
Do deputado Wanderley Junior aos seus. c.Drreliaionários
da U. D. N. catarinense Aos seus oorrellglonárícs ',ós �','n !\IJlIrecl�v·éh riü ..

de 13anta, Catarina dirigiu o .mero, j;Qdos' compstenràs c

Deputado Wanderley Júnio::t :rligrtosP� 'st' ,cial)'didato ao go·
Iit••e$•• 'if�o.'í!I,tl�·.., ,..""........

'

, <) seguinte manifesto: "'Vi.&A'90 do.Estado, E' evidente
•

...""

; ;
" .

I "Como é do conhecimento que osã1iados ....:.. cooperado-I DIRETOR ! 'lOmsil .nti1oDiá.1
dos meus caros amigos e cor- res no êxito da campanha e-

" R b d .. • _. 'C
� relígtonáríos, sou um dos íeítoraí - devem partícípar

I u ens e
I

1"0
ua Si' .t.'lna fundadores da seção catarí- do govêrno, exercendo, por

•* Arruda Ramos ! nense da União Democrática exemplo, a více-governança,
: GERENTE a.i .

"

Ano XLI : Nacional, partido a que ve- secretartaa de Estadn e ou-
e

.1' nho dedicando - durante tras funções de relevo. ore-
I Domingos F� : 'I N" 13. longos e tormentosos anos - recendo-lhes tais postos, o

: de Aquino I I 12.
I

o melhor dos meus esforços, partido situacionista não da-
• •

Dessarte, não poderia calar rá maís do que elementar de-•
1 • M••••••••

ante ameaça à sua sobrevi- monstração de gratidão, leal ..

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 24 de l\'Iaí'ço de 1955 Cr$. 100 vência e que consiste num dade e respeito;
�������--��������������� -���������-����������������������������- inconveni�� �ab�ho que d) N9sa ordem de con�-

se observa no Estado tenden- derações, a minha posição é
te a apresentar o nome ilus -

- como não poderia deixar
tre do sr. Deputado Jorge de ser - de combate a esse

Lacerda - destacado mern- movimento, o qual, se víto
bro do Partida de Represen- rioso, acarretará verdadeiro

tação Popular - à Conven- suícldío da UDN catarinense.
ção que escolherá o candí- Tal consequência só não ri
dato pára a alta investidura percebida por aqueles que,
de Governador. sem tradição política, sêmen
E pornão me ser dado ca- te se preocupam com as suas

lar em momentos graves co- desmedidas ambições pes
mo este é quê venho fazer as soais.
seguintes solenes attrmatl- Entrego a minha adverten ..

vas: cía à meditação dos meus

a) Não sou nerrí �erei can- caros amigos e correlígíoná
didato ao govêrno de Santa I rios, certo de que em hípó
Catarina e desautorizo que o tes: alguma .deixa�ão que a

meu modesto nome seja le- secao catarmense da UDN

vado, para. tal fim, à consí- pereça, vitima de uma estra

deracão dos senhores con- nho golpe de traição ou co

vencíonaís:
,

vardía. - "O Preço da Liber
b) Sempre fui, sou e serei dade é a Eterna Vigilância".

favorável à aliança com ou-

GENEBRA, 23 (U. P.) O mesmo ocorre com a se- moy e Pequena Quemoy, no tros partidos, dentro de um
, Desapareceu à noite de 2u nebra, em consulta a um mé- nhora Pahlevi a qual, ao que dia de ontem. As defesas na- programa mínimo, tendo em

do Hotel de Gstaad, onde se dica.
\

se presume; teria atravessado cíonalístas responderam ao vista a harmonia da família
hospedava, a princesa Pahlé- Sua mãe, finalmente, se· clâ'ndestinamente a fronteirâ foge e silenciaram os ca- catarinense e o maior bem do
ví, cunhada do Xá.. do Irão, nhora ,Cholewski, tinha to- franco-suíça, fosse pela es-, nhões vermelhos. O bombar- Estado;
com seus filhos,' um dos mado disposições para deixar trada, fosse de barco, através deío, ainda que de pequenas c) Qualquer que seja a ali-
quais, na falta de filhos do o hotel, com as bagagens da : do lado Lemarro, A passagem proporções, foi o mais pesa- ança interpartidária, entre- Temperatura _ Em ligeiro
atual soberano, é o prínctpe família. Julga-se saber que é relativamente' fácil num do de várias semanas. O Mi- .tanto, [ámaís deverá ser con- declinio.

ROMA, 23 (U. P.) - A herdeiro do Irão. partiu de Montreux, esta ma- domingo à noite, entre' a nístérío da Defesa anunciou certada com base na abdica- Ventos _ Rondarão pumcoalizão centrista encabeça- Uma pessoa da comitiva nhã, de trem, não tendo sida multidão de excurSi,onistas':1 que os vermelhos não. caus�- ção da U:qN. ao legitimo, os do quadrante Sul, frescos.da pelo presidente do oonse- da princesa pagou a conta encontrado vestígios de sua que transita nos dois senti- ram danos nem baixas as compreensível e íncontestá- Temperaturas � Extremas
lho de Ministros Mario Scel- do hotel e levou as, baga- passagem por lugar algum dos;,

.' forças nacíonalístas. .

vel direito de escolher, entre de ontem: Máxima 28,8. Mi-ba solucionou ontem suas di-
gens da família. ....

seus correligionários _ e ela níma 22,4.
vergencías, dando ao chefe

.....,__-A � ,.- ......,.._.".JO...!' "' _..,;- a ""." -..:v-.a.�_..".i".r. -�-.r..,.,...!'- __ .._.

do governo uma maioria es- A diretol'l-a do colégio ('�l

magadora na proposta apre· que foi recentemente m,),tri- E 'I'
'

E' -Isentada pelo governo para culado o principezinho reoU· n regue ao . 91 o,
adiar as eleições até 1956. A sou-se ã qualq.uer decl;:\'ht-

-

_.
_

�:m������s��p�t�����I����1 Çã��ntinua o rnistério dêsse

.

a
_ prlalll·e' ·Ir"�' a'rea '·1"0'Ilesa do

-

SuezesperaVa:11 que a divisão nas d.esapareCi_mentO:-,:e as auto.. ',' . '-a."
'

_

,

.

,

.

tileiras do governo se tal,. ndades smças uap parece, no SHÁLUFA" Canal d.o _-Suez. ser erí-ttegu� ,aos egínei�s;

�,mÍvanto
destacam'entos,-,das

nass€' pate!),,,, aprovou Do rn�mento que"ppssuam, qual-. 23 (U. ,PJ'::::'"

Vinte,e';umajdeSdé
qú'e Qs'dois país�:!as-,'forÇ'as Armadas ço Egíto

PJ:�p_�9tn; 1� �9� vot�s \a Ia:' �ü� ?indic'açã:�. q�,à�� ,���1,�'.� '$fÚ, a:.s� ehrc�l'li'6e,t,'!O,J:.���,> ·,�l..,l�fP1#�o...a�tclo".'(l�,��iC.l:la,.',-:," tlS(I}.!l,':�!ll,:��.ai1,;t,�rfl��an,-
1 e 232 contra, EI!1m ne leGa0 �omad� :pela s�llhd!i das ontem qüando o í;>l'emler' qao, ;,em ol1ttibr,º- -últu.m. :'I:\�_�!;.CIal. '

'"cessárlos apenas 232 VOGaS PahleV-l: '.., GamaI: Abdel Nassér: lítastecltt' ��Nás�er '{:._er(lla,�o 'pelõs"lnem:� ��,mirigtn:tto'-'S'e �,às tropas:: ',e
a favor. Esta foi urna das Evidentemente: essa fuga a bandeira

.

egípcia neste! bros do seu 'bo�lancio ReVo":, :los millia,rl;ls de cidagãos qUf!
vitórias políticas mais �áceis t�nha .sido preparada há vil,··

campo inglês,-o primeiro n. 1'uÇ.iónário, pérmaneceu de pé o ª�laudi3m, os quats vrer�mobtidas por Scelba, regIstra·· nos dIas, -e a senhora Pah·, r
.

... I de todas as ..partes do Eg'Ito
da menos de uma semam" levi falara a respeito a ami- para assistir a histórica ce-

depois que a mesma Câma.. gos. P,revenira igualmente o

UMA CARIA
ririlônia, - NãSser declarou:

ra, numa atitude completa· diretor do colégio em que se '.,
'

""uma nova era começa para
mente diferente só lhe de-· encontrava o seu filho, de "

.'
. ;. nossa amada pátria. E' uma

1'a um voto de m::tioria no que êste não regress_aria no era de' liberdade". Acrescen-
debate de um outro problema

I
domingo à noite, porquantc.' A carta abaixo, ontem recebida, vai publicada tau: -"Não per�nitil'emos que

espinhoso. ela_ tencionava levá-lo a Ge- tal e qual. Vale a filosofia:
nenhuma força nos roube a

"Sr. dr. Rubis Ramos. '

liberdade, porque sentimos o
Não tenho dinhero pra comprá jornais, mas

que ela realmente .significa e
leiu os do visinho emprestado. E li na Gazeta

não pretendemós, perdê-la".
umas· bobage do deputado Paulo Konder Bor-

Pelo acôrdo, ii. Ingiatena
nhau�en atacando o maior catarinense, que é o'

deverá ir retirando, paulati-dr. Nerêu. Não sei escreve pra responde esce ar·'
, namente sua' guarnição de

tigo, Esperava que esse jOl:nal respontlesce. Sou
80.000 homens disposta ao

um simpre servente ele repartição, e não assino
longo'do estratégico estreit0

pra não se l'emovido lá pro Xapecó. Esse mocinho
ele 104 milhas de comprimende fita de cinema aonde é que tem a cara que não

M to. Esta Tetir.ada deverá es-
se encherga? Eu que sô quasi analfabetico sempre tal' ocncluida em vinte me-
sube que o ssapatero não deve subi das xinelas.
O dr. Nerêu qui vive no meio de cenario nacioná
sabi muito bem o que tá fazendo. Si lJercura sê
canclidato é purque pode sê, pois tem inteligência
pra tanto. E si ele for, nois deveÍnos ir com ele pra
filicidade do nosso Estado. E não faze como o go
vernador, pois ele quiria o Munhós da Rocha que
só vinha atrapaliar o nosso pmgresso fazendo tu-

• do pro Paraná. O dr. Nerêu no meio dos.;. politico
importante até da U. D. N. tem muita cotação,
ptu'que é home sério e munto diguino. A . opinião
dos adversara como esse tal deputado não fede e

nem xêra. Si o seu paulinho Bornhausen fosse ca

tarinense di verdade devia sê o premera a quere
um catarinense no palacio do Catete. Ele ,não qué
pur causa da politica do pai dele, mais o povo todo
fica contra, como já ficou aqui 'em Frorianopoles,
nas inleição passada.Meu pai, qÚi já é morto a

muntos anos, tamem era politico repubricano. E
como eu era múito intrumitido nas c'Onversa quan
do o dr. Cid Campo ia lá em casa se apalavrá
pras inleição, meu pai me mandava pro quintá.
Levei muito lacaço pra não me metê na politica dos
chefe. E disso que seu Paulinho tá,' percisando, se

o seu Iimeo tivesse energia como meu velho pai,
que Deus conserve.

Dexo de, subscreve pelos motivo já falado".

WASHINGTON, 23 (U. P,)', de 100 milhões de dólare.s,
- O Banco de Exportação e

I dos quais se poderá financiar
Importação dos Estados Uni- ,60 por cento com crédItos
dos anunciou haver aprova-I concedidos pelo Banco.' f>.

do_ um em�réstimo de,60 mi: I Socied�de Mista,Siderúrgicalhoes de doIares, destmado a Argentma pagara o resto
construção da primeira uSi-1 com outros fundos que tenha
na siderúrgica integral, da à sua disposição, ou meio da
Argentina. créditos que lhe facilitem os

Os ftmdos mencionados se- exportadores norte-ameriea
rão utilizados pela SOCiedade nos em par'ticipação com o

Mista Siderúrgica Argentina Banco.

ADIADA A VISITA na aquisi?�O de eq�ipamen-
- to, materIais e serviços. nos

DO PRESIDENTE PE- . Estados Unidos. Calcula-se

RON A BOLIVIA que a quantia geral que se

BUENOS AIRES, 23 (U. P.) gastará nessas compras será

"

� �[�U o �x- r��i eu·e r ur erOlf e�
RIO, 23 (E.) - Acaba de notícia consternou esta Ca- sapareee aos 80 anos, tendo ora no SEnado Ql"a na Câ

Ialeeer, vítima de, um insulto pital e os meios políticos bra - legado ao seu país a mater mina. Teve, n�s últimos tem

cardíaco, o dr. Artur da Silva síleíros, nos quais o emínen- parte !;la sua existência. Foi pes, atuação destacada na

Bernardes, ex-Presidente da te extinto era figura de no- governador de l\'Ilnas'l Gerais, defesa do petróleo nacional,
Repúbliea, deputado rederal tável projeção pela sua aus- Estado que passou a repre- conquistando com isso ii.

e presídente do Paetldo Re- terídade e pela sua conduta sentar, depeís de deixar a malior popularidade e os a

publicano, O inesperado da pública. O ex-Presidente de- Presidência 'da República, plausos do Brasil inteiro.
............................eca .

«Raptado» o Priocipe herdeiro do Irã ..
BO�B�RDEIO CHI-

.

,

- NES AS QUEMOY

P C P hleví · TAIPEI, Ilha Formosa,,23

A rínceza lírisliane a eVI lería '(U. p.) - As
.
baterías : da

artilharia comunista lança-

t' d f·,
·

ram 66 bombas contra as

a ravessa o ii reI eira ilha- nacionalistas de Que-

VITORIA DE SCEL
BA 'NO ADIAMENTÓ

DAS ELEIÇÕES

ses, mas as tropas poderão
voltar, se os Estados árabes

, ou a Turquia desfecharem

qualqúer -ataque, nos, próxi·
mos sete anos.

o MUNDO PERIGARA'
WASHINGTON, 23 (y. A) 1 do Comitê Espe:ial 'designa

_ Se a Antártica for somen- do pela Fundaçao para pre-
te uma massa de gêlo ,0
mundo poderá estar em peri
go. Um dIa começará a der

reter-se e os oceanos subirão
então de nível de 30 a 50

parar o Ano Geofísico In

ternacional, quando sábios
de todo I) mundo estudarão
coorc1enadamente uma série
de pl'oblamas da terra e sua

a tmosfer:l.metros.
Os cientistas da National

Science Foundation fizeram DECAI A INFILTRA
tal advertênc1a à Comissão
de Verbas da Câmara dos çÃO 'COMUNISTA
Representantes, qurante uma LON ANGELES, 23 (U. P.)

audiência elada a conhece!' - O vice-presidente dos Es

ontem à noite. Acrescenta- tados Unidos, Richard M,

ram que será feito um estu- Nixon, declarou em discurso

do da zona antártica, para sobre sua recente visita a'

determinar o que poderia vários países da América La

acontecer. ,tina, declarou que esta re ..

"E' uma questão muito'im- gião do mundo "forma um

portante para nós",- disse o gigante econômico em po

dr. L. V. Berkner, "agora que tendal que se está pondo
o 'mundo se está esquentan- em a,ção". Declarou o vice·

do. Sabemos que os oceanos- preSidente que a política dos

subirão de nível à medicla Estados Unidos na América

q'ue o globo terrestre au· Latina se devia traduzir em

mente de temperatura. ·Se 'a fatos, e que a "infiltração
Antártica é uma massa de comunista chegou à sua má

gêlo, os mares subirão de 30 xima atividade" começando
, a 50 me�ros". a cair, embora o perigo ai-n-

Berkner é_ vice-presidente da exista em muitos países.

- Revelou-se que, de comum

acordo: Peron adiou sua vi
sita à Bolívia, marcada para
o dia 9 !ie abril vindouro. O
encontro não mais será em

La. Paz, mas em Santa Cruz,
devendo a data ser posterior-,
mente indicada.
Notícias de La.Paz indica-

ram que o motivo aleg'ado foi
o de saude, pois os medicas
aconselharam a Peron l�ão
fosse à capital boliviana,
que está a 3.fmO metros de
altura.

(

CHURCHILL MANTEVE LONGA
PALESTRA COM ELlZABETH II

LONDRES, 23 (U. P.) Winston Churchill pretende AS CARI'Ar DE CHUnCHILl E'MOlOTO\!Entre rumores de que era retirar-se - conforme dizem J � .
_

�
iminente a sua retirada do alguns dos seus. amigos - a LONDRES, 22 (U. PJ - O

I
Quinta-feir� passada, o

governo, o sr. Winston Chur- rainha será a primeira a ser texto das cartas trocadas en- ministro das Relações Exte

chill compareceu ao Palacio informada. Somente depois tre sir Winston Churchill e o riores soviético' tinha publi
de' Bucldngham, para sua do seu consentimento é que sr. Molotov, em 1954, a res- cada o texto dessas cartas.

palestra semanal com a raí.. o assunto será oficialmente peito da proposta do primei-
>

nha Elizabeth lI, a]i perma.. divulgado. 1'0 ministro. britânico para Cpmf> se. sabe, um estudQ
necendo oitenta minutos,' Ao sair do Palaclo, Chur- um encontro a dois, entre a

,-comparadO ,dos dois textos,

tem,po tr,ês vezes superior aos ch-ill lia um .v�spertino, tra-, Grã�Bretanha � a URSS, foF �elos �:rviços do Foreign Of

ct,as reuniões normais. ze,nd� a notlclfl.; da sua ,re· �ubh,ca�9 .��ta ,t�:çle, sob a
i fl.ce,. n�o re�elar�, nesta �a-

l3e, fetívamente, o sr. nunCia. ,IClrLUa de, l!Vro IJI",nco, pIta1, chferehças �mpQrt.antes.

