 às 21 horas.

para os

- _-- �-_;
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6 Florianópolis, 'l'erça-feira, 15 de Março de 1955

PONZONI BRANDAlISE SIA_
Comércio, Indústria e Transportes

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convidam-se os senhores acionistas desta sociedade,
para comparecerem à assembléia geral ordinária, à rea

lizar-se no .dia 23 (vinte três) de Abril de 1955, às 16

(dezesseis) horas, em sua séde social, à rua do Comér

cio, s/ n., nesta cidade, para deliberarem sobre a se

guinte:

Trate das Vias
I Respira tórias
I As Bronquites (Asm4ti.
cas, Crônicas ou Agudas) e

catarros), assim como as

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
gripes, são moléstias que

atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadas

com um medicamento enêr-
ORDELVI DO DIA .

. _ _ gico que combate o mal evi-
10 - Discussão e aprovaçao do balanço geral, de-

t d I'
- �

_
an o comp icaçoes graves.

monstraçao da conta de lucros e perdas e outras contas, P h
.

id d
I
,.

1 D' t
.

d C 'Ih F' I t d
rocure ore o seu Vl 1'0 e

re atono (a Ire orra e parecer . o onse o 'Isca, u o! "SATOSIN"
,

b f-
relativo ao exercício comercial de 1954.

nas oas ar

macias.
_

20 - Eleição da Diretoria para reger os destinos da

sociedade, no triênio de . .1955, 1956 e 1957.
30 - Eleição dos membros efetivos do Conselho F'is

ca I e seus suplentes, para o atual exerci cio comercial.
40 - Fixar a remuneração da Diretoria e dos mem

bros efetivos do Conselho Fiscal, para o atual exercicio
comercial.

50 - Outros assuntos de interesse social.
AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

séde social desta .sociedaôe, à rua do Comércio, s/n., os

documentos mencionados no art. 99, do Decreto-Lei n?

2.G27, de 26 de Setembro de .1940.
VIdeira, 9 de. Março de 1955

Saul Brandalíse - 'Diretor

•

Casa
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos; Gazolina, 01eo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas 'Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca

DjscosvVent.iladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PROPRIETARIO: OTOl\1AR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

l� Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

irl �!,"; 'Catal'ina - Brasil
1,1' w. YENDAA'VISTA E A LONGO PRAZO

'L�

ACI-TE
Agência

de

Pu blicidade

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

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO.,
/

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES El\1 CARROS PRóPRIOS

FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANóPOLIS
EscrItório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n. 135
Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

.-0-

FILIAL: CURITIBA

Visconde do RIo Branco

(932/36)

. Telefone 1230

Endereço Telegrátic�
Bantídra e Transpolis

-o-

Avenida do 'Estado 1666/76
\

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital - SP.

-Endereço Telegráfico:
.

Sandrade e Transpolls
-0-

(Agência no IUo' de JaneIro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

--��--�--------------------------------�------------------.--

.... P_tal. Ô
1'1....6,.118
lu.. Qdadu

Vende-se
Vende-se, uma ótima casa

construção nova, com dois

pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe- Schmídt n. 36.

expectoran te,

DURMA BEM! .•.
Acorde Sorrindo ! '.'

INICIADA A GRANDE E TRADICIONAL
VENDA DE COLCHÕES DE MÓLAS

DIVINO

Só não dorme bem ...
quem não quizerl .

c O M P R E:

Durante o mês de março, com a

insignificante entrada de Cr$ 50,00 e
.

mais 10 nrestacões mensais:

1 colchão de mólas D I V I N O
2 travesseiros de molas D I V I N O
1 tapete de sala

"A MODELAR"
o magazin mais barateiro e melhor

sortido do ESTADO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade: ,.p-
100 a 1.000 litros-

Fabricados no. tipos
/ horiil:ontoJ ft vertiç_ol•

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controlj! automático de temperatura pot U.R,'iIOSTATO.

que proporciona grande ECON.OMJA.

Vt:fIko �GAMNT. O QUE fABRICA
"1

"- ----

. ��
.

:.--../- .---'"'"--------,/
.......,�,.0;110�.... ,

CASA

Com êste vele.. '(J.S.
ó.bl"i ..â. ..mó. c"nt� que

,;I���_••�
lhe I'ende� jul'O com·

"L penst.dol' e
E��������.jj§ levd.Y''& por'" sua, residên-

I
cie, um lindo e útil preSEnte:

um BCL/Srt/MO eOFREde ;4ÇO eROMADO,
. APt"OCOr'! hOje o NOVO Vende-se em exelente 10-

NCO. GRICOLA c. l, medindo 42x80. Otimo
para veraneio. Tratar a rua1«,-04 v'T/IO-, 16

..... FLORIANÓPOLIS _ SANTA CATARII'j!\ ;:.::HO�. Felipe Schmidt n. 36 com o

sr. Abelardo Andrade.

-

. Restrlou-se 1

"E' k"
O "Satosin" é excelente

ure a
para combater as �onse.
quêncías dos resfriados r

irritações dos bronquíos,
tosses, catarros, Peça ao seu

farmacêutico "Satosin ', in

dicado, nas traqueobrcn
quites e suas manírestà

ções. Sedativo da tosse ,e

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4,.
_IMERSÃO �

Capacidade 30 LITROS

• Construído inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rár.ido.

