
SÔBRE A PERSONALIDADE DE
ARTUR BERNARDES

RIO, 25 ev. A.) - Em to- tísmo e de confiança nos des
tinos dá nacionalidade.

Através de declarações, nos

j ornais;",-tmi�.os- chefes polí
ticos' mesmo os seus adver

sários, màís ferrenhos, reco

nhecem -e proclamam o idea
lismo de Artur Bernardes e a

sua inquebrantável coerên
cia .polítíca, sempre pautada
por uma linha de honradez
a de amor ao Brasil.

Homenagem à memoria
Artur Bernardes

do Presidente Valioso apoio
ao Deputado Olice Caldas

DI d O t d O I d B II
Ao sr. deputada olíce Cal- Como vereador eleito pelo concíêncía de verdadeiro

Icurso O epu a' o r ao o erlO das foi endereçada a seguín- Partido Trabalhista Brasíleí- trabalhista.

JI8 Assembléia, pela ba'neada do PSD
te ;ri�:�si,fi��ti�:, ����� de:� ��C�!�e�ed���r���n������ co�����:��t�, iS!c:n éT��a;��

Na sessão de ante OI tem,
. leo; bem como pela "derêsa 1955 minha sincera admiração combati tua candidatura,

da Assemtdéía, sr. deputa- Gerais, ocupou a presidência �
e proteção do Estado, no. que !lmo. snr, pelo discurso que fizeste na principalmente porque leva-

do oitando Bertolí, do P,S.D., da Repúbiiea no acidentado I diz respeito às nossas jazi- Olír-e Caldas sessão do dia 28 de reverei- do pelo fraseado do Lerner

enl nome da sua bancada, quadrtênio de 1922 a 1926, das minerais e ao rico ma- Florianópolis 1'0, desmascarando aquêles ROdrigues, pensava que, eleí-

proferíu o seguinte e brt- Lutou, em tôdas as rren- nancíal que é a Amazônia. Prezado Correligionário: que propuzeram comprar tua to, fosses apoiar a UDN. Não

lhante discurso: tes, de lança em riste, con- A perspicácia e a argúcia te julgava, francamente, ca-

Sr. Presidente e srs. Depu- tra tôdas as investidas e em- dos seus conhecimentos e PROMESS.AS P.RE' -ElEITORAI'S paz ele tanta fôrça de venta-

t)i,dos: boscadas que sempre 'nos princípios de luta que :lUS- de, de tanta concíêncía, de

Os homens, sr. Presidente, prepararam e nos preparam tentava, se fizeram dernons-. Quando de sua visita a esta regiao, nas vésperas de tanto ardôr. Confiava na tua

.vf\1em, não pelo que dizem, os inimigos. trar agóra, quando tôda a três de outubro último, o exmo. sr, Governador do Estado eleição, mas pensava que Homem de autorídade re.

mas sim pelo que represen- Mesmo no ostracismo, ao nação celebra a fato alvíça- fez duas promessas perante, o seu povo, duas magnificas irias agir do mesmo modo. velou-se diante dos proble-
i tam de trabalho, de dedica- mal foi lançado por duas retro de que jorra petróleo obras, que eram e sáo ainda desejo e esperança de seus Esta minha sinceridade de- luas surgidos nos últimos a-

ção e de i leal. vêzes, nunca se ouviu dêle, em Nova Olinda. habitantes. monstra o quanto agora te nos um homem de luta, guia-

E' o pensamento que se uma palavra que não f'ôsse A personalidade que on- Referimo-nos'a dois Grupos Escolares, dois educanda- admiro e confio no teu tra- do pelo sentido de fidelidade

nos alcança, ante a noticia, de encorajamento, de patrío- tem deixou nosso convívio, rios ímprescíndíveís para-o aprimoramento cultural elos fi- balho na Assembléia Legisla- à pátria".

por todos os motivos dolo- tísmo, de respeito à
-

ordem marcada Que foi por traços lhos dos habitantes das duas localidades que seriam bene- tíva, Tivesse o nosso Partido Do embaixador Raul Fer-

�'osa, do falecimento dêste e- constitucional. E à medida indeléveis de entusiasmo pe- rícíadas: Anita Garibaldi, no município de Seára e o adían- sómente homens do teu qui- nandes, ministro das Rela

xemplo de brasllldade que é que as suas fôrças rísrcas las causas mais sagradas do tado povoado de Alto Bela Vista, neste munícípío. late e, certamente, estaria- ções 'Exteriores: "Um gran

a figura digna -e austera do marchavam para o ocaso, os povo brasileiro, náo irá, cer- Aquele de Anita Garíbaldt, iniciado meses antes da mos muito mais coesos e de brasileiro, patriota arden

ex-presidente, deputado Ar- princípios que sustentava, tamente, esconder-se na pe- campanha de três de outubro, confiada 'a sua construção fortes em Santa Catarina e te, um exemplo, para os mo

tur Bernardes. longe de serem um imper,i- numbra que marca os ·acon·, ao chefe político governista daquela zona, teve suas obras em todo o Brasil. rambém ços. A idade não alquebrou
" A nação, S1'S. deputados, lho às reformas radicais por tecimentos sem ímportân- imediatamente paralisadas, decorrido o pleito cívico. eu, depois de eleito vereador, o seu ânimo de luta. Até a

cobre-se de luto diante deste que ansíava .o povo brasllei- cia. [l. pressa demonstrada pelo chefe político e admínís- fui procurado pela UDN pa- véspera o vimos trabalhan

acontecimento que o destino 1'0, foram, antes de tudo os Eis a razão que levou o de- trador da obra, bem como pelo próprio Oovêrnc do Estado, ra lhe ela.r. o apôio: mas, já I �o.' O Bra,:il inteiro sente: a

coloca no ról das coisas íne- próprios princípíos de uma putado Bilac Pinto a díeer i antes das eleições, cessou como um passe de mágica, E, tendo verificado o erro que sua morte.

vítáveís e se ajoelha diante mocidade que gritava nas que "falar em Artur Ber- lá estão os. alícerces e o pasto verde crescendo por entre as havia cometido aeompa

daquele cuja vida foi um tuas pela nossa emancipação nardes é falar nas mais be- arcadas,., nhando Lerner Rodrigues,
sacrifício ininterrupto, em econômico, um novo brado do las páginas da história eíví- Em Alto Bela Vista, semelhante foi a ocorrência. so- procurei penitenciar-me e fi-

favor das mais nobres cau- Ipíranga protlígando o con- ea brasileira". licitado pelo Oovêrno do Estado ao Munícipío de Ooncór- quei firme no meu Partido.
sas por que se batem os nra- servantísmo de uma menta- A Nação chora a morte de dia, que este doasse com a máxima urgência um imóvel Hoje temos o apôío na Câ
stleíros. lidade reacionária que cor- Artur Bernardes. Mas. le- para aquela construção c, embora o elevado custo do ter.' mara do PSD e elegemos o

Ainda ôntem, ao comum- roía os fundamentos da pró- vanta-se rrn seu -se,ia, um reno e a escassez de recursos próprios por parte da edili- Presidente e 1.0 Secretário,
P ía

.

Ild -I t
. anos, a sua fig.ura se engran-

cal' ao senarto a infausta no- r· naerona 1 ac e. monumen o Indestrutível ,e üade, o sr, prefeito de então, sr. Attilio Fontana, atendendo enquanto demos ao PSD a
-

tícía, dizia o presidente Ne- Mas, onde mais avulta, o eterno de grandeza moral. ao justo apêlo, udquiriu o imóvel preterído e indicado pela vice-presidência e a 2a: R8-
deceu aos meus olhos. F'ígu

rêu Ramos que "o ex-presí- I incansável esfôrço do notá- Repetimos com o grande população de Bela Vista, depois ele ouvido o representante cretaria. rará no panteou da história,

ciente Artur Bernardes soma- vel brasileiro, seria na sus- catarínenso, quando d\<I que do Departamento de Educação do Estado. Ao escrever-te esta carta,
ao lado dos grandes da nossa

t t
-

' pátria".
va tôdas as qualidades da en açao da batalha pela ím- Artur BernÍlrdes pode cles- No entanto, já decorridos aproximadamente seis meses não o faço com o fito de

gente n ineira pela sua se- pl::tntação da PetrObrás, fór- cançar em sossêgO�'POí'Çfu" a e, apesar da promessa formal do 81',. Governador àquele po- merecer favores, teus, mas
Senaelor Nerêu Ramos,

�enidatle equilíbriO, austeri- mula àltamente nacionalisb. sua luta terá Pl'OSsl:'guimen .. vo, nenhuma iniciativa até esta data foi tomada, ressal- para dar- a ti a justiça que
presidente do Senado: "Com

elude e P'f,Ol:Úpaç!'io constan- para a exploração do petl'ó- to, tando-se que o pn�dio velho onde funciona a atual Escola mereces e o pôlo de minha
o desaparecimento de Artur

t Bernardes, perde o Brasil nu-

�e de serv,ir, n?bl'emen e,. ao�

I 11
'

.

- � .

Co _' • Estadual de há muito não oferece mais conforto e ameaça pessoa, colocando meus fra-
mtere>;ses nftt!onalS. AlMa HABEAS CORPUS" AO VEREADOR jl'Uil' P�lo s��� péssim� estado ele conservaçãO.. :

. .

cos préstimos à tua inteira- :� d;��:O;:l�t��:�s ���vesd�:
Ina última fase de sua· vida" Nao pode o Govel;no aleg'ar falta d{3 recursos !ll1anCel- disposição. Quaisquei' infor"
'soube somar as aspiHtçÕec ,.1- D,A.,- .L-"I'N-O-· FR'ET,TA' '- "1'005 se levar em. cont.a�o !tlt,Q e expressivo rerigy:mfm,Q serA- tnfH;Õe.:{'qlíe necesflitares ctês:'"

seus maiores homens públi-
-

- '. - cos, _ p'ela coragem ele suas
acionaltstas elo povo -br!1si-

. ';> , pre crescente- qUI? o 'tesbüro. do Estado vem auferinflo l1estl' te mllnicípio:, prazeirosamen. -

t t atitüdes e pela sua confiançaíêiro, Era um vel'daclei,'o TUBARAO) 25 (O' E�tàdo) I por ter o mesmo requerido município, pois �pe;nas para citar, basta dizer que sendo e e darei.
,

-

b', S d
- "1 nos, superiores 'destinos do

slmbolo puta o qual os l.'a- - O dr, Ayres Gamas' Fer- "habeas cor')us" preventivo êste 1I.runicípio um dos principais criadores de suinos e, que . au açoes traba histas.
, � ,"�t' país".síleiros se voltavam, nesta reira dr Melo, Íntegro ma- conÍl:\ as cunstantes amert- cada suino inc1ustdalizacto dt'ntro 'cio EStââo,jJaga, ahml, (f\ss.) jo�o, Cl:uldlno Soa�e.s

hora, na certeza de que re- gistrac10 que está substituo ças do dr. Plínio IVloreira, mente, somente de tributos de vendas e cónsignações a ele
1 1 'to

.

d '! t
O TEMPO S,euador Lúcio Bittencourt,f etia os egi lInos anseiOS a me o o ituLu' ela COmRI'Ca de Delegado Regional ele Polí- vada soma de Cr$ 120,00 por eabeça.

d b
- Previsão do tempo até às líder elo PTB no Senado:

nacionalida e", Tu ara0 vem ele conceder cia, .que vem fazendo prisôes Evidencia-se este fato, ainda mais, porque soment..,
'el t I

14 horas, do, dia 26. "_Artur Bernardes revelou-se
Eis porque, sr. presl en e, sa vo conduto, ao vereador a torto e a direito, naquela uma das indústrias do munieípio estamos infmmados, re-

_

vale recordar, mesmo que li- Idalino Fretta, de Tubarão,! comuna. colheu nó exercício de 1954, ao redor de <:!ez milhões de Tempo - Bom. um nacionalista intran1l.igen-
geiramente, os traços princi- cruzeiros de vendas e consignações. e

Temperatura - E.�tável. te, defendendo por toelos os

pais que marcaram a viela elo CRESCE· til RA-'PIDaS OS PROB-LEMA,S Cabe, portanto, que 6 Govêrno do Estado de Santa Ca-
Ventos - De Norte a Les- meIos e por todas as forças

j'lllstre mor"o lo/I t· 'l b d 1 d t t t 1 te, frescos. os altos i-l1tel-'esses do Brasl'l,
. 'c . arma seja em ra o (O escon en amen o c essas popu·

- ..

