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I sentantes elas classes arma-

das. Encontravam-se no ae-
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•••,••••••••••••••••••• 'l, Ludovico e seus auxiliares
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RIO, la (v. AJ - Já foi o regozijo pela chegada da

defiriitivamente assentada a ilustre comitiva que foi no

importação de 300 mil tone- propósito de decidir qua-nto
ladas de trigo uruguaio para ao local exato em, que se er

o Brasil, última clúusula do guerá a futura metropole e

Acôrdo Brasil-Uruguai que capital da República.
faltava ser resolvida para a Sabe-se que já foram con-

Como O Senado reaU·lu a' ren'unc·la do- sr. NereAu . Ramos �:S!��!�l�� ��sd���Sm;�í!�S�P� ��I���:a�ta �����ll��;�r�: i�I����=
acôrdo fixa bases de Impor- pensáveis aos estudos rela-

tação e exportação, devendo cíonados à constituição do
sarnc.ite à execração púbií- I Sr. Presidente, após ouvir I rêu Ramos. Agora, então, nador Nerêu Ramos,_ a m.eu o Brasil exportar para o Uru- solo, distribuição das águas,
ca. Basta, psra .anto, que se ,meus companheiros de ban-

I depois de haver o eminente ver. Sr. Presidente, nao eXIS-
guaí mercadorias diversas, topografia e possibilidades

filiem a esta ou aquela a- cada e haver recebido de to- líder do Partido Social De- te mais motivo para que essa
entre as quais tecidos e café. de comunicações. Após so

gremíaçào politica, apoieril: dos a delegação de aqui fa- : mocrátíco, Senador Apolonio renúncia prevaleça. Dentro de breves dias será brevoar longamente a referi
êste ou

-

aquele candidato. \ lar em nome do Partido Tra- I Sales exposto o ponto de vis- Nesta conformidade, maní- divulgado o texto integral do da região do planalto cen

Como se a moral dos homens, balhista Brasileiro, declaro I ta dos seus correligionários festando a, opinião de meus
acôrdo, o que será feito si- I tral goiano, esteve a -comís

pudesse ser medida por sua que nós, os trabalhistas, tam-II mostrando não haver, razão, companheiros, apelo �ara o multaneamente em Monte-I são em Planaltina, cidade
orientação politico-partídá- bém ignoramos a renúncia' para retirar-se o voto de honrado Senador Nereu

Ra-I videu e no Rio de Jane. iro.. ,situ.ada no Retângulo.
ria.

,

formulada pelo Senador Ne- confiança dado ao nobre Se- mos, no sentid.o de que, e�e- J

I Ids.��t';.....
���. tivamente, retIre seu pedIdO ,.,., 2

de renúncia; e, se S. Exa.

não o rízer; estou certo ele

que o Senado da República,
há de rejeitá-lo, porque, as

sim fazendo, agirá no pró
prio interesse do Poder Le

gislativo da nossa terra.

(Muito bem. Muito bem. Pal

mas).
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Ecos de um gesto
O Diário do Cong'l'csso

Nacional, que agora nos che

ga com grande atraso, na

sua edicão de l° do corrente

insere os discursos proferi
dos no Senado, no último dia

de fevereiro, quando o sr.

Nerêu Ramos apresentou a

sua renúncia, afinal rej eíta
da pela unanimidade das

bancadas partidárias.
Damos hoje e nas próxi

mas edições, os discursos que

ainda não havíamos publica
do. O pronunciamento do

ilustre Sen�dor Lúcio su

tencourt, líder do PTB., foi o

seguinte:
LÚCIO BITTEN-O SR.

COURT:

(Não foi revisto pelo ora

dor). - Senhor Presidente.
,

.

Senhores Senadores, esta e

a primeira vez que me dirijo
aos meus pares nesta Casa,
e não quero deixar de mani

festar o meu encantamento,
o meu profundo orgulha por

figurar, em quadros onde

fulgem as ríguras que aqui
I se encontram.

Lamento que, afastado da

Capital da República por
motivo de enfermidade, e

hoje a ela retornando" deva,
nesta primeira oportunídade,
enfrentar a tese, que acaba

ele ser lançada no conheci
mento desta Casa, manífes-,
tando-se em nome clo_Par::.
tido Trabalhista Brasileíro,
em cuja liderança tenho a

honra de me encontrar, para
examinar a situação e apre
sentar o _ponto de vista des-,
se Partido.

Sr. Presidente, como é sa

bido, na legislatura passada,
a Vice-Presidência do Sena

do coube a um elemento do

Partido Trabalhista Brasilei

ro, o Sr. Marcondes Filho.

Seria justo, razoável e natu

ral que o Partido Trabalhis

ta Brasileiro, também nesta

legislatura, pleiteasse a Vi

ce-Presidência do Senado,
uma vez que já coubera ao

Partido Social Democrático a

Fl'esidência da Cí:imara dos

Deputado".
Não o fez. E por que? -,

Precisamente porque, quem
se candidatava aquele posto
era o Sr. Nerêu Ramos, não

apenas porque S. Exa. se

integrava nas fileiras do

Partido Social Democl'ático,
mas porque se tratava de

vulto de eminente brasileiro,

que derft demonstrações ca

bais de sua capacidade e

isenção de ânimo. Realmen

te, Senhores Senadores,
quandO servi na Câmara dos

Deputados, tive oportunidade
de verificar a atitude eleva

da' e digna, de verclac1eil'o

magistrado com que se por
tava S. Exa ..

'Sr. Presidente, entendo

que a presidência desta Ca

sa é, antes de tudo, magis
tratura, para a qual preei
samos escolher cidadãos ca

pazes, equilibl'ados e com

isenção de ãnimo, predica
dos que, sem dúvida, ornam
a figura do Senador Nerêu
Ramos.

Sr. Presidente, lamentàvel
mente, vivemos numa época
em que o valor dos homens,
sua moral, sua dignidade
não se medem pelas verda-·

deiras atitudes, senão ape

nas pela posição que ado

tam em relação a êste ou a

quêle partido. A chama on

tem, apontada, como fulgin
do num altar, aos pés de.

Deus, no dia seguinte é tida

como a crepitú nas profun
dezas do Inferno. Homens

considerados dignos, por to-

dos os títulos, dos sufrágios
e aplausos elos seus concida

dãos, de um momento para

�ut�'(1 5-:"0 hr Ç:1(j ,iS implp.c1o,

Regulando contribuições

Inteqra da Lei referente
RIO, 18 (V. AJ - E' a se- trabalhadores viam-se na Com a lei ora sancionada

guínte, na íntegra, a lei san- estranha condição de terem os motoristas independentes
clonada pelo presidente Ca- de pagar duplamente suas contribuirão doravente, ape

fé Filho regulando a contrí- contribuições para àquele nas com uma quota, que lhes

buíçào devida ao Instituto instituto, por serem consí- assegura os direitos e bene

ele Aposentadoria e Pensões derados, a um tempo, patrões fíeios inerentes à Previdencia
elos Empregados em Trans- e empregados. Social.

portes e Cargas:
"Art. 1 - A contribúição

obrigatória, a que se refere

o art. 10 do decreto-lei n. ..

2.235, de 27 de maio de 1940,
será custeada, em partes
iguais, pelo empregador e

pelo empregado, sal;o no

caso do condutor que traba
lhe por conta própria, ao

qual (vetado) será permitido
o pagamento de uma da.

quotas (vetado).
Art. 2 - A regra estabele

cida nesta lei é extensiva a

todos os trabalhadores au

tônomos segurados do Insti
tuto ele Aposentadoria e

Pensões dos ;Empregados em

Transportes e Cargas.
-

Art. 3 -'Esta 'Iel entrará
{Im vigor na...da!a. de sua .pu
blícação revogadas as dispo·
sições em contrário".
As expressões vetadas dís

pensavam da obrígatoríerla
de de contribuição, dispensa
que contrariava os preceitos
do seguro social. A parte reg ..

cante do projeto que recebeu
a sanção elo Presidente ela

República veio ao encontro
ele uma reivindicação elos
motoristas que trabalham
por conta própria, pois estes

N ótu Ias
O deputado Luis de Souza, udeno-perrepis
pista ou perrepa-udenísta, durante o tempo
em que, na legislatura passada, esteve na

Assembléia, disputou o campeonato do silên
cio com os srs. olodortco Moreira e Caruso
Mac Donald.

Agora, apenas no período de convocação, já
deu dois, apartes. Ambos infelizes. O primei
ro, a propósito da sucessão presidencial, teve
o mal de tocar numa ferida, na expressão do
deputado Jorge Lacerda. E' que veio lembrar

que o sr. Plinín Balgado, já candiélato ao Oa

tete, deve ser o candidato (lo P.R.P. E' sabido,
entretanto, ,que -os srs. ,Jorge e Lacerda, irão
com o escolhido do sr. rrmeu Bornhausen. "

O segundo aparte, ante-ontem proferido, sêr
viu apenas. para evocar o ,Joraci Camargo, no
Deus üe pague, quando põe na 'boca do prin
cipal personagem sarcástica digressão sôbre
os portadores de nomes ilustres,' como Ruy
Barbosa. .. de Azambuja, Catão... de Arvo

redo, Demóstenes. .. da Silva, que andam por
ai a deslustrá-los!

.

Quando o dep, Antonio Almeida; lembrava, da

tribuna, à base de grave denúncia
.

ao Delegado
Regional de Tubarão, a necessidade de medi
das preventivas, que de fato déem conteúdo à
Secretaria de Seguranca Pública, o dep. Luis
de Souza teve a inteJj�'ência, 'de-: lança1':;, um;�
aparte relembràndo a chacina de, Chapeeó. ..

Aql!ele episódio sangrento e, bár,baro poderia
ter reflexos sôbre o �ovêrno passado, se este,
por qualquer forma, se mostrasse passivo ou

omisso no processo decorrente. Isso ocorreu?
Não! Onde está o delegado incriminado na

quele crime monstruoso, mas sem qualquer'
tonalidade política? Está na Penitenciária,
cumprindo longa pena.

Mas, onde estão. os assassinos do vereador

pessedista Ataliba Xavier. Continuam soltos.
Não fora a vítima pedir garantias à Polícia do
sr. Bornhausen? Quais as, que lhe deram.? -As
denúncias previas esclarecem: desármiuam
no! O sr. Luis de Souza, SeCretário da Segu
rança, à época, contará o resto da história!
O sargento Gomes, autor ela agressão ao aca
demico Gil Loso, a seguir não foi promovido
e até premiado com um cargo em Urussanga,
Lá não deixou as marcas de novas façanhas,
parecidas com as que agora praticou em Jo

inville? Era Secretário o sr. Luis de Souza.

Outro sargento, excluido da Força Militar, p01'
incapacidade moral, não voltou à corporação
pela proteção do sr. Luis de Souza, através de
um parecer luminoso? Porque voltou? Nin

guem ignora! Sabia demais sôbre a fraude do

pleito de Turvo.

Quantos processos graves, de Tijucas, o Se
cretário Luis de Souza engavetou, d.epois de
avocá-los?

'

Eis aí, a diferença! Alguns casos apenas. Sem
alusão à intervenção armada no município de

Lages, também do seu tempo.
Há quatro séculos nascia em Portugal aquele
que se celebrizou pela pureza' do seu estilo:
Frei Luis de Souza. Além da pureza do' estilo,
cultivou a verdade histórica, com fulguran
te inteligência. Jorací Camargo têm razão.

FUGIRAM
ANCONA, Itália, 18 (U. PJ

- O navio-pesqueiro italia

no "Dorica" chegou ante ..

ontem à noite a este porto,
com 13 refugiados iugoslavos
retirados de um, grande bar

co a remo; 40 milhas da cos

ta italiana . .os refugiados -

um homem, uma senhora,
cinco jovens e seis crianças
- haviam coberta uma dis
tancia de 60 milhas, procu
rando atravessar o Adriáti

co, vindos do seu pais. To

dos parecem bastante casti

gados pelas intemperies.

EXCOMUNGADO
CIDADE DO VATICANO,

18 (U. P.) - Um decreto da

Congregação da Propagação
da Fé pronunciou ontem a Iex-comunhão elo padre G. B.

Ly, ex-vigário geral da

ar-,quidiocese de Nankin, o qual.
por suas palavras e escritos,
se tornou culpado de rebe
lião para com o internúncio

apóstolico na China.

FLORENCE, Carolina do

NÃO DEIXARÁ
RIO, 18 (V. AJ - Aten

dendo a ponderaçpes do mi
nistro Napoleão Alencastro

Guimarães, e ao apelo cole
tivo dos funcionários, o ceI.
Ciro Abrel,l, que havia solici
tado demissão, do cargo de

presidente do SAPS, delibe
rou permanecer nas funções
que vinha exercendo, por es
colha do presidente Café Fi
lho.

o PREÇO DA GA,ZOLlNA NÃO
FOI DEBATIDO

RIO, 18 (V.. AJ ...;_ A CO

FAP não debateu a ruidosa
questão do preço da gasolina,
majorado pelo Conselho' Na
cional do Petl'óleo. Aquele

Ano XLI

N. t2.134

CONDENADO
EL PASO, Texas, 18 (U.P.)

- O/ex-comunista Harvey
Matusow foi condenado a

tres anos de prisão, por cri
me de desacato a um tribu

nal, sendo conduzido à .peni
tencíária por não ter depo
sitado a fiança arbitrada de

10.000 dolares.
O juiz distrital R. E. Tho

mason ditou a sentença con

tra Matusow que está com

28 anos de idade. Trata-se

ele antigo informante da jun
ta de investigações do F.B.I.

e que mentiu em varias pro
cessos para favorecer os co

munistas.