EM WASHINGTON O
CHEFE DO. ESTAQO
MAIOR VENEZUE

LANO
WASHINGTON, 23 (U. PL)

- O chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas da Ve

nezuela, coronel Romulo An_'

tónio Fernan'dez, chegou on

tem aos Estados Unidos a fini
de realizar uma viagem de
estudos pelo país, como hos

pede da sécretaria de Defesa

•

o TEMPO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 23.

Tempo - Instável, sujeito
a chuvas e trovoadas.

'EM PORTO ALEGRE b DIRETOR DE
ENGENHARIA DO EXERCITO

PORTO AL�GRE, 23 (v. Comissões, Militares de RMe-
A.) - Encontra-s nesta ca· e aos Batalhões de Engenha··
pital o General Otacilio Têr�, ria de Combate sediados nos

l'A>' :Ul'1.u'ahy.;� dü�t@.r de- Eng'; . �tin'J,:itórioS das :3A_ e....Bi.....R.M.
s .. excia ,da capital federal � O Gen. Ururahy faz-se a
'nharia do �xél'cito. Procede campanhar de uma comitiva
viaja em inspeção as Unida.. constituída 'pelos coroneis
des subordinadas técnica- Eng, Raul de Albuquerque,
mente a êsse alto órgão rnl- chefe da la. Divisão da Dir
litar, entre as quais se ano- Eng.; teu. ceI. Osmar 'Modes
tam as Unidades

rOdO-ferro-,
to, teu. ceI. Floriano Moller e

víária� e�lpenhadas no Tl'O�- cap. Luiz. Pires Ururahy Ne
co Pl'lll.clpal Sul (T.P,S.), as to, seu ajudante de ordens.

••a J••••••••••

60 MILHÕES DE DOlARES PARA A
SIDERURGICA ARGENTINA

9 empréstimo será pngáv01
em 18 anos, a partir de 1959.
O juro foi fixado em cinco
por cento ao ano.

ELEVADOS DANOS NO PERU'
PELAS CHEIAS DO RIMAC

As de Lima a Huancayo, que
condições climatericas na sofreu fortes danos, estará
região ancUna melhoraram interrompida dUl;ante cinco
nos últimos dois dias e a en- dias.,
chente d:) rio Rimac já não
é tão grave como as anterio
res. A medida que se rece

bem notícias atrasadas pela
interrupção f nas comunica

ções sabe-se que os serias
danos causados pela eI1chen
te do Rirnac elevà-se a mi

lhões de soles. A Central lli
droeletrica de Calhuanca a

inda está sendo reparada es

timando-se que está por se ..

rem removidos 40.000 metros
cubicos de rochas que cai·

ram, interrompendo o canal
de alimentação. 6pina-se
que a estrada central, corta"
da em diversas partes ficará
intransitável por uma sema

na e a linha f"asa - ce:n-tl'al

LIMA, 23 (U. P.) -

sr. jura que o dr.

Wav.derley não quer
fazer intriguinhas na

nossa querida U. D. N:r. :'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A·IMOBllIARIA·1'MIGUEl DAUX" MINIS!::��çOD;LO:�;:��LTURA
, -. .;,.-,. DELEGACIA 1,'LORE§TAL

INI:tIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE. '*ACÔRDO;,R��Ú���9TADO DE

Uma cisa de madeira, recem construída, ainda não SANTA CA'fA.íUNA
habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos A V I S O

quartos cosinha e instalações san ítar ías, lugar para A Delegacia. Florestal Reg'ional,
construir garage, sito a rua J uca do Loyd,_ em Coqueiros, no sentído de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS' F. D.

Preço 180.000,00 -- parte rínanciada.
. sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-

. Rep�':;�!��telll
Um t.»·reno no centro da cidade, medindo 15 metros pedtr os desastrosos efeitos econêmlcos e ecológicos' que Representaçõea A. S. LC.r.. ,

da-frente' por 25 de fundos. Otimo lo�al para constru- acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Lt��'a Senador Dantas, 40 _ 60

ção. de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar,

Preço 280.000,00 ::- parte financiada. para a exigência tio eumprtmento do Código Florestal' Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua lá de Novembro 228 5°

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 512 - São Paulo.

prestações. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Liabca, Nenhum proprietário de terras ou Iavrader poderá
com otíma praia. proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 _. com antecedência, a necessárta licença da autoridade flo� Ano ..............•.•$ 170,00
10 andar _ Estreito - Em frente ao-Dine Gloria. restal competente, conforme dispõe Q Código Florestal cm Semestre .. , .....•.. Cl'$ 110,00

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar- seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores ,No InterIor
. .

1
Ano Cr$ 2')0,00

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, coslnha e Insta- sujeitos a pena Idades, Semestre Cr$llO,OO

lação completa de banheiro e W.C. REFLORESTAMENTO" Anúncio mediante oontrâto,

I d E t R t·
-

I·
Os originais, mesmo não -

pu-
Uma casa de madeira, com dois lIuartos, sa a ej s a epar rçao, pe a rede de viveiros florestais, em bllcados, não serão devolvldos.

Jantar, casinha e instalação sanitaría completa. cooperação, que mantém no Estado, díspêa.de-mudas e se- A direção não sll. responsabiliu

Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a mentes de espécies rlilrestais e de ornamentação, para .Ior- fi��: ���i�e����.emitidQi nOI ar-

Rua Santos Saraiva. '.::_J�< II'fl�li11i. necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo-·

Base: 300.0000,00 restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- técnica necessária. Lembra, aínda, a possibilidade da ob-

na cada lote Cr$ 45.000,00 tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAçõES
Compra-se casa no Estreito até Cl'$ 100,000,00 Brasil, com [uros de 7% e prazo de 15 anos, UTEIS

duas casas, sendo uma 'de material de 5 x 10, com seis Os interessados em assuntos florestais, para a obten- -0- Icompartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com eão d.e maiores scla.recimentos e requererem aatortzação O leitor encontrará, nesta co-

d I
luna, ínfcrmacõea que nec-: lillta, I

sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,

I
�. l.cençapara �u�lmada e t1�rrubad.a� d� mat�, devem diàriamente e de imediato: \

com luz, toda forrada e pintad.as a oleo,' ambas Ioc.,aliza- ',Ilrlgl.r-se as. Agen., c_.las �lor,estal,s Mun. lC.IPaIS OU_�ll'�tatnoen- .TORNAIS Telefone I
das em terreno de 10 x 65 cms. com arvores frutíferas .e a esta Repartlção, situada li rua Santos Dumont n . ,6

O Estado................ 3.022,

. P 42'0 E t ít em Florianópolis
.

.

. �. �.�zeJ� T��d"""""'"
2.65ti

IllPa.relhagem
moderna e completa para- qualquer exame

aita a Rua Afonso ena n. � . - s reIO. _.
. la o fi. e.......... 3.579

dí I' i

P d
.

it d 1 h
Telefône: 2.470 --- Caixa Postal 395 IA Verdade............... 2.010 ra 10 {lg CO.

O e ser VIS I a a a qua quer ora , . _ "'. ,,' �:'.. Imprensa Oficial .....•.• 2.688 Radiograna! e radioscopias.
Preço cdll 220.000,00 Endereço telegráríeo: A�rlstlva - Plertanépolis, S. C·IHOSPI'!'AIS, I Pulmões e coração (torax),

.

.

G d J t '1
.

.

... . . u_ Carídade r IUm terreno SIto em Pedra ran e, un o a VI are- " (Provedor) 2.314 I Estomago - intestinos e figado (cetecístograría).
sidencial do 5 distrito Naval 'medindo 13 x 14

V'
(Portaria) 0< ;.... 2.0361 Rins e bexiga (Pieloguafia).

Preço Cr.$ 150.000,00 lagem ·co.m_, segur\aoça' N�r.êu Ramo'!! ...........• 11.831 Utero e anexos: Bistero-salpingografia com Insufla-
'.

U Mí lítar ...�. .......•.••.. 1.157

Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na São Sebastião (Casa de
_ ção das trompas para díagnõstíe» da esterilidade.

cidade de São José em frente a Caixa D'Água. e ',ra'pI'dez ". Saúd�) U53 Radiografias de ossos em geral.,
.

Maternidade Doutor Caro

Preço ca da Cr$ 10,000,00. los Corrêa /............ 11.121 Medidas .exatas dos díametros da bacia para orienta-
80 NOS CONFORTAVEIS MICROaONIBUS DO CHAMADOS UR- ção do parto (Rádío-pelvímetrta).

RIPIDO SUL B· -RAS''-IL'IB'O C GEN�ESB b ,Di�rla�ente na Maternidade Dr. Carlos corrêa,
. .

{( _.' ,n �» S�:'�i�o e Lu�m W���lama- iI.3111·--------ções) 2.404
.

Florianópolis - Itajaf ':- Joinv1lle '7 'Curitiba "polícia '(S;l�' '6��i's�á�i� 2.038 -�------------------
....

Polícia' (Gab. Delegado) ..

2594.11 p�5:.1
. .;.' �-->, K-ua 1leodol'o eSquinâ�da CO��t���1fT:fSE ,',700, '.

.

}�'f:l"

.COJPor motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um Ag�ncia: Rua Tenente Silvefra:. ' AÉREO

,$finíssimo conjunt,o de quarto para casal em imbuia, aca-
' ,. ..' TAC .........•.....•.••.

Ú�.: .'" \
Cruzeiro do Sul 2,600'

l/Abamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de - -_ "' = __,.
·

..-�3..Jêi.-:'�: -.. __=v_·.· ,,,- Panair 311111

f
< , ' ��

cabeceira, um guarda vestido e Casaca coro 3 corpos e \lm
���-_...- ..._---'-�......,..-- Varig.. . .. .. .. . 2:326

',*-' .

-00-''I1AtfTE' Ti'(JO·"'O''<i'>.i,;DIA''',à·;''i1;;'�i�.��:•. ,Lóide Aéreo ...........• 2.402 -

camiseiro sapateiro. ' . Real ...................• 2.358

'felefonar 6.625 Scandinavas .. ,.......... 2.500 / '\...
. ��

2.021 "

2.2761'
-

'. A.GDI·r.OL'A.; I I
Metropol , 3.147

_ r\ "" '" La Porta ,.... 3.321

MítS DE MARÇO R .....
'

.

16
' Cacique " ".. 3.4,49

.

(t d) F 'i E R C � d�\.Ó, .

:.'
, , Central.......... 2.694 -::;; •

.. � � �26 Sábaao ar e - armac a sperança - ",ua on-
.

rLO!1!A'NOPOI..IS � SIô..�r6.rln6,
, .' Estrela,................ a.an

� 1',11 ;?
'-" - I

selheiro Mafra. IIdeal
... ,................ 11.669 " '?'

_......."""""_r�=�� - 8STREITO ,

,-

.

- ".._ d
27 Domingo - Farmácia' Esperança - Rua.Cnn. Mafrá. Pisq\)1l ..........••... ,.. 06/ I �

... : }-
_.�. -----�- ";;'�:';:"�""'.......__.;;'''''

..

t--'-:--,...-,,:,"'-:------�--:------....::..._-__:�----
I •

..' .J. '. ). ,
'

-

.-

INDICADOR ,"ROFISS'IC)N-AL2� ,DR'fO�iit�ASTOS ';" MAJ{IO DE L_ARMO '; Dr. Vida) Dutra Filho
.

. I, ,
MÉDICO

,

,CANTIÇAO I ·ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
;' .'

Com pratica no HospitalSão'
'

DRA. WLADYSLAVA 1 DR. I. LOBATO 'DR. WALMOR. ZOMER FrancilÍco de AS8� e na a:mta.1 M: DICO ?,URSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W MUSSI FILHO
.

GARCIA Calia do Rio de Janeiro! E PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM-
• , '., ."

. CLINTCA MÉDICA CLíNICA DE CRIANÇAS NASCIDO _ ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
• Doenças do_ aparelhO rp�plfat(jfiO Diplomado pela FaCilIdade Na· CARDIOLOGIA A.DTfLTOS PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNC'

' AOS

I TUBERCULOSE
_

cianal de Medicina da Unlvlo"- Cont111tól'io: Rua VItor
U (FALTA DE APETITE) _ TRATAMENTO DA EJA INFANTIL

DR. ANTOSNSI10 DIB

,'RADTOGRAFIA
!J R'6D..IOSCO

..

PiA Ex.lnter:�d��� d�����::�� da Ma- reles., 2.2 ..
Te).:. 2675. '., �e!�",. DoeJ1ças Internas TURNA

.

EM CRIANÇAS E ADOLESCEN.TES"':'. �����RB�S
MU c�OS .POdLM,. ES -

.

ternidade-Escola
Horários: Segilndas, Qu-"rtaa e CORAÇAO - FI_GADO - PSICOLoGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMID!\.DES DA INFAN

_ MJ!JDICOS - Ifurgla o or&X
(8

Sexta feiras: . CIA DE MANEIRA GERAL
. -

'CIRURGJ�CLÍNICA Formado pe�a Facu!�ade Nado- ervlço :;ig���fi.tn:!c)távlo Ilo- Das 16 às 18 horas. RINS - INTESTINOS CONSULTóRIO _' FELIPE SCH!vIIDT 38

.

GERAL-PAR'l'OS
..

��l. d� M:d.iclna. fisiologista ti. .Re�id.ência: Rua Fe.'j,,·pe S h Tl'atamentn moderno da CONSULTAS - .DAS 2 A'S 5 HORAS.' ",
'r - ã d H It I N Ex-interno do Serviço dê Cirur· c •

. \

SerVIço completo e especlah- ISIOClrUr"I,O â OBp II ti
gla d,u Hospital I. A. P. E. i'. C, nlldt, 23 - 2° andar, apto 1 -_ 'SIFILIS

- eONSUL'l'rrS 6/ HORA MARCAI'!\.· F'ONEl 8165
zado das DOENÇAS DEl SENHO- I reu amos

I Ri d J I Te1. 3.002. RESIDJ1.:NCIA _ TENENTE SILV.EÍRA' 180 FONE
RAS, com modernos métodol de Curso" de,

.

especlâUzai(i� _

pela MédiCO °do eHot!��t�� de
- Consultório - Rua Victor ATE:t-<DE CHAMADOS A DOMICíLIO' ( 8165)

diagnósticos e tI·atamento. j 8. N, I. E:t-Interno ti EL-nll.. Caridade" DR-:-HENRIQUE PRISC-Õ- Meil!elles, 22.
SULPOSCOPIA _ HISTERO -ltente

de Cirurgia do Prof. Uro
DOENÇAS DE' SENHORAS PARAISO DR. NEY PERRONE

ISALPINGOGRAFIA - Mlil'l'A:CO- Guimariee (RIo). HORARIO:
LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt,'8 -

C
PAUTOS --:: OP�RAÇOlilS MJí:DICO Das 13 às 16 horas. MUND

.. Radioterapla por ondAl curtail- ,J<'one »8'01 ons: Rua JOllO
.

Pmto n. 16" Operações - Doenças d S
- Formado pela Faculdade Naci'

Eletrocoagulação _ Raiol OUra

I
Atende em hora marcada. das 16,00 �5 18,00 hor�s. nhoras - Clínica de Adlllto:' e- Te!.: Cons. _ 3.415 _ Res. naol de Medicina Univeraídllde

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, . P,ela manha !lten�e dlà-' Curso de Especialização no - 2.276 _ Florianópolis. do Brasil Puericultura - Pediatria

Consultório: Rua Tra.iano, n. 1, 80 - F'one:

2.395 .' I rei an_Tde ndte no H03pltal de Hospital dos Servidorel do lb- RIO DE JANEIRO Puericultõr do Departamento
10 andar _ Edifício do Montepio. ,. -

.• an, � e.

I tado. DR MARIO WEN Apel'feiçoamente na "Casa d, Nacional da Criança. 'Ex-Assis-

Horário: Das 9 àa 12 horas _ DR.. YLMAR CORREA Reslde�cla. (Serviço do Prof. Mariano d.' � Saude' São Mi�uel" tente do Prof. Marta.gão Gesteira

Dr. MUSSI.; CL_fNICA MÉDICA 'lO�.ua: Genera2.. ' Bltten�ourt n. Andrade) DHAUSEN Prof. Fernando Paulino na Universidade do BrasiL Ex-

Das 15 as 18 horu - Dra. CONSULTAS das 10 _ 18 ho- ri' I f � 2692
Consultas - Pela manhl no CLíNICA MÉDICA DR ADUVTOS

I
Interno por 8 anos .do Serviço Médico do Instituto Fernandes

MUSSI
Avenld&

raso
e e one ..

'

.. .:.._::_�. Hospital de Caridade,
' E CRIANÇAS de Cirurgia Figueira-Serviços dos Profs Ce-

Residência: _ 'rrom- Rua Tíradente 9 _ Fone M15 -

DR NEUl7'iT-ON
A tarde das 1580 ha em 4ian- Consultório -'- Rua João Pin- . �J'of. Pedro da Moura zal'. rernetLa e Mário OJinto. -

powsky, 84. " d te no cOllsljltr.rio 'Rua Nlln.. to, 10 - Te!. M. '169, EstagiO por 1 ano na "Mater- no Rio de Janeiro. Ex-médico es-

__�....... .___ DR: JOSÉ TAVARES bjAVILA Machado 17 �aquinl\ d, Tira- Consultas: Das 4. 1\1 fi hon9. nidad.e - Escola" tagiário do Serviço de Pediatria

DR. JÚL'10 DOm IRACEMA CIRURGIA GERAL
I dentes. Te1.27C·

.

Residência: Rua Esteve. JÓ-. Prof. OtávlO Rodrigues Lima �o Hospital do Ipase (prof. Luiz

Doenças de Senhora!! _ Practo. Re�idencia '- rua P18.idente nior. 45. Tel. 2812. Intern() ,por ! �no do Pr{\nto orres Barboza) no Rio de Ja-

VIEIRA . MOLE'STIAS NERVOSAS B )ogia _ Eletricidade Médica Coutmho 44..
. Socorro neiro.