Desde que se fez sentir RIO, 25 (V. A.) Reu- mas no Brasil crescem tão lações, pelR não execução das obra.s prometidas. Temperaturas - Extremas Nós, os nacionalistas, perde-
sua presença no desenvolvi .. niu-se o Conselho Nacional rápido que muitas vezes as Nota ela Redução: A crítica acima é elo Jornal da Se-

de ontem: Máxima 2'7,4. IVIÍ- mos um grande comandan-

1• l' C
.

1 I
- nima 22,7. te".

menta polítiCO da nação, que c e ."prenc lzagem omerCIa so uçoes encontradas já não mana, de Concórdia, ediç§.o de 15 do corrente. Quanto R

a personalidade do sr, Artur do SENAC, entidade destina- satisfazem. No SENAC, par· parte do comentário referente à falta de recursos, bastaria --�-------------_...::..

Bernardes se tornou exem- ela a melhorar o nível iate .. ticularmellte, muitos foram lembrar que o último balanCete do Tesouro acusa um de- PERON ACUSA ÀS ESCOLAS CATÓLICA
. pIo de bravura moral e cívi- lectual dos comercmnos de os empecilhos que dificuita- põsito de, precisamente, Cr$ 33.999.123,40. E isso apenas no

t d
,. . BUENOS AlRES, 25 (U. PJ

ca, de obediência intransi- o . o o paIS. Aonndo os tra" ram e inumeras vezes impe·· Banco Inco, do qual, sabidamente, o sr. Governador é urro
.

1'"
"

t
.

- O Ministério da Educa"ão
.

gente aos postulados consti- oa llOS, o prcslCten e daque- diram a marcha di:l.s soiu- dos maiores interessados. "

I
.

- do governo de Peron formu-
tucionais pelos quais se. 1'e- e orgao, sr, João Vasconce-· ções para os objetivos de

gia a nacionalidade, já que los, referindo-se às dificul- grande alcance social, que MAIS -fRAUDES
lou a denuncia de que 89

A

t d d se aTIt"epo-enn a' a leI' estabeleceu. M"eQmo a.�-· escolas católicas lesaram o
para ele, demoera a' sereno e ,a es que .' . 1 � w ., ..

convicto, o que serve para ação de um organismo da sim, no éntanto, a perspec- RIO, 25 (V, AJ - Acaba, do Brasil". Aparecem como governo em mais de quatro
caractel'izar a democracia, é (latur�za do SENAI, disse: tiva do tempo nos permite de ser aberto um novo in- implicadas na irregularida.. milhões de pesos (300.000 do·

a livre manifestação da von.. hoje afiançar que muito foi quérito para apurar o desa- de José Ferreira Silva, Osva.l- lares). Este novo golpe con-

tade, para organizar dentro "Não é tarefa fácil próver realizado, embora fosse limi- parecimento fraudulento da· do Suzar, Nelson Marcelino tra o sistema educacional ca-

ela lei, a vida pública em tô- de escolas um país imenso e tado o caminho a percorrer." guia correspondente ao de- Carvalho e Genival Souza, toUco na Argentina foi vi-

das as suas estrutm'as e..:sen- assegül'ar ei1sino profissional Amanhá mesmo, o orgão sembaraço de mn pequeno funcionários da administra"· brado logo após a notícia,
dais. a. um contingente núme1'oso voltará a reunir'se, com a lote de automóveis no cais ção do Portú. Os carros des- divulgada de que Peroll e o

E êste amor à Ol'dem jurí- de emplegados do comél'eia partiCipação dos repl'esen- do porto e entregues assim, pachados fraudulentamente primaz da Igreja Catóiíca no presos.

dica, mais 'se fêz sentir quan- com os limitados recursos fa .. tantes elas administrações indevidamente, a um despa-I ainda n9.o foram localiza- país, cardeal Santiago Luis Formulando a nova acu

do o bravo üiho de Minas cultados pela lei. Os proble- regionais. �chante do "Touring Clube dos. Copello, haviam cheg\l.do a saçãó às escolas católicas, o

l.eéJ•••íiJ.illD••••••li\'j.9..3••••••••••••••••�••••{j i»••••••••••••••�•••, � �••••••••• ' Ministério da Edt,icação de-

"r o manifesto aos udenÍsüis catartmli1ses, lançai10 Ijelü
' tralçao ou covardIa, sob o qual perecerá a U,D.N., na, ad- signou uma comissão para

,

sr. Wandei'ley Juntm' e f,iH' nG divulg'ado ante-ontem, em ...�.r-_........;..........._.,jL_...__�..........�y.-..r_..._���.r...._./'>;.__.....r.r.......J'.....-. V'ertência final do m�nifesto do sr. Wa.nderley Junior. estabelecer as normas que
.

}ll'imeirlil, milô no Estada, explodIu como um pe'ta:i'i.tO atô� > ' • � Expurgando os chefes, entendiam os acriançados gru- deverão nortear tais estabe-
mÍilo nos anaÍ<iis pilHtkm; Hgadõil ao SHmi,(Ji�nii;mil.

��� "O preAço da II·herdade" �!
metes que cheglÍi'a a hora de aposentar compulsoi'iamen- lecimentos de ensino, bem

,

� te a velhal'ia, de mandal' a Eterna Vigilância - facho como as condições segundo
Alguns dias aI ies desse documento, em artigo sob, o idealista que criara e mantivej'a o pai·tido - às favas, e as quais eles poderão rece-

título Cinco anos depois, analisáramos a situação de índi- de substituí-la pelo slogan cínico de endereçar a UDN para ber subvenções do governo.

gência do pariidõ afichil, sililtentando que êle éonfessiuia ",�;:'-""_-"'--""'..�_"'_"""'_"'-=_"".J "''''"'- ---...' o ,candidato que, fôsse qual fôsse, mais pi:obabiUdade ti- Anteriormente, o governo já
a sua denota se, ao cah .. de apenas um quiútiUênio de d6- vesse de vencer as eleições. ordenara que os auxílios às

mini�, já se visse otriíii'!Hfti a procurar sucessül' pam " sr, RUBENS DE ARRUDA RAMOS O nova 'bandeira, utmtarista e cOl'sária, não abrigará escolas catolicas, em alguns
hineu EOl'nhuusen fora dos seus quadros partidários. tradições politicas porque tradições 'poiiiica.s, no jnh;o âe casos, fosssem cortadas. Tais

A nossa tese era decorrência natural (Ie observações A demagogia prometedelra e o poder ecôllom�vo se lhe anônimos pl'ÓCei'es da nova U.D.N" agora cheiram a aris- ajudas totaliza.m a mais de

eolhidas e bala.neeadas e de fatos e pl'oimrwiamenjos poií- da.vam, por um lado, os votos necessários à vitória, por tocracia e nisso reside o nosso mal. 80 milhões de pesos, anual-

ticos nos ultimos anos.
ou'tro não o promoviam de e:la.sse na eS'201a da vida e, pas- Os chefes tradicionais, em 1950, venceram o ilÍeiio me- mente.

A V,D.N, cataIinense empolgara o go.vêrno sómente sada � apuraçã.o das urnas, sUl'giam como compromissos, nos para o sl'.,Irineu Bornhausen do que para a U. D. N ..

depois de uma luta pei'ma:ílecílte e áspera, �riíe se d ...morou para cujo cumprimento se voltavam, vigilantes e espel'an� Para isso lutaram, com admirável bravura, rlurunte anos LUIGI COrvI 87 ANOS
por vinte anos, íhíl'ante (IS qua.is se manteve comó oposi- çosas, as vistas do povo. O e-sp�t.acular fracasso do homem e anos, sob um' estandarte limpo e democl'átiêô: o preço
çiio vúluntarioim e lecha,Ü em ínti'ansigênciai'l. 8tmhores que pavimentaria estradas, eletrificaria o Estado, não ad· ela Liberdade é a eterna vigilância. Somaram IJrestigio (

(la situ:lção, em 1951, os chd:es ndenh,bs demm ao seu mitiria amnento de im.postos, 'baixaria o C\isto da "ida, do redobranu'l t?si'm'ços no campo aberto em que atiravam o

Ü'il111fO o si�llifjcado de iUllil recupeí'::ti;âo do poder per- 1)01lCO saberia fazei' muito pOl'qlie só aplicaria os dinÍleü'os· seu idealismo e o seu vigor cívico, Tudo isso, agora, é titl�
(lido em 1930. E não esconderam os fincados pl'Ü'pósitos de púbUcos em obras de interêsse coletivo, levou o govêrno li 1)01' bobagem,_l)Or fanfarronada, IlOl' tradição! O que im

se conservarem no l)odcj' pelo menos dUJ'uuté iemllo igual rolar à deriva. A medida salvadora, face ao perigo do porta, no momento, é vencer a eleição, seja .qual seja:, o

ao em qUê se uemm'ul'am 110 ostracismo. Antes de vinte abi.smo, seria a radical mudança nos rumos da desarvQ·ra- candidato. O que interessa é que O' Plano de Obras e Equi- uma nova eleição presiden
anos _ exauriu-se em anunciar, com tonalidades hitleris.� da niu governamental.. Foi nesses instantes dramáticos e mentos acabe ápl'ovallo, porque êle é a vitami�la todo-po- cial deverá ser realizada em

tas um dos Ilresidentes da facçã.o - ni10 admitiremos no decisivos que os velhos lobos-do-mar da V.n.N. quiseram derosa de que se nutre (} novo lábal'o pariid!U'ia: veneer a sessão conjunta das duas ca

Falácio outros chefes, senão os ela U. D. N. salvá-la com a sua acuidade e a sua experiência política. eleição! sas do Parlamento, antes elo

Acontec(jU, enií'ctanto, que antes de completos 03 ln'i- A direção partidária, estava, entretanto, instalada dentro Até a in.iúl'ia lIa estar o pl'eclaro Brigàdeiro Eduai'do dia 11 de abril. Einaudi tem

nteil'os cinco r.nos de' comando, o partido se viu abalado do bal'oo desmastreado d9 govêl'no e nela os jovens turcos (James de acôl'do com o novel lema, já foi escrita, permanecido. em silencio so

POl' enOl'me descrédito no/seio popular. ll:sse alal'mal1te - �a expressão do sr. 'Vanderley Junior - dominavam, Não há, todavia, em Santa Catarina quem ignore filie bre se' pleltêará um segundü
desgaste era a inRnedável consequência de um e1'l'O poli- enfatuados e desmedidos em ambições, Os chef�s., de saber }Jara Adolfo Konder, Aristiliallo Ramos, Wamtel'ley Juniór, período, mas os observadores

_tico: o de haver eÍ<,ifo um .oneHgjouirio que uãa atava na experiência feito, foram sumariamente eUminados" João Coílin, Wlihlema,r Rupp e ouÍl'OS tantos, veneel' a \ políticos acreditam que êle
E""ü, expulsã.a ei:a a jll,.,Uíüinar para (I estranho golpe da I eleição náo é o preço ela liberdade! s'e candidatará novamente,

O presídente Café Filho a

firmou o seguinte: Perde o

Brasil um filho que confiava
no seu destino. Como homem

público, o presidente Artur

Bernardes não envelheceu.
Conservou intacto, até o fim,
o sentimento patriótico, a fé
no futuro do seu país, a de
cisão de combater para ele
tender as, suas riquezas e es

peranças nas perspectivas do
seu futuro.

o presidente da ABI, sr,

Herbert Meses: "Na minha

mocidade, tomei parte em

diversos movimentos contra
o presidente Artur Bernar
des, Mas com o correr dos

um acôrdo, após uma serie
de conferencias esta semana,
no sentido de pôr um fim
ao conflito de quatro meses

entre a Igreja e o Estado. As
altas fontes religiosas que
anunciaram a tregua haviam
ressaltado que a mesma con

duziria a uma solução de to
das as causas da tensão e

xistente. Durante esta luta,
no mínímo 13 padres foram'

ROMA, 25 m. P.) - Luigi
Einaudi, presidente da Itá
lia desele 194B, comemorou
dia 23, o seu BIU aniversário.
Seu períoelo de sete anos ex,

pirará no dia 10 de maio e

preparado p::na () cai 9.
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JARDIM DE FANTASIA

Carmen Vianna

Em minh.alma iugên ua de criança
nasceu um dia a idéia singular:
Dar à terra as formas mais estranhas
e em flores os sentimentos cultivar.

