
Unânime a -Associaçao Comercial 8ln�ustriat �8 81umenau
Inoportuno qualquer aumento de ímpesíce- Ao Gevêmc lá foram

� �ponta�as__ ID�di�a� sadics e capazes, de majorar a .receita.
A Asso üaçao .comcfLOlal, e pelo OflCJO n. �8/tltJ, li: 6 uo I das mdustrías, a seguinte mes de março p. passado, sarnes a. expor o seguinte: , lepresentantl!s dos óigáos d,,�

I
pontadas ao Govêmo me.n-

Industrial de Blumenau, ]11- corrente, deu a consulta so- resposta':
_

encaminhando o :pLANO DE Considerando a magnitu- classes e demais asscelados das sadias capazes de majc-

contestavel,l11.ente um� ela� br� o Plano de Obras e E� I Senhor Preside�t,e: .OBRAS .E EQUIPAMENTOS de do assunto, achamos per interessados, par� .1ll"U amplo rar a arrecadação deste trí-

mais prestIgIOsas entIdade,
I quípamentos,

Que lhe f_Ol, Acusando o recebímento de de autoria do Exmo. snr. bem reunir o Conselho Deli- debate da matéria. A reu- buto sem entretanto dílatar-

representativas do EqtfLdo, I form.ulada pela Federaçao, vosso ofício datado de 1° elo Governador do Estado, P<tS- berativo desta Assocmcào, nião, bastante concorrtda, lhe as taxas, possibilidades

_ ".......
compareceram os srs, Presi- estas que, como bem trísou

....................... ,

I I
.. dentes do Sindicato das In- nossa co-irmã de Joinville,

DIRETOR :O·
·

D·!. i dústrías de Ftaçâo e 'lecela- em brilhante exposiçáo que

••• Rubens ele 8, mS11 entllo I.· gern, da Associação Profissio- mereceu o integral apôío do

• rio d. 5,. Catarina : nal das Indústrias Mecânr- Comércio e da Indústria de

I
Arru'da Ramos ! :. cas, Metalúrgicas e do Ma- Blumenau, através de seus

GERENTE i
I Ano XLI

• terial Elétrico e da Associa- legítimos representantes, a-

i I ção Profissional do Comércio inda estão ele pé,

Domingos F. I Ataeaelista, além ele muitos Outrossim, anexo à pre-

de Aquino I 'I • N. 12.154 outros proí ísslonaís do co- sente, enviamos uma copia

I
i t mércíe e da indústria, autenticada da ata da reu-

......................'._.-
, .H••·.................. Após amplos debates, rícou níão realizada no dia 4 do

E:dição de boje _ 8 _páginas FhH�,liííÍpolis, Quinta-feil'a, 14 de Abl'il de 1955 Cr'. 100 patente o pensamento untn- mês em curso, a fim de qU0

cado das classes produtoras conheçais, através da sua

de Blllmenau: não contrariar leitura, pormenores do pen

o parecer do Comércio e da sarnento das classes produto
Indústria de Santa Catarina, ras de Blumenau com rela

firmemente assentado na cão a êste momentoso assun

memorável Convenção realt- to,
zada em julho de 1952, nesta Sem outro parttcular e ('D

cidade, parecer êste' que rrl- locando-nos a' vossa intelra

sou, claramente, por unanl- disposição nrmamo-nos, (Ola
midade, ser inoportuno o au- aprêço, mui
mento do Imposto de Vendas atenciosamente;
e Consignações. ASSOCIAÇAO COMERCIAL

Ainda nos reportando aos E INDUSTRIAL DE BLlJ

trabalhos desta Convenção MENAU

sentimo-nos na obrigação de

relembrar que, na ocasião,
como ainda agora, foram R-

A reunião de ante·onlem do PSD GARANTIU-SE!;

•
,RIO, 13 (v. A.) - O depu-

Exposição do sr, Nerêu Ramos. MarCdda ���odi�a��;bO'�a�:�d:�taP:,��
a rODvença-o p�ra o d.-a 2Q de � - pantosa revelação: "No pro-