MJ!JDICO ,MENTAIS.
- CL�NICA GERAL Consultório:, ,Rua Vitor Mei- CUNICA DR. ANTONIO BATISTA CLINIOCAPEDRAEÇAôEDSULT '1 da�:�i�1t�'�iC�0 !���t;ld'odeCeCnatrrio-.

ESPECIALISTA EM OLHOS,
Dr Serv!co NaCloDal de Does- "eles n. 28 _ Telefone: 11307. de JUNIOR

"

OUVIDOS, NARIZ:I GARGAN'l'A ;ças MentaIs.
. . Consultas: Das 15 horas em OLHOS - OUVIDOS NARIZ DOENÇAS DE SENEOR.\S de Saúde de Florianópolis. Pedia-

TRA'l'AMENTO li OPERA"OES I Chefe dQ AmbulatM o de l'Ilt1e- diante. jjj GARGANTA CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSUI.TAS: No Hospital d" ,tl'a da Assistencia Médico - 80-
" 'ne Mental CRIANCAS Caridade, diariamente das ,8 à. daI da Armada.

Infra-Vermelho - Nebnlinçlo - p,', t d' H 't 1
Residência: Fone, 3.422 ' DO, ..

C 10 'C
.

Ultra-So� I ':!lgUla ra" o Olpl ca -

Rua: Blumenau n. '11. DR. GUERREIRO DA FONSECA .onsultas das 9 is 11 honro . . onsu1tó1'10: Rua' Tidarentes

(Tratamento de slnusit. um
Coloma Sam An!, . DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- Res. e Cons. Padre lItIilruelinho. No COllSUltório, à Rua' João' 9.

-
.

operação) , Convulsoter�pla pelo. eletro- GESTIVO _ ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florianópoliíl
1�. Pinto nr. 16 (1° andar)

I

Consultas, diáriamente das

Anglo-retlnoscopla _ Receita ,de c�oque e �ardlaZ?l. In�uhn ez:a-: TO'fAGO E DUODENO ALER- Possue a CLINIGA os APARE.

I
Dia:-iamente das 10 àa 12 e

d83115 hO�'a: e.111 diante.

OcuIol _ Moderno eQ.uIpamento pIa. MalarI,oter�p�. PSIcoterapia.' GIA-DERMATOLOGIA ÍI CLI-' LHOS MAIS, MODERNOS PARA ADVOGADOS 14 as 16 horas. Resldencla: R. Tte. Silveira

de Oto.lUnolarinrolollla (tD.I(;O tas
C °dNasSU1Ló rAàaS '1< ehroÇral eSQbuaidRo- i NICA ·GERAL , I TRATAMENTO das DOIilNNOA.S DR. JOSÉ,MEDEIROS �:uStleDlEN12G9IA: F�l r'RI'a·_aó I�uarte S ITN'1 Es2q53'OPadre Roma. '

no E.tado) u aa. II l .

_ ,da ESPECIALIDADliI .

.

"
- o. n po II, e . .

Horário. das 9 à. 12 hora. 'l(man.hi) . ,..

,DR. JULIO PAUprí'Z

I Consultas -

pe.la manU nl)
VIEIRA DR. I N G L E T T. Odas 16 às 18 horall.

Rua ADIta Garlbaldl, . eaquln!l FILHO HOSPITAL
- ADVOGADO - 1

Consult6rio: ...,.. Rua Vttor'.líl.i-lueRE�SelnDeJ'EaNlCBIAlt.tell::'°uuaft" 'i'ú' Ex interno da 20" enfer.mada
À TARDE - dai I &i' _

i sCaixa Po�tal 160 - Italai
le "" F 2675

• ... Doca. va, . CONSU- TO'''-'O anta Catal'jna.
- ,

.

re s .... � one _. " 139

Te1.2901.
e Serviço de 'gastro-entel'ologia ,no L.<d

_

j
.

Res. - Rua Sao Jorra 20 -

_'. da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Rua dOI
Fone 2421.

I
DR. ARMANDO V� I (Prof. W. Ber�l'dinellp. 'ILHEOS nO 2 ' :

. _

DR. CLARNO G.

DR SAMUET FONSECA-' RIO DE ASSIS
Curso

.

de neurologIa (Pr;,;!'. ,RESIDENCIA - Fehpe SCh-, GALLETTI
'

• r .L4 '" Austl'egesllo).. nlldt nO tI3 Tel. 2365 .

_ ADVOGADO _

CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviçal de ClInlca Infantil Ex interno do Hospital matn- Rlla Vitor Meirelu, 60.
Clinica -- Cirurgia - Protese da Assistência Municipal, HOI' nidade V. Amaral. DR. ANTON�O .MONIZ FONE: %.468

Dentária'
.

I\. pital de Caridade DOENÇAS lNTEltNAS DE ARAGÃO - Florianópoli. -
Raios X e Infra-Vervelho iuLiNICA MÉDICA DJiI CRIAN· Coração. Estôma�o, inteatlno,

.

Consultório e Residência: Rua OAS ]i) ADUL'l'OS fígado e vias biliares. Riu, ova- ·CIRURGIA TREUMA'l'OLOGlA DR.,ANTONIO GOMES D}i�
Fernando Machado 6. - Aleri'ia' - riôs e útero.

. Ortopedia
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunel llil· Consultório' Vitor lteirelu Consultório: João Pinto, 18. ALMEIDA
Cbnsultas: lias 8,00 ás 11,!0 chado, 7 - Consulta. daa 16 b 22. Das 15 às 17 diàriamelltil.

e das 14,00 ás 18 horas
.

18 horas Das 16 às 18 hora..
.

MeTJos aos Sábados
Exclusivamente com hora mar- Reb�dência: Rua Marechal Gui- Residência: RUlI Bocaiava 20. Res: Bocaillva 13ti.

cada.
.

�hp,rl11e, li - Fone: 1781, F,lDe: 3458. Fone: - 2.714.

O' ·ESTADO INavio-Motor' «Carl
--o--

ADMINISTRAÇÁO
Redação e Oficinas, II rua Con
'selheiro Mafra, n. 160 'fel. aO�2
- ex. Postal' 13D.
Diretor: RUBENq A. RAMOS,

Rt..RIDE'Z - CONFOH.TO -:- SEGURANÇA
Viagens entre F'LORIANOPOl.IS l1Il RIO DE JANEIRO

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

,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba r,40
prejudic,arão o horário de chegada no RIO (Ida) ,

ITINERARIO DO N/N ."CA'RL HOEPCKE';

ASSINATURAS
Ni Cilpttal Restaurante Napoli

RUA Marechal Deodoro 50.
Em' Lages, no sul do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores vlajãn.tes.

.... JI_4a4J�UJ. 1... ""d.. "'_ IQl'Ilb uw ua ""'. r.�..r" 1i3 };
RUG&ilU, P80SUII» _.../ '��;",. ,,�,

Raios X

Móveis

FARMACIA DE PLANTA0

DR. ALVARO DE
CARVALHO

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
'I'elefone: 2346.

Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos c Crianças.
Pediatria - Ortopedia - 'l'raumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetricia - Ul'olog'ia - E!ldocrin�logia.

C\lras de emagrecimento e eng·orde.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar.
Telefone 22-27

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
.

Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora
marcada.

___a�__...._I _.._ .. .,..;.._. ..._.__"__�--'--' _

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

Lavando com Sabão

�irQ'�m ESpeCialidade
da Cla. TIIIIL INDDS'IItL�J8ID,11I8. ,(marca registrada)

ecoDomiza,.,se�'eJDPo e\. dlabeiro .

---_.,,-....."""'--....._--=-=--�=-=-�-�-':"----...._��..�.--;-._----- -_ ....._-.-_._.- ... _ ......_._-_._.-�._-_.-..�.. ...._;-�.... ' ..--�--_ .....-�---�..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.NO LAR E NA SOCIEDADE

amei o Amor ...

fiado. Uns temem os ou

tros. .. A base dos negó
cios é tôda ela feita preto
no branco. E ai daquêles que
ainda' possuem um pouco de
boa fé, esquecendo-se' de

Meu beijo intenso o meu abraço forte, que o Inundo atual está to-
com que pesar penetrareis o .Nada, talmente mudado ... Será
levando tanta vida para a Morte... que a descoberta atômica

--o- lambeu da face da terra a

- sra. 'Malvina Vieira vergonha?
Vaz, esposa do sr. Joaquim I .

Vaz O que era antigamente
_ sta. Nímar da Costa obrigação, o que deveria fa-

_ sr. Dirceu Heitor Jan- Bittencourt . I zer parte integral de cada

diroba, I - st, Maria Wirijau May- 'I �nd�ví�\lO, a honestidade, ho-
_ dr. Luiz Lafayette vorne, filha do saudoso con- je e tão raro que se tem de

- sr- Alberto da Luz An-
I
terrâneo sr. Pedro Mayvor- premiar quando algum su-

I ieit "d tr '" t ddra de .n e e de d. Lúcia Mayvorne ; jeito, e laq�e , a rasa o,

_ sr. Alberto Morítz I - sta. Dirce Noemy, fi_lvelho ou deaajustado, co�e-
_ sr. Nélio Ligockí . lha do sr. Major Mauricio te um ato honesto na vI�a�
- sr. Nilo La us, farma- Spalding de Souza Formam-se �s tropa�, IU-

ceutico I - menino Zenon filhinho fiam ós tambores, pub licam-
_ sra. Paula Barbato,

I

diléto do sr. Nenon Bonnas- "e os atõs, dão-se medalhas.

esposa do sr. José Barba- sis alto funcion árto público Os aborígenes emitem suas

to est'adua1. mensagens congratulatórias
pelos tantãs, a televisão, o

rádio, o cinema aproveitam
logo o argumento novo (a-
gradecendo à honestidade o

assunto, porque há crise de

argumentos).

GILRA MACHADO

Amei o Amor, ansiei o Amor, sonhei-o
uma vez, outra vez (sonhos insanos)! ...
e desespero haja maior não creio

que o da esperunça dos prímeíros anos.

Guardo nas mãos, nos lábios guardo em meio
do meu silêncio, aquém dos ofhos profanos,
cadeias viigens, para quem não veio
e não virá saber dos meus arcanos,

Desilusão tristísslma, de cada
momento, infausta e imerecida sorte
de ensinar o Amor e nunca ser amada!

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

. Partícípaçao
SILVIO XAVIER GONÇALVES E DEOLI ROSA GON-

ÇÁLVES participam aos parentes e pessôas amigas, o

nascimento de sua filha que na Pia Batismal receberá o

nome de SILVIA FRANCISCA GONÇALVES.
Estreit 0, 17 .,i- r;5.

,- P A R T I C I P A ç A O
SR. CLAUDINO BENTO DA SILVA E SENHORA
participam aos parentes e pessoas amigas o contra

to de asameuto de sua filha Odete com o sr, Ramon
Carlos da Silva.

vnrvA MARIA SILVA,
participa aos parentes e pessoas amigas o contrato

de casamento de seu filho Ramon com a senhorita Odete
silva.

Flori- nópolis, 18 de março de 1955

_ .J=�.f{tE.,...J

Partícípação
CESAR BASTOS GOMES e MARIA HELENA RA

MOS GOMES participam ás pessôas ,das suas relações o

nascimento do seu primogênito VALERIO GOMES NE

TO, ocorr-ido a 19 elo corrente, na Maternidade "São Se
bastião".

Florianópolis, 20 de Março de 1.955.

PARTICIPAÇÃO
Osmar Regueira. e Wanda Regueira participam, aos

seus parentes e amigos, o nascimento de seu filho Mar

cos, ocon-ido no dia 16 do corrente mês, na Maternida
de Dr. Carlos Corrêa.

o PRINCIPE E O GENERAlíSSIMO
MADRID, 22 (U PJ - Um sá rio da vitória das rOl'Çf!:.3

principe, que possivelmente nacionalistas na guerra cio

algum dia governará a ESP�- vil. O princlp.e está, �om 17

nha assistirá ao seu primel- anos. Nos meIOS polItlCOS se

1'0 �to público em compa- informa que este fato. faz
nhia do generalissimo Fran- parte da, campanha destma-

.

o Franco no dia primei .. ,
da a fazer o povo espanhol !'t

ClSC ,

'd" d
, de abril. O principe Juan acostumar-se com a I ela a
Ia -

d
.

O
C los de Bourbon, filho do l'estauraçao a monarqUla.

�\endente ao trono espa- principe foi recebido aos gri

���l. D. Juan, presenciará o tos de "vi,va o rei", �!? ch�
desfile anual da vitória, em gar a Sevllha, em aVIa0 mI·

o an'iver- litar.que se comemora

í>���-

Precisa-se
No �:Estaleiro

"
Arajaca'

. �.t�r�]t
MECANWOS

SERRALHEiROS

'l'ORNEIROS

2.212.

;,\

CIDADE DO PANAMÁ, 22 conduzido ao íntenor do edt-
(U. P.) - O ex-presidente rícío.

_

I
José R�mon Gui�ado decl�- '(�uando Guizado penetrou

�..................... rou-se inocente da aCUSaç�H) na Assembléia, a audiência
feita contra ele de ser o au- não foi interrompida, tendo
tor Intelectual do assassínío sido iniciada com a declara
do presidente José Antônio ção do motorista Alfonso
Remon. O julgamento, que Hyams, o qual disse Que ha-

Honestidade é vocábulo começou ontem, consumiu via dirigido o automóvel em

hoje em dia muito calorisa- quatro horas em assuntos de que viajou o assassino con

do. Parece até terreno em processo, principalmente pa- tesso Ruben O. Miro até o

ra a leitura do auto. Guiza- hipódromo "Juan Franco".
do foi conduzido ao edifício na noite de 2 de setembro,
dá Assembléia Nacional es- quando ocorreu o assassínio
coltado por policiais com me de Remou.
tralhadoras. Quatro motoci
cletas e três automóveis for
mavam a escolta, na qual
Guizado ocupou o carro do
centro. Ao chegar ao edifi

cio, passou por entre duas
filas de policiais cercados de
outros fortemente armados
Da multídão de curiosos par
tiram alguns gritos de "jus
tiça", enquanto Guizado era

. HON'ESTIDADE, AINDA
EXISTES?

A CARTILHA DO CRIA-\ ginas, ri.camente· �lustrad.o,DOR DE PORCOS de autoria dos ma.is compe-
tentes criadores do pais, re

Depois do sucesso de Li- presentando o suco do que
vrnría das Cart ilhas de as- devemos sa-ber para que o

suntos agropecuár-ios, como Brasil se torne o maior cria
a Cartilha do criador de Ga-

I

dor de suinos do mundo, re
linhas, já na 10° edição a. I

presentando uma grande ri
Cartilha

dO. Cri�(�or de Abe-ll que�a para .a nação.
lhas, na 5° edH,ao e a Car- ,J a pOSSUlmos o 50 reba
tilha do criador de Coelhos. nho suino do mundo, ainda
editado no �no passa.do, apa-I assim estamos i.mportando
rece a CartIlha do �rIadol' de I

banha da Argentma, pois o

porcos no Brastl, de que Brasil conta cincoenta mi
acabamos de receber um lhões de habitantes e já é
exemplar, a mais recente absurdo de pedirmos ao vi
edição da popu'lar Chaca- sinho, o que deviamos pelo
ras e Quintais revista redi- contrario, fornecer, uina vez.

gida pela fina-flor dos agro- que produzimos tanto milho
nomos do Brasil e dirigida que até da15ara o exportar.
por dois ases do periodismo É que ainda cria.mos sui

Queiroz, 312 - 70 nacional, o Dr.. Inglez de nos ao Deus dará, e uma vez

Souza, Chefe da. Estaçã'o Ex- ou outra vem a peste o ma
-------------------------. perimental de Louveira, e o ta todos os porcos de um Es

Conde Amadeu A.' Barbiel� tudo inteiro: isto aconteceu
lini, jornalista da "Velha ha poucos anos no Rio Gran
Guarda" e fundador da Bi� de do Sul!
blioteca Agricola Popular O livro popular, em boa
Barsileira, já com mais de hora editado pela tradicio
duzentos livros e folhetos nal Chacaras e Quintais, vae
sobre Lavoura e criação. prestar um ...grande servico
A Cartilha d? Criado_r de I á no.ssa gente -:do campo e· é

Porcos no BraSIl, 1955 e um I por lsto que com prazer no
elegante volume de 108 pa- ticiamos sua aparição.

.

o Ex-Prestdeate Guizado
em julgamento,

\1F.

'Copacabana: - Quantos
! anos mais se 'passam, mais

vale porque menos existe ...
A crise de confiança se

generaliza. Existe um mê
do coletivo da coletividade.
Todo mundo se olha descon-

/

No momento da entrada

ií.gora, cada vez que usar

r KOLYNOS v. QbT4m'�

)tIAISPJl(8E(JA7J
• do que Zllll1C(l! i'

-

Por isso ao andarmos pela
c i d a d e nos espantamos
quando fomos interpelados
por um garoto, pobre, que
entregava. cartas no seu ser

viço de rua, "laoy" de algu
na emprêsa, Paramos para
ouvi-lo. E êle com a mão

pequena cheia� de níqueis,
.lgumas pratas de-l e de 2

Cruzeiros, nos. disse estar

atrás de nós para devolver
o dinheiro que havia caído
de nosso bolso furado.
Passado o primeiro mo

mento de surprêsa, pas
ramos a mão pelas costas do

zaroto e lhe dissemos:

Fique com o dinheiro para.
você. 'I'ome um lanche. E
ante a grande satisfação do
:nen ino: - Mas lembre-se,
� um prêmio à sua honesti

dade, hein? E diga aos

seus pais que lhes louvo a

educação que lhes estão
dando .. ,

Creiam vocês que isso é
1 pura verdade... Não é
lenhum logro de Primeiro
ie Abril, não se trata de in

vento para conseguirmos es

�rever mais uma crônica ...
furamos como é verdade!