• Játo abundante na ternpe
.

ratura desejeda. '

o MISTURADOR DAKO, de. regu
lagem imtantanea. permite a

maior escala de gradl,laçôes de

TEMPERATURÂ.

i

)'.

.

" /'
"-----_ __::.::__./

Terreno em

Barreiros

ALUGA-SE o sobrado da
rua João Pinto 19.

'

Vêr e tratar na parte
terrea.

(IILVII."')
"ANDE TONIOO

o I:STAl){}

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 horas
Clifton Webb - Ginger

Rogers - Jeffrey Hunter
- em:

O G1l:NIO NA TELEVISÃO
No Programa:
Fa tos em Revista. Nac.

Preços: 10,bo - 5,00
Censura Livre.

rg ••1
As 5 - 8 horas.
Sessão das Moças

Os Irmãos Ritz -- Fran
;is LangIo rd em:

A OCASIÃO FAZ O
LADRÃO

No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

Preços : 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre.

As 8 horas.

Tony Curtis

Murphy -- Frank
Mary

Lewjoy
em:

CABEÇA DE PRAIA
(Techicolor)

No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As 8,15 horas.
Sessão das Moças

Os Irmãos Ritz - Fran
eis Langford - em:

A OCASIÃO FAZ O
LADRÃO

No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura até 14 anos.

�

As 8 horas.'
Dennis Morgan - Rita

Moreno em:

RINCÃO DAS
TORMENTAS

No programa:
Bandeirantes Na Tela. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50
Imp. até 14 anos.

As 8 horas,
Sessão das Moças

Elli Parvo - Antonio
Vilar - em:

SANTA DESHONRA
No programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 1,00 2,00 3,50.
Censura até 14 anos.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

EDITAL
.. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Emprega
dos em Transportes e Cargas, Delegacia em Santa Cata

rina, pela Comissão Local de Eleições, na forma do arti

go 12 das Instruções pelo Departamento Nacional de Pre

vidência Social, em obediência ao art. 30 da Lei N. 2.155,
de 2: de janeiro de 1954, CONVOCA os Senhores Delega
dos-Eleitores - Representantes dos Sindicatos de cate

goria Profissional de empregados, a comparecerem ás

(nove) horas do dia 30 (trinta) de março corrente, a

séde desta Delegacia Regional, sita á Praça Pereira de
Oliveira, Edificio Ipase 30 andar, sala da Divisão de

Aplicações e Reservas ,nesta Capital, para a eleição em

Assembléia de Delegados-Eleitores, dos Membros Efeti
vos e Suplentes do Conselho Fiscal do Instituto, da res

pectiva categoria.
.No caso de não ser alcançado o "quorum" previsto

nó parágrafo único do art. 21 das citadas Instruções, is
to é, a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos De
legados presentes, independentemente de ngva convoca

ção.

Florianópolis, 4 de março de 1955.
AnIL REBELO - Delegado Regional

RODOLFO F. PINTO DA LUZ - Preso da com.
.

,Local de
_ FlJei,çõej!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 15 de Março de 1955
--���------------------

Rua 24 de Maio 906 (Es
treito)
A Cicltstica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

"'GRÀNDE FA:çIUCA DE FIAÇÃO E TECELAGEM público, que conta atual-
DE ALGODÁO mente com uma equipe de

Venda do acervo da Companhia Industrial Santo Amaro 14 mecânicos especializados
_ JVl!lgé OU) de propriedade do Banco do Brasil S. A.I em: reformas e consêrtos

Acham-se .a venda tôdas as instalações da Cia, In- ; de bicicletas de passeio, cor
dus í.tiul SAnto Amaro, instalada na cidaàe de Magé, Es- tidas (meia corrida, cor

tsdo elo Rio de Janeiro, contendo grandes áreas de terras rida especial Triciclos, tíco- .

numerosos edifícios, equipnmentos, móveis, máquinas: ticos, carrinhos berços en

etc., em excelente estado de conservação. fim tudo referente ao ramo

Os interessados poderão visitá-la durante a semana de ciclismo.

(de 2U• 6U• renra) das 9 às 16 horas. Possue um grande e va-

As propostas deverão ser entregues ou remetidas ao ria.do estoque de peças des

Banco do Brasil S. A., Gerência de Créditos em Liquida- de uma simples borracha

ção da CREAI, l'UR elo Rosario na. 1, 120• andar, com o para rodas de triciclos 'atê

prazo de 60, dias a contar da data dêste aviso. as bicicletas de corridas es-

Rio de Janeiro, 10 de março de 1955. peciais.
Manoel- Albuquerque Cordovil Seus mecânicos atendem

Gerente Com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

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

Vu lcan lzação, Mecânica,
pintura Ralações e breve:
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
Reembôlso.
A Clclistlca/Ttosa Neto à

-

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.