"
,

U O 1....810. .ocolo Jânio - Porfirio exís-

oonrorme .fora anunciad�, assentimento e aplausos dos

I Tijuc,as� ,�:" Fran,cis�o Tangará: Dr. Alexandre te uma clausula pela qual

realizou-se ante-ontem, ne"'1 presentes. Gallottl, Zeferino Cal vaíno Muniz de Queiroz. em nome ele Deus e da Hon-

ta Capital, importan�e reu- ,Ainda pelo �r. Senador N�-I �eto, .celso LoP�s, dr, .Gallot- Pôrto-Béla: Antorrío-Fran- ra das respectivas famílias,

níão políUca, do PartIdo So-

I
reu Ramos roí proposto o ma tI Peixoto, DaVId ReIS dOf: cisco Peixoto, Leopoldo José: o atual vice-governador se

cíal Democrático, à qual es- 28 de' maio próximo para a Santos, Luís Santi Telles e Guerreiro ,e João Carlos A- compromete a nomear o sr

tiveram presentes 'Os, srs. Convenção do P. S. D., na I deputado Valério Gumes. hraham, Jânio Quadros procurador

membros do Diretório Ré- qual será escolhido o candi- Tubarão: Manoel Br igídn Seara: Deputado Estivalet ou advogado do Estado ca-

gional, presidentes e mern- dato pessedista ao govêrno da Costa, Dilney Chaves

ca-,
Pires.

'

so malograsse a sua .eleíção

nros dos diretorios municio d� E�t�do, O� membros do brai,. Idalino Fretta e Jabes Palhoça: João Paulo Fer- à presidência da Repúbli ..

pais e os integrantes das Díretórío Regíonal aprova- oarcía. reíra. ca".

bancadas fudE� e e�adu� ram eMa �at� end� a�_!����

do Pa�'tído, guir, levantada a-memorável Demltlu .. se O Ministro, Marcondes FI"lbo
A reunião, marcada para sessão.

a sede do Partido, dada a Além das representaçóes

enorme afluência de mem- municipais que relacionamos

bros diretores dos municípios em nossa última sessõ o, es

do interior foi deslocada pa- tiveram presentes mais as

ra os amplos salões do Clube seguintes:

15 de Novembro, gentilmen- Capinzal: Edgar Lancini,

te cedidos pela sua digna di- Reinaldo Flamia, Aristocli

eles Baratiere.retoria.
Instalada a sessão, p�la

Mesa. do Diretório RegionaL
o .,1'. Senador 'Nerêu Ramos,

pelo espaço de hora e meia,

fez minuciosa exposição dos

acontecimentos nacionais,

que culminaram com a a

presentaç�o de dois eandi.

datos pessedistas à Presidên

cia d'a República: QS srs. E

telvino Lins e Juscelino

Kubitschek. Integrado na

corrente que propugnava a

união nacional, através de

um candidato do P.S.D., de

clarou S. Exa. que dera o seu

apoio ao nome do ilust.re

prócer pernambucano - no'

me ·que, pelo seu caráter, ex·

p,eriência política e adminis

trativa e honradez, lhe pare

cim o mais indicado para d',

rigir os destinos do Brasil,
nesta época de incertezas f;

de crise. Referijl-se à nE:ces

sidade de um ambiente de

paz e compreensão para que
o Brasil possa vencer as di

ficuldades do momento e ex

plicou- as razões pelas quais
não lhe foi possivel aeeiLar

.

a sua candidatura.

Sob aplausos vibrantes e

calorosos, concluiu concitan*
do o P.S.D. 'catarinense a

• manter-se unido para que em

outubro, possa, como deva e

realmente pode, disputar o

governo do Estado,
O sr, dr. Ivo de Aquino,

com a palavra, congl'a,tulou
se com o Partido peJ.:1 expo

sição que ilhe acabava de Rer

feita pelo pi'eelafL1 Chefe,

cuja lealdade,
,
patl'iutismo,

sinceridade e' de,jaml)ição
pessoal pôs em relf:1vo, com
palavras as maís elqquente-iL
Lamentou que�os fatos não
levassem o P.S-;D. nacional à

justiç:;L de, fazer do eminente
Senador Nerêw Ramos o seu

candidato à suyessão presi-
dencial. Sem intuito de pole
mica, salientou; mas também
seguido a sua conciência, de
clarou-se pessoalmenté fa
voravel à candidatura do
ilustre ex-governador minei
ro, terminando, tambem, por
declarar o imperativo da
união pessedista catarinepse.
A seguir o sr., deputado Es

,tivalet Pires fez sucinta! ex

posiç�o d� V��iio�' )sshnllos
de na�ure�a política;,:petiden-
tes dé de�isãÓ!: da

,',
.