REAL AEROVIAS. Ter-

de Guizado estava sendo lida
a parte da declaração de

Hyams em que disse que Mi
ro lhe disse que Guizado lhe
havia prometido a( Miro) o

cargo de ministro do Interior
:! Justiça, quando coupasse a

presidência, como premio pe-
:0 assassinio.

·�t�'
-------"

",jraça� ii

NOVAAçãoJlnti-.Enzimática!
__�__-- �_.-..��..--��..��....--::Tã

HOJ E NO PASSADO

ças, Quintas e Doming{)s, de

Florianópolis, para Curiti

ta, São Paulo e Rio, deco
lando as 9 :50. Reservas pe
!o telefone, 2358.

DOCES
Acettam�se encomendas de

docinhos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua Cel. Melo e Alvin 17:

Tel. 3.416

A MAIS EMPOLGANTE HISToRIA DE AMOR E FÉ
NARRADA PÊLO' CINEMA!

Canâdá: -< Economia' de" 1
Ihão de �óla ros

24 DE I\'IARÇO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1.685, partiu de Lisboa, por ter sido nomeado

governador do Maranhão, Gomes Freire de An

drade, que tanta fama grangeou como Oficial Co
lonial do Brasil;
em 1780, nasceu em Elvas, Portugal, João Chri
sostomo Calado, que veiu para. o Brasil na Divi
são de General Carlos Frederico Lecor ;
em 1829, foi condecorado com a Ordem da Mesa
o Duque de Caxias;
em 1843, no Rio de Janeiro, foi assinado o trata
do de aliança, ofensiva e defensiva, entre o Im

pério ão Brasil e a Confederação Argentina;
- em 1852, entrou no porto do Rio de Janeiro a

grande armada espanhola sob o comando de Dio

go Flores Valdez, que se destinava ao Estreito de

.Magalhães;
em 1858, pela lei provincial n. 444, desta data, foi
creada a comarca de Laguna e desmembrado o

município de S. Miguel da comarca da capital e

anexado à de S. ,Tosé;
em 1882, foi descoberto um pequeno cometa teles

cópico, de luz brilhante, pelo Imperial Observató-
: ,Irio;

em 1.888, foram libertados os últimos escravos

existentes em Santa Catarina;
em 1.905, por Decreto, .foi crea.do em Lajes, nes

te Estado, um campo de demonstração, mals tar
de transformado em Posto Zooténico, graças a

interferência do Coronél Vidal Ramos Junior;
em 1.909, foi criado o 6° Regimento de Infanta
ria do Exército Brasileiro, hoje com o glorioso
nome de "Regimento Ipiranga", aquartelado em

Caçapava, no Estado de São Paulo. Destacou-se
integrando a gíoriosa Força Expedicionária Bra

ailerra, que tantos Iou 'os colheu para a Histeria
de nossa Pátria;

- em 1.953, em Londres, faleceu a Rainha Mary,
no Palácio de Ma lhorough. O falecimento deu-se
precisamente às 22,20 horas, quando dormia pla
cidamente. Nascera quando ocupava o trono da
Inglaterra a Rainha Victoria.

André Nilo Tadasco

Ottawa - A indústria petrolífera do Canadá, cuja
prosperidade teve Inicio em 1947, produz, atualmente,
50% das necessidades do pedrôleo do país. Tal fato
permitiu que 'a naç-ão obtivesse, de 1947 até esta parte,
lima economia' de quase 1 bilhão de dólares em impor
tações de petróleo bruto.

Entrementes, essa indústria, que é 50% financiada
por capitais particulares n orte-american os, j:stá inver
tendo, diáriamente, cêrca de 1 milhão de dólares em

prospecções e explorações de petróleo, a fim, de, através
novas fontes de produção, tornar o país auto- suficiente
em' produtos petrolíferos no mais breve prazo possível".
(N: Y. Her.ald Tribune)".

-AVENTURAS DO .-íZE-MUTRETA

\

,_
" .(Í
("

Clube "Fato Amador"
Hoje, dia 23, ás 20 horas, na nova séde da F. C. D.,

á rua Tiradentes nO. 3, REUNIÃO. Ten'}a:. diversos e pa.r
ticipação dos, sócios da CFAF no VIII Salão Capixa.ba
de Arte Fotografica amadorista.

A DIRETORIA

Representações para S. Paulo
Aceito, à base de comissão, diretamente de fábl'i

cantes do Sul do País, especialmente peças de automoveis
e caminhões.

A. S. PINTO - Rua Senador
andar - sala 708 - SÃO PAULO.

Lotes à Venda
. últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grupo escola.r "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

,

Informações ·no local com o snr. Gilberto Gheur.

"_

r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ftorlanépolts, Qujnia-.fcir!1, 21 de Março de 19:;5

S�dí, é o campeão catarínen
se, brasileiro e .sulamericano,
portanto, é um título que se

deve, defender a todo custo,
assim é grande a responsabi
lidade do Aldo Luz no páreo
de quatro e ao invez de ·par··
ticipar neste páreo achamos
que os aldistas deveriam con

correr com o DOIS com pa
trão, formado pelo Edson e

Chicão, que atualmente es

tão em grande rórrna física
e técnica e também já faria
uma prova de fogo para o

campeonato brasileiro a rea

lizar-se em dezembro vin
douro no Distrito Federal.

"O Estado" Esportivo
o jovem ponteiro esquerdo de Mafra á vir dirigir sua

Edson Araujo que vem em- equipe principal. Assim o
RESOLUCõES DA DIRETORIA:

nrestando seu concurso 11 trabalho de Mafra foi sendo
CONC.E'DER REGISTRO AOS SEGUINTE ATLETAS: i

da J 1diversos clubes de nossa VaI' - observado a ca a jogo senr o
PELO CLUBE NÁUTICO RIACHUELO

zea além do Figuelrense portanto reconhecido no mo-
Alcino Millem da Silveira, Wilson Filomeno, Vilmar

Campeão de 54, acaba de a- menta como um dos melhores
Monguilhot, Osny Westphal, Oscar Tzelikis, Mario da

bandonar todos os seus ocm- do momento. O Sr. Bento .Temos notado a ausênciaSilva God inho.i Hilton Menezes, Beny Júlio da Gama e
promíssos para assumir um Carioni esrorçado dirigente nostreip.osdoconsagradore-Henrique Moritz Junior.
outro com o Técnico Waldir da equipe da Estrela Solitá- mador aldista, Hamilton Cor-PELO CLUBE DE /REGATAS ALDO LUZ
Mafra, com a finalidade de ria teve opor.tunidade de pa -

deiro, campeão catarinense,Sidney Prats, Valdo José Franzoni, Onildo Pinto de
rerorcar o Super Esquadrã� íestrar C0111 o téeníco em re" brasileiro e sulamerícano d�Oliveira, Carlos José Gevaerd, Pedro Paulo Brincas e·
que será apresentado pelo ferencia, tendo a nossa

-

re-
remo, .atualmente considera �

Pedro Paulo Flores. Bangú. Não-resta dúvida que portagem ouvido a respeito. do o maior voga elo BrasilPELO CLUBES DE REGATAS ALDO LUZ será uma grande aquízieâo Ficamos bastante ímpressto- e quiçá da América do Svl.
Naure Fernando FadeI e Walberto Schmidt. pois Araujo vem se distín -, nados pelos entendimentos A propósito, procuramos 0\1-CONCEDER 'fRANSFERÊNCI� AOS SEGUINTES guindo como uma das gran- havidos é) cremos que o [o- vir o técnico do Aldo Luz,A'rLETAS des esperanças do nosso ru- vem técnico introdutor do Sr. Adolfo Cordeiro, tambémErnesto TremeI e Edi Leopoldo TremeI do Clube tebol. futebol moderno em nossa é o progenitor elo Hamilton,Náutico Francisco Martinell i para o CIL�be de Regatas ilha, dírtgindo o "Expréssi- atencioso como sempre, o

Aldo Luz. NEI E ORLANDO NO nho" colhendo o maxímo de Sr. Cordeiro disse-nos queJosé Bonifácio de Azevedo do Clube de Regatas Aldo GUARANI resultado, conquistando in- realmente o seu filho não
Luz para o Clube Náutico Francisco Martinellí. vícto o campeonato de 54, tem treinado e que não po-

José Carlos Tolentino de Souza do Clube Náutico O clube Guarani que vem parece chegar a bom termo. derá participar da regata in-
Riachuelo para o Clube Náutico Francisco Martinelli, só dirigido por Newton Garces Possivelmente na próxima ternacional em 27 de' mai.o
podendo participar de 'competição oficial a partir de 13 esta de parabens: pois aca- quinta-feira, quando o clube vindouro lá em Montevidéu,
de Abril de 1955. ba de contratar dois bons da Praia de Fora levar a porquanto não poderá au-
CONCEDER INSCRIÇÃO AOS SEGUINTES ATLETAS valores. Trata-se dos Irmãos efeito seu treino coletivo, de- sentar-se desta Capital, em

PELO CLUBE NÁUTICO RIACHUELO Neí e Orlando Santos. O 10 verá estar sob os cuidados de vista de afazeres partícula-
David Fritz Jerlich, Ary Wolf de Castro, Ary Regis, veio do C. A. Bangú (clube Mafra, a quem desejamos a-

_Antônio-Farias, Altino Reg is, Alcino Millen da Sil- amador) e o segundo do as- traves desta, os melhores vo-
Fomos, todavia, informa-

veira, Hairton Maciel, Hélio José Santana, Henrique pirante do Figueil'ense. Por- tos de felicidade esperando
dos que. o Edson substituirá

Moritz Júnior, Hilton Menezes, João Leonel de Paula, tanto as nossas felicitações que seja contratado pelo clu-
o Hamilton na voga, 'aliás o

Kurt Ângelo Kupka, Luiz Pedro Jacques, Manoel Silvei- aos dirigentes do simpático be dos Carioni além ele fazer
único que atualmente pode- RIO, 23 (V. A.) ._ Se- nicamente a um adversário.

b tr: 1
.

contará votos pa·(,';--que seu trabalho I

t
ra, Mauro Soares de Oliveira, Nelson Pirath, Nery Pi- clu e rICO ar, que -'"

rá substítuír aquele grande gundo noticias procedentes que se apresen ava comorath, Nilton Pirath, Odácio Schroeder, Oscar Tzelikis, C0111 mais esses bons elemen- seja concluido com êxito co-
e disciplinado remador, des- do México, a Delegação Bra- 'favorito, por fôrça da vitó-t n temporada que se mo o foi pelo C. A. Bangú. 1

>

I"
b

.

ôb E t d
Osmar Jesuino Ferreira,. Osny Francisco de Castro, os para<". locando-se, portanto, o Ed- sileira vibrou -e festejou en- ria o tida so re os s a: os.

M. Borges' .
.Osny Hermogenes da Silva, Osny Westphal, Pedro Teo- aproxima.

r- son elo centro para o cornan- tusiàsticamente a sensacio- Unidos.dorico Coelho, Sócrates Formighlert, Valmor Oliveira,
._________

elo do conjunto. ]v1as, . per- nal vitória da seleção mas-I .João Alfredo Dobes, Vam er Barbi, Vilmar Monguihott, SUL AMÉRICA F. C. X
guntamos, quem substituírá culina dá basquete sôbre o I _WLAMIR, O HERóI-Wilson Filomeno, Jorge 'I'zelikis, Décio Carvalho Couto, UNIDOS F. C.

CONGRESSO EUCARIS- à altura o lugar. elo Edson, possante "five" da Argen-Décio Klettenberg Couto, Gottlieb Artur' Ge1'l�ch. riCO. A Real já está acei- que conjuntamente com o tina."n Na localidade denominada - -

id dPELO CLUBE DE REGATAS· ALuO LUZ tan do reservas de passagens Chicao são consi era os os Ainda de acôrdo com as
N· ld Picadas,' município de São- .

tele quais .
.

I
Pedro Gesser, Eliziário Mathias Schmitt, iva o

cara os que desejam tomar maiores no cen 1'0 -

notícias vindas da capitaDaufenback, Kalil Boabaid, Gleno Ricardo Scherer, Moa- José, será palco de mais uma
parte no Congresso Euca- quer guarnições. azteca, o quadre brasileirosensacional peleja, tendp co- .

cyr Jguatemy da Silveira, Alvaro Elpo, João Paulo An�
. t'Ístico. Não deixe para ,ul- Ser'a'. senl du'vI'da al!!:11111a, praticou um basquete belomo protagonistas as eqUlpes �drade, Ernesto TremeI.

d ·t�T tima hora, faça desde ja CaIU a sa1'o'a do Haml··Jton e ft e eficiente, atuando de for-çlo Sul-América e a capl 'MPELO CLUBE NÁUTICO FRANCISCO MARTINELLI
e do Unidos local. O match ;ua reserva. cleslocação do Edson do ceu- ma a sobrepujar o conjuntoMurilo José Lopes da Silva, Vnmar de Souza Lopes,
prométe arrastar grande nu- tro para a voga, uma. grande por.tenho, peja contagem d·eEdio Azevedo Hugen, Dagoberto Indio do Brasil Vilela, lac'lna.·s·o'irl"·a .r:)elo

'.

OITO 61:;· .57. �
. .

..., ·t N 1 O 'ld p' t 'OI" mero de torcedores ao cam-
- c -

,. c�. �i. .�

"r "J'
D cXi':;] rlQ. l' rei:'S 0l'On lla, lU o ll1 o (te IVell'a,

po d'aquela localidad_e pois ; do Aldo L·uz·. _Tãmb�rh � �,pre- �,� 4.Odilon Maia Martins, Pedro Paulo Flores, Sidney Prats,
o Unidos conforme apuramos Terreno em' .

tende õ· a-Ivi-rubro eonaon'er EXCELENTE· EXIBIÇÃOC:�rios José GevaeTd, Jobel,Silva Furtado, Valdo José
é um dos melhores clubes do lá em Montevidéu.em "óüt-Fl'anzoni, Pedro Paulo Brincas, Claudio Gomes Jardim, "interland" de São José en- Barre;re1-s riggers" .a quatro com pa- Jogou o quadro nacionalAlfredo dos Santos Filho, Valdredo cios Santos, Olímpio quanto pm' outro lado temos .I til trão, aí é que se verifica a dentro de um excelente pa-Ângelo Frota, Neri Silveil·a, Walter dos Santos, José
D Sul América que é possui· Vende-se em exelente 10- grande falta deixada pelo dl'ão, mostrando-se ,sobre-Carlos Tolentino de Souza, .José Bonifácio de Azevedo. dor de um bom conjunto ca-; ::--.1, medindo 42k80. Otimo Hamilton, pois não se deve modo eficaz no trabalho cle-Florianópolis, 18 de Março de 1955.
paz mesmo de conseguir para veraneio. Tratar a rua esquecer que o famoso qua- fensivo e ofensivo, Foi umHeitoi' I�erral"i P1�esidente Ltma façanha, a de sobrepu- Felipe Schmidt 11. 36 com o tro do Aldo, f_armadO por I conjunto que..atou de mal1;i-jar seu valoroso adversário. ir. Abelardo Andrade. Hamilton, Chicao, Edson e ra soberba, Impondo-se .tec-
Assim os moradores locais
terão a oportunidade de as

sistirem domingo a tarde
com início áS 15 horas este
duélo que se constituirá, POl:
certo, num espetáculo digno
Je ·ser apreciado por todos os

esportistas locais. O quadro
do Sul América formará ini

"ialmente com o seguinte on

�e: Mandico, Tuca eVado;
Osvaldo, Luiz e Paraguaio
Rato, Vadinho, Alfeu, Waldir.
e Nizeta.
Haverá preliminar entre

�sses mesmos conjunto!";

,

. -

""'"" e "'''''" il il 1 i�iIi)•• ii�••sae•• (j.��fi••••••••O'il••••O•• iiII••••••••••fi)••••••ilfP••ál.J••••••••••••••••••1i•••••••••••H••_...
. .

fHamilton Cordeiro
abandonará o remo

temporariamente

FEDERACÃO AGUÁTICA DE
, -

SANTA CATARINA
Nota Oficial n. 3�55

V á r i

res.

CONGRESSO EUCARIS
TICO. A Agencia da Real
Aerovias, convida a todos os

interessados a tomarem par
te no Congresso Eucaristíco,
para fazerem suas reservas

desde já, evitando as
sim atropelos de ultima ho
ra.

Vende-se, uma ótima casa

construção nova, com dois
pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.

GRANDE VITÓRIA DO BRASil SÔBRE
A ARGENTINA EM BASQUETE

FEDERACÃO CATARINENSE DE TENIS,- ,

Calendário para 1955
MARÇO

2ô e 27 - Torneio Amistoso C.M. Paraná x T.C. Bôa
Vista - JoinviUe.

ABRIL
9 e 10 - Campeonato Estadual Infanto-Juvenil - Lo

cal; Lira T.C. - Florianópolis.
17 - T.C. Bôa Vista x Lira T.C .. Local: Bôa Vista _.

Joinville
17 - C.N. Marcílio Dias x Tabajará T.C. Local. Taba

jará T. C. - Blumenau.
MAIO

15 - Tabajará T.C. x T.C. Bôa Vista - Local: Taba
jará - Blumenau.

15 - Lira T.C. X C.N. MarCilio Dias - Local: Lira T.C.

--_.__- ---------_._--------_._--------------

A .f igura suprema da pug
la foi o novato Vlamir, um

-erdadeiro gigante da qua-
11'a, que impressionou viva
'lelüe a todos os assisten
es, Vlamir comquistoll 18
JOntos, tendo. os demais
Jantas, 110 total de 61 sido
Jbtidos -por AlgodãO--- {J Q).
30mbarc1a (lO), Mário (8) e

AmaUl'y (15), Jog'aram ain
(a: Almir, Pecente e Leo
nardo.