1.1

CONDECORADO O EMBAIXADOR
BARBOSA LIMA

TO'QUIO, 18 (U. PJ - O

sr. J .A. Barbosa Carneiro,
embaixador do Brasil, entre

gou hoje ao imperador Hiro
hito a mais alta condecora-

Após a cerimônia, o embai
xador brasileiro e sua espo
sa almoçaram no Palácio
com o imperador Hirohito e

a imperatriz. Esta am _ tam
bém presentes shígemítsu '3

o príncipe e a princesa Mi
kama,

"Tivemos uma longa con

versa com o imperador e a

imperatriz" - disse mais

tarde à "United Press" o

embaixador brasileiro.

Subiu multo e
-.

calo PÕDCO
RIO, 1!l (V. AJ - Parece

que chegouc ao ponto máxí
mo a corrida do dólar, quase
atingindo os cem cruzeiros.

Já ontem as cotações foram

bem inferiores, baixando pa
ra 90. Segundo ...2pinião co

lhida por nossa reportagem
nos setores econômicos e fi

nanceiros, a tendência de a

gora por diante é baixar. A

credita-se que as ameaças,

partidas de fontes oficiais.

de que seriam lançados na

da menos de um milhão df'

dólares no mercado livre, te
nha influido decisivamente

para o movimento baixista.

Elementos que retinham a

moeda americana, esperando
que a valorização cheg'asse

: a cem cruzeiros, foram obri

gados a despejar grandes
'quantidades no mercado li

vre, ocasionando a baixa pa-
1'0. 90 e 86, havendo impres
são geral de que, dentro de
breves dias, o dolar não pas
sará de 70 cruzeiros.

ção do Brasil e, por sua vez,

teve um::t agradável surprê ..

sa quando o Japão lhe con

cedeu a mais elevada recom

pensa que pode ser oferecida

a um embaixador estrangei
ro.

Esta é a primeira vez, des
de o fim da guerra que a

Grã-Cruz ela Ordem do Cru

zeiro do Sul é outorgada Io-

Exifo certora do Brasil e, ao mesmo

tempo, é a primeira conde- CIDADE DO VATICANO,
coração estrangeira recebida 18 (U. P.) - O "Observato

pelo imperador Hirohito des- re" Romano, em uma longa
de 1945. nota que consagra :l prr-pa
.

O embaixador Barbosa ração do próximo Congresso
Carneiro, que dentro em bre- ElI�'lr 'Ueo l ntc: a "0.18.1 do
ve deixará o Japão com des- mo de J'anr-iro =centua a

tino a Genebra, teve a gIlata am +tude das ín.cí r .• vaa to

surpresa de ver-se coneleco- macias para ésse aconteci
rado com a Ordem do Sol mente; tanto no plano espi
Nascente, de primeira classe, ritual, como no plano mate
a mais .alta recompensa que rtal.
se pode outargar a -um em- - "Essap reparuçâo ínten-
baíxador. �a - diz - faz esperar um

O que tornou mais impor- feliz sucesso do Congresso,
tante a condecoração recebi-

I
com rrutos permanentes pn

da pelo embaixador brasileí- ra o catolicismo do Brasil.
1'0 foi que a mesma lhe foi I Prevê-se que mais de dOIS

entregue pessoalmente pelo! milnões de pessoas tomarão
sr. Mamoru Shigemitsu, mi- pni te da procissão ele cncor

nistro do Exterior. Em geral, ramentos, o que constituirá
essas condecorações são en- uma recordação inesquecivf'l
tl'egues por um funcionário

I
da glol'ificaçã� elo Rei Euca-

ele menor categ'oria. rístico de parte do Brasil".

ESCOLA DE ENERGIA A.TOMICA
FrequentaM8 um aluno brasileiro

CARACAS, 18 (U. P.) - O

I ciona]", a Venezuela parti
matutino desta cidaele "El pará do desenvolvimento cio
Nacional" anunciou que o plano do presidente Eisenho ..

governo dos Estados Unido� wer de "átomos para a paz".
conv�dou o governo venezue- Como se sabe vários outros
lano a que "designe dois es- países enviaram seus repre
tudantes para seguirem um sentantes para frequenta
curso sôbre o uso de reato- rem êsse curso, entre os

res nucleares nos Luboratú- quais o Brasil que está re

rios Nacionais de Argone, presentado pelo sr. Borisas
Estado de Illinois", Cimbresis, do Conselho Na·
Desta formaJ diz "EI Na- cional ele Investigações.

. .

REMINICENCIAS•.•

CAIU O AVIÃO A JATO
Nenhuma vítima desta vez

Sul, 18 (U. P.) - Um avião pouco depois se tinham pôs
de seis motores a jato caiu to em comunicação com' as

e incendiou-se, perto da meia autoridades para inteirá-las
noite, nas imediações de do ocorrido.
North, depois que seus tri- Afirmam ·as autoridades
pulantes conseguiram descer da bfl,sC' de Hunter que o

sãos e salvlts em paraquedas. avião estava realizando um

As autoridades da base aérea vôo cie rotina, tendo saido

pouco antes de Huntel'. O a

parelho caiu nu�n campo
cultivado de uma granja,
uns 8 quilômetros ao norte
de North, na Carolina do
Sul.

c!e Hunter, em Savannah,
informaram que dois dos

tripulantes elo aparelho cai
ranl a vários quilômetros de
distância entre si, porém

Do seculo XVII para nossos dias•• ,'
ai vem um galeão

LISBOA, 18 (U. P.) - Um barco navegará com suas O navio será batizado com

Galeão do séCUlo XVII, igual velas, mas, no entanto, sefál o nome de "Nau São Vicen
aOS que fizeram a glória e a dotado de um motor auxiliar

I
te". Sua primeira viagem se-

fortuna de Portugal, irá le- de 900 cavalos. rá ao Brasil.
var aos quatro cantos do ·M_· .....,.,._ .,. �-..-..-._ J"_�.�..JL.....
mundQ o renome dos produ
tos nacionais do século XX.

C0111 efeito, constitui-se

uma sociedade, com o capital
de 6 milhões de escudos, pa
ra construir tal navio que
será internamente arrumado

como um salão de exposição:
- vinhos, azeite, porcelanas,
jóias, artezanato -popular' ali
serão exibidos ,mas vários

"stands", serão tambem con

sagrados ao turismo, à arte

e à literatura.

org'ão resolveu adiar mais
.

A tripulação, que se limi

uma vez seu pl�bnunciamento tará a uns 20 homens, usará
para a homologação das ta- trajes da época.

'

bela.s organizadas pelo'Con -, Com 56 metros de compri
selho Nacional do Petróleo.

"

'menta por 16 de largura, o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir,. ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F. D:iI

, AQUINO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Representanteer
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Representações A. S. L,�u.

Ltda,acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Rua Senador Dantas, 40 _ 60
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

para a exigência do cumprimento do Código Florestal
I Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.

Rua 15 de Nóvembro 228 6°
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 612 - .São 'Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador pod�ra

proceder queimada ou derrubada de... mato sem solicitar,
-om antecedência, a necessárla licença da autoridade Ilo«
restaI competente, conforme dlspõe o Código Florestal cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeites a penalidades.
.

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flurestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados rio retro
restamento de suas terras, 'além de, prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possfbíltdade da ob-

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇCES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos=Ilorestaís, para a obten- -0--- Icão de maiores solarecímentos e requererem auterízação O leitor encontrar', nesta co-

luna, informações que necr ,.ita,de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:
dirtgír-se às Agências Florestais Muníeípais ou diretamen- .TORNAIS Telefone

te a esta Repartição, situada' à rua Santos Dumont nv. 6 O Estado................ 8.022
A Gazeta ..-.............. 2.656

em Florianópolis. Diário da Tarde 3.579

Telefôlle: 2.470 --- Caixa Postal, 395.. .'

.

IAV!lrdade 2.010

Endereço telegrátíco: Agrisilva '::_::_',"Flo-tii'nÓpolis, S_' C. 'lt6�'���ÂI�fiCilll
.....•.• 2.688

Caridade:
, (Provedor).............. 2.814

(Portaria) 2.0a6
Nerêu -Ramos •.•...•••••• 8.881
Militar' . . . . . . . . . . . . . . . . .. a.167
São Sebostião (Casa de
'Saúde) a.Iria

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

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 8.318

'Seryiço, Luz (Reclama-
ções ) 2:404

Polícia (Sala: Comissário 2.038
Polícia' (Gab. Delegado-);;. 2.69'

'!COMPANHIA-S
DE

.

TRANSPORTES
AÉREO

ITAC
1.700

Cruzeiro do Sul 2.600
--------------------------... Panair ..........••••••.• 8.11118

IVarig
�

2.1211
Lóide Aéreo ...........• 2.402
Real 2.368
Scandinavas ........• 2.1100
HOTÉ1S
Lux .

Magestic , .

Metropol .

La Porta , .

Cacique ••...••....•.•••

Central .. i' •••....• , .•••

Estrela ..

I���kEiTO , .

Disque � ; .•... "';.' ....•

��- o

I�NDICADOR PROFISSIONAL\
,.

' MÉDICO
,

R I CO", ptática no Hospital São
DRA. WLADYSLAVA DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOME ,Francisco de Assis e na "'1nta J'W. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro

d N CLINICA MÉDtcA
e Doenças do aparelho respiratórIo �Iplomad(f p�la Facul ade, a.- CARDIOLOGIA

TllDERCULOSE cíonal de Medicina da Unlver- , . .

DR. ANTONIO DIB! •.

sidade do Brasil Co n tu ltó r
í

o : Rua Vitor Mei-RA.DIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
Ex-interno por .eoncurso da Mã- reles, ,2� '].'el. 2675.

MUSSI I DOS PULMõES
ternldade-Eacola Hor-árf o s ; Segundas, Qu.. rtas e

_ MÉDICOS - , Cirurgia do Torax . -

S t f'
Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. Octlivln ao- • ex a elr�s:CIRURGIA-CLÍNICA drigues Lima) Das. I_!) �s 18 horas..

! I, GERAL-PARTOS nal de Medicina. 'I'lalologlata e
Ex-interno do Serviço de Cirur- Residênc!a : Rua Fehpe Sch-

o Serviço completo e especiall- Tislocirurgi�o do Hospital Ne-
gia do Hospital I. A. P. E. T C. m i dt, 23 - 2° andar, apto 1 _.

.,"- zado das DOENÇAS DE �ENBO- ' ren Ramcs
do Rio de Janeiro

. Tel. 3,002.
RAS, com n1o,j"l'fIOS método. de Curso de esneclaltzacãe pela Médico do Hosplt.). de

-
. __�."'

Consultório - Rua Victor
tl.iagnósticos e tratamento. tS, N. T. Ex-Interno e Ex-asIla·

Caridade DR. HENRIQUE PRISCO- Meirelles, 22.

SSULJ"pPIONSGCOOPRIA -I HÜfMTliETRAODO-I'
tente d�'uCI'lmruafrãgei� d(oRIOP)rof. UiO DOENÇAS DE SENHORAS PARAISO HORÁRIO: DR. NEY PERRONE

I'A
.

G AF.A
-.-

.

- J a. PÀRTOS _ OPERAÇÕES MUND
LISMO BASAL Cons : Felipe Schmidt, 18 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, _

MÉDICO· Das 13 às 16 horas •

. . Radioterapia por ondas eurtas- .

Fone 3801
das 16,00 às' 18,00 horas. I Operações ,-: Doenças de Se- T 1 C 3

Fo rmado pela Faculdade Nací
Eletrocoagnlaçio - na·lo. Ultra I A tende em hora marcada.

. Pela manhã atende diã- i
nhoras - CIIDlca de. A�[llt?s.

e .: ons. - .415 - Res. naol .de Me��ci��asi�niversid.ade Puericultura _ Pedíatrla
Violeta e !n,fra Yermel�o., ,np�.. : - Rua Esteves JUnior, riamente no Hospital de CU�'ao de Esp�clallzatao no 2.276 - Florianópolis.

RIO DliI JANEIRO Puel'icultôr do DepartamentoConsultorIo: RU!l Trajano. n. 1. 180 - Fone: 2395
.

Caridade HospItal dos Servldore. -. do .Iíl.- _

Aperfeiçoamente' na "'Casa d. ;Nacional da Criança. Ex-Assis-}O andar - Edifício do Montepio. l
'

.. A Residência" tado.
.

_ DR. MARIO WEN- S 'd S tente do Prof. Martagão GesteiraHorário: Das 9 às 12 horas - DR. YLMAR CORRAn
I Rua' Gene'ral Bittencourt n. (Serviço do Prof, Msriano de DHAUSEN Prol�uF�r���roig;:�;ino na, �nive�sidade do Brasil. Ex-Dr. MUSSI. CLfK ICA MÉDICA .101' Andrade). Me I d I n t F dDas 15 às 18 horas - Dra. CONSULTAS das O 3 ho- T·elefone'. 2,69�. Con.sultas - .Pela.manh' no

I
CLINICA MÉDICA DEI ADULTOS rnterno por S anos do Serviço '. (IC? o I:S I U o eman es

1 -,1 I " E CRIANÇAS de Cirurgia I flguelr'l-Servlços dos Profs. Ce-MUSSI ras. ,_, -. ---._ .-___ HospItal de Caridade, Prof. Pedro d. Moura Izar. Perlletta e Mário OJinto. -

�

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 - Fone 8415 DR NEWTON À tarde das 1530 hs em dian- Consultório - Rua João Pin-
Estagi'o por 1 ano na ",vater- 110 .R,io. de Janeiro.. Ex-médico es-powsky, 84.

'D'AVILA
te no consultórJo 'Rua Nunea

,tn.
10 --Tel. M. 769. .....