Banco �o BraSil S. AI
CARTEIRA DE CRÉDITO AGRíCOLA E INDUSTRIAL

GERÊNCIA DE CRr�DITOS EM LIQUIDAÇÃO
ÁVISO N° 1

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, 01eo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radio las, 'Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores .para Bicicletas, 'foca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrtco em Geral, Instalações Luz e Força

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

Pl-�OPRIETÁRJO: OTOMAR GJWRGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estádo de' Santa
Catarina - Brasil

VENDA A· VISTA E A LONGO PRAZO

,TeM
". .

.
: .

Com ê$�e valo.. V.S.
a.br'lo'à. uma eontó. que
lhe ..ende ..i jut'ó com,

III pens&iol'
! e

-

§�Ii5���ê��.lIlê- levol".!. p<l.l'� sue. res:din-
aio um lindo e útil presente;

um BELíSSIMO eOFREde AÇO CROMADO.

...
-

-. APV'OCUI"! hOje d NOVO

I
NCO .' GRICOL.A ..

l2uã Vúl,kW,Qo 16
iJI'<a!!I--- FL.ORIANÓPOl.IS =U SA�TA CATA"l1'i1ll! __ .� ••

Cr$100.00

fomento Agricla
/

CONVOCAÇÃO DE IJAVRADORES INTERESSADOS NA

AQUISIÇAO DE MAQUINAS AGRíCOIJAS

1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. oardoso da Veiga,
Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarlna,
levo ao conhecimento dos Srs. Lavradores, que, no período
ele 10 de março a 31 de abril elo ano corrente, achar-se-ão

abertas, na Séele da Secção ele Fomento Agrícola, à rua Vis

conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as inscrições para

aquisição de máquínas agrícolas, conforme específ'ícação
abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen

to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.000,00.

Ciclísticc
Rosa Neto

o Centro de Irradiação
Mental "Amor eLuz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se-

I gundas feiras, às 20,30 à ma
Colhedeiras :'All-Crop" modo 66_ O

C II.

'11 d n h ?- ouse ieiro Mafra, 33 = 2°
Cclhedeíras de mI 10 e uma lU a -

FORD:
andar. ';'t·

C b· d 1 t f t i ENTRADA FRANCA
0111 ma a com p a a orrna para ensacamen o .

INTERNATIONAL:
Ceifu-trllhadeira modo "64" . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Os interessados, além da apresentação do cartão de

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

máquina pretendida.
3. Os pedidos de inscrição serão atendidos sob rigorosa

observância da ordem cronológica estabelecida.

.
"L A quota acima se destina, excluslvamente, à lavra

dores de Santa Catarina..

5. Esclareço aos 81'S. Lavradores interessados, tratar
se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco

nômico, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante

ríormente feitas na Inspetoria elo Serviço de Expansáo do

Trigo ou mesmo nesta Secção de Fomento Agrícola.
. Secção ele Fomento Agrícola em Flortanópolís, SC., 9

de março ele 1955.

Walmyr M. Lemos - Encarregado do Expediente.
Autorizo a_. publicação.

ESPECIFICAÇ1\o DAS MAQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

.RETIFICAÇÃO
DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao conhecimento

dos interessados, que o material "Alllis Chalrnrs", cons

tante do edital acima publicado, fica eliminado da reven

da, por esgotamento de seu' estoque.
Florinópolis, 11 de março de 1955.

Walmyr M. Lemos - Encaregado do Expediente.
VISTO

Affonso M. Cardoso da Veiga - Chefe da S.F.A.

Atendemos
6230.

pelo telefone

a c I T E
Agência

.de

Publicidade
..............
I'ledaa6...ua
"'ta�

-

"Veifde-sé, utna ótima casa:

construção nova, com dois

pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

S.E.N.A.C.

"�
..

r

.

!

(;�'
.ry

. I( \

DEPARTAMENTO REGWNAL-EM SANTA CATARINA
-

EDITAL DE MATRíCULA
NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA

A Administração Regional do SENAC,_comunica aos

sen hores comerciantes e demais interessados, que o Cur
so ele Admissão à Escola de Comércio (CAD) funcionará
em horário noturno e a matrícula para o mesmo será fei
ta na própria Escola, diàriamente, até o dia 20 do correu

te mês.

CONDIÇÕES DE MATRíCULA: - Ter o candidato
a idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo.

LOCAL DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d'O'liveira - Rua Tiradentes, n? 17, sobrado - Das 18
às 20 horas.

FIOl·Íanópolis, 10 de março de 1955
Roberto-Lacerda

Diretor Geral lntedJ!O,
----"""""'--------".�...........""-.,-=......��-�------_

..

_.;;;•.�:.._.. -

ES'l'UDE POR CORRESPONDENCIA
GINASIO EM 1.0U 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" -.Dlretor: Prof. Antonio
nono.

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

CLUBf� DOZE Df AGOSTO
.

PROGRAMA DO MES DE MARÇO
SÁBADO. Dia 12, - Às 20 horas. Palestra ilustrada

pro�erida pelo general Vieira da Rosa, sõbre a nova séde
SOCIal do Clube Doze. .

Ficam conviãados os srs. As-sociados para esta in
teressante reunião.