Plantei lírios de imaculada alvura
para a amizade neles florescer.
Com rosas de perfume e de docura
quis ao amor também enaltecer:

Depois, em lindo sonho de magia,
plantei cravos, violetas e açucenas
e quedei-me, com argulho, a contemplar

o jardim da minha fantasia!
_

Mas um dia a saudade (que íronia l)
cersceu no meu jardim, sem eu plantar

ANIVERSA'RIOS
--0-

- sr. Braulío Lima
- sta. Zulma Guimarães
- sta. Arací Rosa
- sta. Silvia Noronha

DES. NELSON N. DE S.
GUIMARÃES

Às muitas homenagens de

que ver-se-á alvo, por parte
de seus amigos e admirado
res, os de O ESTADO se as-

socíam.

FAZEM ANOS, HOJE: Com a gentil senhorinha
_ Sub-tenente João Pedro Varnéta Souza, estimada

Nunes, do Exército Na- _

fd lha do sr. Orlando José

cíonal, servindo no 14° D.e ..
de Souza, Servente da Se

onde goza de geral estima e I cretaria de Educação e

de grande conceito pelas Sande e sua Exma. senhora

CJLJali_d:ttiü.s de CSr8.1er e de'

I
d. Olga Souza, contratou

coraçâo: casamento o Sr. Agu inaldo
- 81'. 'Nrmy Pacheco dos Santos Costa, marí-
- sr. João Ba tists Daláclo, riheiro de 10. classe e aluno

muito relacíonado nesta Ca- da Escola de Escrita da Es
pltal, e sócio da rírma Btan cola de Marinha, do Sub-
do & Cía. ldlstrlto do Estreito.

MENINA VÉÍtA - LÚCIA

/

A galante menina Véra

Lúcia, estremasa fllhinha do

clistJ,nto casal Sgt. Araci da

Gosta Silva - Marionette da

Costa Silva, vê
_
transcorrer,

no dia de hoje, a data clti

seu aniversario natalício,

Por tão significativa dat,l.

a encantadora Vém-Lúcia
reunirá seu grande numero

de amiguinhas e de admira

dores, na reslclencia de seus

genitores, oferecendo-lhes

-

lautas mesas de doces e gua-
ranás. Constituirá, pois uma

oportunidade pàra que Véra
Lúcia sinta o gráu de estima

que já goza entre suas aníi
guinhas e admiradores, re

cebendo inequívocas provas e

muitas felicitações.

O ESTADO felicita a ga

lante aniversariante, exten··

sivos estes votos aos dlgnos
genitores.-

ENLACE HERNIENEGILDA -:- BOTELHO
l1ealiza-se hoje, civil e religiosamente, na residên

cia dos pais da noiva, à rua. Saldanha Marinho n1-. 30,
nesta Capital, o enlace matrimonial da gentil sta. Lour

des Hermeneg-ildll Junior, filha do sr. José Hermenegildo
.Junior e sua exma. esposa d. Basilicia Hermenegilda Ju

l,iJÚ1"
com o

,nosso
jovem conterrâneo SI:: Fausto �i�ton

IBotelho, filho do nosso prezado conterraneo e dlstmto

amigo sr. Otaviano dos Santos Botelho e sua exma. es

posa d. Altair Rosa Botelho.' ,
'

Aos noivos e exmas. famílias as mais efúsivas con

gmJubções ele O ES'l'ADO.

«Bor PerolQ)
Encontra-se novamente abérto e a -disposição dos

seus antigos fregueses e Exmas. familias, o Bar "Pé
rola" a pérola dos bal"s.

O BUl' "Pénlla", anÉgo ao He!:ltaurante "Pérola",
rifa iocalizado á Rua 24 de Iv[aio 748 -- �treito.

CINE SAO JOSE'
As 3 -"6!\�oras.
Mel Ferrer - Miroslava

em:

TOUROS BRAVOS
N o Programa:
Noticias da Semana. N°.

55 x 10. Nac,
Preços: 10,00 - 5,00.
As 7,30 _ 9,30 horas.
John Wayne - Donna

Reed _ em

ATALHOS DO DESTINO
No Programa:
Atualidades Atlan, N°. 55

x 10. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos.

IJITZ

HOJE NO PASSADO

As 8,30 horas.
Mel Ferrer - Miroslava

em:

TOUROS BRAVOS
No Programa:
Vida Carioca. Nac.

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

liltIiS1
As 4 _ 8 horas.
1°) Noticias da Semana.

NO.-55 x 10. Nac.
2°)-FACINORA� DE NE

VADA Com; Wip Wilson
'

3°) CHAMAS DE AMBI
çÃO Com Vaughn Monroe
_ Victor Jory

4°) DICK TRACY, O DE
TETIVE 7/8 Eps,

Preços: 7,00 _ 3,50.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8 horas.

,Patricia Neal
Heflin _ em:

FEITIÇO DE AMOR
No Programa:

.
Fatos em Revista. Nac.•

Preços: 9,00 � 4,50.
Censura Livre.

Van
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A data de hoje recorda-nos que':
- � 1;
,

,
. jf

Em 1630, uma hahil emboscada, armada pelo in-o
trépido Felipe Camarão com seus destemidos sel-'
vícolas, aprrsiona o famoso chefe holandês'

- em 1684, como consequencia da revolta de Manuel
Beckmann os padres da Companhia de J"esús em

barcaram no Maranhão;
em 1776, no Rio Grande do Sul, deu-se a capi
tulação do Forte espanhol de Santa Tecla, sitia
do pelas força�_"_do bravo Sargento mór Rafael
Pinto Bandeira," rebento ilustre de Laguna, San
ta Catarina;
em 1817, na ocasião em que desembarcava na

barra de Itapeã, na' Bahia, como emissário dos
revolucionários pernambucanos, foi -

preso José
Ignácio Ribeiro de Abreu (Padre Roma);
em 1842, Anita Garibaldi (então Ana Raría de
Jesus), a heroína dos Dóis Mundos, casou-se com

Giuseppe Garibal.di, o célebre chefe dos "farra
pos";
em 1876, teve inicio a segunda regência da Prin
cesa Imperial D. Izabel, durante a ausencia de
D. Pedro II;
em 1940, em. Florianópolis,

.

realizaram-se os fu
nerais do General Médico Dr. Antônio Vicente
Bulcão Viana, nascido na Bahia em 11 de Janei
ro de 1875, causando sua morte grande pesar ao

Povo Catarinense, que o estimava pelos seus ele
vados dotes de coração e como médico humanitá
rio em extremo.

ANDRÉ NILO TADASCO

.

As 8 horas.
10) Ligação Norte Sul.

N°.24.
2°) ANJO DO MAL Com

Richárd Widmark _ Jean

"' ...

FED. DOS TRAS. NAS INDUSTRIAS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Eleita a nova Diretoria para o

biênio 1955�57

Se as mães
-

soubessem o

perigo de vida: que correm

as criança� ha�ituadas coI? Jchupeta, jamais consentt
riam no seu uso. Q.uantas

Suplentes da Diretoria

vêzes amas-sêcas ignoran
tes, apanham do chão onde
se contaminam as chupetas
com micróbios mortíferos e

. ás introduzem inconsciente
Teodoro Costa Junior - mente na boca das crianças.

Ernesto da Silva - Ma
noel G. de Lima. Livre seu filhinho' de

moléstias, algumas bem
graves, impedindo que se

habitue ao uso da chupe-
Conselho Fiscal

Oswaldo Bambinetti -IHermes Corrêa de Mendon

ça _ Francisco Pedroni.

ia.
- SNES.

Suplentes do Conselho
Fiscal·

tE-
---I

.

Ifiu,üifíA
TRAT. SIFILlS

Raul Pereira - Apóstolo
Spyros I;liamantaras - Au

g·usto Moreira.

AVENTURAS .. DO
.1

GRAVE DESASTRE NA FERROVIA

SÃO LUIZ � TEREZINA
RIO, 24 (V. A.) Tele-

gramas procedentes de Sã·)
Luiz do Maranhão narram

que quatro pessoas morre

ram e mais de - 50 rtcaram

feridas no quarto em impres
sionante desastre ocorrido
nas duas últimas semanas

na estrada de ferro São Luiz

o quadro local adquiriu
um aspecto comovedor: 0'S

corpos ensanguentados per
maneceram • sob a bagagem
durante várias horas, até

CHie surgisse o socorro. Mui

tos feridos em estado grave

dispersaram-se. Outros, po-

Regista, a data .de hoje, _:_ sra, Odair Mart.ínellí As 8 horas.
a do aniversário natalício - sra. Filomena R. Ltno, Mel Ferrer _ Miroslava
do sr. Desembargador' Nel- I esposa do sr. Ico Silva Líno em:

son Nunes de Souza Guima-I - sra, Alvína Gelbcke, es- TOUROS BRAVOS
rães, honrado Secretário de posa. do sr, Alfredo Gelbcke No Programa:
Segurança Pública do Es- - sra, Maria Evangelista Vida Carioca. Nac.
tado.

.

- sta. Lea Cunha P 9 00 4 50
. _. reços: ,

_

, .

- menina Ana Maria Luz, Censura. até 14 anos.
- menina Filisbina Taboas I .

-

men;�I::::ea
Silva

1��i�"iiiN'�B!li_"-IiI!I!!Ji���llÍligPCIilllI:Ii-:&",.O":";

Terezina. O sinistro ocorreu. rém, de pernas partidas, ca

agora, numa curva do qui- be-ça contundida, sangrando
Iometro seis, onde, devido ao abundantemente, ficaram à
amolecimento dos dormen- espera de ajuda, experímen
tos, virou o "tender" arras tunda fome e dor. Populares
tando em cambalhota o car- e autoridades das cidades

ro-bagageíro, o do condutor próximas improvisaram uma

do trem e mais dois ca1'1'03 caravana de automóveis e

de passageiros de segunda- caminhões, facilitando o

classe. transporte das vitimas.

Vende-se

CIENTISTA ADVERTE CONTRA o
ABUSO DAS EXPlOSOES ATOMICAS

LONDRES, 24; CU. P.)
Um cientista britânico

Recebemos e agradece- Comunicamos, outrossim,
mos a seguinte comunica- que esta Federação perma
ção : nece à disposição dos inte-

A Federação dos T�ba- ressados e de quem a queira.
Ihadores nas Indústrias do honrar com sua visita.
Estado de Santa Catarina, Saudações Cordiais.
tem a súhida honra de co- Wilfriedo W. Schroeder
munícar lhe (s) que a sua, Secretário 1 Sala de Jantar, lindíssima, nova, com 12 peças;
diretoria eleita, para o biê- Carlos Bícoechí 1 Dormitório para casal, novo, com 8 peças;
nio de 1955157, "nas eleições Presidente 1 Trio estofado, moderno, novo; 1 colchão de molas,
realizadas

-

no dia. 6 de fe- de casal; 1 Rádio "Zenith" transoceanlco, de pilha e

vereiro e empossada no dia luz; diversos transformadores de corrente; 1 Aparelho
5 do corrente, íncluslve o

r -t d O",·
de Jantar, de porcelana, completo; 1 Mesa genicoiogí

seu Conselho'Fis-cal e D-ei"e- r-e"'er -0-
..