I d S
É C lt D • à • h

.

nidade - Escola" tag'lano o ervlço de Pediatria
'DR. JOS TAVARES Machado .17 ::!:squin8 d. '!'íra- onsu as: .as .. I u orr�. d H

--------�-

CIRURGIA GERAL dentes, '1'e1.276 Residência: Rua Esteve.· Jú- Prof. Otávio Rodrigu"es Lima I o ospital do Ipase (pro!. Luiz
DR. JÚLIO DOIN I IRACEMA Doenças de Senhoraa _ Procto- Residcncia _ rua Presidente. nior. 45. Te!. 2:812., Interno por ! �no do p�nnt.o I To.rres Barboza) no Rio de Ja-

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS li C I Socorro ,nelro.logia - Eletricidade Médica outinho 44.
DR

.

OPERAÇõES Pediatra do Hospital de Cari-
MÉDICO MENTA13. - CL�NICA ..

GERAL Consultório:. Rua Vitor Mel-j
.

CLINICA • ANTONIO BATISTA CLINICA DE ADULT j ,dade. Médico escolar d'o Centro
ESPECIALISTA EM OLHOS ! D, SeIvlço Naclonal de Doen- "eles n, 28 - Telefone: 11307. de'.. I JUNIOR DOENÇAS DE SENROR.\.S I de Saúde de Florianópolis. Pedia-OU'VIDOS, NARIZ 11 GARGANTA çaCh�ff�n��ISÂmbulatlil o da Biije•.

Consultas: Das 16 horal em

,OLHOS
- OUVIDOS;- NARIZ CLlNrCA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital dt' tra da Assistencia Médico - So-

TRATAMENTO PJ OPElRAÇOES ne Mental dlantro;.. .

. E GARGAN'lA I CRIANÇAS Caridade, diariamente dai 8 à& eial da Armada.
Jnf·ra-Vermelho - Nebullzaçlo -

I Psiquiatra do Hospital _

Hesldencla: Fone, 3.422, DO, Consultas das 9 '8 11 horal, 10.
.

I Consultório: Rua Tidarentes
Ultra-So� Colônia Sant'Ana

Rua: Blumenau n. n.
. ,DR. GUERREIR� DA FONSECA Res, e Cons. Padre Miruelinho. N.o consultório, li Rua João, 9,

(Tratamento de �Ii)nuslte aem Convl!lsoter.8jlia, _ pelo .e.1etro- DnOENCAS DO APARELHO DI-
I

Chefe do �ervl�o de. OTOR�- ·1::. PInto nr. 16 (lo andar) Consultas, diáriamente das
.

.
operaçao. choque e cardiazol. Insulin era. �E"TIVO - ULCERAS DO ES- ,NO do HospItal de Flonan

..

6Pohl I .

.

.

-

.

I D.
iariamente dai 10 às 12 e daa 115

horas em diante,
Anglo-retmoscopla - Receita de pia. Malarioterapia. Psicoterap;a.

10\IAGO E DUODENO, ALER-, Possue a ÇLINICA (lS APARE-
. ADVOGADOS 14 às 16 horas.

-

Residência: R. Tte. Silveira
Oculoa - Moderno e�ulpameuto CONSULTAS: merças e Quiu-

GIA-DERMATOLOGIA • CLI-. LHOS MAIS MODERNOS PfRA DR JOSÉ MEDEIROS
RESIDENCIA: - Rt.a Duarte S/No Esq. Padre Roma.

de Oto-IUnola-rluioJo"lA (bJco tas das 15 às 15 horas. Sab'ldo
NICA GERAL

.

ITRATAMENTO das DOilNNCAS

I
. Shutcl, 129 - Florian6polis. I Te]. 2530

.

no Eltado) (manhã) DR. .tULIO PAUPI'l"Z ,I da ESPECIALIDADB
'. VIEIRA DR I N· G l E T T OHorárIO das 9 às 12 bor.. -I Rua Anita Garibaldi IIQulna FILHO

Consultas - pela m_anhi no. .

- ADVOGADO _
"

das 16 às 18 horas. d G I B·t+a
' HOSPITAL I. . •

Cõ
-

It6
.

. _ R V'to ••1- e ,enera I "",ncourt. i .• Caixa Postal 160 - Itaja( -onsu rio. ua 1 r

I
RESIDENCIA: Rua Bocainva, -Ex i;"terno da 20& enfermar!a' À TARDE.- das I ai li ' -

I San'ta Catarina. Diagnóstico�Trato. Clínico e Cirúrgico das Duenças ereles 22 - FODe �6711. 1�9 TeL2901 e Serviço de gastr.ó-enterolo�la no CONSULTORIO
.. _

Re.
s. - Rua Sl,lo Jori. 20 - da

.san.

.ta Casa do RIO de JaneIro I CONSULTORIO -

R.U.·.
dOI

j
Afecções de Adultos·e Crianças.

Fone 2421.
.

I
DR ARMANDO VALt- I (Prof. W. Berardinelli). IILHEOS 'no 2 . DR. CLARNO G. Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia•

.
Curso de neurologia (Prof. RESIDENCIA - Ji'elipe Sch� . GALLET,TI .

DR. SAMUEL FONSECA I
RIO DE ASSIS 'Austl'egesilo). midt nQ llR Tel. 2365

.
.

> • >

_ ADVOGADO _

Ginecologia - Obstetricia - Urologia - EndocrinOlogia.
CIRURGIÃO-DEN'l'lSTA Dos servi_çol!l de ClInica Infantil I·. Ex interno do Hospital mater- .

_'---
.

.

, Run Vitor Meireles, 60, Curas de emagrecimento e emgol'de.
Clínica - Cirurgia - Protese da Asslstencla Municipal e BOi- mdade V. Amaral. . DR. ANTON!O MONIZ, FONE: !,468 Doenças da velhice.

Dentária I
.

pital de Caridade. DO�NÇAS _ 'INTE�NAS. DE ARAGãO - FlorianópoliM -

ALTA CIRURGIARaios X e Infra-Vervelho I CL,NICA _MJtDICA DII CRIAN- Coraçuo. El!tomalil'O, mt'estJno,
Consultól'io e Residência: "Rua

I
ÇAS El .ADULTOS fígado e vias biliares. Rins, ova-, CIRURGIA TREU�ATOLOGIA nR. AN.TONIO GOMES DE CIRURGIA PLÁSTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado li.
. '- Alergia - riõs e útero.

, .Ol'tope_dla ..
.

Telefone: 2225 Consultõrio: Rua Nunel Ia.- Consultórío' Vitor Relrel.. Consultol'Jo: J,?aQ. PlDtO, 18: ALMEIDA Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° ándar.
Consultas: das 8,00 ás 11,30 chado, 7 - Consultai da. 16 à. 22.

.

. Das 15 às 17 dlàTlarnente. ADVOGADO Telefone 22-27
e das 14.00 ás 18 horas � 118 horas Das 16 às 18 boral. Menos aos. Sába�os �scritól'io, e Residência: Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados),
r.:xclusivamente com hora mar- Re�jdência: Rua Marechal Gui- Residência: Rua Bocaiuva 20. �es: BocalllVa 136. Av. Hercilio Luz, Ui"

cada. lhp,rme, 6 - Fone: a781 Fone: 3458. Fone: - �.n4. ';�"'�
Telefone': 8346.- mar::��.Manhã e aos Sábados atenderá SÔ!!1ente com hora

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

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

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

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

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitarías, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um 1«°reno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru

ção.
Preço 280.000,00 - parte financiada.

.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

MINISTÉRIÓ Do\.'; AGltICULTUli�·1
SERVIÇO F.LORESTAL

DELEGACIA );'L.9RESTAL
REGIONAL,

"ACORDO" COM O '"ESTADO DE
SANTA CATARINA

A V I· S O

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu,
Uma casa com terreno em' Santo Antonio' de Lisboa,

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

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

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

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

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

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

na cada lote Cr$ 45.000,00
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 compartímentos, ambos servidas de água de poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza
dás em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a' qualquer hora

Preço C1'.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço c-.s 50.000,00
Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na

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

'Viage!D
e
com/ segurilnça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILBIRO))
Florianópôl1s - Itajaf - Joínvllle � '9uritiba

,._ .,

Bua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira

FARMACIA DE PLANTA0
, MÊS 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 Notuma - Rua Trajano.
26 Sábaào (tarde) _. Farmácia Esperança - Rua Con

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

I
BANCO de G�f�ITO

POPULAR�'
I .

� AGRinOlA' ·'.1
-

fw.-u. tj;w� 1,6' u.r.r I

f'LOi1IÁNÓPoLlS - 51"0., ê�rulno.,
.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

.... :.

'-0 'ESTADO :Navio-Motor «Carl Hoepcke)l�.
ADMINISTRAÇÃO

-Redacão e Oficlnao, à rua Con
â'élheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' UIl.
Diretor: RUBEN 'i A. RAMOS.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viag'ens entra ]!'LORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi•
mos apenas para movimento do passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatu.ba nã(l
prejudic.arão o horÍírio de chegada no RIO (lda) •

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

IDA VOLTA
ItaJai Rio Santos'Fpolis

ASSINATURAS
Na Capital

-

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

3/3
14/37/3

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

No Interior
Ano.........•..

'

. . . • •• Cr' 2')0,00
Semestre Cr$110,00
-Anúncio mediante contrâto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de-oJvidos.
A direção não se responsabiliza

p e los conceitos emtttdca nOI ar

tigos assinados.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

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

Raios X
lipal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogrl\l1u e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) •

Estomago - intestinos e figado (eoleclstografía).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.

'

Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta-
ção do parto (Rádio-pelvimetria).

.

Díàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

2.021

2,2761'8.147
3,321

8.44912.694
8,8711

1.61191
06 I

�,
.• J!!:

MÁRIO DE l:ARMO Dr. Vida) Dulra FilhoCANTIÇAO -

I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

_ .

M É D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-
CLJNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

ADULTOS PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTIL.. (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENVRESl!l NO-Doenças 'Internas TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTÚRBIOS
CORAÇÃO - FIGADO - PSICOLoGICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INFAN-CIA DE MANEIRA GERAL .

'

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMID'f, 38.
ÇONSULTAS - DAS 2 ÀS fi HORAS.
CONSULTAS CI HOrtA MARCAl:'A.: FONE 8165
RESIDÉNCIA. - TENENTE SILVEIRA 130 (Tl'ONEl 3165)ATEJI;DE CHAMADOS A D01lrIC1LIO'

-

RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Lavando com Sabão
.

�irgem ESpeç'ialidade
da Cla. iBfZBL INDUSIIIIL-Jolovllle. (marca registrada)

ecoD()miza�se�jempo ·e dinbelro
---...,._-,--------.._._---,------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Regatl'�"�""1 .

d'e .Uomlngo
Hoje á noite no Estádio Santa Catarina

(fi o tomelo-inlcio do Campeonato Juve-
l1endariz em:

Realizou-se domingo úl- mais bonitas saidas de re- veterano e maior velejador I
4.0 lugar: TAUBATE', venil com a participação dos fives do preços��'�,��VI�,oo.

timo, na baia Sul, a regata I gatas à vela, até então rea- Catarinense, 'RAFAEL LI- ,com Alvaro Freitas, Jacy L'lra, Atle't',co, Caravana e Doze Censura Livre.
de longo percurso, patroci- lizadas, pois, os. barcos sai- �HARES, passou o barco Pereira e Alexandre Salum.
nada pela Federação de Ve- ram a um só tempo, numa \.RABUTÃ, situação esta i Na classe "Lightning",

'

I IfJla e Motor de Santa Catari- mesma posição e na mesma jue lhe garantiu a 2a. co-'sagrou-se vencedor o barco Z· der LI·ns e' agora le'cn,·c" �1I •na em homenagem ao Pre- díreção, brindando a ,a�- �c�ção �a regata, As ?�-I"!AURUS'�, com .a tripula- ln II ,h
feito Municipal. sistencia com um cenarro nçoes nao mais se modíf'i- iça0' campea catarinense da

d ati' t· P
As 8 horas

ÁS 9,30 horas houve o indescritível. caram, até a chegada. As ,classe, que é a seguinte: O e 'CO aranaense COMO UMA CARGA
hasteamento do Pavilhão Na saída, logo tomou a 1 primeiras colocações, fo- Cristiano Pereira, Roberto, i' MALDITA ELA LEVAVA
Nacional, na séde do "Ve- dianteira o barco TAUBA- cam as seguintes: I Costa Souza e Aylton Car- "Paraná Esportivo", o vi- Está comprovada a eficiên- 3ôBRE OS OMBROS A
leiros da Ilha", pelo repre- TE', acossado de perto pelo 1.0 lugar: PIONEIRO,: doso. Em 2.0 lugar chegou toríoso diário esportivo que II cia do popular "coach''. No ::;OBIÇA DOS HOMENS ... !
sentante do Prefeito, Senhor IAIlABUTÃ

e PIONEIRO, com José Marfim, José da o barco "ELIZABETH" tem coma diretores os dis- Figueirense, Agua Verde € Maria Felix - Pedro Ar
Rubens Lange, ato esse as- mais "atraz os barcos DUN- Silva e João José Souza

I
com Iron Campos, Orion tintos confrades J. Muggiatti loutras agremiações deixou mendariz - Carlos Lopes

sistido pelas autoridades GA E GAVIÃO, que luta- Costa. I Cardoso e Sidney Damiani. Sobrinho e Ezio Zanello, di- patente seus inegáveis co\ Moctezuma em:

da prova e por todos os par- vam pela melhora de colo- 2.0 lugar: PIRATA, com Felicitamos a ·todos os vulgou, há dias, com grande nhecimentos do "associa- MA,CLOVIA
ticipan tes. cação. Permaneceram n es- Rafael Linhares, Osvaldo vencedores e esperamos vêr destaque, o ingresso do téc- tion". P 900 450reços: , -, .