TRIPLICE EMPATE

DEZEMBRO

. Como é do conhecimento
doS esportistas o Paula Ra
mos encontra-se sem técnico

pois José Barão acaba de
M. abandonar suas hostes para

ingressar no Figueirenec.
Desta. forma os responsa

veis pelo destino do tricolor
da Praia de Fór? p"'ocuram
urna l-;Gs�oa flue (. it.i\ f�ssa a

altura de seu p�:mtd c· de
sua tr"cjlção, encontrando
em Mafr'1 t,;.j;:;;;: 0} seu: li,' I
sejas pois tecL�Q 0"JOrtLliuc.:,

I

'de de presenc:iarem um�

match do B�mgtÍ e puderam
aquilatar as poss.uihdades

MÉXICO, 21 (AFP) - O
h-asil denolou a Argentina
�m match de basquetebol
nasclllino dos Jogos Pan
·.mericanos pelo escore fi-
1111 de 61 x 57. Ao findar a

ltimeira metade do jÔgo o.

'esultado era de 32 x 27 fa
·orável aos brasileiros. A
qllipe de Basquetebol do
3 i"asil contendo uma grande
lfensiva de equipe arg'en

ina, registrou um tríplice
:'mpate no campeonato pan
.mel·icano. Caso não ocor

:'essem novas derrotas po
leria ficar estagelecida a

;egllinte classificação; 1.0
lugar - Estados Unidos;
·�.o - _Brasil e 3.0 Argenti
na.

N. R. Surgindo o empate
Brasil, Estados' Unidos é
Argentina no 1.0 lugar do
ce'l'tame de basquete mas

culino, haverá a necessida-.
ele de considerar o call1peão
por "goaI average", ou se-'
ja por diferença de saldo de
pontos. Neste desempate, o

Estados Unidos levará a me

lhor com o sar�o de 58 pon
tos, sobre 46 do Brasil e 43
da Argentina.

12 e 13 - Torneio Aberto de Estreantes do T. C. Bôa
Vista.

ADAO SEM - CLUBE
- Florianópolis.

JUNHO Chegou-nos ao conheci" I4 e 5 - Torneio Amistoso C.N. Marcilio Dias X C.M. menta que o player gaucho
Paraná. Adão Nogueira que se acha

19 - Marcilio Dias x T.C. Bôa Vista. Local: Marcilio mdicado nesta ilha e que já
Dias - Itajaí. Jefendeu diversos clubes 10-

19 - Lir� T;C. � Tabajara T.C. - LocaL: Lira -

Flo-l cais como ° Bocaluva e FI-
nanopolls. . guelrense e que estava nas

JULHO cogitações do Avaí, pudemos
3 a 17 - Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil e Ju-· assegurar de primeira mão

ventude (RIO). que os entendimentos havi-
23 e 24 ._ 'l'ol'ueJo de Seleção (masculino e feminino) dos entre ambas as partes

para o Campeonato -Brasileiro -- Florianópolis não chegarão a bom terrno.
AGOSTO Portanto Adão continua sem

12 e i3 - Tornejo Interno do Lira T.C. - Todas as compronlÍsso.

NOVEMBRO

'lSa C. R.
O Chefe da 16a. C. R., so

lícita o comparecimento, com
urg&l1cia, na la. secção da

quela repartição, afim de
tratar de assunto de seu in

terêsse, dos segui.ntes cida
dãos:
Luiz Gonzaga' de Oliveira,

Manoel José dos Santos, Mar
Unho Canln:·d. Moyzés Sch
mitz, Ozól'io da Silva e Wal
dir. Bliva.

Classes - Floriangpolis.
SETEMBRO PROSSEGUE OS ENTENDI-

a e 6 - Torneio Amistoso C. N. IVIarcilio Dias x C. lVL MENTOS ENTRE WALDIR
. Paraná. MAFRA E O PAUJ..,\ RAMO�

18 a 24 - XXX 1.0 Campeonato Brasileiro de Tenis _

Rio de Jarleirô.
OUTUBRO

15 e 16 - Torneio Aberto Infanto-Juvenil do Tabajara
'r.C. - Blumenau.

22 e 23 - Torneio Amistoso T.C. Bôa Vista x C.
Parana.

5 e 6. - Torneio Amistoso C. N. Marcilio Dias x C. M.
Paraná. -_._-----_._----

Vende-se
11 e 12 - Torneio de Encel'ramento - Lira T. C.

Florianópolis.
OBSERVAçõES - Os torneios dos dias 17 de abril, 15

de maio e 19· de junho constituirão o Campeonato Esta
dual por equipes (masculillO e ítmül1inoj.

Um terreno com 10 me

lros de frente e 30 de fun
dos a rua Pedro Ivo, junto
ao 17.

Tenente Sil-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Floriallópolis, Quinta-feira, 24 de Mar�o ele 1955
-----"...--�- ------------

Espetaculo
de ontem e de hoje

A atividade dos, teatros as na mesma noite. A pri- venescida., merece vihrau
liricos não se desmentiu em meira, intitulada "Véníbien- tes aplausos. Entre as ínu-
1954. Esforços constante- ne". O músico Jean Rivier, meras "reprises" apresenta
mente renovados orienta- que substitui Darius Mi- das, convém citar "Le jon
rarn os' espetáculos para Iha ud quando este vai á gleur de Iotre Dame" de
uma estetica original. O America, fez acompanhar a Massenet, cujo caráter pro
Upera deu o exemplo. Es- obra de uma partitura de fundamente humano assegu
ficula dos pelo sucesso

dei sonOl'idade.
ses c o 1 h i das. ra a perenidade. Raymond f

"In des Ga lan tes", Lehmann Quanto á segunda, "Phí- Vincy e Francis Lopez es- i
e Bondeville consagraram lippin i" é um encanto, toda crevem sempre peças de '

todos os esforços ao esplen- transbordante ide humor e grande envergadura e sua

dor da montagem de "Obé- espirrto. Os libretistas. Jean I última produção "La 'I'oison
ron" e depois de "La fIute Linezin e Henry Lyon, o tl'Or", inspirada no roman

enchantée" que assinala- compositor Marcel Lelannoy ce do academlcu'Pierre Be
ram o principio e o fim do escrevera, uma opereta dig- n oit, atraiu ao Chatelet um

ano. na da melhor tradição fran- publico maravilhado pela
O pregresso costante dos casa. Já data de alguns beleza do espetaculo. CSII)

jogos de luz permitem rea- anos, mas renovada e reju- W. L. Landowski
lizações impossíveis outro
ra e Ja se pode antever o

momento em que os atores
aparecerão no palco uni-
formemente vestidos de
branco e graças aos proje-
tores, serão sucessiva-
o caráter artificial depais

'

dourados ou azuis, modifi
cando o tom inicial dos
trajes, O carater irreal des
sa iluminação vai favore
cer o retorno ao' romantis
mo e já se vê apontar, no I

horizonte, o brilho maravi
lhoso dos contos de fada

transportados aos palcos pa
ra encantamento de gran
des e pequenos.
Também a maquinaria se

aperfeiçoa e, de acordo com

os progressos da ciencia, os

artistas desenham cenarios
preciosos, que perdem todo
caráter artificial depois
que se tornou possivel fa
zer ren Imente jorrar água e

imitar o jugo CLiS ondas. Já
se pode também introduzir
em palco fogos de artií'ício.
Em resumo, o cenario imo
vel em que dantes evoluiam
os cantor-es perdeu hoje to

da a rigidez e cria o clima
favoravel <Í plena expanaão
da peça in tsrpreta da.
Afim' de manter-se á altu

ra de IH!1il cena magnifica
mente ituminada, cheia de
atores de jogo expressivo,
a orquestra foi colhida na

ronda do progresso; ao en

vês de ontsntar-se com to

car modestamente, amplia :.JOTACõES OS INIMIGOS Ô11 ibus por ônibus, servindo
sua sonoridade e cada vez ·DA CIDA'DE, ,i as mesmas linhas e terão

mais participa da ação. Os prestado grande serviço' à

compositores de tragédias e Á primeira vista pode pa- I
cidade pela maior eficiên-

comedias l ir icas deverão, .ecer que os micro-ônibus cia no tráfego; ao Brasil

de futuro, levar em conside- iu sejam os afamados lota- ! pela economia de divisas, e

ração esses novos fatores na .ões em circulação no Rio, I fi Humanidade pelo decrésci

preparação de suas obras, .restam tão grandes servi- mo das mortes nos desas

como já levam em conta os �os à população que seria tres do trânsito ...

aparelhos de ondas Mar- .am pan ha inglória nossa e Acabemos com os lotações,
tenot, que vêm inserir-se no de que devem ser elimina- os inimigos da cidade!

conjunto sinfonico. los o mais depressa. pos-

Conquistadas pela emula- .ivel.

ção, também as províncias Há uma série de argumen

querem apresentar espeta- os favoráveis -8, êles, mas

culos Ioi-a do comum. Atual-
. .xistem muito mais contra,

mente, manifesta-se pro-}e êstes devem ser bem pe

nunciada predileção pelos .ados. Urna pergunta antes
I

•

d C São sua reserva.
espetaculos ao ar livre. As- .e mais na a: omo

.

sim que "Jeanne au bucher" ,'aula se arranja sem os mi

poude proclamar sua íno- .ro-ônibus ?

cencia no Pateo do Palacio Cada lotação transporta
da Justíca de Rouen se- io máximo vinte passagei- �-e-re '\ '-":� ",_._gundo o ·libreto de CI;udel ,ros,

um ônibus leva, dos

-n"'P'- -�- Ie aos acordes da música de -ran des, ,uns oitenta. Um

�
�

.

/l'ASHOneggel·. Em Nantes, "Le ônibus com despesas quase. e Si' r.'U'l!D�"roi Lea1''' notavelmente tra- iguais as ,de um lotação, I

Ir�.�I{Ui .,�
...

'

duzido por Rix, prefeito do eom o mesmo Apessoa.l:

car-/...,
-

liAS "';J;.....,- f'_. '.r

Loire Inferior, com uma par- I rega. quah�o vezes

.rr;als
pas- �:"". � _ r.'I _;I':",-'.��'II'

titura de valor composta

I s�gelros. E me�os lmpor�a- iii� _. �

por Marcel Dupl'é e Amable çuo de peças, e menos dlS-
_'

'

Massis', apareceu ante o pêlldíoso de g�soiina e de

1':"-';" ::�:
:

':";::�:s· --=�--=::.-
castelo dos duques di! Bl'e- óleo, é mesmos empregados ::toS.=�::.,!,.-:,,- _-

tanha cel'cado de toda a co- Há portanto muito mais �- .!.

mitiva.. Os atores vestiam vantagens nos ônibus que I �-
.

1
� , _,_

roupas' 'esplendidas e da- tiuS otaçoes. --..:

vam a impressão de habitar 'I'alve:4 seja 9 processo de �
o pajacio. . 11'emUnel'açãO'

a causa dos

Longe de satisfazerem-se abl�sos de ,veiocida,de d�s 10- -- -li' �
__ ,- �,�'- 48

com .um olhar lancado ao taçoes. Ganham segundo �-
��

10 'II --:
• .

P Ir _...... .....
� .1_ �...L. _ .... -""" _""

T Vpassado, os administrado- nos dizem, por VIagem. ar
_

",W o-
�

�..

I d
·

res e diretores de teatros isso saem como doidos, cor- [I P-
do bJk:1o da dar. (#ft ,( {

.

",,4 ra e as las
parisienses oferecem as pri- tando todo mundo, pisando

.

\rite�� de�N_""'� ��I R ó Imicias de peças novas. As- na tábua, e provocando tan- �iI� l�: c ..� cOI"., ,.'�.,3:�!;�� . espira 1 rias
sim é que "La femme à bar- tos desastres! ,��ti:·',. pw'

\\tO li, -'
,�

(ftOtOI. ,n��' _" As Bronquitea....... (Asmát.i· \1be" de ]a'Tourasse e Claude E está nisso a nossa maior �

,_,_'..
'

IA
_.1\\ ... de um�

SOM cas, Crônicas' ou Agudas) e
_

Delvimourt, introduzida no ojerisa pelo's micro-ônibus, _-- --�

Nrepertorio da Opera-Com i- que s110 os maiores provoca- �

JOLl
catarros), assim como as I

IRMANDADE DO SENHOR .JEpUS DOS 'PASSOS
que, faz as deiicias dos dores de aCidentes dentro do 'n " as suas manifestações (Tos- E
amantes do genel'o. O pran- Rio. Nos desastres de' trân-

, • H O RSi., ! ,se�, Rouqnidões, Re��l'iados, HOSPITAL DE CARIDADE
teado diretol' do Conserva- sito, nos atropelj<mentos, os S I A '. _ . _

,iKJ;'lpes, são moléstias que
todo de Patis, vitimado num lotações são os reis, são os .... � E �a H li"iI HECEBIMEN" O DE ANU-DAD

,./""-"'--"Wii''''''illl;. ,",e_"�"a",.,�,.Ti._,'_I"'ii.•" a',ta.cam o apareiho.respira-!
• i l' 1 ES

desastre, não poude assistir que concorrem com .maior f' --.- -, - .,
. - , -

b d pOI centagem I
tono e devem ser tratadas .

- .

ao sucesso de sua o m, e
'

- .

" " .' . I, I Pl'evmo aos Il'macH que do (11a 15 a 25 do corrente
tessiturn musical perfeita.' É probeima que d�ve ser Dlstl'lbwdor c:jm um medH;ameulO eJlé�. l'sülrei com o Irmão, 'I'esoureiro na Secrc:tária desta
Uma companhia lirica el1cal'ado pela Inspetoria de

I
glCO que com.bate_ o ma.1, éVl-1 h.'man dade e no di.a 27.na Sacristia d.a Catedral das 9 às

"L'Opél'a' de Chambre" en- \TeÍL;ulos e s.obretudo pelo ('. RA.MOS S/A tando comphcaçoes grav"iS. 12 horas pal'a o recebimento de aIlUldades.
cenou na Comédia des Depal'L-tmento de Conces- I ��o�u,re h�,je o seu vidro d.e 'I Conú,lório, 11 .de 111a1'\0 de 1955
Champs Elysées duas pe-· �i'ões Lta Prefeitura: - Su- Comercio �f':r:anspOI'h:s Si\l'üSIN nas boas ff\I . Jilsé 'j"'olentino de Souza

p.,.,,,,,,",",....__
d,e :va101:' �.1lreselltIl-.Jldo-1 hsdtuam- odo,! os

li
.Eu ,o�o, Pinto) 9 .Fpúlh: 11'1& ia .

,
. "j....,--_......_-

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

A vida de todo dia
atrás da cortina de ferroiiii

No último número de LIFE EN ESPAROL apare
cem 15 páginas de impressionantes fotografias do po
vo russo. t(radas recentemente por Henri Cartier
Bresson .. , Que se passa atrás dos bastidores. no des
lumbrante cenário russo?". Veja as fotografias dos se

res intensamente humanos e inteire-se de como vivem

naquela terra misteriosa e isolada.. um interessante
artigo acompanha a maravilhosa reportagem gráfiéa,
LIFE também oferece mui las outras notícias de atua
lidade , .. entre elas: Uma cerimônia em Roma, de gran
de interêsse para o mundo católico, .. Plano viável pa
ra um Satélite ierreure... Uma visita ao Hútei. mais
caro de Miami... Andança de Toureilçll e jogadores de
lal Alei , .. Segrêdo Varonil revelado ...

A revista gráfica LIFE EN ESPANOL é' uma bela
amostra do que ocorre ao seu redor! Divirta-se lendo-a I

COMPRE O SEu

EXEMPLAR

HOJE MESMO .•.

ANTES QUE

SE ESGOTE I

REAL AEROVIAS.
gunda, Quartas e Babados,
ele Plorianópolis, para. Por
to Alegre, as 16 :00 horas.
Telefone para 2358 e faça

5

.
'

.. � - ..........
-

O SANGUE DE SANTA FILOMENAECITAL. Nas 'esca vações que procederam em Roma, foi en

contrado, junto aos restos mortais de Santa Filomena,
"eu sangue encenado num vaso, em estado sêco,

Hoje, êste sangue está num vaso de cristal, no San
euário dá Santa em Mugnano. Qualquer pessoa, pode vê
lo com a maior nitidez.

Seu aspecto, porém, sofre mumeras transformações.
Há ocasiões em que, misturados com o sangue sêco, sur
gem pedras preciosas, pedaços de ouro e prata.

Às vezes, aparecem, também, pequenas partículas
pretas que são consideradas como preságio de desgosto
a quem o comtempla,

.Dutras vezes, o sang-ue se transforma 'em terra mui
to escura, símbolo de indignidade de quem o olha.

Essas transformações são testemunhadas, díària
mente, por grande número de fieis, de tôdas as partes do
mundo, que afluem ao Santuário.

AJUDE A TERMINAR as obras da Capela de Santa
Filomena, em Praia Comprida, na cidade de São José.
Contribuições publicadas 39.446,00
Campanha do G. E. "Lauro Müller"

',' .. 2.500,00
Campanha do G. E. "Francisco Tolentino 1.253,00
Produtos de ba rraquín haa 1.710,00
Venda de telhas velhas. . . . . .. . . .•. 19500
Venela ele madeira velha '

.. -:. . . . . . . . . . . . . . 200'00
Alguns devotos � . . . . .. . 69'00
Emília An drads " :..... 17'00
Maria Avila 25:00
An Iôn ia Nagíb Medeiros 60,00
Osvaldo Machado...

. .. ..........•.•

200,00
Maria Andrade 100,00
8!z� Costa .... ::::::::::::::::�::::::::::: 100,00
Fereza Barbato, 100,00
Alfredo Fischer'. '. '. : : : : : : '. : '. :: : '. : : : : : : : : : : 100,00
Júlio .Cantisano 30,00

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO
ARMAZENADOR DE FLORIANóPOLIS
Rua Conselheiro Mafra nO 25 - 10 andar

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acôrdo com o Art. 28, Alínea "A" dos Estatutos,

ficam convocados todos .os Socios quites em goso de seus

direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar.
se no dia 24 do corrente, em primeira convocação, as 16,
horas, e caso não haja numero legal, em 2a convocação as

17 horas, em sua séde Social com a seguinte ornem do
dia.