O
- -I---a 'ca r I 'I'rtode cadeiras de corda para varan da ; 1 Lampeão

-ga.dos ;1j:e[l}�s..�ntant�s juntá '_. ...!" .

"Aladim" com suporte; 1 Fogareiro elétrico de 2 bocas;
ao 'tons�lho da COnfedel'a- '- .. 1 Aparelho de barba, elétrico; -e 1 Caditlac 50 de luxo.
ção Nacional dos Trabalha- � CHUPETA DA MORTE Ver e tratar na "Casa da Torre" em Coqusrros
dores na Indústria, ficou
assim constituída :

Presidente: Carlos Ri
coccchi

Secretário: W i 1 f r i e d o

Waldemar Schroeder
Tesoureiro: Francisco An

tônio Martins

Peters

3°) AMôRES E VENE- :Velegados Jlepl'. no Cons. _.�- -�--

NOS Com: Amedeo Nazzari da Confederação RE;CONSTRUÇÃO
Preços: 7,00 - 3,50.

I
- (Oslo - lVIarço -

Censura até 18 anos. Alfredo Ramos - Antô- (SDN) - A Catedral de
-o- ,nio J. Kammer - Celso G. Bodoe, no norte da Norue-

ATENÇÃO IVieira Agenor Rosa dos ga, que foi destruida duran-
Afim de que se processe Santos. te a guerra, em Maio de

com maior rapidez a insta- 1940, está sendo reconstruí-
lação do equipamento CI- Suplentes de Delegad'os da e- deverá ser i'eaberta em

NEMASCOiPE, ficam cance- Representantes lVIaio do ano vindouro. O
ladas temporariamente

-

as (- pintor norueguês, professor·
sessões de 5 horas do Cine Cassemu:ü João da Silva Aage Storstein, foi encar-

Ritz, passando o Cine São _ Arnaldo Manderbach - regado de fazer um vitral de
.{osé a atender o refeI'ido Nilo José Corrêa _" Jaime janéla de cêrca de doze me-

horário. de Oliveira Coelho. tros.

I C IlE
Agência

de

Publicidade
....-. ...... >I'

1'1.....,..
.....---

elarou que se as expertencías
com armas nucleares prosse

guirem ria forma. atual, "e

xiste a probabtlíuade ele en

contrar-se dlfículdades ge-

netícas", O professor Joseph
Bctblat, que certa ocasiao

trabalhou na estação atomi
ca de Los Alamos, nos Esta
dos Unidos também mani
festou que uma guerra nu

clear dará desfl,strosos efei
tos genéticos para as popu�
lações tanto dos países em

guerra; como neutros.
Rotblat é professor de Fi-

de-
stca na Universidade de Lon
dres e rlsíco no hospital de
St. Bartholomeu. Num arti

go redígído para a edição
deste mês do "Atomic Scien
tis Journal", afirmou que,
provavelmente seria seguro,
redobrar 'a atual radiação'
natural, mas seria arriscado

presumir que uma atívídade
maior será também segura.
Acentuou que ninguem pode
ver de relance os efeitos ge ..

neticos nas explosões nuclea
res_ Aduziu que tais resulta
dos, que não são agora ob·
servados, poderão ser desas
trosos para a especie huma
na no futum.

ZE-MUTRETA

��. -""--
-,

CONGRES�O EUCARI�
TICO. A Agencia da Real

_ Aerovias, convida a todos os

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

desde ja, evitando as
sim atrope.los de ultima ho
ra.
- ,-_-__,----

C.,\SA MISC.LANIA d"''C',,"

bl,l\dora du. Rádio. R.C,Ào

Vitor, V.lvul...
-

DJ.e..
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''õ�'�Estado''
Várias

OS TREINOS DE SEXTA- guarda banguense. No ata
FEIRA NA FEDERAÇÃO .nie, Cavallazzzi e Glauco
CATARINENSE DE FU- foram os melhores.

TEBOL Devemos esclarecer que
O grande número de ter- o Bangú jogou desfalcado

cederes que afluíram na noi- de dois de seus bons ele
te de sexta-feira ao está- mentes que são: Nívio 'e
dio da F.C.F. afim de pre- Araújo. No Paula Ramós:
senc iar o coletivo levado a Alípio dominando comple
efeito pelo Paula Ramos tamen te a meia cancha
juntamente com dois clubes constttuiu-se na grande fi
amadores, Postal Telegrá- zura da noite. Tainha pelo
fico e Bangú, saíram bastan- seu jogo desconcertante, ti
te satisfeitos ois o coletivo ;)0 Leônidas, agradou. Na
que foi dividido em 3 par- din ho, o antigo player do
tes distintas agradou Intel- (ris e do Colegial disputou
ramente. Podemos assim

<
erma bôa partida, como sem

analisar as etapas do en- pre demonstrando muita
sa io: classe. Édio, Jaime, Wilson

e Alcides tambem corres

PAULA R:AMOS X POSTAL ponderam. E assim de lá
TELEGRÁFICO nos retiramos, satisfeitos

Sob as ordens de Waldir por ter visto um futebol
.orr-ido e disputado palmo a

palmo, unidos a classe e

jogadas de grande enverga
dura.

Mafra, que se encontra di
rigindo o clube tricolor em

caráter experimental, o Pau
la Ramos enfrentou a equipe
do Postal Telegráfico. Ape
sar de grande diferença. de
categoria existente entre
ambos, o conjunto elos Cor-.
reios e 'I'elégraf'os foi pre
sa facil para os pupilos de
Mafra que lograram golear
pela esmagadora contagem
de 7 tentos a O. No clube dos
Carioni tiveram papel de
destaque os seguintes ele
mentos: Alcides, Jaime, Ka,
Édio, Tainha, Wilson e Alí
pio, sendo êste o melhor do
gramado. No clube amador
salientamos o trabalho de
Pa thé, Osní, Pereréca, Arfl
ton, Laurí e Olívio.

PROPENSO A INGRES
:lAR NO ATLÉTICO O

ATACANTE NEI
Em rápida palestra que

mantivemos com o jovem
crack que vem emprestan
do seu' concurso ao Figuei
rense, fomos cientificados
que está desejoso de abando
nar seu clube para ingres
sar no tricolor do Estreito.

Aguardemos o desenrolar
dos acontecimentos.

'I

CLUBE DE CACADORES E ATIRADORES
,

DA ILHA

Esportivo
AS FINAIS DO CAMPEONATO

BRASILEIRO DE FUTEBOL
ENTRE CARIOCAS E PAULISTAS

rI<'r.;;:�"'��'lB
RIO, 25 (V.A.) A primei- Essa decisão vai provocar

ta partida da série final do 'uma viagem a mais para
Campeonato Brasileiro de :cada delegação disputante
Foot-ball referente ao ano' das finais, no caso de se

de 1953 será disputada no Itornar n ecessaria a realiza
Estádio do Pacaembú, no ção da terceira partida (se
próximo domingo. E o Tor-Iuma das 'equipes não ven

.ieio Rio-São Paulo terá ini- cer os dois primeiros .i 0-

..;io no dia 9 de abril vin- gos).
.

douro. Essas informações
foram prestadas a O JOR- De. nada valeram os ape

.'l"AL, pelo presidente do los da Federação Metropcli
Conselho Técnico, que on- tana nem os da Paulista :

:em regressou de São Paulo, estão' os jogos programados
oride manteve entendimen- para o Pacaembu, o do dia
LOS com os dirigentes dos 27 e para o Maracanã, o do
.Iubes bandeirantes a res- dia 31. Se houver terceiro
Jeito dos assuntos. jogo, será ele travado no dia
,

Confessou o sr. José Al- 3 de abril.. no Pacaembu.
les de Morais que o próprio Quanto ao Torneio Rio

presi dente da Federação São Paulo, ficou combina

Paulista, sr, Mario Frugieli, do apressar a sua realização.
estava interessado na rea- Está o inicio marcado para
.ização do primeiro jogo no o dia 9 de abril e o encer

Esta dio do Maracanã. Mas, ramento para o dia 15 de

:)01' sua sugestão, o Conse- maio. A tabela sugerida pe

:ho Técnico de Foot-ball ha- los cariocas será submetida
lia aprovado a realização à 'aprovação dos clubes pau
do primeiro jogo .em São listas, compreendendo jogos
2aulo, e o assunto já estava às quartas, quintas-feiras,
'defenitivamellte resolvido. sábados e domingos.

,�,,__�,,*Iii" ..-�,..:,,-����

AINDA O CAMPEONATO ESTADUAL.DE
FUTEBOL Dt -1954

Reveja o Boletim dâ F. 3 x Tiradentes, de Itajaí 1.

J. F.: O Campeonato Esta- em Brusque.
dual de Futebol de 1954, com Caxias, de Joinville 4 x

um total ele 20 jogos, ren- Baependi, pe Jaraguá 1, em

deu a bela soma de .... ,... Jaraguá.
Cc$ 483,300,00, Atlético OperáriO, de Cri·

Foram vendidos 30.322 ín-. ciuma 1 x Ferroviário, de

gressos, sendo 9.833 em. Tu- Tubarão 1, em Criciuma.

barão que assistiu .ao maior Cruzeiro, de Joa�aba 4 .:x
número de jogos. El'n Flo- Guaycurús, de- Cltncórdia I,

ríanópolís foram vendielas .. em Concórdia.
5.389 localielades, rendendo .

Carlos Renaux 10 x Tira-.
Jl'S 93.185,00. dentes 1, em Brusque.

Damos abaixo os resulta- Caxias 10 x Baependí 0,
dos dos jogos: em Joinville.

Carlos Renaux, de Brusque Ferroviário:2 x OperáriO 2.

Na prorrogação decisiva vcn ..

ceu o primeiro por 2 x O.

Partidas efetuadas em Tu-

barão. -

Cruzeiro 2 x. Guaycurús 0,

em Joaçaba.
Ferroviário 2 x Figueirensf

(Capital), O em Tubarão.
Caxias '2 x, Carlos Renau:x

em Joiiwille.·
Lages (de Lages) 4 x Cru·

zeiro 3, em Joaç:!tba.
Ferroviário 1· x Figueiren

se 1 nesta Capital.
Ca�ias 2 x Carlos Renau::,;

1 . em Brnsque.,

Cruzeiro 3 x Lages 1. Ne.

prorrogação venceu o Cru·

zeiro por 1 x O. Jogos enl

Lages.
Ferroyiário 3 x Cruzeiro 1

em Joaçaba.
Ferroviário 4 x Cruzeiro 1.

em Tubarão.
Caxias 6 x Ferroviário S

em Jolnville.

Recebemos e, agradecemos
o seguinte oficiá:

"Florianópolis, 21 de março
de 1955.

Ilmo. Senhor Diretor Fs

portívo ele "O Estado"
Nesta

Agradecendo a publicação
do edital de convocação da

Assembléia Geral, realizada
dia 19 p. passado, tenho a

satisfação de comunicar a V.