Foram inscritos para a ta situação até a monta- Nunes e Ney Hubner, �a repetição do feito, nas nico gaucho Zínder Lino nas Zinder Lins voltamos a re- Censura até 14 anos.

grande regata, 15 barcos, gem da ilha do Carvão, on- 3.0 lugar: ARABUTÃ,
1

futuras competições. fileiras do Clube Atlético petir, é um grande técnico f

num total de 45 velejado- de o barco PIONEIRO pas- com Gilberto Oliveira, Luiz i Paranaense, uma das agre- de parabens está a família

res, assim distribuidos: 13 sou espetacularmente o A- C. Oliveira e Osni Raffs.! Escreveu: Barlavento miações mais robustas e atleticana das araucárias pe-

barcos dai classe sharpie e RABUTÃ, e o PIRATA que queridas do sul do pais e que la magnífica aquisição que

2 barcos da classe light- vinha bem distanciado do possui "ases" notáveis como muito na conquista do cetro

ning. grupo, passou pelo DUNGA Sanford, Ubirajara, Jackson, máximo do "soccer" da ter-

A raia para a regata, era e pelo GAVIÃO, ficando CLAUDIO, WANDERLEY E CAVALlAZZI Bolúca,-Belfare e outros. .ra dos pinheirais.
a seguinte: Sai-da do "Ve- Besta altura em 4.0 lugar;
leiros da Ilha", a ilha do ameaçando de perto o ARA- DEIXARAM BO"A IMPRESSA-O ACarvão, baia localizada, na BUTÃ. As colocações so' 'se, '

'

"

ponta do Loló, e baia ver- modificaram ao ser monta- lELE'COmolha, duas vezes este per- I da a boia vermelha com

curso e Chegada no ponto I destino novamente a ilha

de partida, isto é, no "Ve- ! do Carvão, onde o barco
Ieiros". Foi dado o tiro de! PIONEIRO passou a lide-

.

'I '

preparação ás 10,10 horas e rar a prova e em 2.0 lugar
ás 10,20 horas o de atenção o barco ARABUTÃ, vindo
momento em que os barcos "mais atraz o TAUBATE' e

procuravam sua melhor co- lo PIRATA. No último bor

locação para a saída. A's do para contornar pela úl

.10,25 horas foi dada a' sai- Lima vez a ilha do Carvão,
da para a grande regata,' o barco PIRATA, num gol
onde se assistiu uma das pe - de seu timoneiro, o

Na semana passada,

quan-1,
a revelação do certame.

do o consagrado Carlos Ra- Com mais um ou .�ois a�os
mos (Leléco) teve a opor- de futebol cremos que ad

tuniclade de presenciar o quirirá a exper iência ne

jogo-treino amistoso entre cessária para, envergar a

ns equipes do Avaí e do camisa de qualquer clu

B11l1g'Ú, aproveitamos a oca- be. . '. �,�lImIJ
sião para colher impres- WANDBKL}!J r - mfeliz

sões de nosso grande téc- mente não conhecemos sua

11 ico. trajetória pela várzea po-

Solícito como sempre, não rém é do nosso conhecimen
se fez rogado e conos- to que lutou inúmeras ve

co bateu um demorado e zes por clubes que até hoje
proveitoso bate-papo. In- permanecem em seu coração
dagamos entre uma série de como é o, caso do Caravana

perguntas a seguinte: do Ar;

O que achava do nosso fu- CAVALLAZZI - Eis um

tebol atual. Respondeu-nos jovem de grande' futuro.
Leléco: Inegavelmente o Seu primeiro contacto com

nosso futebol vem regredin- clubes de real valor deu-se

NossoS prognóstiCOS forap.l [regado de bater o faz ma- .do, expressando-se da se- rio Tamandaré, clube que se

negativos em torno do jogo: gistralmente alinhando a guinte forma: Sabedor que acha propenso a disputa do

realizado sábado entre as pe'lota no canto direito da o Avaí levaria a .efeito uin campeonato amadorista da

eauipes do São Paulo e do meta' de Everaldo. Crescem coletivo dirigi-me a este es- cidade. Em 52 disputou o

F�lToviário. Pensavamos que ainda mais os rapazes do tádio com a finalidade de campeonato pelo União sen-

VI'tO' rt'a do Bras,'1
o embate seria dos mais mo- clube alvi-anil, tentando in- conhecer o plantel avaiano do mal sucedido, pois colo-

vimentados com um trans- frutíferamente diminuir a e o que vi foi o seu' adver- cou-se em último lugar, se

SOAbre OS EE, UU.correr de jogadas emocio- contagem. E com o Fer- sário o Bangú. não falha a memória. Logo
nantes que fariam vibrar a roviario dominando as ações Ora vejam senhores, um em seguida isto é, em 53, foi MÉXICO, 17 (U.P.) _

I MEXICO CITY, 17 (Uni
torcida que ao gramado da o primeiro período chega a técnico de grande cartaz aproveitado pelo Colegial A veloz equipe brasileira de 'ted Press) - Adernar Fer
Vila Operária no Saco dos seu término. No decorrer como é Leléco exprimir-se tendo nesta ocasião brflhado

polo aquático resistiu, deses- 'reira da 'Silva, do Brasil,
Limões afluisse. da etapa decisiva, notou-se desta forma não é nada re- intensamente, constituindo-

peradamente, a uma reação:melhorou, hoje, o, recorde
Que o Ferroviário, ambó- até aos quinze minutos, que comendável aos nossos clu- se num dos artilheiros do

no sezun do tempo de sua mundial do salto triplice,
ra com uma equipe sem ° jogo estava bastante equi- bes profissionais. Disse-nos Certame. Atúalmente esta '"

EE i ti .

d 1656 , Ad, partida, hoje, com os . Ia mgm o , cms.. ,e-
COll.]·unto, poderia torna.r libra do, porém com a Con- mais que a equipe do Ban- defendendo as cores do Ban- t' tUU., e impôs-se aos norte- mar, que an erlOrmen e con-

equilibrado o macth pOIS' quista do quatto tento da gú possui um bom . plantel gú, clube que sempre dese-
ameriCa1lOS por 6c5, com o' quistara o recorde mundial,

seus integrantes em sua autoria de Nelson, o Fer- onde destacou as figuras de jou a.tJ.lar e que por sua
que se colocou à frente da nas Olimpiadas, com 16,22,

m,�.l·ol'l·a eram elementos de roviário esmorese1,l deixan- Claudio, Wanderley e Ca- curta mais brilhante carrei- A

d d' t' t". classificação deste espor- per eu-o, pos erIormen e,
destaque de nossa varzea. elo-se bater inapelavelm�nte. vallazzi como grandes e fu� ra e�portiva, consegiu o que to nos Jogos Panamericanos. para um atleta russo, Leonid ceu o recorde de 16,22 mts.,
Porém nada disto aconte- E desta fórma o mar�ador tu rosas revelações. Acom- deseJava. Podemos assegu: Os EE. UU. que levavam Scherbakov, que o melho- até que o russo o superou.
ceu. O' que vimos foi um foi crescendo assustadora-I panhames a escolha de Lelé- rar que, em 56

.

Cavallazzl
I LIma desvantagem de 4-1, rou em um centimetro. Saltando 16,13 mts., o ve

modesto jogo onde apenas ,mente sem que os coman- co pois confórme veremos envergara � c�mlseta de um 'transformaram-se em mn PRIMEIRO RECORDE nezueland Arnold Da De
sobressaiu o trabaldho O

d� dados deI Wolnei esboças-
I
em rápida análise, chega- clube profISSIOnal.

,
� sério perigo para' os brasi- MUNDIAL DO ATUAL' vonish conquistou o segundo

conjunto -do clube e sm sem qua quer reação. Sagaz remos a conclusão de que, Como vemos Leleco. tev.e leiros, com 3 tentos de Bob PANAMERICANO! lugar na importante pro-Costa. 2 e Mico completaram o sem dúvida alguma, os três t'azã? em apontar a, pl'lmel-l Hughes e outro de WaUy Esta é a primeira vez que va. E, interessante, com o
O São Paulo logo de

saí-I
marcador do conjunto tri- elementos citados são pos- ra vls.ta e.stes playels. Wolf, 110 seg'lndo tempo.

'

.

t t 1 t I l' d b'c se regls ra n.o a ua cer a-I resu ta o o bdo por Devo-
da avantajou-se no marca- col.or en�uanto Alcides dimi- -suidores de um bonito e útil SatIsfelt,o com as �'esPos-1 Os brasileiros, contudo, apo- me Paname�'!Cano,' um re- iniS'h, é a primeira vez que,
dor atrav'és de um gol de pu", nUlU a diferença para o Fer- jogo e caso não venham a tas de Leleco nos retiramos, 'd" da b la nos 1111' d d aI Ademal' d ' t'

- ,,1
"

.

, eraram-se o - cor e mun I ,
. a I,numa compe Iça0 (te salto

ra chance do seu "center I rovlário, após uma confu- pôr mascaras e continuarem pensando nesta reportagem I, nutos fl'n,al's, resl'stl'l'am a S'l a
' -

r' t' l' d' 11 d D
.

1 V e campeao o ImpICO I rIp Ice, OIS at etas conse-

que, desviando um tiro on- são a porta do arco e oml. neste ritmo teremos serta- que ac�bamos de levar a.o tremenda pressão e, ao fin- em Helsinki, onde esteve guem superar a marca de
go de Tonoli, deslocou com Com o placard de 7 x lamente "ases" de primeira conheCimento do nosso lel-

dar a partida, estavam por em 1952. Ali, ele estabele- '16 metros.
um léve toque de cabeça, o prélio foi encerrado. Nos grandeza qu� llf\luralmente tores. cimà de seus contendores no

arqueiro Everaldo. Mal ha- vencidos destacamos Orly, serão aproveitados por equi- M. Borges marcador. Rodney Stuart CLUBE DE CACADORES Evia passado o susto do gol
I Conceição, Carioni e Alci- pes de categOl;ia de centros Bell, Adhemar Grimo e Kel- ,

conquistado por Itamar o des enquanto nos vencedo- mais adiantados. Assim te- ly dos Santos fizeram dois ATIRADOREC" DA II HhFerroviário sofreu outro 'res todos atuaram conjunti- remos: CLÁUDIO - O ele- PRECOS DOS' ,
I ten to-s, cada um, para 0_Bra- ._y 0... � ,-

tento de Nelson, após um� jva.mente bem._ Os quadros �ent9 que,jo�ava na várzea, sil, com a rapidez de seu ASSEMBLÉIA GERAL da Dire-
falha da defesa do Fel-

i ::dll1 haram: SAO PAULO: dIsputando Jogos por equi- I t\'r,RESSOS ataque, como fator decisivo De ordem do sr. Presiden-
I tOl�i:;- Eleição'

roviáriQ. Com 2xO no mar- 'IDomi, Aniél e Gonzaga; Edi- pes bisonhas ingressou eem i í'�J; ('." encolltl'O.
1

"te deste Clube, ficam con-: 2° - Exclusão de sócioscador o alvi-ani1
d

reage, Inho, �eto e Lili; Gerti, Nel: ;54 no campeonato amado- F:.ra o jogJ ele. amanJ.ü 6 l.::ico tento dos norte- vocados todos os associa-Iem atrazo;tornando ,equilibra o o em-
I
san, .tamar (Sagaz) Tono 1

I
rista defendendo as cores do o::dre Fell'Ovió.dQ e Caxi:ts é L l1vii'J(,t,nos, no primeiro pe- d s pal'a a A bl'" G I 30 P t

-

de con-I a M FERROVIARIO B' 1
. o ssem ela e- - res açaobate, chegan-c o mesmo

I
e . lCO., " ;

I
angu, one e sagrou-se' a ;;eguinLO a tabela' de pl'e- dado, foi marcado por Bill ral, a realizar-se síj.bado, tas;

ameaçar sériamente. o últi-I Everaldo, Orly e ?once�ção; ,
Caml2.ei\o Invic�n, ao larlo d'! n(1N: Kooistr� ..

A derrota. d�s Es- dia 19 do corrente, às vin-j 40 _ Outros assuntos de
mo .reduto sampaulll1o. To-,Armmldo, Edson e AlCides; ipolleto (iUe fvl'maral11, 11" C:u.lpiJ'3, -- Cr$ 50,00 tadoc; l':l!"Ln constitUI uma ,te (20) horas, na séde do interêsse social.
davia, num rápido contra-IN.ild.o (Wo.lnei) Rumay, Ca- opinião de'muitos, como a Arquibancada - 25,00 . I I

't B '

surpreRa' e se seg-ulu a seu, Cruzeiro do Sul Esporte l Florianópolis, 19 de mar-
ataque, A�mando co:ne.e I

rIOl1l, ah�ha e Val!er. me�ho�' .daq:lele campeonato. ,1" .\'·fjl)ibancac1a - 15,00 trilmfo de- or [mu, sôbre os 1 Clube, à rua Delminda Sil- ço de 1955.falta em MICO que o arbl- AnormalIdades: nao hou- FOI amda Jlmtamente com Geral 1500 .
.

-,
.

arge.ntinos, campeões pana- veira nO 240, com a seguin-. José Antônio Ferreira _tro assinala. Gonzaga encar- ve. Luizinl.lO 'que constituiu-se % Geral - 10,00. mencanos. te ordem do dia: 110 Secretário

\

MAIS VINTE E QUATRO HORAS E VEREMOS EM ACÃO, NUMA DAS MAIORES DISPUTAS PELO TITULO. MÁXIMO DO
ESTADO, AS CATEGORIZADAS FALANGES DO CAxíAS, DE JOINVllLE E DO FERROVIÁRIO, DE TUBARÃO, QUE ESTÃO

PREPARADAS PARA OFERECER AO PÚBLICO O MAIOR ESPETÁCULO DO ANO,
••••••a••• II••8•••a•••o••••••••••••••••••e�.e••••••••••••••••••�••••••••••••�•••�••&•••@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"O Estado" Esporti_vo
••••••e•••••••O.Of a••••••••••••••••••••••••••• , .