As;;enl-
bléia, chamando iJant os

mesmos a atenção .ia ulená-

_'�......,.........._
rio. � da dh'eçãdj partlctitÚo. O
sr. N"erêu Rarri'ps :iêli;;'e t';lS:-\
matéria se nanH�e�to:t,. ,1)Jll

i
:

o jornalista Oswaldo Cos- e com o sr, Café Filho pratí
ta, sem dúvida um dos mals carnente hostilizando-o, o

completos e brilhantes co- sr. Nerêu Ramos iria colocar

mentartstas políticos tia a- os amigos que o acompa-

Juarez lambe'
•

d
'.

- tualidade, escrevendo r a nhassem na contíngencía de

, _

,m vai elxar o cargo Fôlha da Manhã, ele 85.0 lutar, em São Paulo, em duas

��O, 1.3 (V. A.) - � crise

j n.ao
havia decídído se

aceita-Ilho,
aguardando-se para 9,- Paulo, assim explica as ra- frentes e, ao mesmo tempo,

mmlstena� que eclodiu na ri� �u não o pedido de de- manhã seu pronunciamento zões que levaram o sr. Nerêu incorrer no index do gover-

semana passada e que cul- mlssao do sr. Mr.rcondes' Fi- a respeito. Ramos a declinar da �ma no federal, isto é, iria expô-

m�n?u com a demissão elos I candidatura à PresidênciJ, da los a duros sacrifícios que U

numstros da Fazenda e dá.
!

República: sua desambição a elevaçã'J

Viação e elo presidente d'o A'UTORIDADE INCOMPETENTE I bl

Gaspal' _ Bertoldo Bor-
'.

_
Há quem estranhe o fato com que co oca os pro emas

nhausen, Edmundo ,Sartos.
Banco do, Brasil não f�i ain- do sr, Nerêu Ramos hi1,ve,' políticos e a sua firme con-

Reinoldo H'ornhausen e HU;:>,- ,da :uperada pelo presIdente Na-o conh-e-ce o dever recusado a indicação de �:eu vicção de que o momento é

do Santos.
• Cafe Filho e se' encaminha, nome para candidato à pre- de unir, e não dividir, jamais

JaguaJ'llna', O'snl' Pe-�'"''!I''' n
ao que- tudo indica, para::t R,ncebemos ti'

. d'
.

d R 'bl' E' podel'l'''m adn-l·tl·l' Eln 1'll'no
, ,;•.• "

. " a comIssario Cid' Ferreira si enCIU a epu lCa, i ;,;sa ... L,. ,v,
•

LUl'S Schml'clt.
recomposição geral do Mi· E t·t '2 d" I

'.'

te alg' fila portallto
'

.

; S relO, 1 e AdI'il de a quem pediu ,1Jrovi,dencias a estranheza não de-corl'e, hP-, - se, 11, "

, 110116-

nistério,
'

Bhlll1c::l1a I: Dr._ Ud :Jeek-=, - 195_5 /

" resneito.
..,

-

.

,-" turªJJ!.lente Qg,_ faU'a� tie_ (;0'" ri�e.le .az._eiu.aE fi e�lldtd�tura,
1\,1', tutlno$ alliQr.1zadOi'; "in·

'-:- '- - - -...,.
• - .-

Alfredo Can,pos, 'Cad;)') Hu- � IlmlD<,Sr,_.Df.,�!c.U f'll.W �1e.1- Esse-comissáJ:.iO, lev".·chL1,)é_ ,nhecimentc das ,Q_un,i!,çtn.de,q que iria. colocar {) sr, Jftnio

(ormai:am hoje que 0- cfiele
....