S. que, na referida Assem

bléia; foi eleita e empossada
a seguinte Diretoria deste

Clube, para o biênio 1.955-56.
Presidente - Otávio Tei

xeira;
1.0 Vice - Haroldo Vilela:
2.0 Vice - Verrdomar da

Silva;
1.0 Secretárío - José An

tônio Ferreira;
2.0 Secretário - Ivo Rosa:
1.0 Tesoureiro - João Ca

milo da Silva;
2.0 Tesoureiro - Alfredo

de Souza Limas.
COMISSÃO FISCAL:

EDSON WESTPHAl.
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LÉLO ENCONTRA-SE SEM
CLUBE

Em virtude das notícias

que circulavam em torno do
POSTAL TELEGRÁFICO X arqueiro Lélo, com base

BANGú na sua traiisf'erêncla para
Tendo o ensaio coletivo outro clube, resolvemos con

anterior rendido o desejado ,·el"sn.r com o popular ptayer
por Mafra este jovem io Guarani. Disse-nos Le
"coach" substituiu o Pau- :0: os boatos que correm pe
la Ramos pelo Bangú, dan- ta cidade são na sua maio
do assim o descanso neces- ria sem fundamento, porém
sârio a seus pupilos, pois ) que ha é o seguinte:
fez com que se empregassem Fui procurado por pes
a fundo no afan de rende- soas autorizadas por clubes
rem o máximo para o con- da cidade de Lajes que co

junto. Notamos nesta parte ,uigo conversaram da pos
do ensaio que foi introdu- ,ibilidade de minha ida pa-
zida na equipe tricolor o fa á cidade serrrana. cO;;-�Ri���mesmo sistema adútado pelo Fiquei de dar uma res-

rICO. A Real já está acei
Bangú, quando sagrou-se nosta mais tarde. O Atléti- ':ando reservas de passagensCampeão Invicto, e note-se �o tambem se acha interes-

.Jura os que desejam tomar
caso seus elementos segui- ,ndo em meu concurso, po- E;>arte no Congresso "uca-
rem à risca as instruções do rém nada ficou resolvido.

dstico. Não deixe para ul-
técnico, só terão a lucrar 'E finalizando disse-nos Lé-

:ima hora, faça desde japois com Alípio dominando !o:"� Tamandaré, clube �o '"lUa reserva.a meia cancha, tarefa aliás EstreIto, que pretende diS-
I j� -�imais dificil de ser executada butar o campeonato de pro- ,�

neste sistema, o clube da t'issionais no corrente ano, IPraia de Fora vai de vente fez-me uma proposta que Olimpico sempre mais pe
em popa. Mas, Postal e .1ão satisfaz. I rigoso, esperando-se mesmo

Bangú proporcionaram al- Portanto e'ncontro-me sem que viessem a conquistar,
I I

-

guns momentos dignos de clube. Em qual clube Lélo pois pintava a todo instante
serem assistidos pelo públi- I

ingressará? .

,10 tento ele nO 2. Todavia
co que lá compareceu.· Ape- ! . Quem volta a marcar é justa-
zar de goleado peIo quadro NA VARZEA - OLIMPI- mente seu rival que num

profissional, o rubro anil I CO 3 X AIMORE 2. I contra-ataque desordenado
mostrou-se uma equipe à 'Enfrentando no ú1timo faz com que Augusto se

altura do Campeão de 54, sabado, no gramado dos I
aposse do balão e chute

apresentando um jogo de Eucaliptos no Abrigo de Me- fraco conquistando o ponto
igual para igual. Somente: nores, a aquipe juvenil do tãd precioso, neste tento
nos últim'Os minutos é que

I Olímpico conseguiu uma bé- achamos que o arqueiro Pe
veio a sofrer um gol de Ca- lIa vitória ao a bater seu an- reréca falhou. Mas os rapa
valIazzi, de grande feitura. ,I tagonista, o Aimoré pela zes da Praia de Fóra,

.

jo
E com este placard termi- contagem de 3x2. O clube gando bem melhor teriam
nou esta etapa. I dirigido por Luiz Dias des- 'que traduzir esta sua, superi-

de o inicio do prélio mos- oridade no plaeard e foi o

BANGú X PAULA RAMOS I
trou-se melhor armado pra- que sucedeu. Logo após a

Após o descanso concedi- I
ticando tim futebol superio:' conquista do 5ento �os pu

do por Mafra os defensor.és I do que o apresentado ha pilos. do Irmao VIctor, o

do Paula Ramos retornaram uma semana, quando foi Olímpico voltou a marcar
ao gramado para dar com- derrotado pelo Paladino. por intermédio de Lilo, após
bate à equipe do "Expres- Desta forma Com uma defe- concluir com sucesso um
sinho". Esta foi a me'lhor za muito firme e um ataque c·orner cobrado da direita.
fase pois o tricolor encon- regular poude fazer com Somente aos 34m. é que o

irou no alvi-rubro um aãver-I que seu adversário se cur- placarde foi alterado a' fa
sário à altura, com uma I vasse ao final do prélio' pe- "Vor do Olímpico; foi seu au

equipe muito bem arma/da Ia contagem de 3x2. O pri- tor o center Alberto. CQm
p�'incipalmente a �ua defen- 'I·m,eiro temp� terminou favo- 3x2 no marcadoT o prélio se
Siva que se contmuar as- vavel ao alvl-rubro pela con- findou com uma vitoria jus
sim dificilmente será

SObre-I tagem de lxO, tendo sido ta sob todos os pontos de
pujada pela dianteira de um consignado por intermédio vista, do clube de Luiz. O
clube de igual categoria. de Altair que finalizou Com vencedor alinhou: Pere-'

O jogo-treino transcorreu suçesso um tiro cruzado da' reca. ,Valmor e Goia; 'Ale
bastante movimentado vind-o esquerda. Porém, ao iniciar- xandl'e, Lilo e Quinho (Jo
a terminar com o placard se a segunda fase os abri- sé); Altair, lVlaury (Ru
em branco. No Bangú a defe- gados. conseguem o empate may) Alberto, Carioni e Be
sa foi o 'ponto alto tendo' através ele um penalti mui- tinho. O juiz ·foi o Sr. l\1ar
em Wanderley sua maior to bem cobrado por Cacao. cio Pinto' da' Luz com r,egü
figura. Está comendo a bó- Com 1 tento para cada lado, lar desempenho. Anorma
ia, como se diz na gíria, o ambos lutam em busca do )idades: não .houve.

'.colored defensor da reta- gol de vantagem estando o M. Borges

Caxias 2 x Ferroviário
em Tubarão.

Caxias 7 x Ferrov�ário
nesta Capital.

Campeão: Caxias F. C. (in ..

victo) .

Vice-Campeão:
rio.

Ferroviá-

Transcorre na: efeméride
de hoje o aniversário nata

lício do distinto jovem Ed

son westphal, acadêmico de _l'
O C tr d I di -

t, en o e rra iaçaodireito e destacado elemento
I' M ta] "A L" li,.

t,.
en mor e uz rea iza

do esporte remistico ca 'o"
. -

E té t db '1'
sessoes so encas, O as as se-rínense e rasi erro. I d f' '20 O '

Integrante da famosa tur- gun as �lras, as ,3 a ru�
ma catárinense que alcan- I

Conselheiro Mafra, 33 - 2
f ít

.

nsagra andar. i
cou os erros mais co -

I
i

dores do esporte remístíco It ENTRADA FRANCA
barriga-verde, quais sejam'
os de campeão hrasíleno e

--�--------�

sul-americano de remo, sen ..

do ainda vencedor ele várias OOCE5
provas clá,ssicas d,e remo J' Aceitam-se encoméndas de
dentro e fora. do pais, o her .

I docinhos em grande varie
culeo "rower" elo Clube de

d de' Tortas e Bolo de Noi
Regatas AI,do Luz destaca-se v:, S�lgadinhos para Batiza-
sobremaneira pela sua inte-

A"
.

Casados - mversanos e •
-

ligencia, seu ardor, sua com-,
mentos.

batividade e arnôr ao seu. liuà CeI. Melo e Alvin 17.
clube, sua terra e sua gente.

t d
Tel. 3.416

Edson faz anos na ela a e
_

Aldo Joaquim Coelho; hoje. Seus amigos e admira
João Evangelista Martins c dores que são em grande nú
Francisco ele Assi� Ramos. mero, por certo não deixarão

: Aproveito a oportunidade ele abraçá-lo, numa demons

para apresentar. a V. S. as tração de simpatia e apreço
seguranças do meu elevado I Associando-se ao regosijo
aprêço. do renomado. campeão, {'O

José Antônio Ferreira Estado" envia-lhe sinceros
1.0 Secretário votos de felicidades .

PRECISA-SE
Auxiliar de escritó

rio, com prática.
Informações na" A

MODELAR"

Vende-se

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

licita o comparecimento; com

urgência, na la. secção da

quela repartição, .
afim de

tratar de assunto de seu in

'teresse, dos seguintes' cida

dãos:
Luiz Gonzaga de Oliveira,

Manoel José dos Santos, Ivlar·

tinho Cardoso, Moyzés Seh

mitz, Ozório da Silva e Wal

dir Silva

--�-:-.

HAMilTON ALVESr O NOVO DIRETOR
ESPORTIVO DA RÁDIO -GUARUJA'

Um terreno c/B 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 11 0. 44, o Im
pério das Toalhas.

REAL AEROVIAS. 1'e1'-

Desde a semana passada

I
te um grande locutor espo�··

que a popular emissora Rá- tivo. Á cobertura do desfecho
dio Guarujá, desta Capital. do Campeonato Estadual pe

tem novo diretor esportivo. la voz ele Hamilton Alves a

Hamilton Alves, cuja pena todos agradou, bem revelan
brilhante já honrou as págí- do ser êle um comentarista
nas ele "O Estado" é o novo criterioso e 'ímparctal.
titular elo "Momento Espor··

, 1ItftG1I1D'

un nUSOT IDO
(SILVII!!A)

GRANDE TONIOO

c"s, Quintas e Domingos. de

F\iorianópoii�, pai'a, CUl'ítí
ta, Sáo P;li'nlo e' Rio," de_c6�
lando as 9 :50·. Reservas pe-
lo telefon�,. g'358.

.

tivo" da "mais popular", a

tendendo ao convite que 111(;

endereçou o locutor Dib
Cherem para substitui-lo.

Hamilton Alves, ainda do

mingo por ocasião do prélio
Caxias x Ferroviário tevE'
ocasião de demonstrar com

eloquenci8. de que é realmen·-

Ao novo locutor esportivo
da Guarujá os nossos cum

primentos pela SU:1 mvestídu
ra em tão espinhoso cargo,
fazendo votos ele completo
êxito em sua missão de crm

oriental' 03 esportistas sôbl'e
os acontecimentos esportivcs
de toda l�arte.

Vende-se, uma Ótima casa

construção nova, com dois
pavimen tos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36,

a.

�f�t�,..

... ,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO 5

Cinema
\,

NA SENDA DO CRIME cer O CANTO 'DO MAR de
Direção de F'laminio Bo- Cavalcanti, um filme des-

.Iini Cerr í
- Fotografia de concertante devido á falta

Chick Fowle - Musica de
: de conjunto, porém, brasileí

Henrique Simonetti - Edi- 1'0 em sua essência -.

ção, Corte e Montagem de Darci Costa
Oswald Haffenritcher e

Edith Ha íf'em-itcher Elen-
xxx

CL TEMASCOPE

\

Floríanépolis, S{,ba{lo, 26 de IU�l'ço ele 1955
--- --- _'--' � -- - ........... - ....._"- �--...,--

._-------�_ .._------_._._----� --

MAC ARTHUR DISSE TER IGNORADO
AS DECISOES DE VALTA

ECIT
PROCURADORIA

EDITAL
WASHINGTON, 24 (U. PJ

"AÇÃO, ENTRE AMIGOS" .

DECLARAÇÃO •

DECLARO que, não tendo conseguido vender cs bi
lhetes da rifa de 11111 lU. nIO PIQN ',R, que deveria cor

rer com a Loteria elo Est�do, extração de 7 de Abril pró
ximo, resnlvi í

ot-n á-lu S2m efeito, pelo que solicito aos

que a dquh-iram hilhotes o favor de me procurarem no en

dereço' meu ionado 110:'\ mesmos, para fins de reernbo iao-
ntec lpo meus agradecimentos

DONATO BACH

'

.. : I

PENSAl\IENTO PARA O DIA
Que nosso alv o n·90 seja a nossa glória, mas a g'lól'Ía

,de Cristo """"'_.......