TABELA PARA AS FINAIS DO
CERTAME NACIONAL

RIO, 18 (V. A.) - Casô Mas se acontecer que gaú-
os finalistas pelo Campeo-! chos e cariocas sejam os 'fi
nato Brasi'leiro sejam, como' nalistas, os jogos serão:

sempre acontece, paulistas e Primeiro jôgo, dia 27, no

cariocas, os jogos serão rea- Maracanã, Segundo jôgo, dia
tízados na seguinte tabela: 31 em Põrto Alegre. E uma

Primeiro jôgo, dia 27, no terceira partida seria dispu
Pacaernbu ; Segundo jôgo, tada no Maracanã, no dia

dia 31 no Maracanã. Na ne- 3 de abril. Essas as deter

cessidade de uma terceira Jminações do Conselho Téc

partida esta será disputada 'n ico de Futebol da CBD,
no dia 3 de abril, no Paca- Ireunido ontem à tarde, na

embu. .

.

I sede ela entidade máxima.-----------_.

NO PARANA' O PRO'XIMO CAMPEO
NATO BRASILEIRO DE' VOLEIBOL

ESMAGADO .0 FERROVIÁRIO PELO
SÃO PAULO

RIO, 18 (V. A.) - Será .ra de Voleibol, que desig
realizado em junho, no pa-Inou em principio aquele Es

raná, se assim quizer a Fe- ; ta do para sede do certame,
deração Paranaense, o pró-I
ximo Campeonato Braailei- aguardará o pronunciamen
'o de Boleibol. i to da sua filiada para. tor-

A Confederação Brasilei-' nar efetiva a medida.

Por M. Borges

o feito. assombro
so de Adernar

AVISO
Afim dê que se processe

com maior rapidez a insta
lação do equipamento CI
NEMASCOPE, ficam cance

ladas temporariamente as

sessões de 5 horas do Cine
,�itz, passando o Cine São
José a atender o referido
horário.

CINE SAO JOSE'
As 8 horas.
Tyrone Power -- Norma

3hearer em:

MARIA ANTONIETA
Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 14 anos.

As 3 - 5 horas.
Maria Feliz - Pedro Ar-

As 8,30 horas.
Maria Feliz - Pedro Ar

nendariz em:

MACLOVIA

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

1°) Noticias da Semana.
:--r0• 55 x 9. Nac.
2°) SANGUE DE CAM

PEÃO Com: Bill Williams
3°) FERR'ADURA ACU-

SADORA Com: Charles
Starret
4°) nrcn TRACY, O DE

rETIVE 5/6 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8,30 horas.
r

Tyrone Power - Norma
shoarer em:

MARIA ANTONIETA
Preços: 9,00 - 4,50
Censura até 10 anos.

As 8 horas.
10) Ligação Norte Sul.

NO. 20. Nac.
2°) CARNE E ALMA

Com: Aannabella.
30) DE HOMEM PARA

HOMEM Com: Jorge Mont-
g-omery
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 18 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

��o BSTABQ��
NO 'LAR E NA SOCIEDA'DE

DOMADORA DO OCEANO

MOAeIR DE ALMEIDA

Eis a teus pés o aceano ... E' teu o oceano!
Densa do mar, teu vulto aclara os mares,

Esguio como um ciato romano,
Nel'VOSO como a chama dos altares

A alma das vagas, no impeto vesano,
Ajoelhn a nte os teus olhos estelares
Eis a teus pés o oceano ... E' teu o oceano!
Cobre-o elo verde tom de teus olhares!

Sou o oceano ... És a aurora! Eis-me de Joelhos,
Ainda Ferido nos tufões adversos,
Lacerado em relâmpagos vermelhos!

Sou teu, divina! E, em meus gritos medonhos,
Lanço fi teus pés a espuma de meus versos

E as pérolas de fogo de meus sonhos!

-0-

ANIVERSÁRIOS

Dr, Lauro Douro
Clinica Geral

Restaurante Ra,ali
RUA Marechal Deodoro 60.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores vtaJante.s.

Banco �o Brasil S. A

P,lítica Inler
nacional

Acy Cabral Teive
Um programa de' rádio,

norte americano, denomina
do "A Hora da Palavra da

Vida", comemorou há dias,
o seu 150 aniversário.
A audição, de caráter pro

fundamente religioso, foi
transmitida, excepcional
mente, do Madison Square
Garden, em Nova York.
E sabem quantas pessoas

compareceram?
22 mil! Mais 5 mil fica

ram ouvindo a transmissão,
nas ruas adjacentes, por
falta de acomodações.

O reverendo Graham foi o

PRECISA-SE

socegada.

Auxiliar de escritó
rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR"

CARTEIRA DE
GER11lNCIA

CRÉDITO AGRíCOLA E INDUS!RIAL 1,-recer·ta do O'I""aDE CRÉDITOS EM LlQUIDAÇAO
AVISO N° 1 AMABILIDADE PERI-

GOSA
"'GRANDE FÁBRICA DE FIAÇÃO E TECELAGEM Antes do aparecimento na

DE ALGODÃO erupção já se transmitem a

Venda do acervo da Companhia Industrial Santo Amaro varíola, o alastrim, a vari
_ Magé (RJ) de proprieda-de do Banco do Brasil S. A. cela (catapora) e outras fe-

Acham-se a venda tôdas as instalações da Cia. In- bres eruptivas. O mesmo

dustrial Santo Amaro, instalada na cidade de Magé, Es- acontece durante tôda a e

ta·do do Rio de Janeiro, contendo grandes áreas de terras, volução dessas doenças e

numerosos edifícios, equipamentos, móveis, máquinas, até alguns dias depois da

etc., em excelente estado de conservação. descamação ou da queda
Os in Lel'essados poderão visitá-la durante a semana das crostas. O contágio se

(de 2:1. 6a. feira) das 9 às 16 horas. i faz entre doente e indivíduo
-

As propostas deverão ser entregues ou remetidas ao são, diretamente ou por
Banco do Bl'a�jl S. Ã., Gerência de Créditos em Liquida- meio de objetos l'ecente

cão da CREAI, rua do Rosário nO. 1, 12°. andar, com o mente contaminados.

prazo de 60 dias a contar da data dêste aviso. Não visite doentes e

nio de Janeiro, 10 de março de 1955. convalescentes de te-
Manoel Albuquerque Cordovil bres e l' u p,' i v as.

Gerente SNES.

- ---- ...... -------..

HOJE NO PASSADO
-, ---"---

....�,=:

CINEMASCOPE - significa:
Beleza fotográfica'
Maravilha sonora
Technicolor de luxo
Grandiosidade cênica!

"O MANTO SAGRADO" - significa:
Primeiro filme em- CINEMASCOPE
Emocionante história de amor e fé
Triunfo espetacular do Cinema
Americano!

Vejam "O Manto Sagrado"
em Cinemascope

Richard Burfon - Jean Simmons
- Victor Mature - Michael Rennie

CINE RITZ, A PARTIR DE 10 DE _ ABRil

19 DE MARÇO
A data de hoje recorda-nos que: '

- em 1612, partiu do porto de Cancale, na Breta

nha, a expedição comandada por Daniel de La

Touche, Senho-r de La Ravardiere, para conquis
tar o Maranhão, chagando diante da enseada
de Mucuripe em 11 de Junho do mesmo ano;

- em 1654, André Vidal de Negreiros, com a noti
cia da restauração das Capitanias que estiveram
sob o domínio dos holandeses, chegou a Lis

boa;
_ em 1752, D. Antonio Rolim de Moura, Governa

dor da Capitania de Mato Grosso estabeleceu a

nova povoação de Vila Bela, as margens do Gua
poré, nomeando os respectivos Capitão-mór e ve

readores e levantando pelourinho;
em 1831, foi organizado o penúltimo Gabinete
Ministerial do Primeiro Reinado, do qual fez

parte, Como Ministro da Justiça, o catarínense
Manoel José de Souza França, nascido em La

guna;
em 1867, chegou ao Rio de Janeiro Q súdito prus
siano Max von Versen, Capitão de sua Nação, que,'viajava com destino ao Paraguai afim de servir
na campanha contra o Brasil. O Governo Brasi
leiro impediu que prosseguisse viagem, .apezar
dos protestos feitos pelo Consul da França e o

Encarregado de Negócios da Prusia :
_ em 1869, na antiga Desterro, hoje ·Florianópolis,

faleceu Antonio Justiniano Esteves, pai do ilus
tre caturinense Esteves Júnior, e que exercia 'ãs

funções de Diretor Geral da Fazenda Provin
cial;

_ em 1873, no Rio de Janeiro, faleceu o Conselhei
ro José Tomás Nabuco ele Araújo, estadista, par
lamentar e jurisconsulto, nascido em 13 de Agôs
to de 1813;

- em 1889, no Rio de Janeiro, faleceu o Marechal
Severino Martins da Fonseca, Barão de Alagoas;

_ em 1898, faleceu o poeta João da Cruz e Souza, o

autor genial de "Broquéis", "Missal", e "Evoca

ções', nascido na antiga Desterro, hoje Florianó
polis, em 3 de Maio de 1863. A casa em que nas

ceu o poeta foi a mesma em que faleceu o Mare
chal Guilherme Xavier de Souza, na antiga "Cha
cara do Hespanha" e que foi demolida para dar
lugar a construção de casas residenciais, em

detrimento do Patrimonio Histórico. As placas
de marmore, alusivas aos dois acontecimentos,
foram encontradas jogadas na Prefeitura local,
e hoje estão no Instituto Histórico do Estado;

- em 19,j8, em Florianópolis, o Instituto Histórico
e Oeograf ico de Santa Catarina, em a sua sede
provisória (porque então ainda não a tinha de
f'initiva}, comemorou solenemente o cinquente
nário da morte de Cruz e Souza.

André Nilo Tadasco

orador do programa.
felicidades, extensivos aos

E sabem qual foi o têma
da exma. família. abordado?

VVA. GERVÁSIO P. DA I, Nada mais, nada, menos do.
LUZ

.

FAZEM A�OS, ,HOJE: que a Bomba H!
A eexma STIra d. Eliza- I

- sr. MIguel Savas, de-
O

A .

i d I
-

_. .

povo oUVIU ec araçoes
beth Ayres da Luz, viúv� do

I
d ica do Fiscal do Imp�sto de

textuais como 'estas:
nosso saudoso conterrâneo Consumo, _nest� CapIta�;. "Nova York precisa de
sr. Gervásio Pereira da Luz,! _ Jorn. Jose

.

de DUl1Z
uma ressureição religiosa,

vê transcorrer, nesta data, delegado do Instituto Na- !porque a corrida ao prazer
o seu 770 aniversário nata- ;cional do Ma�e, em �oinvile, o crime e a delinquencia ju�
lício londe lhe serao tr ibutadas

I '1 t· f d t
A

.

vem, es ao ora o con 1'0-
Dama de virtudes excpe- inequivocas p.l'ovas de apre- le ao passo que a frequen-

clonais, dotada de um

.co�a-I' ço
e admiração : t;câo das igrejas cái".

ção profundamente cr-istão, _ sta. Josef� Nu�es E mais adeante:
a veneranda anciã goza de _ sra. Mana Lmhares

"A necessidade da res-
merecido conceito na socie- I Machado, esposa do sr,

sureição religiosa é o único
dado local sendo grande o João Pires Machado, ativo

I meio de salvação, pois todos

núm.ero ele pessôas amigasl·l'epl'esentan�e com�rcial; em Nova York estão atemo.
e admirn.doras que, nesta _ sr, Joao Batista Rosa, rizados a respeito de quan-
oportunidade, levarão as funcionário do D.R.C.T.,

do ocorra o "raid" da Bom-
mais calorosas maníresta-] aposentado; ba de hidrogenio."
ções de apreço e regosijo ] _ sr. dr. José da Luz

Chegamos assim, ao ins-
pela efeméride. I Fontes, brilhante advogado; tante em que temos de admí-
Cercada de carinhosas II - sr. José Renato de Sou-

til' que dois mundos pro-
manifestações de amizade za

eurarn se destruir, arrazan-
por parte de se.us �a�iliares I _ sta. N:zir Schro�der do cidades inteiras e matan-
e pessôas mars íntimas .a :

_ sta. Cirene Mana Co- do suas popu ações, na
veneranda aniversariante te- fontes maior catástrofe que a his
rã portunidade de receber I

"
'_ menina Corina, filha d.o toria da humanidade já te

provas inequivocas do quan- I
sr. Haroldo S. Glavan, di- nha registrado.

to é respeitada e admirada namico representante' co- Os homens que dirlgem
- pelas suas elevadas virtu- :'mercial; êsses mundos, precisam me.
des. , _ menino Glauco, filhi- ditan e chegar a conclusão

O ESTADO, prazerosa- nho do sr. José Cortes, íns- lógica de que algo está er-
mente, apresenta votos de' petor escolar

rado,
A Fé e a Religião de Cris

to, estão chamando à razão
os politicos de todo o mun

do, para que voltem seus

1ensamentos em beneficio
da paz e da tranquilidade,
Os homens da Igreja, co

Especialista. em moléstias de Senhoras e vias uriná- mo o reverendo Graham,
\" s

estão advertindo a todos nós
'J: la .

1
.

d "f' dCura radical das infecções agudas e cronicas, do so H'e os pel'lgos o 1m o

aV:�L'elho genito-urinário em ambos os sexos. I
mundQ" �ro�ocado, por A

um

Doencas do aparelho Digestivo e do sistema nervoso. recurso tecl1lcu'A a merce ,da

IIorú{'io! 10112 ás 12 e 27íl ás 5. loucura e desacertos dos ho

Consultório: R. Tira.dentes, 12 - 10. Andar _ Fone: mens.