DIA 19 - SÁBADO - PRIMEIVtA EXPOSIÇÃO DE
DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS
COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

'r

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

'

DIA' 27 - DOMINGO, - EXCURSÃO MARITIMA
C-OlVI VISITAÇÃO AS ILHAS DA BAIA NORTE.

'

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE CI
NEMA, COJVf FILMES SELECIONADOS' Á'S 1945
HORAS.

• ,

Expresso Rorianópotis Lida.
Transporte 'de cargas em _geral entre

flORIANOPQlIS, CURITIBA E SÃO -PAULO.
COM VIAGENS nmrrrAS E PERMANEN'l'ES EM CARROS PROP�IOS

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

Hua Conselheiro Mafra n. 135
Fones: 2534 _,.. 2.535
Caixa Postal, 4:�5
End. Telegráfico:

-

sandrade e Tl'anspolis
-0-

FILIAL:· CURl'rIBA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado.1666/76

Télefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráf!ü'J
Bantídra e Transpolls

-0-

São Paulo'..;..... Capital - SP.

Endereço 'felegráfit:o:
Bandrade e 'I'ranspolís

-0-

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a �mprêsa de '['ranSllOrtes Minas Gerais S/A.)

---- --_.- .. ---------- -- .. _------.

MAGROS E F'RACOS
VANADIOL

_
E índícado nos casos de fraque

fia, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Llcl�
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nías. Vanadíol é indicado para no,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes mé,
dícos e está tíeencíado pela Bauãe Publica!

Distribuidor

C. RAM:'OS SIA
Comercio - Transport&s
Rua João Pinto, 9 Fpoli"

São José
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCER'l'__OS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

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

Ponta do Leal, no ESTRF;ITO.

Móveis
Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento dê. luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceira, um guarda vestido e casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.
'I'elefonar 6.625

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DE JOINVILE: Inaugurada a adutora de Piraí, assinalando
.

a passagem do 104- aniversário de tundação
.eeGl�OQso••G(J.e.s.GOQOO••••••••••�.��....... JOINVILLE celebrou, quar- .iunca lhe Ialtaram. A se- I já de há muito estivesse am- anseios da população e con- consumidas no estado em

Nolas & Comenlarlos ta-feira última, seu 104° aní- guír teceu comentaríos emlbientado com_ele, ressaltan- vidou então o prefeito Rolf que sáem das fontes, por seu
-

.

versárío. de fundaçã�, assí- to�'no do custo das ob�a.s, d�- do os serviç�s .

do solda�ol' Colin a descerrar a placa co-. estado de absoluta
I

pureza
nalando-se a passagem da zendo que seu preço roí ínteí- pertencente a rírma Irmãos memorativa elo aeontecímen- foi, por me lida ele scgur.m-

INSTRUCA-O PS· ICOPATOllGIA E
data com um ato da maior rumente s�tisf�tório, pois se Strauhs, que em. cer::a de .. to, mandada ali colocar pela ca, _construidO o aparelha-

,
. significação, qual seja, a a construção tivesse ele ser 2.400 soldas de junçocs dos companhia construtora. Este mento de filtragem, q.ie po-

,

ST T'STIC
inauguração da adutora do iniciada hoje iria custar ao tubos efetuadas, nenhuma ato foi seguido de intensa derá ser ampliado, de acórdo

E _ A I. A rio Pirai, que passou a abas- erário municipal pelo menos siqu�r apresentou o menor salva ele palmas dos presen- com as necessidades do con
tecer a população com água o dobro do que cust?u. Con- defeito. Descrevendo a obra teso A placa aludida "'tontém sumo. A agua, uma vez ·til·
em abundância. As cerimô- tinuando, fez sentir aos pre- executada, revelou que a tu -- os seguintes dizeres: "Abas - brada, não mais tem cont9.C
nias. inaugurais tiveram iní- sentes a satisfação de haver bulaçâo da nova adutora pos- tecimento de água ele Join- to com o ar, desde ..ue se
cio com a visita elas autort- sido a obra realizada com sui 45 centímetros de diâ- ville - Adutora elo rio Pírai gue pela adutora proprta
.lades locais, grande número recursos e produtos inteira- metro, com uma capacídade - Iniciada em 1·-4-53·_ .nente dita até a c;;i:a(;:ü:,. (11s·
ele representantes das elas- mente nacionais, enumeran- de fornecimento de 220 litros Inaugurada em 9-3-55. tríbuídora, numa cxtcns.io
ses produtoras, pessoas da do-os: tubos de aço rornccl- de água por segundo, frisan- Prefeito Municipal ROLF oxata ele 16.200 metros.
�ociedade, representantes ela elos pela Cia. ARMCO e pela do que com essa capacidade COLIN". f\ INAUGURAÕliO OFICIAL
imprensa e considerável mas- Usina de Volta Reelonda, lãs pode fornecer em cada se- Após a visita ás obras do
"a popular à estação ele cap- de vidro para os demais tu- gundo agua suficiente para o VISITA A'S OBRAS Pirai, foram o� presentes
tação de água, na confluên- bos e registos pela indústria consumo de uma pessôa, su- A convite do sr. Prefeito convídados a se dirigirem ao
da dos rios Pirai e Píraísí- braelleiru, senclo de destacar pondo-se que esse consumo .s presentes iniciaram e�... reservatório de distribuieáo
nho, à distância de 16 qui- a contribuição de Santa Ca- seja na base de 220 litros por seguida uma visita ás obras, da água, localizado no l�(lo
.ômetros da cidade.