Telefônes; 2.2t'6 e
�

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies i'l\lrestais e de ornamentação, para for

necimento aôs agrteultores em geral, interessados no reflo

restamento 'de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbllídade da ob

tenção de empréstimos pará reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos 'florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem aatortsação
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
A Gazeta .........••.....

em Flnrtauépolis. Diário da Tarde .

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.
-

IA Verdade .... ; .........•.

Endereço telegráfico: Agl'isilva - Florianópolis, S. C'I�Ó�;r��I�fiCial
•....•.•

Caridade:
(Provedor) •.............

I
(Portaria) .

Nerêu Ramos .: .......•..
;,1ilitar , .

São Sebnst.ião (Casa de
Saúde) .

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
• GENTES
Corpo de Bombeiros ....

Serviço Luz (Reclama-
ções) ................•

Polícia '(Sala Comissário
Polícia (Gab; Delegado) ..

COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC ..

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig .

Lóide Aéreo .

Real ...................•

Scandí navaa ". . ....•••.

HOTÉIS
Lux ......•..............

Magestic .

Metropol .

La Porta
'

..

Cacique .

Central ..•...•...........

Estrela .. _ :.

IIdeal
.

ESTREITÓ
Disque .

6 Florianópolis, Sábado, 26 de M'arço de 1955

I�-"'�" ,

".:JtiIIlJt��_._' .

-,

MINISTÉJ,U:O DA � AGRICULTURA

SE�ViÇO FLORESTAL
DELEGACIA lLORESTAL

REGIONAl"
"ACORDO" COM O ESTADO .DE

SANTA CATARINA
A V I S O

A IMOBILlARIA "MIGUEL. DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos coainha e instalações sanítarlas, lUiar para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd. em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada. '

Um �jl.Teno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otímo local para. constru-

ção.
/

Prece 280.000,00 - parte financiada.·
Div�rsos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

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

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de visitas, sala de Jantar, c-opa, cosínha e insta

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

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

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

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000.00

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

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

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

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

sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito. •

' .

Pode ser visitada a qualquer hora o

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

sidencial do 5 distrito Naval medin-do 13 x 14

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

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

A Delegacia. Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo 110S�

sível, as queimadas e derrubadas de mata, afim de trupe

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna públíen e chama a atenção,
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exígêneía

'

do cumprimento do Código .'iaresta]

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedêncía," a necessária licença �la autoridade Í'lo�

restaI competente, conforme dispõe o Código Ftorestal cm

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídedes."
REFLORESTAMENTO

Viagem com segurança
.

e r�pidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO \ ,<SUL-BRASILEIRO))
Florianópoui. - Itajáf � Joinville - 'CuritibaMóveis -*

Agência:
..-

B.ua Deodoro e8quina:da
Rua Tenente ,Silveira

/_
._ .. ..:..----...,....

INDICADOR PROFI'SSIONAL\ DR.R,OMMPÉfD�UI,EcSoBASTOS MÁRIO'DE I:ARMO Dr. Vidal Outra FilhoCANTIÇAO .

[ .ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇASI
.

COIll prática no Hoàpltãl Sio CURSOS DE
DRA. WLADYSLAVA I DR. 1. LOBA'fO DR. WALMOR ZOMER Francisco.de A8sis e na Q:íi1rl I' É

ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W M'USSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro
�

..

'1\'1 DI? o. . PEDIATRIA NEO-NATAL - DIS1'úRBIOS DO RECEM-
.

Doenças do aparelho tespíratódo Diplomado pela F.culdad� Na. CLINICA MÉDICA CLJNICA DE CRIANÇAS �ASCIDO - 'ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
• • d '" di I d U CARDIOLOGIA ADULTOS

I REMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTiL

DR. ANTÓNIO DIB I TUBERCULOSE clonal e" e c Da 11 niv"r- Corrtultô rio r Rua "'I'tor
.. (FALTA DE APETITE) TR TA

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPI·.A aldade do Brasil ' liiIei· D I t
.

- A MENTO DA ENURESE NO-

MUSSI , DOS PULMOES _
Ex-interno por concurse da afa- reles, 22 Te!. 2675. oenças n .ernas TURNA

.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTÚRBIOS

Cirurgia do Torax ternídade-Eaeola Horários: Segundas. Qu..rtai li CORAÇÃO - FIGADO - PSICOLoGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA JNFA.N
- MÉDICOS -

F (Serviço do Prof. Octávio &0' Sexta f�il'as: RIN'" INTESTINO-'
CIA DE MANEIRA GERAL

. -

CIRURGIA CLI'NIC' ormado pela Faculdade Naclo- D 16' 18 h
i:j - , i:j CONSULTo' RIO - FELIPE SCH"'IDT. !::::.

GERAL-P·A·RTOS
A

nal de Medicina, .
Tlllolo",O"ta • drlfues Lima) Ríls idê

as oras. .ln ,,:::

•
E i d S C esi ência r Rua F }' S .� 'I'ratamento moderno da CONSULTAS - DA" 2 A'S fi HORAS.

Tislod'rllr"'lio do HOlpUlIl N... x- nterno o erviço de Irur- , 1. e ipe c... -
�

Serviço completo e especil.lí- ..

rêll :aamol ria do Hospital I. A, P. 11, 't C. midt, 23 - 2° andar, apto 1 - SIFILIS CONRULTA::; C/ HORA IIL-\RCAI'A.: FONE 111M

�a1s, d::mD�!�e�;;B �ét���JH�; Curso de especlal1zaçie ,..la
}I�doi RiOd deHJane1lro,

.

T�l. 3.002.
. Consultõrto _ Rua Victor !��Wri:cgiAMA���Ek'T�o�II�iflgA, 1lI0 {FON.I!l 1I16ó)

d iagnósttcos e tratamento. S. N. 1'. Ex·lnterno • )1);.....1.- e cOC'aorldadoellP ta d. DR·:I!ENRI.QUE' p"'R-I'�'CO'
SULPOSCOPIA _ HISTERO - tente de Clrúr,ia do Prof Vru >:J Meil"elles, 22.

DR. NEY PERRONE
SALPINGOGRAFIA _ MIITA:CO- Gulmariea (Rio).

. DOENÇAS DIii SENHORAS PARAISO HORARIO:
LISMO BASAL Cana: Felipe -Bchmidt, i8 -

PARTOS - OPERAÇOilS MÉDICO Das 13 às 16 horas..
MUND

.. Radioterapia por oildaa curta.- Fone 8801
.

Cons: Rua João· Pinto n. 16,
I Operaçõell _ Doença. de Se- '.

. I Formado pela Faculdade Nac!

Eletrocoagnlação - Ra'lol Ultra

I
Atende em hora marclida. das l�,OO �8 18,00 hO�l;Is. nhoru8..;.j Clíni d Ad It

'leI.. Cons. - 3.415 - Res. 01101 de Medicina Un:vehillade
R R E Pela manba atende dià- ,

ca e. .

Il _!lI. d B Puericultura - Pediatria
Violeta e Infra Vermelho. es.: - ua ateves Junio.!', H

-

't" I d
Curso de Especlllllzaçao no

- 2.276 - Florianópolis. o rasil )

Consultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2395 riamente no Olpl a e Hospital dos Servidorea do II•• I RIO Dj; J.\.NEIRO
1 uel'icultôr do Departamento

l° andar - Edifício do Montepio. _

------
Caridade. t'ldo.

.\ DR MARIO WEN- <\perfeiçoamen!e n� "Casa d.
Nacional da Criança. Ex-Assis-

Horário: Das 9 à& 12 borai - DR. YLMAR CORRIlA Residência: (Serviço do' Prof. Mariano de
.

DHAUSEN
Saude Sao .MIguel"

tente do Prof. Martagão Gesteit·!\

Dr; MUSSI. CLH\fCA MÉDICA
Rua: General Bittencourt n. Andrade)

.. Prof. Fernando _Paulino na Universidade do Brasil. Ex-

Das lI> às 18 horas - Du. CONSULTAS dai 10 _ la ho- 10�r·elefone .. 2.692.
Con$ultas - Pela Dlanlll no CLíNICA MÉDICA Dlil ADUr:rOS

I
Interno por 8 �nos. do Serviço M.édico do Instituto Fernandes

MUSSI raso
. Hospital de Caridade, I E CRIANÇAS de CirurgIa Figueil'a-Servi-!;os dos Profs Ce·

Residência: Avenida Trom- Rua TÍl'ade�te 9 - Fone 3415
_ DR NEWTON--� À. tardrdal !liSO h. em dilln- Consultório - Rua João Pio. �rot. Pedro da Moura zal'. Pernetta e Mário Olint'o. -

powsky, 84. - te no consultório i Rua Nun.. : t.o, 10 - Te!. M. 769. EstagIO por 1 ano na "Mater- no Rio de Janeiro. Ex-médico es-

DR. JOSÉ ..
TAVARES ._.�'. b'AVILA Machado' 17 .:i:squinll di Tira-I Consultas: Das' la li llor��.

P f nOld,ad.e - E�cola" tagiál'io do Serviço de Pediatria
" R 'd'

.

R K t Jú 1'0 t vIa ROdrigues L' do Hospital do Ipase (prof. Luhi

DR JÚLIO DOm IRAC:EMA .' ., CIRURGIA GERAL dentes. Tel.27�
. eS415enTclal: 2 8u2a li evea • lnter�o por II no d P 111l!lt Torres Barboza) no Rio de Ja-

• Doenças. de Senhoral _ Procto- Residencia - rua Preaidólnt. mor, . e.
.

1 .
,- 0:"11 n

VIEIRA MOLE'STIA-8 .-.;N�RVOSAS II C ... '.4
Socorro neil·o.

�U�NTAIS CLINICA GKR L
logj-a; - Eletricidade Médica -

outlll.·IO ... .

DR ANTONIO BATISTA OPE:jtAÇOES Pediatra do Hospital de Cari-
MI!lDICO "

I D S . -. A Consultório:.. Rua Vitor Mei- CLINICA CLINICA DE ADULT l dade. Médico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM· OLHOS,.

r- tUV'l�O N:�clo�...l dI Doeo- �eles n. 28, - Telefone: aB07. de. ", JUNIOR DOENÇAS DE SENIWn.\S 1 S 'd d FI

OUVIDOS, NARIZ. GARGÀN'Í.\A".,·.�as M;�t8ri�. ",
. . Consultas" Das 16 horal em OLHOS - OUVIDOS - .NARIZ Clt I CONSUIT (te dau Ae � orianMóPolis. Pedia-

TRATAMEN'fO 11 OPlilRAOo,I:s:1 :;Ch,:fe do AmbulatGr o d. Hllrle- diante.
.

lil GARGANTA 'I' N CA ESPECIALIZADA DE • AS: No Hospital de l'U íl sSlstencia édico - So-

Infra V·rmr.'ho Nebull�açi�
...... 'III!. �ental -

Resl·de·ncl·a'. Fone, -.422 DO CRIANÇAS. Caridade, diatiamente das 8 -às

I
cial da A:.�ada. .

• ç t -.... • u.�.�?I:� ::P�teuiatr.. do Ho.pital-" C lt d 9' 11 h 10 C lt R -T d t
Ultra So� . _.-'--..,�. """o,lo-)$Iá'- Sant'Ana Rua: Blumenau n. 71. DR GUERREIRO DA FONSECA

ons-u as aa ! oru. N' l'
onsu 01'10: ua I sren el3

-", -u

•

• Res. e Cons. Padrl Kiru.Unho. o consu tÓrlO, à Rua João 9.

(Tratamento de M.1nualt• .ie,�1 "Convulsoterapia pilo .18tro- DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do �e'JlVIÇ'O de. OTOR�- 12. Pinto nr. 16 (lo andar) ,Consultas, diáriamente daL
operaçao) .' �

. h' d' I I' li
GE3TIVO - ULCERAS DO ES- NO do

.HoSPItal
de FlOrianópolis

.