chele Junior, Afonso Oliveí- Arruda Ramos, ,la igl'101'ância, ou por falt,.l pesso,ais do procer catarincn- Quadros, segundo as infor-

da Casa Militar da PrQ!siden-
� ,

ra, Rodolpho Craemer e (ir, DD. Diret.or do Jornal "O I' ele competencia fUl'lc,ional, ,se, cuja �lUsteridade; ponde- maçoes daI trazidas, no cam-

W'lson' F ·t M I' eia da RepÚblica, general' Estado". :I
� ,

·t bl' po contrar'l'o quando o p""
1 reI as e1' 0, I

mane ou que devol vess,e aque - raçao, e�pln o pu lCO ('
,

,
, ,. u-

� Juarez Távora, estava demis- t
.

t
So.o Joaquim: Tomá., 00>'-

'

lIa nota ao argentino, obri- grande autoridade llloral são -ceI' ca armense en end') que

sionário, tendo este titular
ta, CeL Venâncio Borge8 de Para que v, s. tenha co- gando a este que pagasse o unanimemente reconheeida;; nenhuma dificuldade deve

declarado textualmente,,co-'
' �

Carvalho, Hermelino Palma, nhecimento da incuria por- motorista, a importâncif!. e proclamadas por gre�;o'j p. criar a açao admini.stmtiva

mo a confirmar a notícia. I

Liberalino Castelo Branco, que veem passando a Rossa correspondente ao frete de- troianos. Decorre, sim, do do governador desse Estado,

O 1
"A minha saida depend,�. ..

I
-;
f AI'

rge Nunes, José Souza Ne- policia Civll"passo a lhe l'la�'- : vido. desconhecimento de certHs 0- pOIS aze- o sena causar lJl'e-

t
do presidente elaRepública,'

' .' . -

o, Paulo Cl.:istalclo Cassetta- rar o seguinte: Ontem, um I Verifique senhor Diretor, D eorrencias de bastidores que, J lllZOS senos a Sao Pa,lllo, e

de quem é a alçaela para\ re-, b'
.

1 d
'

motorista de praça, fez di ..

I desleixo dessa autoridade a nosso ver, impediram o vi- o ngana, a em o mt'1.lS seus

solver esse assunto". .

versas corridas com üm tri-! devolvendo aquela cedula ce-presidente do Se'nado de amigos, inclusive oui;J'ü� go-

Ao deixar o Catete, ontem I
' d

pulante ele um navio argen- •
dando margem para que I) aceitar o lançamento dE; 5ua verna ores, a se incompati-

à tarde, o general JU::U'2� bT

despediu-se de seus auxilia-
tino, ora ancorado no nosso'

I
referido argentino, venha a candidatura. ,1 lzarem com o Catete. Só

I'es ele gabinete. port�. Acontece que esse al'- lograr um incauto qualquer. Os licleres que confábuLl.. um ambicioso poderia C()l1-

gentmb, deu em pagamenL,') Sem outro assunto para o l'a,lU como sr. Janio Quadros
cordar com o lançamel"!.to (te

-

A' tarde e à noite, a 110ti.. d 1 d I 1
�

uma ce u a e 500,00, adul- momento, subscrevo-me ck obre o problema suce�_"sol'Ío
seu nome nessas cone i\:oes.

eia da demissão ele s.s. ga- t d D 'd'
..

1
E o SI' Nel'ell Ralno

'

e. ra ,a, ea,nte ISSO, o relê· V. '8, amigo e admirador trouxeram daí a infí.'rrnsção
. • S' e um

nhou corpo nos próprios cir -

ndo motorIsta pl'OC'lfOI- '1 '1 Abil' N
. homem bastante c,ons,"!iO de

, l L L 1, 10 asclmento de q'le o governador üe Hão
culos governamentais, sendo

c b'l'd I
Paulo vetava o nome de sr,

suas responsa 11 ae es, p;ua

a reportagem informada ele
Nerêu Ramos, alegandO, en-

deixar'-se dominar por '�unbi ..

que o preSidente Café Filho ções, tantl) mai', quanLc se

"

t· t· lh'd O A"CERVO DA RA"D·'IO ClUB'E PARA
tl'e outras coisas, a sua ida ..