A época, como se vê, é3246 -

, .

Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 _ (Chácara de agitações e de intranqui-
do E!lpanha) _ Fone: 3248. lidades.'

É chegado, porém, a hora
de apelarmos para forças
maiores, representadas na

pa��:m���:��' que voltar- 'PliJe O
.....

oze de Igoslo'�:: �le���l�:U�:�ep::aa aF�g:e; II,
'

oração o conduzirá a uma
AOS S&NS. ENGENHEIROS E ARQUITÉTOS QUE

vi.da mais decente e mais [NTERESSAREM 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, TERÇA
FElRA, ÁS, 17,4.5.

Nova elpedi�ão iDOCES
PARIS --::

o explorad_or I Aceitam-se encomendas de
polar francês Paul EmIle. docinhos em grande varre
Victor esjá .p�eparando �l�.a I dado: Tortas e Bolo de Noi
nova expedição do Antaltl-, va, Salgadinhos para Batiza
co.

'

dos - Aniversários e Casa-
Essa Expedição será rea- mentos.

lizada pelas "Expedições Rua CeL Melo e Alvin 17.

polares Francesas", orga- TeL 3.416
nismo privado criado pelo ,----

próprio Paul-Emile Victor IMPU"'EZAS DO

S.AIIlGUF?]110 quadro do programa 01'-
,"

'

'\:'-

gan isa do pela Comissão In- fMXIR Df H��UtlHt;ternacional do Ano Géo-Fi-

sico. AUX. TRAT. SIFIUS

Quatro outros paises-'7
Estados Unidos, Grã Breta-

V dnha, Austrália. e Nova Ze- ,

en ' e-selândia tomarao parte na I
,

efetivação desse programa Um terreno com 10 me-

cujo objetivo é fazer uma tros de frente e 30 de fun

serre de observações cienti- dos a rua Pedro Ivo, junto
ficas durante o período de ao 17.

dois anos, de janeiro de Tratar na Tenente Sil-

1957 a janeiro de 1959, na veira, 72

calote glacial do Continente ----------c-

Antártico. A França cons- Ttruírá uma base sôbre uma erren-o
conve�sar com patos ou g.,an- ,to assustados, se apertam ilha situada perto da ponta

d t t E t Vende-se à rua Victorsos, eve procurar o cien-
I
uns con ra ou ros, uquan o

"G 1 ." a Terra de
tista austr-íaco, Dr. Konrad isso, o cientista se debruça eo.ogla n Konder (ex-Blamenau), com
Z Lorenz a fim de tomar I

na mesa formando uma es-
Adelia.

..'

f
588 m2, sendo 21,60 de fren-

c�m o m'esmo algumas li-Ipécie d� semi círculo pro-:
A expedição rancte��, te. Tratar à Av. Trom-

que se realizará em res
k 24cões da linguagem usada _ tetor com os braços e cha-

t ará em outu-' pows y, .

.

" . urnos, começ, I I' ,

ou pelo. menos, co�preendl- �a as avezmhas, na sonora
bro a bordo do quebra-gelos.

'

da - pelos palmldes. lInguagem dos patos. Ime-
NORSEL de modo a chega-IVende �eO Dr. Lorenz, por motivo diatamente, os filhotes atra-
I ,

.

uel'I'os expedicio
I -ii

. '. ['em os prll
-

,

'

que Ignoramos, tornou-se vessam toda a nesa e vao se
f "

,

ta "Geolog'ia"! Vende-se uma ótima casa.-.

l' t d I'
-

d I f', ,n anos a pon, I '

espúcla IS a na e lca a re uglar entre os seus bla- ", d 191:6 logo construção nova com dois
1 ,t I ,,'. d

.

_
em )anellO e o '. '

,I e (e se tomaI paI a oh- ços. '

"üí estabelecendo a base a' pavimentos, situada a rua
/0 de patos e ga_nsos. Em. estacão satélite (SI!). I Major Costa n. 5. Tratar a
suas demonstraçoes, o Dr.. Acreditamos ser desne-' '. Rua Felipe Schmidt n. 36.
LOl'enz coloca uma ninhada

I
cessário salientar as van-

'

_

de patinhos (geralmente tagens práticas que oferece

CONVT�
com poucas horas de vida) lo conhecimento da 'lingua- _�
na extremidade de uma mesa gem dos patos - principal- ARTEZ ,WESTERLEY PRODUTOS DE BELEZA de
cobe'l'ta por uma toalha Imente para quem cons_eguir New York, Buenos Aires é Rio de Janeiro, comunica as
bl'anca, e se coloca na ou- se fazer entender por patos Sras. e Srtas. desta cidade que durante os dias 2'1 a 30
lra extremidade. Os pati-

I
adultos, bem gordos. . . Cl'de março, permanecerá na acreditada casa: Modas 1-

per, a rua Trajano - 4, uma técnica demonstradora de

seus afamados produtos ele beleza, onde atenderá con�

sultas, dara consellio e fará maquilagens gratis.
Reserve desde jú seu convite e resolva seu problema

de beleza.

Pa.ra o-s cíaegélicos
Aprenda a IIDODagem dos Patos

Quem tiver interesse em nhos, segundo parecem mui-

A DIRETORIA
--0--

f\ V [SO
Em virtude de no próximo domingo, dia 20, ser rea

:izada a procissão de N. S. dos Passos fica transferida
para

3 DE- ABRIL

a excursão maritima já anunciada para
mês.

Inscrições na Secretária do Clube.

20 do corrente

t Missa de·Sexto Mês
VIUVA ZAHIA AMIM'HELOU

Esperidião Anrim Helou e Família, Dahíl Amim
Helou e Familia, João Amim Helou e Familia. (ausen
tes), Viúva Tuffi Amiin Helou e Familia, Jacob Jorge
José e Familia, Viúva José Jorge e Família, convidam a.

todos os amigos e parentes para assistirem a missa que
mandam rezar na Igreja Grego-Ortodoxa desta capital,
no dia 21 do corrente mês, segujjda-feira, ás 8,00 horas,
pelo deséanso eterno de sua inesquecivel mãe, sogra,

cunhada, avó e irmã ZAIIIA AMIM HELOU.

Antecipadamente agradecem a todos que "-compare
cerem a esse áto de fé cristã.

Florianópolis, 16 de Março de 1.955

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO FlorianóP.olis, Sábado, 19 de Março de 1955
-------------------------------�------�------

,Vasa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Rac!iolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bom bas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca

Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PHOPHIETÁIUO: OTOMAR GEORGES BOEHM
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua Cel. Pedro Demoro, 1657

Estreito - F'lurianópolls - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO
-----------------------------------------------------------------

São José
OFICINA MECA.NICA E SERRElHERIA

� CONCERTOS DE MOTORES A.OlEa CRÜ
E MÁOUINAS A VAPORES

�Rua� São José (nas proximidades do.
'Balneário) Ponta do Leal, no Estreito.

Com a Biblia na Mão
«No tenaculo)

SÁBADO, 19 DE MARÇO
Sê fiel até à morte. (Apoc, 2:10). Ler Efésios 6:10-

16.

fomento Agrícola
EDITA'L

CONVOCAÇãO DE LAVRADORES INTERESSADOS

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRíCOLAS

1. De ordem do 3ur. Dr, Affonso M. Cardoso da Veiga,
Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina,
levo ao conhecimer1to dos S1's, Lavradores, que, no período
de 10 de março a 31 de abril elo ano corrente, achar-se-ão

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

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

aquisição de máquinas agrícolas, conforme especificação
abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen

to Econômico, através do en)préstimo de' US$ 18,000,000,00.
ESPECIFICAÇAO DAS MÁQUINAS:

'fo�
ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "All-Crop" modo 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

Colhedeiras de milho de uma linha 3

FORD:
Combinada com plataforma Pftra ensacamento .

INTERNATIONAL:
Ceifa-trilhadeira modo "64" 2

2. Os interessados, além da apresentação do cartão de

Registro ele Lavrador.es do Ministério da Agricultura, deve
tão provar possuirem área aproveitável, que justifique a

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

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

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

se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco

nômico, não vigorandO para sua aquisição, inscrições ante

riormente feitas na Inspetoria do Serviço de' Expansão do

Trigo ou mesmo nesta Secção de Fomento Agrícola.
Secção de Fomento Agrícola em Floriánópolis, SC" 9

de março de 1955.

Walmyr M. Ioemos - Encarregado ,ào,}!lxpediente.
Autorizo a publicação.

RETIFICAÇÃO·
DE ORDEM SUPERIOR, 'Ievamo,s ao conhecimento

dos. interessados, que o material "AlIlis Chalmrs", cons
tante do edital acima publicac1o, fiCa .elimin-a:do da reven

da, por esgotamento de seu estóque.
. .... ��' .,

Florinópolis, 11 de março de 1955.

Walmyr M. Lemos - Encaregado do Ex'í:iedlente.
VlliTO

.

F"'.�-=-......"eAffollSO .M. Cª,l'dos() da Veiga -- Chefe ,da S.F.A.

• Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE e

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

que proporciona grande ECONOM,IA.

'ZJtii'1o ·,�Tt O QUE FABRICA·(·_·····
,_.

-'" ---

---.:.....�., ,r••dMu _....

<. C. BAMOS1S.A. Coméléio e Agências
Rue Joio Pinto, 'Fpolis••••Sta.Catarina

E

. .:_�
.....

�_.� ._

�"-�-··"'-��� ..r"
'\,

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

A execução da lei pode parecer, às vêzes, um peque-

no Daví, ao enfrentar o mal Golias, chamado crime. Mui- C 1 I- Etos de vós tendes uma sensação de responsabilidade di- iC ís lCa . � I T A L
ante das estatísticas anuais denunciando mais de dois Ioi,.....,
milhões de grandes crimes/ cometidos nos Estados Uni- Ro' aNelo

' i

dos. Contudo; sabemos que funda nas mãos da lei éal-" I
JUIZO DE DIREITO DA qualquer espécie,_ com "aní-

go mais que oficiais treinados, técnicos instruidos e ar-
Rua 24 de Maio 906 (Es-· COMARCA DE TIJUCAS. mus domini" e indescontí-

.

mas de alto n lcance. E' a moralidade sôbre a qual se as- treito), IEDITAL DE CITAÇÃO DE nuadamente, de um terreno

senta a profissão. E' o espírito disciplinado do oficial de A Ciclistica Rosa Neto INTERESSADOS AUSEN- localizado no lugar Meia

fé, ln-ilhando nos momentos de crise e de perigo. E' o (Antiga Oficina de BiCi_ITES, INCERTOS E DES- PI:l'lÍa( zona rural), no 'Dis

dom divino que Deu� dá somente àquêles que o conhe- cletas Nely tem a grata sa- ,CONHECIDOS, COM O tríto de Itapema, munící

cem.
tistação de comunicar ao

J PRAZO DE TRINTA DIAS. pio de Porto Belo, comarca

Eu tenho visto esta fôrça. espiritual que é o sus- público, que conta atual-I O D
.

t CI
de Tijucas, com as seguin-

t
.

d
ou or ovis Ayres t t ísti

tentáculo da lei, em ação muitas vêzes. Eu a vi no ano
men e com uma equipe e 'Ga J' d D' it d

es carae errs icas e con-

14
A' •

I' I :r .ma, UIZ e ueI o a f t
- ,

.

próximo passado nos lábios moribundos de um jovem l'11- mecarucos especia ísados C d T" d E
ron açoes: - area 29.040

• •

'. ••
A

, I
omarca e lJucas, o s- (

.

t
.

,

vest.igador, indagando como estava o homem que o havia em
.. � eforrnas e co�seItos tado de Santa Catarina na

vm e e nove mil e quaren-

�."l'erido ele morte .. Tenho sido informado de que .aquêle de bicicletas de passeio, cor- f' d ,I' t
'ta) metros quadrados; me-

"

I'd (meí id
OIOIa 8.Clec... d' d 66 d f t

homem eslava morte e sabendo que êle mesmo não sobre- l:� as me�a c�r:I a, .cor � .

111 o m e ren e, com

vivei-ia, o investigador teve a coragem de dizer: "Deus rI�da especial 'I'rlcíclos, tíco- FAZ SABER a todos
'440m de fundos,. fazendo -

tenha misericórdia de sua alma". 't�cos, carrmhos berços en- uantos interessar ossa o
frente nas

A m?rmhas do

O R A ç Ã O
fim tudo referente ao ramo

q
t dít I d P't -

Oceano Atlântico, a L. e

d ícli
presen e e 1 a e Cl acao, f d t· d V·

Deus Todo-poderoso, concede-nos coragem para de- e C1C ismo,
. com o prazo de trinta dias .un os em erras e irgt-

safiar o mal, fôrças para e -ltar acomodações' sabedoria
Possue um grande eva-I .

d I h' to 110 Caetano; extremando ao

L, ."
c .,

.
_, -iad t d

.

d
VIrem ou e e con eClmen o N

.

.

h d
para fazer [usí iça, e visão para perceber a tua vontade.

I o es o�ue e peças es-. tiverem, que por parte de '.
com um camm. o eno-

Rogamos em nome do nosso Redentor. Amém.
de uma Simples borracha I Hironido Conceição dos

minado da Nogueira, em

PENSAMENTO PARA O DIA para.I:odas de trici�los até 'Santos lhe foi dirí ·d·
terras de quem de direito, ne mandar designar dia -- "Fa a- a citação dos

as bicicletas de corridas es- . _

' ,
.

gl a a e pelo S. em terras, de Ací- h' I I
.. .' I

ç se

Vencer o mal com bem reclama auto-disciplina, ba- .. petição do teor segumte: -- l' Acá P
.