Diariamenté du 10 às 12 e das

115
horas em diante. "

- Anrlo-retlno.copia - Receita de· c, oquMe e �ar Jaz? D�U n Ir.a- TO:\1:AGO E DUODENO, ALBa- Possue a CLINICA aS APARlil- ADVOGAD'OS 114 às 16 horas. Resl·de'ncl·a.· R. 'I'te. Sl']vel'ra
Ocolol - Moderno equlpamea-io PI'::;ON���T�Sap�. PIlcoteQa)la. GIA-DERMATOLOGIA • CLI- �HOS MAIS MODERN:_OS PARA RESIDENOIA: - R.a Duarte S/No Esq. Padre Roma.

.

de Oto-Kln:!ari!�l:�la (bico tas d·a� 16 à. :15 'h:::•. 'Sab�d; .

NICA GERAL J:����fAl�D!DB DO:lNNÇAS DR. JOSÉ MEDEIROS .

Sbutel, 129 - FloTianópolia. Tel. 2530.

Hor'rio daa 9 àa li li-9r,., • t(WanhaJ . .. '.- _: DR. JOLIO PAWI'l'Z'
.

VIEIRA DR I N G L E T T Odaa 16 àl 18 horal.
-.-'

'-'.
Rua Aflita G.arlbalã:i, .,qul'oa FILHO

-<o Consultas - pel,a manhl nó
- ADVOGADO -

.

.

• . d G I B -.', ·HOSPITAL. C .

. • •
-

.

R- V �-';;Y' . e enera Ittencotlrt. .' . P t 1 150 Itaj f
Consultórlo: - ua Ito1' .,1- RESIDENCIA: Rua BOI)!iiúva. Ex interno da 20" enferm"lIl'a .

Á TARDE - dai I a.' _, s:��a os a - •

reles 22 - Fone �676. 139 Te1.2901 e Serviço� de gastro-euterologlll" no CONSULTORlO
a Catarina.

Res. - Rua Sao Jori' iO - da Santa Casa do Rio·de Janeiro. CONSULTORIO - Rua 40Ij------------Fone 2421. DR. ARMANDO VAI..&- I (Prof. W. Berardinelli). ILHEOS nO 2 DR. CLARNO G.

DR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS _

Curso de neurolólfia ,(Prof. RESIDENCIA - Felipe Sch.. GALLETTI
Austregesilo). .

. .

midt nO U3 Te!. 23615
.

_ ADVOGADO _

CIRURGIAO.DENTIS'fA DOI Servlçol de Clinlea Illtalltil Ex .interno do Ho.pitaI mattil'- Rua - Vitor Meirele., 60.
Clínica - Cirurgia - Proteu dll AlilltêIlcla Municipal e lIGa· nidade V. Amaral. DR. AN'rON!O MONIZ; FONE: !.468

Dentária " I T
pital de Caridade

.

DOENÇAS INTEKNAS DE ARAGAO . - Florianópoli. -

Raios X e Infra·Vervelho· C.L�NICA MÉDICA DI ClUAN· Coração. Estômago, intutíno,.
Consultório e Residência: Rua

.

ÇAS :i ADULTOS figado e vias biliaru. Rioi, ova-

Fernando Macbado I.
•

- Alergia - riôa e 1itero.
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nun.. .a- Consultório' Vitor &eir.1••

Consultas: das 8,00 'I 11,10 chado, '1 - COUlultu da. 11 �I 22.

e das 14,00 ás 18 horall 18 horas
.

Das 16 àa 18 borl•.
Exclusivamente com hora mar- Re��dência: Rua Marerbal Gui- Residêncill: Rila I!ocaluVli 20.

cada. . lhp.rme, 6 - Fône: .781 Fone: 3468.

Por motivo de viagem vende-se pOI" ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca

bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de

cabeceira, um guarda vestido e casaca com 3 corpos. e um

camíseiro sapateiro.

..-- ...�-------- ---�

'telefona.r 6.625

18ANC.O
de G�fbITO POPULAR

II'
.

z AGRICOLA . I.
.

I

Rv.u. :.J.�'\.0, 16
.

,.: I
'

f'LOnlA.NÓPOLIS -51�,e:.IMln�· "

'

':-
...._...__.._P�� �-

fARMACIA DE PLANTA0
l\US DE MARÇO

26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra.

CIRUR.GIA' TREUMA1'OLOGIA
'Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18.
Das 15 às ·17 ái'ilriamente.
:t>{e_tl03 aos Sábados
Res: Boca-i uva 18i1.
Fone: _- 2.714.

�
ADMINISTRAÇÃO

Redacão e Oficillall, il. rua Con

selheiro Mafra, n. 160 Tel, 3022
- Cx. Postal' las.
Diretor: RUBEN"! A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. D.
AQUINO ..

Represeníantei:
Representações A. S. L"_u.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 'O - 6'l

landar.Te!.: 22-6924 -- Rio d8 Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 1>12 - São Paulo.'

ASSINATURAS

l
Na Capital

Ano � , 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano .. Cr$ 2�O,OO
Semestre ..........•.. Cr$110,00

Anúncio mediante contrãto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de+o lvidos,
A direção não se responsabiliza

p e Ios conceitos emitido. no. ar

tigos assinado••

INFORMAÇOES
.

UTEIS
-0- I'

O leitor encontrará, nesta

cO-Iluna, informações que nec :Iita,
diàriamente e de imediato:
.TORNAIS Telefone

IO Estado ........•....••. 3.022

2.6661'3.579
2.010
2.688

I
2.114 '.

2.036
3.811

..

1.167

l.lIS3

1.121

U1I1·2.404
2.038
2.694<

t
'.700
2.600
8.6151
2.125
2.402
2.S1i8
2.600

2.021

2.27618.147 .

3.321
'

3.449
2.694
U71
1.6611

-

'06 ,

DR. ANTONIO GOMES' DE
ALMEIDA
ADVOGADQ

Escl'itõ;rio e Residência:
Av. Herci1io LU:ii, 16
'1'elelone: &346.

----�----�._-_._---------_.__..

O ESTADO

Navio-Motor «Carl Hoepcke·)l·
RAPIDFZ - COm"ORTO ...... SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANóPOLIS li RIO DE JANEIRO
.

.
Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi..

mos. apenas para movimento d. passageiros.
As escala! em S. Sebastião, Ilha. Bela., Ubatu-ba rúi�

prejudk,arão o horá"io de chegada no RIO (.Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Restaurante . Napoli
RUA' Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I

Desconto especial para 08 senhores viajantes.

... Alertdü u""_,ul. 1.' ..de. """ ." EQNU,. UQ um (;af.J. P.III� S.lJ s
.

.�."
. .

""1'* n:u:GII.UI", PROSEIlRU ',,1;;. "''''RAMA

Raios X
áparelhagem moderna e completa para qualquer -exame

radiológico.
Radiogratla!l e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (eeleclstografía),
Rins e bexíga: (Pieloguafia);
Utero e anexos: Histero-salpingografla com Insufla

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

ção do parto (Rádio-pelvimetria) •

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

DR. ALVÃÍW IiE
CARVALHO

Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia

Ginecologia - Obstetricia - Urolog'ia - Endocrinologia.
Curas de emagrecimento e engorde.

Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

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

Horário: Da� 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

Lavando com Baba0

\?iraem ES1Jecialidade
da GI.,. YITZIL lIDUSIIIIL-JolnvI1l8. (marca f8gistrada)

���� �-__-.....,...:;,.."..e(!QJ)()miza,.se�femllo e d'lobelro
.

�;..-::._:;.;,,:�:;........;_;;_.._�.,.___;u.;,l.._�� """""""'._���==___,...,..,........������������-���--- -_-__..,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



 

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OS Passos·' Dolorosos· de Jesus
(Vm'sas, de Fl'�IAntônio Pôl:fo Alegre; Horácio NUll,es e j'

� '��� ILDEFONSO .TUVENAL
Mário �:ieira (�a Costa; �x{)értos do, ''FIos Sanforum"

'I De�larado, réu, de, I:norte "Preparadas e dispostas to-, que enchia as ruas de Jeru
�e Frei Fra.ncisco Sarmento e do celebre escritor da pelo írrerletído Smhedno c das as causas, o sagrado ma- salém, por onde o filho de
"Vida de Cristo", Frei Tomé de Jesus). levado daqui para ali, desta deiro, os cravos, as cordas, os

I Deus deveria transitar, em

para aquela autoridade, aos martelos, a esponja, o fel e caminho para o Golgotha.
O drama angustioso' do punhando lanternas e.archó maus tratos da soldadesca vinagre, e já, postos em 01'- onde eram justiçados os la-

.

Calvário começa quando Je - tes, acerca-se de Jesus, bel- desenfreada incitada pelo po- dem' os soldados, arvoradas drões e os malfeitores.
sus saindo do Cenáculo, onde [a-lhe a face, maculando-a viléo infame e impiedoso. as bandeiras, e prontos os "Adiante de todos, iam os
estivera orando, dirige-se ao com a baba peçonhenta de

I
Condenado ao suplicio .de pregoeiros e trombetas, es- infames pregoeiros, pedindo

Monte das Oliveiras, pene-, sua ingratidão, - o triste si- morte na �ruz, é obrigado a tando para sair o Salvador, atenção com o som das trom
trando no horto conhecido' nal convencionado com aque .. carregar às costas, até o cercado de verdugos; logo betas do inumerável concur-

Ele avistou a Santa Cruz, so, e repetindo logo em voz

com a qual estavam esperan- alta a iníqua sentença contra
do para lha lançarem sôbre Jesus Nazareno, por falso
os ombros". E, o fizeram sa- profeta, enganador das gen
tísfeítos, ao ensurdecedor de- tes, inquietador da Repúblí
boche da turba desvairada, ca, semeador de erradasdou
sedenta do sangue abençoa- trinas e famoso Nígromántt
do de um justo, antegosando co, que obrava fingidos mlla
o deprimente espetáculo, tão gres, valendo-se de Belzebub,
ao sabor da imbecilidade do príncípe do Inferno, e tarn-
povíléo impio e deshumano, (Continúa na 2a. pág'.)

PROCISSÃO DO SENHOR I Procurador Cél. João
JESUS DOS PASSOS Candido Alvas Marinho

'De ordem da Mesa Admi- Mordomo do Culto - sr.

nistrativa dêsta Irmandade Júlio Pereira Vieira
e Hospital, faço público que, Modormo dos Órfãos -

hoje 26 de março, às 20 Alvaro Soares de Oliveira

horas, descerá da sua Capé- Mordomo dos Expostos -

la, na Igreja do Menino sr. Manfredo da Silveira

Deus, para a Catedral Me- Leite

tropolitana, a Veneranda Consultor - dr. Paulo

Imagem do Senhor Jesus Philippi, SR. Heitor Veiga
dos Passos, que regressará, de Fada, Adolfo Reis,
no dia seguinte, domingo, Carlos Schmidt, Mario Luiz
às 16,30 horas, em procissão Machado e Luiz Boiteux
solene. Piazza

Convido, por isso, todos - As Estações de Rádio
os Irmãos e Irmãs a compa- "Guarujá" e "Rádio Diário
recerem a êsses atos, deven- da Manhã", por gentileza,
do apresentar-se no Consís- ofereceram-se para irra'dia-'
tório da Irmandade, no sa- rem todas as salenidades da
bado, e, na, Sacristia da Ca- Festa de Passos.
tedral, no domingo, afim de, Domingo será celebrada
revestidos de balandrâus e uma missa em intenção ao

fitas, acompanharem' as re- Congresso Eucarístico Inter
feridas procissões. nacional a- realizar-se no

Previno aos Irmãos que Rio de Janeiro no corrente
do dia 15 a 25 do corrent& ano

estarei com o Irmão 'I'esou- - Tomarão parte as Ban-
I

reiro na Secretária desta das de Música do 140 B. C., 1

Irmandade e no dia 27 na Polícia Militar, "Amôr a i

Sacristia da Catedral das Arte", "União dos Artistas"
9 as 12 horas para o recebi- e "Abrigo de Menores". por Gethsemann, tendo-se a

mento de anuidades. Verônica - sta. Celina rastaso dos seus discípulos
Solicito, também, aos 11'-' Moritz amados para continuar suas

mãos e Irmãs comparecerem São João - sta. Meta Be- orações' por todos os fiéis,
a essa solenidade, sendo pos- cker como também 13'01' aqueles
sivel, trajados com roupas Maria Madalena _ sta, que haveriam crer na sua di

escuras. .