Ja ena a e esco 1 o o ge- .,. .. ,de avançada. Ora, o sr, Ne..
vem batenc!o pl!io f;('ngraça-.

neral Coelho Reis para a mento geral, c nã,1 seria eie,
chefia de sua casa Ull·ll·tar, O BANCO DO' BRASil

rêu Hamos, que não conta '

pois, que por egoismo oa

0(' 'I t
. mais de 66 anosl sendo, por-

.1Cia men e, porem, con- vaidade, iria dar pretexto a.

firü\ou-se apenas a demis- HIO, 13 (V. A.) _ Com a
tanto, mais moço do que o

magistrado; a venda foi fei -

sr. Getúli-J Vargas, ql1ando
maior divisão das for(!fl.s cJ.e-

sã" do minIstro da Justiç'il, presença do· juiz Murtinho ta em caráter condicional. O mocraticas brasileiras.

2t. Marcondes Filho, cuja Pinheiro, realizou-se onte)';l" disputou a eleiçü.o de HI:;O,
paSSIVO da emIssora sup.er� a ainda ha pouco deu r;rGvas

çxoner,ação estava sendo u- o leilão dos bens da Ra'dio ca d t lh-, sa os noven a m. 1 oes, de seu extraol"cliná:Ll0 "i""o'1r
nunciada juntamente com a Clube do Brasil, assim dis- lep e e t d I'

'

r s n an o por 1SS0, o
fisico, presidindo cu,·uP.L"l

elo general Juarez. criminados no edital de pra- produto do leilão uns dc�

O ex-ministro do Traba.lho 'ca·. um tra,nsll11'SSOI' de cln-
�

dois meses e meio três scs-

_

. porcento dos seus débitos I' . sões diarias consecutivas da
jo governo Vargas hoje, de q'uenta kws., um sobressalen- '

fato entregou ao sr, Café t€ de dez, um edifício de COl1-
i Camara, sem arredar pé de

Filho uma carta na qual mu- creto, cem �nil metros ele ter-
sua cadeira, e isso depoi3 de

nifesta seu propósito de die- reno na Pavuna, uma torre RECOMEÇARÃO uma exaustiva campanha e-

xar a pasta política do go- de cento e quarenta metros, WASHINGTON, 13 (U, PJ
leitoral, que durou (lLÜt'O tan-

vemo. completo aparelhamento d� - Pensa-se nas' Naçõe,s Uni-
to.

Até à noite, o presidente estúdio, discoteca, móveis, das que o Consellio de Se-
Quem o conhece sabe eomo

etc. gurança se l,'eunirá amanhã"
ele é rigoroso e exemplar no

O d B '1
cumprimento de seus deve-

Banco o rasl arrema - quinta-feira, para i'ecome-
res. O argumento. pcis, úa

tou todo o acerto com um çar a discussão das queixas
o que havia de mais pueril

israelenses contra o Egito, a
Por outro lado, o sr. Café

Propósito de um certo 11l'l- O capita�o Sabrl' TChele Ia
Filho jamais revelou qual-

-

meros de incidentes ocorri- .

t· 1 \'
, glou comandante do sub-

quer Slll1pa la pe a cane Lua ..

cios na região de Gaza, marino furco "Doumloupl-
tura do procer cata:·inense.

Pelo contrario, sempre mani- nar", que afundou, há dois

festou em relação a ela ine- anos,- nos Dardanelos, devido

quívoca e indisfal'ç:}Yel rnâ
a uma colisão com o carguei-

�
1'0 sueco "Haboland", foL

vontade, nao se ::.abe, aliás, d d
.

con ena o a um ano e oito
po)'que, uma vez que é deve-

dor ao sr. Nerêu Rumcs de
meses de prisão e a 800 li

, bras ele multa,
inestimaveis serviços, o ulti-

mo dos quais foi o orçRmen-

RIO, 13 (V.'A.) - Depois Ilho e sua comitiva. No I de - to para o exercléi!> de 1 &55, - "Entretanto, esta Orga-
de três dias de permanência correr da viagem até a ca- Não fosse o sr. Nel'� 1 RalllCJ.�, nização de 21 Repúblicas,
no porto de' Recife, onde pital pernambucana a tripu- que para isso usou d� toda a que sO�l'eviveu aos trabalho�

completou seu abastecimento lação cumpriu um programai sua influencia e al�toridaàe, de,Haia e à Lig'a. das Nacões

para a viagem a Portugal, o de treinamento organizador o governo ficaria ser� lei de, cOlltinúa; ademais, I), se� e�
cruzador "Tamandaré" le -

. ,.. I
"

melO.... (�xemplo do que um dia deve-

vantou ferros para iniciar a pelo comando, cujo exito de-'
'

Com Sã!,!. Paulo 'çUvidido rá. ser, a comunidade mun-

travessia

d,
o

Atl,ântico" run,lO llPlOl1.,strou, o grau .d.e"preparo
em torno de sua pa��('" l'a' d' 'I d'

� ".
..