Julgamentq e aprovaçãn do Relatório
geral, referente ao exercício de 19,54.

ANTONIO DE OLIVEIRA

e Balancete

Presidente

Preceito do DiaCASA

�'HI,leflta 'JlI jll.)ilUlo5 lISof{uineo. e VITALIZA o "Dllh� C8.

h'aqueddo, it íl� gOllto ddldolllo • pod', .er (LI do �m tod'l

Se-

Vende-se uma de madeira CAUSA DE SURDEZ
Os germes que se desen

volvem no canal do ouvido
podem atravessar o tímpa
n o e, atingin do as partes
mais profundas do aparelho
auditivo, causar infecções
que, muitas vêzes, levam à
surdez.

Quando sentir qualquer
secreção estranha no

ouvido, procure imedia
tamente o especíalísta.
-SNES.

com água, luz, esgoto, toda.
pintada a óleo. Para vêr e

tratar na mesma.

Travessa Santos - 30.A.
(Malária)
----_._--

Vende-se
Um terreno c/3 casas;

sendo 2 de madeira e uma

de tijolo. Medindo a aréa
de 876,20m2, no valor de
Cr.$ 40.000,00. Tratar à Rua
Felipe Schmidt nO. 44, o Irn
pérto das Toalhas, 46.105,00

_'vIande sua esmola para: .. '

Em Florianópolis - Prof. M. Glória Matos - Grupo
"Lauro Müller"

Em São José - Sra Zen ir - GerIach - Praia Com
prida._. '

A COlHISSÁO

ICITE
Agência
de

,PU blicidade

-�-�-�.__. ----._-�.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DESl.NIIUOÁS:

HOMENS SEM ENERGlA.,
... Não é iua culva!
ll: Q fraqueza que o dt!lu canudo, p:àJtdo,
(",.iH moleza no ,�orp(l e olhoa tem hril}"".
A fraquen atl'lUa il ..ida poriIue rouba

l!;;J fõrca� �'Iu'a o tl·alJfdbo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I! o ESTADO Ploríanôpolis, Quinia-feIra, 2<1 de Março de 1955.

o SENHORTEM
Cr$50,oo?

Ao mesmo tempo que

�JUliO Manoel. Raimul1d,o Fi- . �ata,l Medeiros de Olivei,r}.
C,R. remete semanalment lho, e Laudehno Joaquim da 'l.::tmlro Alberton, Sebasbião
certificados de reservistas Silva. Odario Gomes, Simão Sch-
e de Isenção para as JAN e PALHOÇA: Bernardino midt, Tobias Martins Bar-

Dedegacias, 'lembra a Che- Fermino Pires, Herminio reta, Vendelino Custodio
fia a conveniência dos in te- Joaquim da Silveira, João I Cardoso, Valmir Placido
ressados procurarem íntor- José Bento, Manoel de Sou- Cardoso, Venerito Manoel

mações precisas junto aos za, Nicolau João Fortunato da Silva, Walmor Francisco

Delegados de Recrutamento e Raimundo Francisco Bep- Anselmo, Walmor ,de Ol i
e Juntas de Alistamento Mi- pler. veira Cardoso, Waldir José

lítar, a respeito do anda- TUBARÃO: Antônio Ro- Mauricio Goulart, Willy
menta dos seus processos, uolfo Nasario, Antonio Lu-, Westphal, Walter de Olivei

cio, Antonio Magdalena Ra- ra,

mos, Antonio Sebastião Ri- CHAPECó: Anelio Piva,
cken ,> Antonio José de Mo- Fridolino Wil libaldo Sch

raes, Antonip Emerick Sant' mitz, Giacondo José Cella,
Ana, Antonio Norberto da Henrique Rocha, José Cirio

ARAQUARÍ: João Ambro- Silva, Antonio Nolla, Anto- Heneka e Pedro 'Aulo Reis,
S10 da Cunha, nio Lino da Silva, Antonio ITAPIRANGA: Ignácio
SÃO FRANCISCO DO - Manoel Serafim,_ Antonio Edmundo Grings e Johannes

SUL: Antonio Severiano José de Oliveira, Antonio Fuhrmann.

Machado, Athos Mayorka, Sombrio Filho, Antonio Ber- SÃO CARLOS: Jacob 'I'er-
Evaldo Salvado Doín, Fran- nardino de Souza.> Antonio nus.

cisco Ramos Souza, Itor Pe- Meurer, Antonio Kin de- JOAÇABA: Arnaldo He

dro, José Lopes, José Bor- mann, Adilio João Fraga, r icks, Cerillo Luiz Zamboni,
ges, João Maia, João Ernili- Adel ic io Guarezi, Agostinho Deonilo Luiz Trentin, Do

ano de Oliveira, João Vicen- Cardozo Fernandes, Aloisio mingos Ribeiro da Rosa,
te, João Geraldo 'Wiest, PsdroSchuelter, Agenor Jo- Francisco Tancon, João Jo-'

Martin de Borba, Mauro A1- sé da Cruz, Arcolin Demo, sé Ary Palavicin i, Olivio
meida Souza,"Mario de Sou, Adoncio Marcou, Ardelino Roco Debarba, Theodoro

za Pedro Cordeiro Satur- 'Benedet F'raton i, Ageuor de Antonio Zambiazai, Willy
ni�lO Moreira, Theophilo' Biasi FratÔni, Angelo Bez 'Parno, Amanto_ Ancelmo

Moreira, Valdemar Silvano I Fontana, Aloysi�s Francis- !Heineck, Floria.l� Vargas
da Silva João Haroldo de co May, Benedito Peters, de Andrade, LUIZ Alves de

Siqueira 'e Mario da concei-I Brando Longo, Bento Ma� I Oli\.'eira, Ori�es Antol!i?
cão Pinto. tias, Bernardino Alves, Bar- i dos Santos, Orides Morais
"

TIJUCAS: Anastácio Sa-" tholomeu Pinter, Carmin do
'

de Oliveira e Sebastião Fer-

turn ino Carclos�, Biano_r Mi- ! João Vie�ra Ces?rio Firmino I reira da Sil_:a. ..'
quelutti, FranCISCO Joao de de Medeiros, Dimas Augus- I �IDEIRA ', Aquilino An

Sirnas, Ibraulino Carlos I to Machado, Divo Pedro. t011l0 Lazzart, Armando Ma

Sestrem, José Justino' �a I Al�tunes, Dercy Goulart,! rango�i, Aus�usto Pinz,
Silva José Lopes e Otavio E1Jas Manoel de Souza, Es- I Balduino Jose Mengatto,
Luiz'Fafesolli. I tefano Lembeck, Euclides I Elpidio Ranghetti, Jerony-:
TIMBó: Gene�.i.9 Lenzi e

i
de Fa:,eri, Fr.anciscoA Costa, mo, di Domenico, _Alberto

Leopoldo Ferrari. . FranCISCO LUIZ Corrêa, Fe- i Pi-imo Volpato, Joao Bele-

INDAIAL: Herculano licio Sothe, Francisco Aris- . gante, Juvenal Fernandes

Amorim, Horacio 'Manoel �ides Nunes, Hercilio Ro-' Pontes, Luiz' Barbosa dos QUINTA-FEIRA, 2<1 DE MARÇO
Silveira, Ivo Benvenutfi, drigues, Idio Antonio de Me- Santos .Olhnpio Antonio Ca- Todos. " se admiravam das palavras de graça que
José Vieira de Paula. Naza-Ideil:os, �uvenil Som�riv�, maroto, Pedr� Arc_o. lhe saiam dos lábios. (Lucas 4:22). Ler Colos. ':1:14-17.
rio e Otto BenvenuttI. Jací Jose Tomaz, Jose RI- CAÇADOR. Adao Lemos Quando eu eera menino minha mãe ensinou-me. váríos

PORTO BELO: João Mar- bas Soares, José Roseno de ,Pereira, Carlos Küster, João poemas, entre elês "Twinkle, twinkle little star." (Pisca,
celino Lourenço. Oliveira, João Antonio Viei-

I
Raysel Pontes, Salvador Ri- pisca; estrelinha !"). Jamais deixei de maravilhar-me da

BIGUAÇU: Pedro Jerôni- ra, Lino Schlickmarm, Ma- boas da Silva e João Ozorío pequena estrêla, Através dos anos tenho descoberto mui-

mo Guesser. noel Venardo José Miguel, Sobrinho. tas outras coisas que me causam admiração. Tenho sen-

GASPAR: Isaias Avanci- Manoel Urbano Goulart, TA N G A R Á: Alberto

I
tido que a atitude de admiração faz bem ir alma, especi-

ni, Rodolfo Seberino da Sil- Miguel Bitencorurt de Sou- i Schaffrath, Avelino Rech; almenté quando nos leva a reverenciar a Deus.
.

va Aucusto Gonçalves, Al- . za, Pedro Campos, Walmor'Arthur Anselmo Werlang, . Isaias, de certo estava nesta atividade de contemplaçã-o
fr�do B"ernz, Antonio de Oli-I�artins, Antonio. Machado IDes.id.erio. Paule�ti, Flori�,do 'e em pro�und_a reverência, quando disse: "Meus pens�
veira El'nest1l10 Oecksler, Antunes, Anto111o Bento, Behl1J, Nilson Gilson Pause nlcntos nao sao os vossos pensamentos nem meus caml

IreJfe'u Pamplona, Ernande I Anton�o M_endes �e Souza. e ":i180n Pereir� Gomes. nhos sã_? os vossos ca�inhos, diz o Senhor." Jesus foi a

Maes João de Deus Pam- Antol1lo Joao da. SI]va, An- PAPANDUVA. Amadeu expressa0, a encarnaçao dos altos pensamentos e do es-

plon;, Hereilio Soares e �tonio, Silveira, Antonio Rech
I '�en_gne Ribe�ro, Estanislau pÍl'ito de Deus. Jesus erà. a fonte de constante admiração .

_ As 8 horas.
Protásio Haendchen.. I Ari. Osva.ldo Nogueira, ,Slmoes e_Joao Gonçalves para .aquêles que ouvia�l suas palavras de graça e viam MO C:�tro de h;,adla�ac FERNANDEL (Don
BRUSQUE: - Bertholdo AccJOly MlrandJl, Adelmo I dos Santos.

.

os n1ilagres que Êle faZia. e�tal �o.r e Luz realIzlll Camilo) em
Baumgartner, joão Ben-edic-IRodrigues, Ardoncio Ma- � CANOINHAS: AntonlO Até hoje nós nos maravilhamos do, seu amor e po-

.essoes Es?telJ�as, todas �s se-
O PEQUENO MUNDO DE

to Becker, Lazaro. Joã? de noel, Nunes, Angelo Manoel

'. �ranco dO.,� Santos,

F�'an-I
der de. redenção. Enquanto o admiram?s, .Êle abre noss.o !gundas ft;lras, as 20,30 a ru� DON CAMILO

SOllza Osmar Nicoletl, Es- I da. Silva, Alberto Odon May, CISCO· RodIlgu.es, Henl'lque entendimento e aumenta nossa reverencia no conhecI_,Conselhelro Mafra, 33 - 2
, , da No Programa:

tanislao Reitz, José Bru].l- .Ce1io- J\lIanoel Fernandes,' Plachek Fi1ho, Jorge Mas- mento de que o amor, os pensamentos e os caminhos de �n r.

neI' Otavio Tercilio Stolfi e Custodio José' Claudino, 'saneiro, Lauro Xavier Ma- Deús envolvem a todos nós. .. ENTRADA FRANCA Na��gaçãO Norte Sul. n. 21.

Rubens Manoel da Cunha. 'Ernani Pestana Rocha, Er-' tias, Nicolau Peleck, Na.- O R A ç Ã O
CAMPO ALEGRE: Odo- 'nesto José Guedes Cabra'!, !than Zug-man, Oldemar Eterno Pai, concede-nos o dom do Espídto Santo.

11ir Sebastião Schwarz, An- 'Eloadir Martins Gualbedo i Schroeder, Ped1'o Vieira de Queremos sentir o teu amor tão maravilhosament,e 1'e

dré Miranda,· Jacinto Bor- Luiz de. Souza, Herci.IiO HO_I�IVarenga,
Teodoro Fran- velado em Jesus, buscando-nos como' 01 pastor busca as,

ges e Silvio Gomes. Ibold, Helio Paulo de SOl,lza, CI�CO de SO�lza, Ber�ardo suas ovelhinhas. Guia-nos para que rendamos nosso cora·

JARAGUÁ DO SUL: Wal- Hellmuth Heerdt, H;,erminio DIas FerreIra e WIlmar ção ao teu amor salvador e assim te reverenciemos em Auxiliar de escritó-
demar Doring e Francisco Antunes Fernandes, Hen! Lucas. espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.
Xavier de Oliveira. rique de Souza, Henrique I TURVO: A�1tonio Neotti; PENSAMENTO PARA O DIA
SÃO BENTO 'DO SUL: Dandolino, Hamilton Me- Angelo Panatta, Atilio João O amor de Deus e meu amor a Deus, juntos

Alois Robl, Aloisio Rank e deiros de Farias, Ir'ineu II
Rocha, Virgilio Sasso e Ver- ,as portas dos céus.

Leo Grosskopf. Stapazzoli, Irineu Biten- nel' Leopoldo Hahn. . R. H. BAX'I'ER (Ilha Príncipe Eduardo)
RIO NEGRINHO: José court Mendes,José Brati Ma- ARARANGUÁ: Manoel

Kolflbeck e Alfredo José ximiarior José dos Passos João Gomes. _._--�._----_._------------

Jaschke. Gomes, José Schmoeler, I URUSSANGA: Miguel DELE'GACIA FISCALRIO DO SUL: Arut, digo, José de Medeiros, José Ma- 'Fausto, e Settille de Moli-

Artur Largu�'a, Bruno Ko- ria Campos, José Cardoso Iner.prowski, ---Benito Mesadri, Salvador, João Antunes P,RLEÃES:. Carlos Ca�
Domingos Setti, Daniel Mendes, João Joaquim de i

ceI heI', Dommgos AlesslO

Scottini, Evaldo Avi, Gabri- Medeiros João Bardini J0- 'Acordi, Emio Bratti, Ed- Marco 24_- As que não receberam nos dias acima.
el Olino dos Santos, He,neri- ão Toretti, João dos S�ntos : mund� Pizzolatti, Gilhevto ;, 25 - Ministério da Fazenda, poder Judiciário
ch .Roepke, Ingo Knop, João Carvalho, Jorge Corrêa Es- ,Anto111o Alves, Manoel Es- Tribuna:l de Contas
Maria Alves, Nilo Hilles-I meraldino, Jaimor Costa, Jo- : tevã? Maxi�ian9, Pedro " .26 - Os que não receberam nos dias
heim, Nelson Chaves, Os- velino Bez Fontana, Juarez Ceolm e Tarclsq �er.l�andes� "28 _ Demais Ministérios.
valdo Kuhar, Orlal1dino Car- Goulart da Silva, Luiz Gil- LAG:UNA: Sebastlao He- "29 - Aposentados e Salário-Família.
doso, Paulo Machado de. O1i- berto Boneli, Lourenço Boe- meneglldo Mendes e Ede-. De 30/3 a 15/4 - Pagamento de todos que não recebe-

.

veira,' Pedrinho Salvador,

I
ing, Lauro :Leandro Alano",mundo. J0�0 d.e Brum.

\ mm nos dias tabelados.
V_eI'gilio José Machado, Luiz Costa de Oliveira, Luiz Flol'lanopohs, 21 de mar-

Wilson Cirico e-Walter Ci- Mateus Bardil1i, Luiz Ste- ç:o de 1955. D.F. - FIGriánópolis, 19 de março de 1955.
inarcl1. fani de Souza, Lauro João I Eurico Ribeiro Torg'o Mário Salema Teixeira Coelho,
IBIRAMA: Harry ·Ge'hr- Rodrigues, Lauro Fernan-

. CeI. Chefe da 16a C. R. Delegado Fiscal.
.

ke. des da Silva Manoel João da
BOM RETIRO: Acendino 'Silva, Manoel Rodrigues

Cunha e Mario Fredolino Caspar, Manoel Custodio
Cardozo, Rosa, Manoel Romeu Nunes,
PRESIDENTE GETúLIO: Manoel João Rodrigues,
Herbert Voigt. Manoel Pedro Neves, Mario
PORTO UNIÃO: Antonio Rabelo, Martinho Modolon,

Alfredo Piudek, Orides Ri- Mario Perdoná, Nercy Car
cardo Sieveres e Pedro Cor- doso Rocha, Nereu Cabral
deiro. da Silva, Nelson Rosa Val-
ITUPORANGA: - N�io gas, Nereu 'Joaquim Perei

Ferreira de Souza, e Tepbal-, 1'U, Nicolau de Castro Alves, Vende-se à rua Victor

do Rohling. Odilio Nunes, Odilio Gou- Konder (ex-Bl.menau), com
BLUMENAU: Wigando lart, Odil011 Silveira, Olmi- 588 m2, sendo 21,60 de fl'en-

SeJke. 1'0 Martins da Silva, Osval-j
te. T:atar à Av. 'l'rom-

CRICIUMA: Angelo João do Mohr, Osmar João Ro- powskL 24.
1

Viscal'di, Doratavio Loterio drigues, Pedro Jesuino Pe-.

C A" " -S -A--da Silva, Elpidio Arthur de J'eira, Pedro Marcelino, Pe- .

.

.

Mello, João José Dias, J_o- dro 'Walmor Marcelino, Pe- I
..

.

'I:sé Moisés Canto e Manoel: ciro Gomes, Paulo, Manoel ALUGA-SE o sobrado da
José AlbÍllO. Gomes, Pedro Viana Marce- rua João Pinto 19.

SÃ.G .JOS.É _Ag
..
,.B.. no.r .Jose..

..