tarína, que colaborou enor- dia, o que equivaleria a um em primeiro lagar ás de cap- da rua 15 de Novembro. Ao
DETALHES DA GRANDE memente, tendo sido príncí- dos mais nltos coeficientes tacão e represamento" colo- chegarem aí, foram os COl1-

OBRA pais fornecedores de mate- "per capíta" que se conhece. cadas em ponto magnífico e vidados informados de que
Naquele local usou da pa- riais e serviços a Usina Me- Continuando na mesma 01'- .que jzimpreendem um exteri- havia ocorrido um acidento

lavra o dr. Paulo Müller talurgíca de Joinville, a fir- clem de idéias, disse que .,
so reservatório que, logo a- na tubulação, ínrormacão n'--do D:1J.XO ren-
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Aguiar, engenheiro e ire ·01' ma Irmãos Strauhs' Ltda. nova adutora é suficiente pa-
lXO a conr uencia os nos tificada pelo dr. Paulo A·-

Ja companhia construtora da conceituada oficina mecaní- ra fornecer agua abundante Piraí, e Piraisinho, armaze guiar, que entretanto adta: l
adutora, que iniciou seu brí- ca desta cidade e a ola. Alt- á uma cidade de 85.000 hal»-

na o precioso liquido, notsn- tou ter sido o acidente ,la
hante improviso agrade- mann de Blumenau. Fez en- tantes e que, por essa mes-

do-se que é grande a quan- )equena monta, já tendo si
cendo ao Prefeito RoIf Co- tão o dr. Aguir um histórico ma razão, Joinvtlle, dentro tidade de agua inaproveita- .ío reparado, pelo que H.lP.iS
lin por haver-lhe confiado a do desenvolvimento elos tra- dos proxírnos 50 anos, não da, por não haver necessída- uma vez elogiou a prestesa
execução e admínistraçãodas balhos, louvando a mão ele terá necessidade de ampliar

de de sua utilização. Desta do operário joinvilense. O
obras, aos industriais, ao obra do operariado joinví- os seus servicos de abasteci- estação a agua é conduzida. acidente, que se tinha verí
operariado e ao povo de

JO-Ilense, que com sua capací- mentes d'água. Encerrando� por tubos, aos filtros, do tipo ficado em uma das 2.400 sol
rnvíle pelas manifestações ele dade de adaptação admirável fez votos para que o empre-

hoje conhecidos como Satur- das, realmente· havia sido da
apreço e solidariedade que executou os serviços como se endimento corresponda ao"

nino de Brito, em concreto menor importância, tanto

···N·······a
..·..

···Ãs
.....

s····e·····m········b······I·e··;··1-·a
...····

;i;f���:;��;:�Ei,:ii:::;: ��:;: i�gO:A:���:?���
tremidade oposta, já inteira- oficial da adutora, tendo .)

meryte limpa e em perfeitas prefeito Rolf Colin aberto o
condições para o consumo da registro, fazendo com que o
população. Segundo declara- liquido afluisse a rêde dístrl
ções do dr. Paulo Aguiar, não buidora, pronunciando nessa

obstant.e a� águas captarias
I
ócasião um rapido discurso .

dos dOlS nos poderem ser (D'A Noticia)
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alunos (matrícula efetiva), com a aproo.

vação apenas de 53%. Isso, multíplíca.,
do

.

pelos 160 estabclecimentos seme

lhantes, espalhados pelo território cata

rinense, representa considerável perda
de numerárto que póde ser evitada, ata
cando-se, enei-gícamente a maior causa

dimento que lhe dá origem".
Se esta é a maneira de o sr. Irineu obter as suas esta-

tísticas, então é ele mandar que limpe as mãos à parede!
S. Excia. veio a sabrl' que, nos Grupos da Capítal, de

1.804 alunos de matrícula efetiva, apenas 53% foram apro
vados. É, ele veras, alarmante... Longe, entretanto', de
mandar veríticar nos demais Grupos Escolares do Estado,
se tão baixa percentagem de. aproveitamento também foi
assinalada, não. Chama o Secretário, pede a máquina de

calcular, aperta os botões, dá duas ou três chamadtnhas na

manivela - e fica assustado porque as reprovações daqui,
multiplicadas por 160, são realmente assustadoras!

Como matemática é elementar, muito elementar, mes
mo'... C0l110 estatística não possue qualificativo!