��'" "",. la e na,çoes, regJ"a }lelo
a Gasa Blanca, onde aguar- gQs�U}arwheirqs e oficiais da que o sr: Jânio Qúadvos opu- direito",

dará o pr2síd"nce Car..-' 1', .. beion8,Yc.
'''-''.

, (lha ernb:.wgos'
'

PARIS, 13 (U: P.) Os REPOUSANDO
países que integram a Orga- NOVA IORQUE, 13 (U. PJ

nizacão do Tratado:do Atlâ�-'I- O duque e a duqueza de

�ico Norte (NATO) tem a i�i,> Windsor partiram sábado, Ct

tencão de admitir em seu borelo do transatlântico "U

�ei�' a Alemanha Ocidental, rlited States", com destino à,

'em histÓrica reunião, que se França, onde esperam pas

realizará nesta Capital por sal' os próximos meses em

\"oli'a�' sna propriedade, nos arredo·

ri, Liberalino Cassetari, LUls

Baltazar, Derlí Borges de

Carvalho, Irio de BO,l10 Sa,"

tor, Clarimundo José Custó
dio,- Tomé José de Oliveira,
José Gonçalves Farh, Primo
de Betio e deputado l!�d',n,m
do Ribeiro Rodrigues,
C:llnpo Aleg'l'e - Deput2,,J0

Antonio Gomes de Almeiela.
Itaiópolis - Pa"ulo Erico

Wielensiki, Eduardo Kolle
ons, Alexandre Wôrell e JOc'LO
'Heise.
Mondai: Celso Ramos.
Rodeio: Luis Riga
Timbó: Teodolindo Perei

rà, João Floriani, Alfredo
Girardi e Nela Buzarello.
Tangará: Nelson PizanL
Videira: Luis Ferlin, MárJ('

Lopes e Pedro Ponzoni.
-

Imal'ui: Pedro BittencoUl't
Angelo Bez e deputado EPl�
tácio Bittencourt.
Sombrio: Anelré MaggL
Mafra: Deputad.o Pedro

Kuss,
Gnaramil'im: Ricardo Wit

te, Gustavo Jensen, Alfredo
Jacobsen, Curt Manker, Vi
tor Bramowske.

DUVIDANDO
CIDADE DO MEXICO 13

;W, PJ - O notável filÓlogo
mexicano professor Marti
nez, duvida que os russos

tenham conseguido decifrar
os hierogeifos das antigas
ruinas maias, conforme a

nunciaram em Moscou,

ADMISSÃO

"([10,

Federteo Carlos AUende

PRESIDENTE

PORQUE NERÊU NAO ACEITOU

,

Discreto, reservado, [I anti

boquirroto ,por excelencía., -

ele, até agora, não ab.ri\l 'l

boca para dar QS ve','c(adeiréti,
razões de sl1a recusa, para a

qual alegou outros motjv()�.
''os quê, porem, estão a par
dos segredos de ba;;;tidore,� da

política, sabem multo, bem

que não são as de ordAm pes·
soaI que apresentoll, mas

essas as que, de fato. o te
riam -levado a desautorisar a

apresentação de seu nome.

ESPATIFOU-SE
WASHINGTON, 13 (U. P.l

-- Aviúo. a jato norte-ame

ricano de treinamento, "T-

33", espatifou-se ante-ontem,
num campo situado nas pro
ximidades _de Yokoham'l,
morrendo o seu pilôto. Des

de o comêço do ano foram
acidentados dezesseis aviões
a jato norte -americanos, fa
zendo 21 mortos.