I Ivone Decker vindade. Sobreveiu-Ihe uma

Finalmente, façó, ainda, Tres Marias Beyús _ angustia de morte, e "um

publico que, no dia imediato ,'stas. Elenice Terezinha Bas-: suor de sangue saía-lhe do

corpo, correndo pela terra",ao da. procissão (segunda tos, Marlene Pacheco e Ma-
feira), será celebrada, as 8 ria Conceição como que prenunciando o

triste, porém glorioso fimhoras, na Igreja do Meni- O sermão do Encontro se-
no Deus, Missa ,em ação de rá proferido

-

pelo orador que se aproximava.
Aí, deu-se aquela cêna ig

graças por todos os fieis Frei Gio Maria O.F.M.
que cooperarem para o brí- ITINERARIO _ Rua Te- nóbil, abominável, da traição

de um dos seus discípulos.lhantismo das solenidades uente Silveira, Alvaro de
Era noite. Judas à frente derealizadas nos dias 26 e 27. Carvalho, Felipe Schmidt,

Florianópolis, 24 de mar- Praça 15 de Novembro (la-
ço de 1955 do do) Palácio)

José Tolentino de Souza Após o sermão, na. Praça
Secretário 15 de Novembro (lado da

Assim teremos: Prefeitura, Rua. Tiradentes,
SABADO, dia 26 Bulcão Viana, ,Menino Deus

Transladação da veneranda e finalmente a, Igreja.
Imagem de Jesus dos Pas- O itinerar ic de sabádo se

sos para a, Catedral Metro- rá : Ruas lVIen:b:Qo Deus, Bul
politana, as 20 horas. cão Viana, Th-adentes, Pra-

A Imagem será precedida ça 15 de Novembro (lado da
em duas alas, da Irman da- Prefeitura) ,.e finalmente a

de,' vindo encerrada em Catedral
biômbo de sêda-de côr roxa. VARA DO ,GUIÃO .,- srs.

Convidados tomarão par-] João Paulo Guimarães, Rei
te altas autoridades civis, mando Bícochí, Joaquim
militares e eclesiasticas. Coelho dos Santos

As 23 horas, será, transla- . GUIAS DO GUIÃO - dr.
da a veneranda Imagem de Carlos Loureiro da Luz,
Nossa Senhora das Dõres, Maj. José Augusito' de Fa
da Igreja do Menino Deus rias, sr. Adolfo Reis, sr.

para a Catedral Metropoli- Mario Luiz lVlachaido
tana.

T
'

t Banda .,de ••••••••••••iI•••••íj.
amara par e a

Música da Policia Militar
na procissão das 8 horas.

DOMINGO: Na Catedral
:__ Missa 6, 7, 8 9 e 10 horas.
A missa das g é festiva da

Irmandadee, falando no

Eva,ngelho o Revdo. Conego.
À tarde, ás 16,30 horas,

sairá a procissão solene,' to

mando parte a �rmandade,
figuras de rigor. santas e

virgens.
O sr. Arcebisl?o Metropo

litano tomará parte no p.res
tito vindo sob Pálio que se

rá seguro por altas autori
dades especialmente convi
dadas.

A Mesa Administrativa
da .Irmandade, está assim
constituida:

Provedor - Des. João da
Silva Medeiros Filho

.

Vice- Provedor - Des. Jo-

o SAMDÚ EM SÃO FRANCISCO
Certo de que êsse vibrante

e tradicional orgão da ím
Recebemos e agradecemos:
Senhor Diretor:
Esta Direção, sente-se hon- prensa catartnence estará

rada em convidar V. Excia. presente àquela solanídade,
para assistir o ato ínaugu
ral do Pôsto do SAMDU, re

cém-criado, na cidade de São
Francisco do Sul, no dia 2 de
abril próximo, às 16 horas.

subscrevo-me grato e cordi
almente.

Dr. Júlio Dahl Vieira - Di
retor.

Florianópol1s, Sábado, 26 de Março de 1955

Irmandade �D Senhor Jesus
os- Passos

Na Capital de São Paulo,
emde'reside, o nosso' ilustre
conterrâneo, sr. dr. Arman
do Simone Pereira, pela pas
sagem, hoje, do seu dia na

talício, receberá significati
-

as provfl:s de estima e aprê-

DR. SIMONEPE
RElRA

ço.
_

Talento dt:! escol, inteligên-
'

cia agil, servida por invejá·
vel cultura, o dr. Simone Pe
reira, no último govêrno, e

xerceu com altà l(iescortinio,
o gargo de Secretá'rio do In
terior e Justiça, EItucação e

Saúde., no qual, pel'os servi
ços ao' Estado, deixol. o seu

honrado nome ligado-.aincla
ruais à sua terra natal\

O ESTADO felicita-o ];ira-
zerosamente. '\

sé Rocha', Ferreira Bastos
�,.__.__ , ._ .. ,_>..'

Se�retário - sr. José To-- PERÓN NÃO IRA À
lentino de Souza

Adjunto de Secretária - BOLIVIA
Prof. Américo Vespucci I BUENOS AIRES, 25 (U. P.)
Prates '

- O presidente Juan Perón
Tesoureiro - Ari NiCO-I' não irá mais a La Pa�, con-

medes Leut.z forme havia'-se anunCIado.

A VENERANDA IMAGEM DO SENHOR DOS PASSOS
, ... , ','_." -.

. 'I
les que procuravam o Naza- 1 Monte Calvário, o pesado ob

rena, a mando do Supremo � jeto do seu martírio:

Conselho, para que O pren-I
dessem, - traição levada a '

efeito a troco de trinta mi ..

"Eí-Io subindo,' exausto e

[moribundo, -]
perseguido da turba ébria

[de sanha, -]
a ladeira de lúgubre mon

[ tanha]
que lhe assinala o término

[do Mundo t., I

grande número de soldados ��

de malfeitores, da plébe ig
nára, armados de paus e em,

seráveís dinheiros.

"Tu sofreste ó Jesus, uma

[agnnta! ... ]
'I'ra.nsbordou o' teu calix de

I[amargura.]
O beijo de Judas, sua" I'

Sôa do monte no silencio

[mãos traícoeh-as.] [fundo,].
Entregando-te à tt;rba que I da, multidão, que treda o

,

[bramia I : [aeompanha.]
Com ódio negro contra tua a escarnecer daquela dêr

r doçura; 1 [tamauha.]
Tu foste escarnecido e a grita louca, num rugir

[açoitado!" J [profunde .. ."]

A SANTISSIMA SENHORA DAS DORES

NOTA DO GABINETE DO, PREFEITO FERIADO
lVIUNICIPAL

. -0- Prefe.ito Municipal de Flol'ianqpolis tem o

]ll'aZ@'i' <1e convhhu' as aut.ol'iihdes, a imprensa e o
•

povo em geral para assistil'em hoje, às 9 horas, ao

laneamento da primeira camada de aS'falto 110 p1'i
meh'o tl';:('!10 da estrada Dal'a a Base Aérea, com

preemlendo os pl'imeil'ús (iul1'ihcntos 111Ctl'OS de I"X

{tensão.
Com êsse ato será cornemol'�:!a a ]Hi;Slla§'Bm às

if .
.da.ta. da instalação do Município.

C! FlorianópolIs, 26 de março de 1955.

Por fôrça do Decreto-Lei n,

259, de 15-7 ·946, o dia de ho

je, elata da instalação elo Mu:..

nicipio, será feriado munici-

,pai, l'esycitRclas as exceções
I ela lei ou instruções do Mi ..

I· nist.'él'iO
�10 Tmbalho, Indús

tria e Comércio, que rege o
, fechamento do Comércio.

A ESTRADA CORUPA-SÃO BENTO
VAI ANDAR -- NOTAS

Tiveram início os trabalhos
da sessão de ontem da As
sembléia Legislativa à nora
regimental, período da ma

nhã, sob a _presidência do

Dep. Braz Alves. Lida e a

provada a ata e lido o expe
diente, ocupou a Tribuna, o

Dep, Luiz de Souza, do PRP

UDN, para trazer ao conhe

cimento da Casa o expedi
ente recebido por êle (Dep,
Luiz de Souza) e relacionado
com os trabalhos da Estrada

Corupá-Sâo Bento, que no

dizer do Dep. Pedro Kuss, do

jeito e111 que vão as coisas,
só daqui a 300 anos é que es

taria concluída. Do expedi
ente (cartas, telegramas etc.)
lido pelo Dep. Luiz de 'Souza,
destaca-se um te.legrama da

tado de 21 do corrente mês
(ontem) Que diz, entre ou

tras coisas, QUE AGORA
ESTãO SENDO ULTIMADOS
OS TRABALHOS DA ES
TRADA ETC. Em aparte, o

Dep, Pedro Kuss, pediu a a ..

tenção da Casa para que ob
servasse que: fiÓ AGORA é

que estariam sendo ultima
dos os trabalhos etc., e que a

encomenda do telegrama li
do pelo Dep. Luiz de Souza,
estava, ainda, "BEM FRES

QUINHA". Foi aparteado,
,O dr. Ivo Silveira, dentro também, pelo Dep. Estivalet

da atual geração de valores Pires.'
'

catarínenses, marca ã sua ORDEM DO DI{\.
presença pela sua formação Assuntos em Pauta
moral e pela sua privilegia- '1°) - Votação da Redação
da íntelígência. Finai dada ao Projeto de Lei

Deputado à Assembléia, na 11. 170-54 - Autoriza a Fa

legislatura passada, recebeu zenda .do Estado a transmí
do povo da Palhoça a reno- til', por doação, uma área de

vação do mandato para a terras situada no munícipío
presente, como justo prêmlo de Florianópolis - Aprova
da sua compostura 'política e do.

do seu devotado labor! no Le- 2°) - Votação da Redação
gislativo. Final dada ao Projeto de Lei

Espirlto que se valorizou n. 180-54 - Cria o contrôle
sem vaidades e se firmou pe- I leiteiro do gado catarinense.
la dignidade das atitudes, o Aprovado.
deputado Ivo Silveira goza de 3°) - Discussão e Votação
invejável conceito nas filei- do Parecer n. 1-55, proceden
ras do seu partido e no COl1- te da Câmara, Municipal de

junto da sua bancada.. Brusque - Solicitando diver-
Assinalando-lhe o dia de sas informações com respeito

hoje a data natalícia, às ma- as reuniões das Câmaras
nírestacões que lhe serão di- Municipais. Foi encaminha __

rígídas, com justiça, nos as- elo à Assessoria Técnica, para
saciamos com o maior pra- receber parecer, por suges-
zero tão do Dep. Mário Brusa.

......._-.- -.-.-.••-.- Q_-••J"t;j

DEPUTADO IVO SIL
VEIRA,

do deputado Wanderley Júnior vai

dar um enguiço dos diabos. O líder do P. D. C. decla
rou ontem à Gazeta que o partido só aceita conversa

ções em tôrno da candidatura do sr. Jorge Lacerda.
A rebeldia da U. D. N. já se manifesta, em defesa

de. candidato próprio.
Acontece que o líder do P. D. C. é o líder do go

vêrno. Se a U. D. N. decididamente apresentar 'candi
dato, o deputado Nazareno Neves terá que fazer de

claração de' voto:
- Como líder do P. D. C., fico ao lado do -candi

dato Lacerda, mas como líder do govêrno apoio o can

didato udenista.
Fora dessa saída, só tem a saída da liderança. De

qual delas? Do govêrno, é claro, QL1e vai ter, vai! De

pois eu conto.

> ""'" l.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