Por esta curiosa arímetíca e por esta simplíssima esta
tística, se o ilustre Governador encontrasse, um dia, numa

.
sala de aulas de qualquer dos alias, um aluno corcunda, ao O primeiro orador da 'ses-l que, antes de assumir o car-

Iado elos seus colegas, tiraria, imediatamente a conclusão são de ontem foi o deputada go de Prefeito de Lajes fize

ele que em Santa Catarina, no referido ano do curso, havia José Spindola Bittencourt ra a declaração dos seus

nada menos de 160 corcundinhãs, número, sem dúvida ele- que, em brilhantes e ccimovi- bens. Podiam os--seus adver-
. vado para o caso... das palavras rememorou a sários agora fazer o confron-

Vamos adeante. vida do grande cientlsta Ale- to que quisessem. Essas suas

"As reprovações na la. série primária têm por cau- xander Flemil1g, descobridor palavras iniciais foram rece

sa, entre outras, a má alimentação, a falta de coope- da penicilina, há poucos dias· bidas com aplausos no plená
ração dos pais, doenças, e ausência de desenvolvimen- falecido em Londres. A As- rio.

to de certos órgãos necessários à aprendizagem da lei- sembléia, por proposta do O líder Laerte Vieira, em

tura e da escrita". orador, prestou homenagem aparte, quís desviar a acusa

Depois clêste tl'echinho, o nosso ilustre mensagista e de respeito e de gratidão à ção que acaba de ser pulve-
planificador e estende em consIderações de psico-patolo- memória do ilustre benfeitor r_izada, alegando que ela era

gia infantil que não valem a pena transcrever, porque se da humanidade. no sentido de favorecer a

encontram em qUf)tlquer livxo de divulgação popular e -até Em seguida o deputado caixinha do P. S. D ..

·nas "Seleções". .

Antônio Almeida proferiu pa- Também essa insinuação
Afirma, entretanto, o sr. Governador, que avulta a úl- lavras de elogio à memória recebeu repulsa imediata. O

tima das causas apont._adas, isto é, a "a,usência de desen- do venCÍ'ando patriCia José deputado Régis mostrou ql1e
volvimento de certos órgãos necessários à aprendizagem da Francisco Glavan, ontem fa·· se nos meses de novem_bro e

leitura e da escrita".
,

lecido nesta Capital. dezembro houve maiores pa-

Ora, para se fazer tal afirmação, certamente, um in- O terceiro orador foi o sr. I gamentos
na Prefeitura, é

c;uérito deveria ter sido feito por um especialista, por um deputado Alfredo Cherem,. que esta somente nesses'me

psico-patologista. E, não me consta que tal inquérito, que que em primoroso discurso, ses recebera as cotas a que

observações neste sentido tivessem sido feitas aqui em San- tratou dos fatos políticos e tinha diteito. Essas cotas, já
ta Catarina por quem quer que fôsse. Demais a mais, um ela sua eleição para a presi- foi provado, eram pagas até

espeCialista não escreveria "certos órgãos". Diria qual ou dência da AssemlJléia, com a por adiantamento aos muni··

quais deles estaria ou estariam causando o mal. A hipó- renúncia logo efetivada. Em
I

cípios de prefeitos udenistas,
fise, a tireóide, ou outra glândula qualquer. Por aí se vê que nosso próxima edição publi - enquanto que os de governa-
-a literatice científicá é puramente do tipo Seleções, e nada Cal'emos na íntegra esse bri- dor pessedista sofriam tôdas

mais. lhante discurso, fartamente as dificuldades e protelações
Alt1l1 de tudo, sempre houve crianças que nio apre- aplaudido. para recebê-las. .1 .-

sentam tal desenvolvil11e�lto. Mas nunca· atingiram, graças O sr. Olice Caldas, a seguir, A propósito do dinheiro J éF·'a Deus, a 4i'ró cio toial dos alunos. Seria uma calamidaele tratou do traçado rodoviário para a caixinha elo PSD., in·- OS ra9CISCO
se tal acontecesse! Quarenta e sete por cento de retarda- entre Tubarão e Laguna, formou que o que houve, sá- 111elos por deficiência glandular seria Un,1 "Deus nos acuda"! passando por Madre. Come; bidamente, foi o seguinte: o, U avao

Má alimentação, falta de cooperaçã.o dos pais, doen- sempre objetivà, o represen-· des. Mário Carrilho doava ao I Em sua residência, nesta

ças _ isto houve antigamente mais do que hoje, quando tante tral1alhista, assiduo à Partido os honorários a que Capiial, falceeu ontem o nos

não havia uma compreensão melhor elo assunto, quando os tribuna, foi ouvido com ge- fazia jús pela cobrança da! so venerando patrício, sr . .lo··

pais não se importavam de mandar ou não instruir os fi- ral interesse. dívi�a ati;a do mu.�icíP.io, I sé Franci&co Glavan, antigo
lhos e quandO não havia a medicina U0 alcance de cada O orado I' seguinte foi o sr. podm faze-lo que o dmhelro

I'
elemento do alto comércÍu

um. E nunca o indice de promoções foi tão baixo como o deputado Osní Régis, ex-pre- era seu e ganho honesta e le- local.

que agora se assinala. Bnsta recorrer às estatísticas (elr feito d·e Lajes, que deu res- galmente. Vivelfdo no Estado, desde

verdade ... ) ! posta cabal e enérgica a al- A propósito de dinheiro moço, o extinto participou a-