CONDENADOlance de nove milhões de
cruzeiros que superou a ofer
ta apresentada pelo sr, VitOl'
Costa. Por determinação do

_. O "TAMANDARÉ"
levantou ferros para atravessar o

Atlântico

de Paris,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Quinta-feira, 14 de Abril de 1955 o ESTADO

-0- IO leito� encontrará, neata co- 1
luna, informações Que nec aita,'
diàriamente e de imediato: \. PROCURA-SE COM URGÊNCIA CAS!\ PAJORNAIS Telefone ' ,-

O Estado................ 3.022 ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO
A Gazeta ..............•• 2.656 SIDENCIAL.
Diário da Tarde.... ... . .. 3.579 I T t' L H t

IA. Verdade ",':........... �.010 I
ra ar no ux o el - Apt? 503

Imprensa Oficial •..•.••• ll.688.

C·IHOSPITAIS____________..... ...... Caridade t

(Provedor) 2.814

I (Portaria)
2.036

i Nerêu Ramos .;... 11.881
'iVlilitar 11.167

I São Sebastião (Casa de
Sg úde ) .........•.....• 8.1153

Maternidade Doutor Car-

I C��M��O�a vii:········ s.isi

GENTES

,. Corpo de Bcmbeí ros .... 8.311
Serviço Luz (Reclama-

I çôes) "" ..... "".... 2.404
Polícia (Sala Comissário ll.038

.

Polícia (Gab. Deleg!ldo).. 2.69'
;COMPANHIAS DbJ

I TRANSPORTES
( AItREO

ITAC .:
... "........... 1.700

Cruzeí r-o do Sul 2.500
-------------------------_ l Panai r ......•..•••••.•• ;. 3.663

IVarig 2.126

I Lóide Aéreo 2.402

I Real ...................• 2.35S
Scandinavas '" 2.600
HOTÉIS

--�'-_ ......_....,..----..

111

-INDICADOR PROFISSIONALI DR.RO�;�:ASTOS
r, I MÉDICO

I Som
nráücs no HOSPital São

DRA. WLADYSLAVA', DR., r. LOBArrO DR. WALMOR ZOM'ER haIlcisco de Assis e na "':lnta'
W. MUSSI FILHO 'GARCIA Casa do Rio de Jane1ro

.

I
CLINICA MÉDICA

• Doenças do aparelho respiratório I:!lplomadu ,p�)a FII ..uldade. Na- CARDIOLOGIA
DR ANTONIO DIB 'i TUBERCl]LOS� Clonai de Medicina da Uníver- Contu ltõr!o : R vu M'.'.

.

'jRADIOGRAFIA..

E RADIOSCOJ:'lA
.

sidade do Brasil reles 22 T r· 267t 101' .er-

MUSSI DOS PULMOES . EX-Interno por concurao da lUa- HO�'ári .e S d
_ MÉDICOS _ Ciruzgf a do Torax ternídade-Esenla s ?s. egun as, QUdtas e

CIRURGIA-CLíNICA [Furmado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. Octávio Ro- ,e�ta fl�lr�s: 18 h
GERAL-PARTOS l nal de �dicina, Tialoloirlita e drigues Lima) as. _ �s oras.

Serviço completo e especial!- 1'isiocirl1rgiã_o do Hospi�!il .NII- Ex-interno do Servit,:o de' Clmr- ResldenclU: Rua Felipe Bch-

zado das DOENÇAS DE SlIlNHO- ! reu Kamol 2'1a do Hospital 1. A. P. E. '1' C.
1 midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

RAS, com modernos método. dló Curso de especl!,llzaçio pela do Rio de Janeiro
. Tel. 3.002.

niagnósticos e tratamento. S. N. T. Ex-interno 6 l!;x-UliIljj· Médico do Hospital d. DR.H i.'NRIQUE;--P-I-·1--;"CO
SULPOSCOPIA _ HIS'r:lRO �

tente de Cirurgia do Prof. Oro Cllridade � .. i;) Meirelles, 22. DR. NEY PERRONE
SALPINGOGRAFIA - lIl:iTAr;O- Guimariel (Rio). DOEpNA'ÇRATSOS DE OSpEEl�RHAOÇ�A.S1ílS PAUAISO HORÁRIO: MUND l.LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt, 18 -