Pi I Ola e ocai, para. a [ustifí- controntantes- por mandado

seadn no amor e no esp irito perdoador de Cristo. peciars,
A' "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di-

10 �ClO ererra u:es; a cação estatuída no Art. 455 e por edital, com prazo de

J. EDGAR HOOVER (Distrito de Colúmbia)
Seus mecamcos a�e�dem reito da Comarca de Ti ·u-

ocupaçao .das. marinhas, I do Código de Processo Ci- 30 dias os interessados in-
Com presteza e perfeição os

as H' id C
. J_ com as quais o terreno ex-

!
vil pedindo se OutI'OSSl"

serviços.
i c, : - 11'0111 � .oneelçao

'

, I', 'C�
-

, �, certos. Cite-se, mais, o Dr.

E ta
.

d
dos Santos, brasileíro, casa- trema na parte 'da frente a,

na forma desse mesmo Arti- Promotor Público da Co-
s mos equtpa os com

I f
-

,
go a it

_

d
.

t

grande variedad de f ._
(0, pro essor aposentado, re- L. é exercida pelo mesmo ' c açao o� 111 eres- marca e o Domínio da Uni-

ramentas
: espe�lalizad:� si?ente e domiciliado na requerente, que tem legalí- sados, cer.tos ou 111cert�s /e ão, êste por precatória ex-

bem como maqulnârlos. VIla .de·. Itapema, sede do zada dita ocupação da De- (�os cO��ll1antes d� lmo- pedida para o Juizo da la

Serviço de Solda,
. Forno-

2° DIstrIto de.�orto Belo, le�acia do Serviço do Pa-.
\ ��, paI a contesta�em no Vara da Capital. Intimem-

Vulcanização, Mecânica,
comarca de TlJucas, neste

I
tl'imonio da União, nesta· PI

ilZO de �dez. (10) ?IaS, com se. Tijucas, 9-3-55. (as) Clo-

NA Pintura Raia�ões e breve- Estado, por seu .procura�Ol', Cidade, e que possue, nas'
a ,o�o�el�vancla afmal,

/ d.o vis Ayres Gama." E para

mente Pintura à Fôgo.
o advogado �b�l�O assma· ,referidas marinhas, uma i � 1 �I",� 156 do mesmo, Codl- que chegue ao conhecimen-

Atendemos às cidades do do, com eSCl'ltorlO na Rua Icnsa de veraneio; que, ou-
IgO, 3 .

- Q_ue, se plotesta to de todos e ninguem poa

Interior pelo serviço de ��aur� _Muller, 101, nesta e· tl'o:sim, o terreno em tela, p:la produça?, .de todas. a.s sa alegar ignorância, man

Reembôlso. l11scnçao nO. 465, na O.A.B. I esta lançado na repartição pIovas em dn elto
.

admItl- dou expedir o presente edi

A Ciclistica Rosa Neto à
- SIC., intetando a pre-

I
competente em nome do Re-

das e que forem Julgadas tal que será afixado na se-

oficina·Oficial da la Volta Aente ação de usucapião, !querente, que lhe tem pago necessa�'las, a começar pe- de dêstQ Juizo, no lugar de

do Atlântico. com fundamento nos Adi- pontualmente o� impostos, e
lo depolmento_ de testemu- costume, e, por cópia, pu

Atendemos pelo telefone gos 550 do Código Civil e que.mantém sobre o mesmo Inhas que serao arroladas blicado uma vês no Diário

6230. 454 e seguintes do Código de diversas benfeitorias, como 10portuname�1te; �ue .se dá a ·Oficial do Estado e três

C
·

h
· Processo Civil, - vem res-. uma casa de· madeira, pas-I esta, para

fms flscals e de veses no jornal "O ESTA-

O" 10 eira peitosan:ente, peran,te v.lto, roça, horta, árvores fru·· alçada, o val�r de �r$ .... DO", de Florianópolis. Da-

., Exa. dizer: _ 10. _ Que, ltíferas, cêrcas, valas, etc. 2.100,�0 (dols mil e cem do e passado nesta cidade de

há mais de trinta anos, por 20. _ ..Que, pretendendo le-
cruzelros e zero centavo), Tijucas, aos onze dias do

si é seus antefecessores, tem
I

gitimar a posse em questão,
cuja taxa respectiva se mês de março do ano de mil

a posse manda· e pacifica, promove a presente ação, pagou (doc. nO. 2). P. DE- novecentos e cincoentâ e

sem oposição ou embargo de requerendo a v.. Exa. se dig-
FERIMENTO. Sobre os se- cinco. Eu, (as) Ge1�cy dos
los dev,idos li.a-se: _:_ It·a- Anjos, Escrivão, o datilo-
jaí, 29 de janeiro de 1955. grafei, conferí e subscreví.
(as) José Medeiros Vieira." (as) Clovis Ayres Gama -

Em dita petição foi exarado Juiz de Direito. Está can

o seguinte despacho: - forme o origina.! afixado na

"A., COll1o pede. Tijucas, sede dêste Juizo, no lugar
1°-2-1955. (a�) Clovis. A�res I de constume, sobre o qual
Gama - JUlZ de Dlrelto."

lme reporto e dou fé.
.

Feita a justificação foi exa- Data supra. O Escrivão:
rado o seguinte despacho:, Gercy dos Anjos

Precisa-se somente para
cozinhar. Vila Naval c/2
Rua Rui Bárbosa - Pe-

1
.

dra Grande.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fain,�4,
,IMERSÃO e

Capacidade 30 ITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.
• Játo abundante nil tempe·

ratura de�ejada.

O MISTURADOR DÁKO, de regu·

logem instcntcnec, permite O

maior escore d. graduaçõe. _�
TEMPERATUR""

Expresso Florianópolis LIda.
,
Transporfe de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.
COM VIAGENS DlRf:TAS E PERMANENTES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: CURITIBA FILIAl.: SAO PAUI.OMATRIZ: FLORIANórOLlS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n,·135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegrãflco:
Sandl'ade e TranspoUs

-o-

Endereço Telegrátlcl
Santldra e Transpolis

--O-

São Paulo - Capital - sp,

Endereço Telegráfico:
. Sandrade e Transpolls

-0-

. Viscónde
.

do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30,91
'feletone 1230

(Ag�ncia no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

I �:

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

lI"'��;�",,':-".J>
�\)��:&10"'"

AQUECEDOR EU:TRICO CENTRAL

. Capacidade: .,c

100 a 1,000 litros

Fabricado. nos tipos
horizQI1taJ e verticaL

-

,I

•

• Com iste v�lcll' V.S.
"bri ...ã lime. ContA que
lhe ..enderà juro com·

pllnse.dor I
= levd.r� pd.r6 su� residin,

,
I eió um lindo li util presente:

um BEi!SS/MO eOFREde :4CO eROMADO.

AP;oocu)"e hOje" NOVO

NCO GRiCOLA
,12.wa r7�.16... fLORIANOPOLli - &ANTA c:.e.T� _.._.i!!!"�.
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Deputados e:m Lages
Assembléíu Legislativa, e

uma comissão composta dos

deputados João Colodel, do
PTB, Osní Medeiros Régis e

A fim ele representarem a

f1..�sembléia
.

Legislativa, em

atenção ao convite formula

do, na instalação da 8 . Ex

posicao Agro-Pecuária In

dustrial de Lajes, dias 19, 20 Ivo Silveira, do PSD, Lnerte
e 21, seguem, hoje, para a- Ramos Vieira, ela UDN, Vi
quela importante cidade ser- cente João Schneider, do
rana o deputado Braz Jca- PRP, e Volney Collaço ele Olt
quím Alves, presidente da veíra, elo PSP.

Florianópolis, Sábado, 19 de Março de 1955

FALECEU O PROF. GARRITANO
RIO, 18 (V. A.) _ Profes- I rio, inclusive no Rio Grande

Sal' de Harmonia e Morfolo- ; do Sul, foi compositor dot�.
gia da Escola Nacional de do de bons recursos, e musi

Música, faleceu, e foi sepul- I cógrafo. Nesta última qualí
tado dia 16, Assuero Garri- dade, esteve algum tempo na

tano, um dos mestres mais direção da "Revista Brasilei·

benquistos, pelas suas qua- ra de Música", que a Escola

lidades proríssíonaís e pes- Nacional de Música -edítou.

soais, daquele estabelecimen- Era, em suma, uma perso
to. O professor Assuero Gar- nalidade de artista que se

ritano, paulista de nasci- impunha tanto pelos conhe

menta, além de exercer du- cimentos técnicos como pela
rante longos anos o magísté- amplitude da cultura geral.

SUCESSÃO ESTADUAL
o Partido Democrata Cris- ,. a ser sugerido à convenção

tão, na reunião do seu Dire- pedecísta,
tório Regional, de 16 do cor-I· Com isso surge o primeiro
rente, decidiu indicar o dep, nome e se abre, no Estado, a

Jorge Lacerda - líder do I campanha sucessorra.

Partido de RepresentaçãoI·
.

Popular eleito na legenda da Os demais partidos, ao que
União Democrática Nacional,

I
colhemos, aguardarão o mês

para a Câmara _ como ean- de abril para os seus pro
didato ao Govêrno elo Estado nunciamentos.

CONCURSO COM TRAPACAS
1

suspeitos,RIO, 1 8(V. A.) _ Deverá pontou um

ser instalada a comissão de acentuando:
elos

inquérito nomeada pelo pre- "Através de informações
feito para esclarecer as res- obtidas no departamento de

ponsabilidades pela subtra- seleção, incrimina-se o fun
ção das rôlhas de prova de cionário José Pinto, que teria

induzido os seus colegas a

português do concurso de lhe entregar a prova. A ver

oficial administrativo. Em dade será apurada e os fal

declarações à imprensa, o-sr, tosos punidos, pois esse é o

Manoel Rutênío Carvalho :1-. propósito da Prefeitura".

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS·,
TÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO

IPASE

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS COMUNS

A Delegacia do IPASE avisa aos interessados que, a

partir do dia 21 elo corrente mês (segunda feira), serão dis

tribuídas propostas para Empréstimos Comuns.
A dístríbuiçâo de formulários será iniciada dia 21, das

8 às 11 horas e nos demais dias, até 30 do corrente, no ho

rário normal.
Os pagamentos serão iniciados a paritr do dia 5 de

abril p. v. observado o limite mensal aprovado pela Admi-

nistração.
•

Florianópolis, 17 de março de 1955.

Mário M. Garcia _ Delegado Substtiuto.

PEDACOS DA "CORTINA DE FERRO",.

,

DESAPARECEM

t Missa de Sétimo Dia
JOSE' F. GLAVAM·

Na Assembléia
A sessão de ante-nntem. Arbitrariedades em TubarãO
Aberta a sessão, foi apre- humildes auxiliares. Apela- los srs, Vereadores uma co

sentado à Mesa, pelo Depu- va, novamente, para o líder missão para procederem a

tado Olice Caldas, requeri - do Govêrno fazer un�a "for- uma avaliação, sugerindo até
menta pedindo informações cinha" junto ao Poder Exe- os nomes de honrados corre

sôbre assuntos relacionados cutivo, neste sentido. Ainda ligionários do Dep. Laerte.
com o Campo Piratuba, no com a palavra o deputado Aparteado pelo Dep. Laerte
município de Tubarão. Gomes de Almeida, leu des- Vieira, foi dito que àquela.
Veio após à tribuna, como pacho telegráfico, vindo de iniciativa era do Prefeito e

10 orador inscrito, o mesmo Tubarão, com referencia ao não da Câmara, conforme se

deputado, para trazer ao co� assunto em apreço. Recebeu quis, na ocasião, fazer. Ter

nhecimento da Assembléia, apartes do Dep. Laerte Vlel- minando o seu breve díscur
as arbitrariedades policiais ra, líder da UDN, e contra- so, deu conhecimento ao ple
que estariam sendo práticas, apartes dos Dep. Osní Régts nárío, que dentro de três me

em Tubarão, pelo atual De- e Orlando Bertoli, Ivo Silvei- ses Lages terá a sua nova

legado de Polícia, sr. Plínio ra e Estivalet Pires do PSD. usina.
Moreira. Entre outras consí- Como último orador, asso- As reclamações do então
derações, trouxe, ainda, ao mau a Tribuna, o Dep. Osní Vereador, hoje líder udenís
conhecimento dos srs. Depu- Régis, do PSD de Lages. Ini- ta, à vista da próxima ínau
tados de diversas modalída- ciou dizendo que não ia tra- guração da nova usina de La
des alí postas em prática pe- tal' de assuntos pessoais tra- ges, ficam restritas a mero

lo Delegado, que não condi- zidos ao plenário da Assem- expediente da polítícalha,
zem com a mentalidade do b1éia, em sessão anterior, pe- 'pon; resta claro que já ao

pacato e altivo povo de Tu- lo líder da UDN. Ia tratar do tempo em que eram feitas,
barão. Terminando, fez um caso da luz. Trazia ao conhe. ninguém ignorava, em La

apelo ao líder do Govêrno, no cimento da Assembléia que ges, as providencias que es·

sentido de ser determinado na sua passagem pela Pre- tavam sendo tomadas para
pelas poderes públicos, a pa- feitura de Lages, recebeu su- regularizar: o abastecimento
ralizaçâo de processos tão de- gestão da Câmara de Verea- de luz e energia à bela cída
sumanos e ilegais usados pe- dores, por indicação do então de serrana.