Assim, S. Excia. deveria pesquisar as causas oessa ano- guns tópicos, ofensivos à sua para caixinhas o líder Esti-
I
iivamente das lutas políticas

malia em outro setor. E, se me permite um palpite, vá às honra, de um pronl!nciamen- valet Pires lembrou que dois e da viela social, logrando si

professsoras semi-analfabetas nomeadas pelo seu govêrno, to do vereador udenista Ag- auxiliares de confiança do tuaçáo de singular projeção
por injunções meramente políticas, para satisfazer a pe- nelo Arru.dã, na Câmara ele sr. Irineu Bornhausen, tam- no comércio.

elidas de Diretórios e exigências d� cabos eleitorais. Chegará Lajes. Começou aleganclo que bém membros diretores da O sepultamento dos seus

S. Excia. à conclusão ele que os órgãos necessádos para ü esse discurso já fôra pulve- UDN., havi.am exigido, em restos mortais, realizado on

aprendizado da leitura e da escrita não faltam na c!1.chola l'izado em Lajes e que não circular amplamente divul- tem, às 17 horas, pelo enol'

das creanças mas nas de muitas professoras nom adas sem I seria trazido para a Assel1l- gada, que os funcionários no- me acompanhamento e pelas
o menor eX�l'ne, que não sabem ler nem escrever, QU::1. 1to

bléia se não houvesse sido meados pelo atual situacio- representações, constituiu

mais ensinar! publicado por um jornal da nismo descontassem 2%- dos consagradora e justa home-

Como é que não revelarão as pobres cre:lnças esta de- Capital.
\

.

vencimentos para a caixi·- nag'em à sua memória e si�

sambiênç!a entre a casa e a escola, se nesta não encontram Declarou que as acusações nha udenista. nal da consternação da n09-

quem seja capaz de interessá-las no aprendizado? que lhe fazia aquele vereador Explicou o deputado Ré- sa cidade.

S. Excia. pretende com tais argumentos justificar a
cediam à uma prova que, ao gis, 'Como resposta a apartes A família enlutada, as ex-

criação de Jardins de I�fância. Crie-os, crie-os muitos e que lhe parecia muitos dos· do deputado Laerte Vieira, a pressões do nosso lll'ofundo
muitos, mas nos poupe as tolices de semelhan,te justifica- auxiliares udenistas do atual absoluta lisura de tôelas as I pesar.ção. Êles se justificam por si mesmos. Não pl'eclsam de pa- govêrnó não podiam fazer: é suas atitudes, lisma essa que .
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lavrório m�tificado�
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S�.�O�c'�I·e·.�d�8�d�e�C�a�r�n�a�v�a�l�e�s�c�a�(�(T�e�ne�n�le�s�do�D�I!a�b�o�)�)Mas, se quiser, sinceramente, o sr. Governador, obter ..

êxito na sua. óbra e melhorar o aproveitamento escolar,
passe uma solução de ROda no Departamento e livre a In8- P d O·· t

·
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trução Pública da politicagem, nomeie professoras primá- �sse.a nova Ire orla-a mo�o· e 00 ra erolzacao
rias capazes, não se deixe influenciar pela coronelada 1'0- Sabado, dla 12 do corren- Domingo, no galpão dos
ceira que deseja apenas um 'encôsto para a filha ou para te, nos salões do Clube 15,de congratulou-se com aquela "Tenentes" a Rua Felipe
a afilhada e pouco se está importando com os. órgãos da Outubro, gentilmente cedido reunião e disse dos propósi- Schmidt, :;'0 meio dia, reali
escrita e ela leitura. por sua digna diretoria, rea- tos de novas vitórias para a zou-se um suculento almoço

Ai terá resultados magnífiCOS, que aplaudiremos sem lizou·-se o ato de posse ela no- gloriosa agremiação Cal'na- {Macarronada à Italiana)
constrangimento. va diretol'ia da S. C. Tenen- valesca. � preparado com muita habili-

E, para completar o seu próprio aprendizado sôbre es- tes do Diabo. Fizeram uso da palavra, o dade pelo "entendido" Vicen-
tatística, se não julg'ar S. Excia. que estamos aconselhando Ao ato, além de crescid') Representante do sr. Gover- te Digiácomo e pelo "mestre
demais, mande chamar alí no Departamento que fica nos número de associados, com- n�,dol', o sr. Manuel Feneira cuca" Antônio Luiz (o bom
fundos da garage do Palácio a menos atarefada das extra- pareceram Representantes do ele Melo, representante do sr. Vitrola).
numerária�.e peça .que o instrua sôbre os princípios básicos. sr. Governador do ::"�sbLlo, do Prefeito Municipal, sr. An-tô- Na maior cordialidade,
da Estatística, que não são assim tão fáceis como parecem, S1'. Prefeito Munic;pal, e cli- n.:o Lu!z, sr. Eurico I-Iosterno cO!llratcrnizando-se Direto
nem se resumem em multiplicar as coisas por 160 ... E en- versos representantes das 'E- e ci sr. Domingos Fernandes ria e associados, amigos e co

tão compreenderá aquela história elo corcundjnha... missoras c· J:;1'�1als da C:1]11- ,c\'; Atluino, que em nome de laborrtdol'es, Imprensa e Au-
tal. I !�:)��a fô:h::1, fez entrega de toriei:: de.; encerrou-se a festa