'

Jin.ü." ta�t!Q J"Q�� .",.u
a

..

rte , p.e.'._-. .

Y.êr .t!'�.tar :Qa r.te J
.

T1:os ,] ose 9081ho, ,uro; R\1I1 Netw,. ,g�uLi:l •. l
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Reservistas �o· [xército

Tem C���ito? Então, ..
-o-

ESTÁ HABILITADO, DURANTE. ESTE
MÊS, A COMPRAR

1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLA
DIVINO

r
I
I

A remessa correspondente
à semana de 14 à 19/3/1955,
é a seguinte:

6

(I
ATENÇÃO

Afim de que se processe
com maior rapidez a insta

lação do equipamento CI

NEMASCOPE, ficam cance

ladas temporariamente as

sessões de 5 horas' do Cine
Ritz, passando
José a atender
horárlo,

o Cine São
o referido

CINE SAO JOSE'
As' 3 - 5 horas.
Van Heflin - Patricia

Neal em:

FEITIÇO DE AMOR
N o Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.

Preços : 10,00 - 5,00.
Censura Livre.
As 8 horas.
John. Hall - Lisa Fer-

'2 GOSTOSOS TRAVESSEIROS DE MO»
LA DIVINO

raday - em:

EXPRESSO DE BOMBAIM'
No Prog-rama:
Noticiario Guaiba, Nac,

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

NA

"A MODELAR"

No Programa:
Paisagens do. Brasil

Nac:

Preços: 9,00 - 4,50.
Rigorosamente Proibido

até ,18 anos. ..............__,_,
-_, -

[.pl. í1fJ
As 8 horas.
Patricia Neal - Van He

fI in - Virginia Field em:

FEITIÇO DE AMOR
N o Programa:
Bandeirante -Na Tela.

Com a Biblía· na Mão Nac.
-

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

As 8 horas.
Jean Peters

Widmark em:

O ANJO DO MAL

Richard

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

PRECISA-SE

rio, com prática....
.. abrem' Infor�ações' ria r,A

MODELAR"

\�,
A VISO "

C, 0.0' D t
Acham-se à disposição dos senhores acionistas os

HUI". - en. \ f t 99 dI' d S 'd d
(

, .

t d ... 'I' -) documentos a que se re ere o ar . a- el as oCle a es
com vanos e recen es cursos e e:specla Izaçao .

A-Operacões da bôca, g-engivas e maxilares e extrações difí- por Fçloe.s., l' 11 d d 1955.' -.J t
.

l' T' t t t I d P'" onanopo IS, e março e .

celS - lIen es mc usos Ia amen o a ua a lorrela,
(I 1 T P ') D' t P

_

'd t..

.

-'

d� .Jeone . el'eU8 - Ire 01'- reSI en e
por operaeao sem 01' '., .

•

>

, • - .' (Juvenal N PereIra) - Dlretor'-(;erentePesqlllzas e tratamento dos focos de mfecçao na raiz do . .

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
g; :01' Prof. Badan) - tratamento efic,iente rápld0 e com

teste h:lteriológico e contr61e radiodóntíco
',lbdunis: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomÍca.mente indicadas.
Pontes: móveiR e fixas

;_''..í.ilI)DONTIA - DIATERMIA - FISI0TERAPIA
.

_ Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

TABELA DE PAGAMENTO DO M�S DE

MARÇO DE 1'955

Dr. f. Moen'nich(.'LVIII.)
."ANDa TON'"

Terreno

As 8 horas .

Kirk Douglas - Dany
Robin em:

MAIS FORTE QUE A _

MORTE

REAL AEROVIAS. Via-
No Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.ge melhor peta "frota da
boa viagem". Real Aerovias,
fone 2358, Conselheiro Ma
fra, 6.

CASA MISClELANIA di.tt':la
b\l\dora dOIi Rádio. R.C.A.

Vitor, VaJvulu • Di.co•.

Elelro ..Técnica Indústria
e Comércio' S. A.

SENAC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

- Estreito -

MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula
eursos do SENAC.

LOCAL: Grupo Escolar "José Doiteux" .

1fORARIO;-Vas 1!'l às 21 horasI"'.- .....""""---............."..................,.

para os

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Jl:STADfl Flol'ianóllolis, Quinta-feil'a, 24 de Mar.ço de 1955

Campanha para a nova Séde do
1_ CLUB� DOZ� .,DE AGOSTO
i

EXCURSIONISTA "�l'tNºbº-Q �RM11NOoi
- Q_.f_tJ}��Q_.ht;f{IQ-

FUNDADO EM Iti-9�54

JOVEM _._C�A.RlNENSE 1
�= -:--==--"'�=-==':::!'4�� •

AGORA. QUE SURGIU A TUA socn::OAOE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNlD.ADfS DE CONi'iECEIl li.

TERRA CATARINEN5E. NÃO PERCA TEMPO, EN = I

V{A� NOS HOJE MESMO� TEU NOÍ\�� E ENOERf

co A CAIXA POSTAL 4B9� F LORIAfiÓPOUS=S.C.

fomento A�ricola
EDITAL

CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRíCOLAS

NA

1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso da Veiga,
Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catal'ina,
levo ao conhecimento dos Srs; Lavradores, que, no período
de 10 de março a 31 de abril do ano corrente, achar-se-ào
abertas, na séde da Secção ele Fomento Agrícola, à rua Vis
conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as inscrições para

aquisição de máquinas agrícolas, conforme especificação
abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen
to Econômico, 'através do empréstimo de US$ 18.000.000,00.

ESPECIFICAÇÃO DAS MAQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "AII-Crop" mod: 66 '. 10

Colhedeiras de mtlho de uma linha ':' 3
FORD:

�
- ---" � _. ;,?;:;�

Cor��com plataforma Pf\rf.l. ensacamélÚÕ�.>.':.,: .;,--'1.
�� INTERNATIONAL; ,

'.

Ceifa-trilhadcira mod. "64" . ,...... 2

2. Os interessados, aiém da apresentação do cartão de

R glstro de Lavi adure do Muustérío da Agricultura, deve
rão provar po surrem área aproveitável, 'que [ustíf'íque a

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

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

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

se de material do Banco Na-cional elo Desenvolvimento Eco- I

nôrníco, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante-.
rtormente feitas na Inspetoria do Serviço de Expansão do

Trigo ou mesmo nesta Secção de Fomento Agrícola.
Secção de Fomento Agrícola em Florianópolis, se.,

de março de 1955.
�

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

RETIFICAÇÃO . ,

DE ORDEM SUPERIOR, 'levamos ao conhecimento
dos interessados, que o material "Alllls Chalmrs", çons
tan te do edital acima publicado, fica eliminado da reven

da, por esgotamento de seu estóque.
Florinópolis, 11 de março de 1955.

Walmyr lVI. Lemos -- Encaregado do Expediente.
VISTO

Affonso M. Cardoso da Veiga \_ Chefe da S.F.A.

São José
OFICINA MECANICA E. SERRELHERIA
CONCERTOS DE MOTORES A OlEO CRO

E MÁQUINAS A VAPORES
Rua: S.ão José (nas proximidades do
Balneário) Ponta do leal, no Estreito.

S. C. «Tenent.es do Diabo»)
De ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. mem

bros da Diretoria desta Sociedade, para uma reunião da

Diretoria no proximo dia 10 de abril, as 20 horas, nos

altos do Café Ponto Chie, (escritório do Sr. Eurico Hos

terno) afim de tratar de assuntos de urgencia e máximo

interesse.
Outrossim, convido os associados que foram eleitos

para cargo de Diretoria e ainda não tomaram posse, a

comparecerem no dia acima aprasado, afim de tomarem

posse dos respectivos cargos.
Meuotti D. Digíaccmo
P. Secretário Geral

o caro leitor é associado
AGOSTO?

do CLUBE DOZE DE

MA'1'RIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

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

Sandrade e Transpolls
-0-

'7

Expresso Florianópolis· LIda.
Irensporíe de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO
Deseja ve-lo numa séde própria, Coonfortável, nova,

majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU

BES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,
em Curitiba, para não citar tantos outros?

Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE f i-.

que nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado
ou mesmo fóra dele '?

Deseja ter o orgulho de dizer que é associado do
DOZE e que frequentará 'seus salões na nova sé de ?

Deseja que sua familia também frequente e�compar
ti lhe das recreações da nova séde, em seus salões de jo
gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta
Iado aparelhagem para 34 mm.? .

'Deseja privar do salutar convivia do que será "o
ma ior centro de recreações sociais de nossa terra '!

Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilio Luz
fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente:
um edificio grandioso', com quatro enormes pavimentos?

Deseja mesmo, consócio do CLUBE DOZE, que este
anseio se concretize?·

É muito fácil :seja proprietário desta magnifica
realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,
através de gerações e gerações, fazendo com que os que
vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de
riosso lega do .. , E Coamo se tornar proprietário deste em

preendimento que está em franca campanha para. a sua

concretização? Adquirindo UMA AÇÃO, pagavel em

DEZ PRESTAÇÕES DE CEM CRUZEIROS OJl si ·for
mais de uma, em prestações de duzentos, trezentos cru

zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o

associado adquirir ...
As ações são de 1.000 cruzeiros, pagáveis em 10 me-

COM VIAGENS nlRE'l'.>\§ E PERMANEN'1'ES EM CAcRROS PRóPRIOS

FILIAL: CURITm.l\ FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/'16

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

End�reço Telegrátlc3
santídra e Transpoll.s

-o-

São Paulo - Capital - SP.
Endereço TelegrÍiflco:
Sandrade e Transpol1s

-o-

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

Rua 24 de Maio 906 (Es-
treito) Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores
À Ciclistica Rosa Neto EI" G'etricos, azolína, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,

(Antiga Oficina de Bicí- Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.
.

cletas Nely tem a grata SR- Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
tisfação de comunicar ao D' V t 1ISCOS en i adores, Medidores de Luz e Força, Material
público, que conta

.

atual- Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força
mente, com uma equipe de Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma-
14 mecânicos especializados I do na Europa'
.em : reformas e consêrtos PROPRIETÁRIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
de bicicletas de passeio, cor- Registro: Inscrição 211
ridas (meia corrida, cor

rida especial 'l'riciclos, tíco
ticos, carrinhos berços en

de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
s bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

Com presteza e p�rfeição os

serviços.
Estamos equipados com

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

Vulcanização, Mecãn íca,
Pintura Raiações: e breve
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

In terior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto fi

ofieina Oficial da la Volta
do Atlântico.

, Atendemos pelo telefone
6230.

• Construção sólida, sendo .- caix'l interna de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramen.te blindada .

• Controle automático de temperatura pQ!:'UR/ilOSTATO.
que proporc;iona gr.rulc ECONQMjA.

PdI1o- -GAlIAN� O QUE fASRlCAJ/"'=----
'--- --

....._.�.

..

-,..".....-��-
-

- -----_ . ./

'Z_, C. H n MOS, S.IQ Cr,mércio e
"....."......",...,.,..,.,.",......

'

__.,,.,.,.,,..,.,..........,.__R_,,_.......J"""'õ.....
· iõ Pintol 9 fe�lis •.

Ciclislica
Rosa Neto

ses.

Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS
AÇÕES, poderão descontar a joia (Cr$ 3.000,00) em dez
prestações.

.

" Ninguem, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica
s�de, em ple!1o funcionamento, em plena atividade so
cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio,
quando todas as facilidades me foram favoráveis?" ...
Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERÁ ELE
VADA e as facilidades não serão como agora.

As ações que neste momento são de 1.000 cada, futu
ramente serão de muito mais, valorizadas Como serão na
nova séde social, dando ótimos dividendos ...

PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA
COOPERANDO PARA Ü LEVANTAMENTO DES'r'Á
MESI\IIA SÉ'DE?

A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE FUN
CIONARÁ O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JÁ FOI INI
CIADA ... INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA
SECRETARIA

.

DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE
DAS 8 AS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ
SEJA TARDE 'DEMAIS E O ARREPENDIMENTO SEM
PltE CHEGA QUANDO NADA IvIAlS É POSSIVEL
FAZER .. :

Cosinlleira

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

Especialista em moléstia-s de Senhoras e vias uriná
rias.

Cura radical das infecções agudas e cronicas, do
aparelho genito-urinário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.
Horário! 10lf2 ás 12 e 2lf2 ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Andar - Fone:

3246 -
Precisa-se somente para

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

dra Grande.
--------------------��-----------

,

Residencia; R. Lacerda Coutinho,
9 do Espanha) - Fone: 3248.
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ECONOMIA absoluta
.

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

F�4
}MERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Ccnsrruido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante nil ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de rellu,
. logém instontoneo. permite Q

maior e·$colo de g(�d ...GlçQes Qe

TEMPERATURA.

Casa "Eureka"

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Plorlanópolls - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

S.E.N.A.C.
DEPARTAMENTO REGIONAL EM SANTA CATARINA

.

EDITAL DE MATRíCULA
NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA

A Administração Regional do SENAC, comunica aos

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

.te mês.

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

LOCAL DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d'Oliveira � Rua Tiradentes, na 17, sobrado - Das 18
às 20 horas.

Florianópolis, 10 de março de 1955
Roberto Lacerda

Diretor Geral fnterino

Vende-se
Vende-se um fogão "MIPA" em perfeito funciona

mento, poucos mêses de uso, preço de ocasião por motivo
de trnnsferencia, .

Tratar Felipe Schrn idt, 115.

CONFORTO absolutc)
Grande ECONOMIA

1

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a l.OOO litrO$.

\
Follrícadoa noa tipoa
hQfi�QhtQj • ""rti,ol.

Igências
t.aC"�I.rip."."._.----.........----"""''''''-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Plorianôpolfs, Quinta-feira, 24 de Março de 1955

Por ato do Presidente da

República, foi promovido ao

posto de major, na arma' de

Engenharia, o nosso distinto

conterrâneo, capitão dr. Se

bastião da Silva Furtado que,

atualmente, é um dos chefes
da la. Divisão de Levanta
mentos Geodesicos da 3a.

Região Militar, com sede em

Pôrto Alegre.
O 'ilustre engenheiro mili

tal' é' natural da cidade de

Lages, onde residem os seus

progenitores o sr. Moysés da

Silva Furtado e sra. d. Virgi
nía Machado Furtado, é ca

sado com a nossa conterrâ
nea sra. d. Gertrudes G. Fur

tado.
O dr. Sebastião Furtado

fez os seus estudos no Insti

tuto politécnico, desta capt ..

tal, onde completou 'Com bri

lhantismo o curso de enge

nheiro-geografo.
Inteligência privilegiada,

caráter austero, dedicação
exemplar ao estudo, mereceu
sempre as mais elogiosas re

ferências dos seus mestres.
Terminado o seu curso téc-

NO BRASil NAO EXISTE ARÁBE
Declarações feitas pelo Vigário dos

maronitas
RECIFE, 23 (v. A.) - o '(Pérsia, Irão, Paquistão,

padre Elias Gorayeb, supe- etc.) ; e Oriente Próximo (Li

ríor da missão líbanêsa e vi- bano, Siria, Palestina, etc.).

gárío geral dos Maronias no Os orientais mais encon

Brasil, declarou à reporta- trados no Brasil são os fi·

gem: lhos do Oriente Próximo que
_ "'Existe muita confusão há séculos, notadamente os

em tõrno da denominação filhos do Libano, vêm Iml

generica e na elasticidade grande para este país e aqui
com que, no Brasil, se aphcs rormando o seu novo lar

a palavra "árabe" para a Todos os povos cio Oriente

classificação de todos os fi-
I
Próximo falam o árabe, mas

lhos do Oriente. i o idoma não constitui a na ..

cionalidade de um povo. Não
O Oriente pode ser dividi-' existe em, todo o Brasil mn

do em tlês partes: Oriente I só ámbe. No Brasil se faia

Extremo (India, China, etc.:; português, mas não perter.
Oriente Central, ou Médio

I
cemos a Portugal".

"MEDAlHA NANSEN"
Instituida para'o melhor trabalho

sôbre refugiados
(Oslo-Março (SDN) - O I filho de Nansen, arquiteto

Alto Comissariado para �e- Odd Nansen, foi convidado a

fugiados das Nações Unids.s escolher um artista nOl'ue

decidiu instituir a "Medalha guês para desenhar a meda

Nansen", que será concedida lha, o que aceitou. T:nnbem

anualmente, comõ prêm:o, aceitou fazer parte da tO

pelo mais importante tra- missão que terá a seu cargo
balho em 'pról dos .refugia- conferir a medalha. Outros
dos. A medalha é uma ho·

menagem à memória do dou- membros da l;eferida comis
tor Fritjof Nansen, expIo· são serão o Alto Comir,sál'io
radar e humanitário norue- para Refugiados, o .3eGret.á
guês, que foi o primei r·) Alto rio do Conselho da Europa,
Comissário para Refugiados um repl:esentante Jo Govêr
da Liga das Nações. Nansen no Suiço E: o Presidente ela
foi o autor do chamado Comissão Permanente para
"Passaporte Nansen". o pri- . a Coordenação das Organi
meiro documento de viagem � zações Voluntárias pro Re
para pessc·as descolocadas. O fugiados.

.

Loteria do 'Estado
HOJE:

CR$ 200.000,0.0

Na Assembléia

Como último orador
Hora do Expediente, falou o

dep. Paulo Preis do PSD de

Criciuma, com o objetivo de

conseguir do Govêrno "do Es ..

tado, a construção de uma

ponte sôbre o Rio Maina, no
lnunicípio de Criciuma. Apar
teado pelo dep. Rui Hülse, foi
dito que o Estado não tinha

nenhuma obrigação em 'cons

truir a ponte sôbre o Rio

Maina, embora tivesse cons

truído outra sôbre o Rio do

Cedro, na mesma estrada. A

estrada é municipal e não es

tadual. Continuando o seu

discurso o dep. Preis, disse

que não procedia a assertiVa
do dep. Rui Hülse, porque em

épocas pré-eleitorais o Esta

do mandava para ali (Estra
da Estadual), caminhões, tra
balhadores etc. para atender

os serviços de conservação.
Em aparte o dep. Laerte Vi

eira, leu estatísticas das pon
tes construidas pelo atual

Govêrno. Em contra-apartes

Aplausos a Lages. Estrada estadual e ..m.unicips·i.
O 6ovêrno perdeu vários vetos.· LiCão do

dep. Bahia Bitteocourt. -Outras Dotas.
MAJOR DR SES'ASTIA-O FURTADO Aberta a sessão, após à lei- dos deputados Orlando Ber- atende aos interesses públí-

• �.,
..