'o Delegado de Tubarão. Vereador Laerte Vieira, no Uma usina, que exige ma-

Como 2° orador inscrito, 0- sentido de ser encampada quinária de importação, não
cupou a Tribuna o Deputado pela Preteitura, a Usina Elé-' se faz da noite para o dia. O
Antônio Gomes de Almeida trica de Lages. SI'. Governador há cinco anos

(PSD) que tratou, também, Querendo atender, na épo- prometeu cinco para o Esta
do assunto em foco, isto é, ca, a indicação em apreço, I do! E até agora não deu uma

denunciou à Casa, em têr- pediu fossem nomeados pe- sequer ...
mos seguros, as arbitrarieda-
des do Delegado de Polícia
ele Tubarão. A certa altura
do seu improviso, disse que
sm outras épocas o sr. Go
vernador pregava: Paz e

Harmonia, e, agora o Dele

gado de Tubarão prega coisa

completamente diversa. Em

aparte o Dep. Olice Caldas.
disse que uma das razões da

polícia não ser cem por cen
to honesta, era a de que o

poder público não estava pa
gando devidamente os seus

o �omercio· quer colaborar
RIO, 18 (V. A.) _ A Fe- ferência do Estado no domi

deração do Comércio Ataca- nio da economia.

dista, desta capital, reunida, O· sr. Alcebiades Antogíní,
ontem, sob a presidencia elo. autor da proposta dos ofícios,
sr. ·Artur Pires, decidiu en- 'falando ao plenário de dire
viar ofícios ao presidente da tores, refutou às últimas de
República e ao ministro da clarações do :Ministro da Fa
Fazenda nos quais recusa a zenda, de que dentro de 4
culpa e a responsabilidade meses o custo da ida deixará
na elevação dos preços elos de subir, estagnando-se.
generos alimentícios e de Isso não é possível disse.
mais utilidades e mostra a Os novos aumeritos estão pa
disposição de colaborar com ra ser aprovados e as íncí
o govêrno desde que sejam, dências no custo de vida são
derrogadas às leis de ínter- altas e variáveis. Estamos

prontos a calaborar com o

govêrno, desde que :lej am

REAPARELHA-SE A derrogados os dispositivos le
gais que autorizam o gover

"GUARUJÁ" no a interferir no domínio
A Rádio Guarujá adqulríu, economíco. Foi discutida, a

da Indústria Brasileira de inda, a questão dos inquéri
Eletricidade S. A., de São tos parlamentares nas em

Paulo, uma nova mesa de presas privadas, decídindo a

som, tipo HOX-20113/01, com Federação enviar orícios aos

entradas para duas linhas te- presidentes da Câmara e do

lefônicas, quatro pick-ups Senado protestando contra a

com preamplíjtcadores-equa- nomeação de uma comissão
lizadores, um gôngo elél.ric o parlamentar de ínquértto pa
e quatro microfones. ra investigar a vida da em-

O novo aparelho possui prêsa privada Panaír do
dois mecan ismos tõca discos i

Brasil.

pesados, tipo HOX-20183/01, ---�------

de duas rotacões (33 ·1/3 e

78 rpm) ; doi; pick-ups GE, I CESPE
com braços AI-50I, cápsulas Recebemos e agradecemos:
11,PX-050 e agulhas RP.l ··OW. Senhor Diretor:

Acompanharam a nova Tenho a honra de comu-

mesa de som, dois mícroro- nicar a V. S. que, nesta data,
nes dinâmicos, sendo um de assumi o cargo de Presidente
estúdio e outro de mesri. da Comissão de Estudos dos
Essa nova c moderna apa- Serviços Públicos Estaduais,

relhagem de som da ":\'lais para o qual fui designado
Popular", viajou pe!!) Ex- por ato do Exmo. Sr. Gover

presso Florianópolis, teullo nadar do Estado, publicado
chegado ante-ontem Jlcs1a no "Diário Oficial", de 11 do

capital. corrente mês. /'

Conseguimos apurar que Aproveito o ensejo para a-

até o dia 14 de Maio,. data .10 presentar a V. S. os protestos
120 aniversário da RárHv de minha consieléraçã9 e a

Guarujá, essa nova aparelha- prêço.
gem estará em funcion t �H'll-

to, ao mesmo tempo que se-

rão inauguradas as reformas ....

-D
.....

E-�-S--E·--J··A··
...

·A-P··-A._..Z
.....•.....'""'"""

introduzidas no Palco-.\udi,

HELMSTEDT, Alemanha, lém disso, foi tambem reti- xo ...
"

18 (U. P.) _ Pela· segunda rada outra barreira de ma- Vamos convir que esta lin-
vez em poucos dias, desapa- cleira. guagem é incompatível com

receu um pedaço da "COl·ti- a dignidade de uma Casa
na de. Ferro". A_ po�ícia ela

.

A polícia ocidental

!cre-I Legisla�iva. �oderão alegar
fronteIra alema mfol'mou I dIta que se trata ele uma que ate na. Camara Federal
que alguem levou 20 metros I travessura de alguns jovens I acontece isso. E' verdade.

! tório da popular emissora l'a-
de ahme farpado da cerca ocidentais, que queriam pro·· Mas está errado. Um erro tal'inense.
que separa as zonas oriental I vocal' os guardas ·de fl'ontei- não autoriza, nem justifica
e ocidental da Alemanha. A- ,ra soviéticos. outro. O .lugar para· os "va

lliente·s", sem educação POlí-,tica, é na rua, no mercado Previsão do tempo até às
de peixe, no "bas fond", mas. 14 horas do dia 19.
nunca dentro de uma Câma- Tempo _ Bon1, com nebu-
ra. É necessário acabar com losidade.
esses espetáculos e a missão Temperatura _ Em eleva-

A familia Glavam, convida aos parentes e pessôas educativa pode muito bem ção.
amigas, para assístirem a missa de sétimo dia, que man- caber aos líderes das banc.a- Ventos
da celebrar em sufrágio da alma de seu chefe,
do Menino Deus, dia 21, as 7 horas.

A todos que comparecerem a este

nntecipa agradecimentos.

*
_ "Os legisladores bra

" " slleíros, quer na Capital
da República, quer nos Es
tados e nos munícipios, de

vem, de uma vez. por todas,
se convencer de que a tri
buna das Câmaras não deve
e não pode servil' para in
sultos pessoais e para desa
foros de baixo calão. As trí -

bunas servem para discus
sões de problemas, para de
bates públicos, para defesa
dos ideais democráticos etc.,
mas nunca para desafios e

troca de injúrias. A época de

hoje já não permite mais o

recurso a esses processos que
enxovalham às assembléias
políticas e degradam às nos

sas instituições. Para dizer
desaforos existe uma outra
tribuna mais apropriada: o

ôlho da rua.

Esse comentário vem a

propósito de um telegrama
de Maceió, divulgado pela
imprensa de ontem. Dois
deputados discutiam a ação
do Prefeito daquela cidade.
Os ânimos se exaltaram e, a

certo momento, um vel'ead01'

petebista grita para um co

lega: "Ou V. Exa. me apar
teia com decência ou viro V.
Exa. de cabeça para bai-

o TEMPO

Do quadrante
na igreja das. A não ser que muitos Norte, frescos.

desses líderes também preci- Temperaturas _ Extremas
ato de fé cristã, sem ser reeducados devida- de ontem: Máxima 26,9. Mí-

mente". nima 21,0.

•••••••••••••••••••• (1)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••

Os segredos de Valta
LON[ RES, 18 (U. P.) _ bre o texto, antes de dá-lo à

I
cisão americana de publicar no britânico não se negou a

Sir Winst-on Churchill àecla- publicidade. .'
os documentos durante sua d:tr a sua aprovação à pu

rou, hoje, na Câmara dos O primeiro ministro, o vida, e que isto o ofendia. blic�lção, pelos Estados Uni
Comuns, que a versão ame- único sobrevivente entre os I Contudo, absteve-se, com se- dos, daqueles documentos,
ricana dos segredos de YaltR chefes àe governo dos "Três renidaele, ele qualquer cen- .iiLendo: "Naturalmente, tra
contém "alguns erros gra- Grandes" que forjaram em sura franca aos Estados Uni·· ta-se ela evrsão americana, e

ves", e que lhe parece que Yalta o mundo de após-guer- dos. não ele uma.ata oficial apro
teria sÍelo "uma boa coisa" ra, manife§tou, implicita- Disse Sir Winston à Câma.·· vacla pelas potências interes
se o tivessem consultado sô- mente, (ille reprovava a de� l'a dos Comuns que o govel'-I sadas."

Dante de Patta
Presidente

DUBLIN, ! 18 (U. P.) _ O
sr. John Costello, primeiro
ministro da Irlanda, na men

sagem do dia de São PatrÍ·
cio, em nome do governo, de··
clarou que a Irlanda deseja
a paz e a liberdade para to
das as nações do mundo.

"SINE - DIE"
CAIRO, 18 (U. P.) _. A·

nuncia-se, oficialmente, que
foi adiada, "sine die", are··
união dos primeiros mims
tros egipcio, sirio e saudita,
prevista para o dia 20 do
corrente.

ABONO AOS INS-
TITUTOS

RIO, 18 (V. A.) _ Em seu

despRcho de ontem com o

ministro do Trabalho, o sr.

Café Filho, autorizou o pa
gamento do abono de emer

gencia concedido ao funcio
nalismo público em novem

bro a todos os servidores dos
institutos de previdencia so

cial.

Abnegação exemplar
RIO, 18 (V. A.) _ O cel. exerciCIO elo importante car

Bezerra Ma'I'inho, novo presí-
I

go, que é de 20 mil cruzeiros.
dente do Instituto dos In-: Continuará a receber os ven

dustriários, deliberou não i cimentos correspondentes a

receber a remuneração pelo j sua patente militar.

50% BRASILEIRO
Montado um "Jeep"

RIO, 18 (V. A.) _ De São: cotismo mas também para.
Paulo informa que a "Willys ',mostrar as possibilidades ela
Overland do Brasil S. A." industria brasileira.
concluiu ante-ontem a mon- .

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

tagem de um jeep, em que LPERON VIAJARÁ
foram empregados 50 por-I BUENOS AIRES, 18 (U.P.)
cento de peças fabricadas no _ Em fontes diplomáticas,
Brasil. No fim do corrente

I
confirmou-se ontem, que o

mês, escoteiros íntcíarâo-] presidente da Argentina, sr.
nêsse jeep, uma excursão pe- Juan Perón, partirá para La
la América, não só com a I Paz, Bolívia, no dia 7 ele a
finalidade de difundir o es- bril próximo.

Tivesse eu sobra de' tempo e por certo lá estaria
todas 'as tardes, na Assembléia, colhendo matéria po
lítica para o jornal e assunto para este. cantinho.

Ante-ontem, entre vários apartes e respostas ás
peros, agressivos, cheios cl'apetite, anotei tres, esplen
didos de ironia e humor.

x x

x

O deputado Olice Caldas,. companheiro inse
parável da tribuna, para ela leva a mais desassustada
franquesa e a menos cerimoniosa sinceridade. E com

isso vai se distanciando como arfilheíro, com os tentos
marcados, uns de cabeça outros de sola mesmo.

.Ante-ontem, o representante trabalhista lia recla
mação, que lhe enviaram de Tubarão, contra violên
cias do Delegado Moreira _ meu colega Plínio, que
sendo delegado novo, não tem tido as virtudes do seu
xará romano, Plínio, o Moço, e sendo velho amigo,
também se vem dístancíundo da prudência de Plínio,
o Velho.

A' certa altura, o deputado Palma, ele SriO Joa
quim, quebrando a soneira do seu silêncio aparteou
forte:

'

_ Esse Delegado é filho do Prof. Romárío- Mo
reira, ardoroso chefe do P.T.B. V. Exa. ignorava isso?

Mais que depressa, o aparteado retrucou:
_ Não. Não ignorava. Como também V. Exa. não

deve ignorar que o sr. Plínio Moreira é maior de ida
de, eleitor, vacinado, brasileiro, bacharel em direito e
até sabe nadar!

O plenário e as galerias riram alto e com vontade.
A. resposta é mesmo perfeita.

x x

x

Ainda na mesma ocasião, ja ao final do seu dis
curso, o dep. Olice aludiu à miséria dos vencimen-·

tos dos nossos policiais. O líder do govêrno perguntou
lhe porque não apresentava um projeto de melhoria
desses vencimentos, recebendo esta contundente res

posta.
_ Tenho dúvidas sôbre se posso fazer êsse proje

to. Parece-me que a matéria é da competência exclu
siva do governador. Mas. .. não tenho certeza. .. Dor-
que 'não sou bem manso... desses assuntos!

.

O líder do govêrno, bacharel em direito, enc::tl'i
fou. E com justos motivos, pois não!

x x

x

O deputado Ivo Silveira põe sempre a sua modés
tia ao nível da modéstia da sua Querida e amorável

_ Palhoça. E', entretan_to, elqno de refinada e macia
acuidade. política e as suas tiradas me fazem lembrar
o raposianismo do velho Antonio Carlos Ribeiro de
Andrade.

Quando defende os interêsses da sua terra, fala
com serena e suspeita humildade, dando-se ares de

primo pobre. Mesmo quando comprova a necessidade
de o Legislativo corrigir uma injustiça e restabelecer
um direito, põe penúrias e pobrezas no tom de voz. E,
assim de mansinho,· acaba convencendo, tocanelo os
corações. E vai levando ...

Ante-ontem, quando da tribuna o deputado Olice
narrava que, em Tubarão, conseguira que todos os

partidos, inclusive o diretório unânime da U.D.N., se

dirigissem ao sr. Bornhausen pleiteando a permanên
cia do Tte. Reck como delegado e que, ainda assim,
êsse militar fôra transferido, o dep. Ivo saiu-se com

este aparte:
_ o. que V. Exa. acaba de contar, é prova de que

o nosso governador governa mesmo acima
.

de todos os
partidos políticos!!!

Até o deputado Schneider riu, apesar de que com
um pouco de atraso.
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