'- . No impedimento elo Pre- uma Taça a SOCiedade e de dos Tenente::: com a promessa

P':_..�. sidente, presidiu os tl'aba- um:1 medalha ao sr. David de que a A�'l'al1cada para a

_..---�_ _

__
lhos o Cte. Arê Maneback, o Gevaerd, premias c011quista- Vitória em 56, será a maior GUILHERME I A

__",�q,,,,,ual.sª-!!dando QS :gr,:�êJ'!teg;, dos
�_ -ntün.o.,Carnaval. . ,de. todo os tempos. I__......�-�--� - .. .. , J
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Eu não posso reprimir ·a satisfação que
sinto em transcrever, da Mensagem sôbre o

Plano de Obras e Equipamentos, enviada pe
lo sr. Governaelor do Estado à Assembléia

Legislativa, certos pedacinhos áureos, que
estão a pedir a SantA. Luzia de 5 Olhos para
as mãos de Sua Excelência.

Lá vai um:

"Em 1954, os dez Grupos Escolares
estaduais apresentaram, ao final do

ano, na primeira série, o total de 1.804

o -povo lageano reconheceu e

proclamou dando-lhe consa

gradora votação no pleito de
3 de outubro.
Os debates se acaloraram:

deles participando os depu ..

tados Estivalet Pires, Laerte

Vieira, Orlando Bertoli, Ivo

Silveira e outros:
Também vivamente apar

teado o \iàer da UDN esteve
na tribuna, tentando defen-
der o seu correligionário la
geano. O seu discurso, entre
tanto, pecou pelo estilo: mui
-to grito e pouco argumento.
Daí porque S. Exa. acabou

por negal" apartes, confes
sando a precariedade da sua

'1rgumentação.
O eleputado RégiS tentou

voltar a tribuna, mas o dep.
Clodorico Moreira levantou

questão de ordem, que impe
de ocupe o meSmO otador
duas vezes a tribuna, para I
explicações pessoais. I

O deputado Régis está ins
crito para a sessão ele hoje.

Florianópolis, Terça-feira, 15 de Março de 1955

FRECH.ANDO�
Tão logo, lá no Oeste, foi conhecida a candidatu-·

ra do dr. Pelágio Pal'igot de Sousa à Assembléia, pelo
P.S.P., os udenistas de Videira e Tangará se reuniram
e resolveram lançar violenta camnanha contra esse
meu nobre e ilustre amigo. A re��riião udenista foi
longa e acalorada e dela sail'am, aprovadas por unâ
nimidade, as seguintes normas ele combati' ao can
didato:

1 ° Acusá-lo de comunista;
2° - Acusá-lo de maço�;
3° - Acusá-lo çIe espírita.

E se assim decidiu a U.D.N., melhor fez. A camp:;)
nha foi tremenda e só teve treguas quando por lá che
garam as notícias que o ilustre médico ia ser Secretá
rio da Saúde do sr. Irineu BOl'nhaus.en.

A atitude da U.D.N.... Bem! Essa atitude nem dá
para comentar.

x x

x .

O meu indefectivel amigo Pantaleão pioneiro da
indústria de base, side e metalúrgica, na 'caPital, não
é muito dessas malemolênciascnt finesse e desses._pro
tocolos qa society. Encontrei-o, há c:lias, eufórico e
bem aperitivado:

- Dr., quase aconteceu champanhota! O general
morreu ao amanhecer, mas caiu de pé!

Fiquei na mesma. Aos meus embargos declarató
rios, o Pantaleão explicou:

- A Coap garantiu a mão! Nada ele aumento de
gasolina! Perdeu, mas perdeu n!:t ignol'fmcia!

.

Compreendi a história. O Pantaleão estava satis-
feito com a atitude do seu xará, o General Pantaleão
Pessoa.

- Vamos a cachaçota? Se é Fantaleão é bom"
Não fracassa a ideologia! O xará caiu como os Pessoa
e como as pessoas desse nome! Alí, .na resistência aos

postulados! No chorrilho dos princípios! Na barbada.
das atitudes! Viu os jornais?

Só têm fotografia dele! E em alto relêvo!
Nós estamos por cin1u ela carne seca e ela gasolina!
- Nós quem?

Nós, os Pantaleões, inimigos dos tubarões!
x x

x

Na novela Terror em Florianópolis, no episódio do
suposto rapto do suposto mocinho, aparecem tres ho
mens máus: o Rosa, o Meira e o Grilo. Desc.obrimos que
dentro do automóvel viajou um quarto personagem.
Quem será o 4° Homem? O scripti não fala dele. Pessoa
ele bem, politicamente insuspeita, o seu depOimento se
ria muito esclarecedor. Com ele o filme teria outra
sequência e terminaria classificado entre os da série
O crime não compensa!

x x

x

O Govêrno do Estado, alarmado com o número de
desfalques, segundo corre, vai remeter à Assembléit>,
um Plano de Inquérito e Apurações. E espera que,
vendo-o aprovado e em prática, o outro, o de Obras,
tenha sobras no orçamento para não precisar de au

mento de impostos. O Plano ele Inquéritos e ApUTações
visa a evitar o individualismo nas operações de ante-
cipação da receita.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