.

tura habitual da ata e do ex- toli Estivalet Pires, Ivo Bíl- cos". Em tomo deste assun-

nico, o jovem profissional in- pediente, veio à Tribuna, co- veíra e Antônio Gomes de to, foram trocados inúmeros

gressou nas fileiras do nosso mo 10 orador inscrito, o dep, Almeida foi dito ao líder da apartes entre o dep. Laerte

Exército, dirigindo ímportan- João Colodel, líder do PTB, UDN, dep. Laerte Vieira, o Vieira, Bahia Bittencourt,
tes trabalhos de levantamen- para dizer à Casa, ela sua pensamento do PSD de Sant9. João Colodel, Ivo Silveira,
tos topográficos e geodesicos imensa satisfação em ter as -

Catarina, com referência às Antônio Almeida, Orlando

em vários pontos do terrttó- sistido, na qualidade de Re -

pontes do Govêrno do sr. Irí- Bertoli, Osní Régis e Lenoír

rio nacional. presentante da Assembléia neu Bornhausen. A conclu Vargas. O dep. Laerte Vieira,
Dando sempre as mais ca- Legislativa, a Exposição A- são a que se chegam, com re líder da UDN, afirma categó

baís provas da sua compe- gro-Pecuária, na cidade de lação a ponte pedida pelo ricamente, que o Govêrnü

tência prática, o nosso con- Lages. Entre outras assertí- dep. Paulo Preís, ,na Estrada tem razão em vetar o Proje
terrâneo 01'. Sebastiã.o Furta- vas, disse, também, que àque- Sem Dono, é a seguinte: Em to em apreço, porque ames

do, viu os seus serviços pro- le importante certame, é pa -

épocas pré-eleitorais, àquela mo não atende os interesses

fissionais louvados pelos seus ra todos os Catarinenses, mo- notável Rodovia pertence ao públicos. O dep. Ivo Silveira,
chefe hierárquicos, merecen- tivo de verdadeiro orgulha. Estado de Santa Catarina, porém, acha que não enten

do porísso, justas promoções. Leu telegrama recebido de tão bem administrada pelo de mais nada. E' que o Go

Dedicando-se ao estudo de Concórdia, idêntico aos' que eminente e honrado sr. Irl- vêrno do sr. Irineu Bornhau ..

sua profissão, já publicou os' demais dep. receberam, neu Bornhausen, segunda sen, em sua propaganda, diz
vários trabalhos técnicos que Reportando-se a certa notí- leituras de estatísticas, etc. e que estando vivamente ínte

são a reafirmação da sua cia inverídica divulgada pelo tal. Passadas as eleições, a ressado no desenvolvimento

prorícíêncía técnica. "Diário da Tarde", criticou mesma estrada, não passará do Setor Educacional em ní

Conhecida que foi a notí- a direção e a orientação do de uma "estradinha munící- vel cultural etc., vem, agora,

cia da sua promoção ao pos- mesmo. Para tratar do mes- paI". alegar que o auxilio que se

to de.major, o dr. Sebastião t
mo assunto. Exposição de La- Ordem do Dia poderá dar aos Estudantes

Furtado foi, em Pôrto Alegre I
ges, a seguir, ocupou a 'I'ri- Para discutir o veto n.e, . .. necessitados, não atende aos

muito felicitado por colegas, buna o dep, Ivo Silveira do 1.266 - veio à Tribuna o li- interesses públicos.
conterrâneos e amigos. PSI) da Palhoça. Entre ou- der do PSD, dep. Estivalet Pi- Posto em votação, foi rejel-

É com prazer que regista- tras considerações, disse quo res. Em aparte, o dep. Mário tado por 20 votos contra 19.

mos a promoção de tão ílus- ficou vivamente ímpressiona- Olínger, disse que a Empre- Foram rejeitadOS mais qua

tre conterrâneo que lá fóra do com a Exposição, e por sul tinha concessão naquela tro vetos pela mesma conta

está honrando pela sua cul- êsse
-

motivo apresentou à zona - Sta. Luzia e Aguas gem e mantido um.

tura e pela sua técnica o no- consídreação da Casa, reque-I Claras, no município de Brus-

me catarinense. rimento solicitando fosse te- que, porísso é que foi negado Em Explicações Pessoais
...... legratado ao sr. Presidente o auxilia. Terminando sua assomou à Tribuna, o dep.

ela Associação Rural - La- oração, o dep. Estivalet Pires, Bahia Bittencourt, do PSD

ges. Foi aprovado. pediu a .rejeíçâo do Veto em de Itajaí. Falou sôbre assun

apreço, tendo vista que o au- to ligado ao setor educacio
xilio solicitado - cem mil nal. Disse que sempre fOI um

cruzeiros, era uma proposí- apaixonada pelas coisas liga
ção do dsp. Braz Alves. Posto dos ao Itajaí. Porisso é que
em votação, foi rejeitado por vetou pela rejeição do veto
20 votos contra 19. ! oposto ao Projeto que vai be
Para discutir mais um dos' neficiar os Estudantes po

vetos rejeitados, - subven. 'bres daquele município.
ção à Educandários Gl'atuí-I Respondendo a um aparte
tos, falou novamente o dep. do Dep. Laerte Vieira, líder
Estivalet Pires. ! da UDN., de como via a ati
Pediu aos seus pares que tude do Senador Nerêu Ra

votassem no sentido ele ser mos, com referência à suces

rejeitado o Veto oposto a sua são Presidencial, disse textu

proposição, por ser a mesma, 'almente: Fique V. Excia. sa

no seu entender, uma medi- bendo que os assuntos do PSD

da de grande interesse públi- são resolvidos pelo Partido,
co, embora, o sr. Governador através dos seus órgãos dire

tivesse .apresentado como ra - tores. Prometeu voltar ao aa

zão ao vetá-la, "porque não sunto noutra oportunidade.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPOSTO DE RENDA
,

Nova fórma de pagamento na

Noruega
(Oslo-Març,o- (SDN) iJ sistema, os norueguêses pa-

Govêrno Norueguês proporá garão o imposto de renda de

a adoção de um novo siste.. um ano a dezoito mêses ele

ma de pagamento do impos- pois de ganho ou recebido o

to de renda local ou nacio- rendimento. Assim, para que

nal, a partir de Lo de ,ianei- não tenham que pagar ao RIO, 23 (V. A.) - O pre-
1'0 de 1957. O novo sistemfl. mesmo tempo o imposto sô- siclente da República san

de pagamento será conheí:ido bre o rendil:nento corrente, cionou lei do Congresso all'

pela designação de "Pague torizanclo a ser aberto pel,;)
conforme ganha", pois o como tambem o anterior; Ministério da 'Justiça o crê

imposto será descontado, na quandO o "Pague conforme dito especial de Cr$ .,., .. ,.

própria fonte ou origem do Ganha" entrar em vigor em l.OÓO.OOO,oo, a fim de erigir
l'endimento, pelos emprega- 1957, os norueguêses estarã.o
dores. isentos do pagamento do ÍlTL-

18 MESES SEM IMPOS'J'O

I
posto correspondente ac se- _._

..

DE RENDA gundo semestre de 1955 e a

'8.De acôrdo com o referIdo todo o ano de 1956. João

CONTRABANDO DE OURO
MONTEVIDEU, 22 (U. p.)!pelaS autoridades aduaneiras, �

_ Foi apreendido, no aero- no momento em que o cida

porto local, um contrabando
I
dão australiano, Ludwig Hof.-

de ouro, destinado a Buenos.
.

...

1\ires, cujo valor era de ....

1
fmann,. tentava embarcal:

75.000 pesos. . com destino à capital argen-
A apreensão foi efetuacla tina.

--------------------------- -----------------�,�----- --

Em
, ..

l1lell10rlQ

Monumento a Plácido de Castro

Falece_u, ontem ,em Bigu:l.
çú o sr. João Romão Sardá
(Jaca Sardá) cujo desapare
cimento contristou seus ami

gos e todos quantos o ponhe-
ciam. A rádio Moscou anuncia que Ciências da Rússia.

Pertencente a tradicional o governo russo destituiu de Esta é a segund� ve:� que

família era o extinto pesSOa suas funções, por incapaci- Alexandrov cai em de3gl'ac�.
muito relacionada não só ern dade o ministro da Cultma, Em 1947, foi publieamellt�
Biguaçú como tambem nesta G. F. Alexandrov. . criticado por um livro sobre

Qapital. A transmissão da râdio a História da Filosofia Oei-

O enterro se verificará, ho- russa ouvida em Lon�1res, dental, quP. mostràva o od

je, às 10 horas, saindo o fé- disse que o Soviete Supre·mo dente numa posição bastan

retro da residência da famí- da Rússia, aprovou moçüo elo te- favorável. Essa situação
lia em Biguaçú para o cemi- presidente do Conselho lie má de Alexandrov s� pro

tério local. Ministros da Russia "camp-.- longou at.s 1949, quando foi

À família enlutada since.. rada" Bulganin, df;lstituindo dispensado do cargo de

ras condolências. de seu cargo Alexandrav membro da Junta Editorial
"porque não soube as.;;egurar
a orientação do Mimst�rio
da Cultura".
Acrescentou que, C011;10 su

cessor. de Alexandl'o\T. fni
nomeado N. A. Mikhaílcv. ,,-

CAIRO, 23 (U. P.) - Três tualmente embaixador na

judeus egípcios foram sen- Polônia.
tenciados a penas de prisão I Alexandl'ov foi nomeado
que variam de três a oito a- ministro ela Cult.ura em mar

nos, por desenvolverem ati- co de 1954.
vidades comunistas. 'Quatro Alexandrov· é conheeido
outros foram absolvidos. A como uma autoridade em

Côrte SU!Jl'ema condenou lo - : história e filosofia e füi 1'e

seph Edward Ozmo e Henry I' eleito membro do Conüti)
Vita Cohen a oito anos de

I Gentral do Partido Comu
e Nessim 1brahim, l1ista Russo em 195? sendo

\
'

membi"O ::1:< Cúmis-

"

Sardá

CONDENAÇÃO DE
COMUNISTAS NO

EGITO

se em Rio Branco, capital do nal através do Tratado de

Acre; um monumento em Petrópolis, a vida do caudi ..

memória' do coronel José lho gaúcho José Plácido d,�
Plácido de Castro e dos che.. Castro, o papel dos primeiro.>
fes das insurreições acreanas.·, revolucionários irredentista:;,
O monumento acima l'efe- a 'Ynissão do exército obsel'

rido, homenagem do povo vador e a vitória do gran
brasileiro e de seu govêrno de chanceler Barão do Rio
aos valorosos patrícios que Branco culminando os acon ..

reconquistaram o Acre, re - tecimentos que deram origem
presentará a unidade nacio .. _ao atual Território do Acre,

OUTRO QUE CAIU
Foi destifuido por incapacidade

LONDRES, 23 (U. PJ são Diretora da Academia cle

Bolchevista. Contudo, mais
tarde recuperou o favor ofi
cial ao elogiar as teorias ex

postas por Stalin em sua;:;

concepções económicas sô .

bre o socialismo na Rússia.
Em Londres, acredita-�()

que a dispensa de Alexan
drov é outro paSS0 mai� pa
ra o expurgo dos "m8Jcllko ..

vistas" Esse expurgo e�ta
sendo realizado metódica ..

mente desde que Bulganin
substituiu Gebrgi MalenKov
C01110 Primeiro Ministro, a 'J
de fevereiro últImo. Sabe-se
que Alexandrov é partidário
de IVIalenkov.

Banco da Lavoura de
Minas Gerais' S.A.,

Florianópolis de hoje por Magalhães. A solenidade
trentc contará com mais um inaugural realizar-se-á hoje,
estabelecimento bancário. às 16 horas, na presen ..

a ele
'Trata-se do prestigioso autoridades e convidados.

Banco. da Lavoura de Minas Registamos o acontecímen
Gerais S. A. que hoje instala

I
to com especial satisfação, na

o se.u �epartam:�nto ne�ta I certeza de qu� o Banco da

Capítal, a rua Fehpe Schmldt .Lavoura, que e uma das mais
39, no prédio antes ocupado

I
sólidas e tradicionais emnrê

pela firma Campos Souto e·1 sas de crédito no Brasil, -virá
Aliança ela Bahia Capitaliza- � prestar enorme colaboracão
ção. ! ao progresso do Estado.

..

O novo estabelecimento de Aos seus dirigentes agra-
crédito terá a dirigi-lo; como I decemos a gentileza do con

Gere�te, o. sr. José Antônio I vite com que nos distingui
de Padua Flalho e como con-" ram para a solenidade de
tador o sr. Gilson de Barros hoje.

Um dos pontos que o P.D,C. anuncia, na platafor
ma de candidato do General Juarez Tavora, é

..
0 se

guinte: "reforma de base na admínístracão pública,
com redução do número de Ministérios"."

Se o P.D.C. nacional tem por necessária a supres
são de alguns Ministérios parece paradoxal que c

P.D.C. catarinense, através do lider na Assembléia
defenda a criação de Secretarias num Estado que ji
as possui com fartura. Acresce, ainda, que o novo de

partamento estadual, a ser criado ao apagar das lu ..

zes do atuaftgovêrno, é exigência poÍítica e não admi
nistrativa.

Entre o programa partidário, honesto e sério, e o

expediente ela politicagem, o líder Nazareno Neves tem
que decidir.

Como decidirá? Pelo ideal ou pelo feij�o?
x x

.x

Suprimindo um D no P.D.C., passaremos de um pelo
ao oposto, o P.C., ou seja, ao Partído Comunista.

E' nosso hábito estigmatizar tudo quanto vem

dessa fonte. Mas êsse uso é errado, como errados an-

dam por aí muitos slogans. ..

Quem não se lembra daquela cantilena: Se é naj1f:r
é bom!

.

Aqui, na política, a prova �a tI.D.N. resultou ne

gativa. Mas, dizíamos, nem tud� o que é russo é ruim.
Essa praxe de o Soviete Supremo déstítutr Ministros
por incompetência não pode ser má. Ainda agora o da
Cultura, G. F. Alexandrov foi declarado incompetent
e teve que deixar o cargo.

Essa medida, aqui em santa Catarina, seria sa

lutar. Não permitiria, por certo, que o governador que
prometeu pavimentar as estradas, só víájasse de avião,
para fugir à própria obra. E com êle cairiam no artigo
vários luminares.".

x x

x

A nossa querida confl'eira A Gazeta tAm um modo
todo especial �e dizer as coisas: Ainda "';;n�:!:...,
manchete, entltulando declaraçoe'l ele um gralólogo,
anunciava: "Jorg'e Lacerda, o futilro II6vernad,ú' dG
Estado".

No bôjo da notícia se lia a seguinte vidência do
sr. Saturno, a respeito do govêrno: ,

"Só um homem nascido em j ane�ro terá. chance ... "

O deputado Jorge Lacerda nasceú a 20 de outubro,
E no carnet social de janeiro, a 18, está o registro

do aniversário do deputaclo Aderbal R. da Silva.
Essa Gazeta tem cada uma!

x x

x

Necessito diariamente de 3 litros de leite para os

garotos. Levanto-me às 4,30 da madrugada, aguento a

fila, e só consigo um litrozinho, quando não chego al
guns minutos atrasado.

Em compensação toda a madrugada, sob a luz de
um poste, releio mais alguns capitulas do monumental
Pla·llo das Sobl·as.
.-

E nele não encontro uma só palavra sôbre Q pro
blema. Ontem distrai-me e li até depois de 1 hora. As
4,30, o criminoso do despertaelor berrou por mim. To
mei a vazilha do leite e o Plano e lá me fui para a fila.
Sob o poste, pus-me a ler, cabeçeando de sono. D3
repente, a pergunta de um amigo:

- "Mas doutor, porque o sr. está sempre a estuda�
êsse Diário Oficial? Já vi que é p tal Plano do govêrnO'"

A estas horas, nesta fila, com sono, isso lhe dà\
prazer?"

- E'! Prazer não dá! Mas á o único jeíto de m,�

deleitar!
x x

x

Na Assembléia, o Clodorico foi-se chegando, pron-
to a engatilhar dois dedos de prosa.

- Como vai a saúdinha?
- Bem!
- E de candidaturas, como vamos.
- Só sei da do Plínio, para o Catete e da do JO,k"gEl

para a Agronômica!
O Clodorico riu e sorrindo comentou:
- A candidatura do Jorge está avançando_ Já

tem babá, já tem quarto reservado na maternidade o

enxoval já está pronto, a parteira foi posta de sObr�a
·viso, o prazo está a têrmo, o pai já anda aflito ... Só
falta a U.D.N,!

- Porque a U.D.N.?
- Porque é a parturiente!

x x

x

En!" Lages, o Leoberto pegou um chefe pess.BdistSt
de �l� município vizinho, levou-o ao Napoli, pediu
apentlVO repetido de House oi lOl'ds e pagou um jantar
escolhido.

.

Bebericando e jantando, foi fazendo o panegíriCO;
do Juscelino, do prestígiO do Juscelino, dos bancos do<
Juscelino. O conviva foi esquentando o seu entusias
mo, assombrado das virt�des do Juscelino, do prestí
gio do Juscelino, dos bancos do Juscelino.

Triunfante, o Leobúto largou G convite:
- Como é? Vamos com êle ou não Val�Os?
- Vamos, sim! E' só o doutor Nerêu mandar! r!

GUILHERME TAL
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