('.
-:: .

v MÉDICO D 13' 16 I
.. Radioterapia por ondu curta.- Fone 8801 ,ons. Rua Joao Pinto n. 16, I OJ)craçõcs _ Doenças de Se-

as as loras.
I F'1l'mado pela Faculdade Naci

Eletrocoa!;ulação - Raio. Ultra I Atende em hora marCada. das 16,00 �s 18,00 boras. I nhoras _ Clínica de Adultos. J
Tel.: Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Universidade Puericultura _ Pediatria

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteveli Junior, P.ela manha aten�e dlà-! Curso de Especialização no 2.276 - Florianópolis.
.

RIO �BBL��kIRO Puericultôr do Departamel
Consultório: Rua Trajano. n. 1. 'l80

- Fone: 2395 rla�ente no HOlipJtal de Hospital dos Servidorea do' lb- ! ""acionaI da Criança. Ex-Às�
1° andar -- Edifício do Montepio. ---o-�

. Call.dade. I tado. ;

DR. MARIO WEN'-
Aperfeiçoamente na "Caaa d.

DR YLMAR CORR'iílA R d·· I S d S- M' 1" tente do Pro!. Martagão Gestei
Horário: Daa 9 às 12 horas - L. .Il<.n e51. cncla: (Serviço do Pro!. Mariano da

all ,e .

ao Igue
. na Universidade do Brasil. I

Dr. MUSSI. CLIJ\ICA MÉDICA I Rua. General Bittenrourt n. Andrade) I DHAUSEN Prof. I' emando Paullno Médico do Instituto 'Fel'nanQ
Das 16 àa 18 hOTU - Dra. .cONSULTAS dai 10 _ U ho-

.

10� I'f . 2692
Consultas - Pela'manhíl no' CLfNICA MÉDICA. DE ADULT.OS I

(n I:erno pord S C_anos. do Serviço Figueira-Sel'vi.ços dos Profs zy
MUSSI '- r�s. I e e one. . . HospI'tal de Ca'.l·dade, I E CRIANÇAS

e .1l'Urgla p
.

" I. P f P d d M zal· .. el'netta e Mário Olinto.
Residência: Avenida '!'rom- Rua Tiradente 9 - Fone 8:415 '-n-RN-E-W··'I\O'i\.T A tarde daa IliBO ha em dillU- Consultório - Rua João Pin- E t

.

ro. e1fo • OU,;! t no Rio de Janeiro. Ev-médl'co I

powsky 84 �.. t .'. t 10 T 1 M 76!)
s aglO por ano na ma 4r. �

,.
_�_

.

'A
e no consultórIO á Rua Nunel o, - e. . . nidade _ Btlcola" tagiál'io do Serviço de Pedíatl

DR. JOSÉ TAVARES D VILA Mnch,�do 17 'J;squinil 1261 '1'ita., Con.su_lta�:. Das 4 la e hores. Prof. Otávio ROdrigues LiElII do Hospital do Ipase (pró:l. LI

DR. JÚLIO DOlN IRACEMA
D CldRURGIA GERAL deRnte�'d Tel: 2706

P n'loRres41d5enTcelal '2RSu12a Estev81 Já- Interno por ! �no do P::-�nto ITo.nes
Barboza) no Rio de I

MOLE'STIAS NERVOSAS B oenças e Senhoras - Procto- .e81 encla - rua ruidente ,. '. . . Socorro neno.

VIEIRA logia - Eletricidade Médica Coutw. 'lo 44.

I I OPERA"OES Pediatra do Hospital de Ct

MÉDICO I
MENTAIS. -:- CL�NICA GERAL Consultório: Rua Vitor Mei- CLINICA DR. ANTONIO BA'lISTA CLINICA DE'"ADULT � dade. Médico escolar do Cen!

ESPECIALISTA EM OLHOS,
Dr Serv�ço NaClonal d. DOlln- �eles n. 28 - Telefone: 11307. de .. JUNIOR DOENÇAS Dl') SENROR.\S Ide Saúde de Florianópolis. Pe�

OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA ças MentaIS.
, . . Consultas: Das 15 hora,' em OLHOS - OUVIDOS NÂ.RIZ CLlNICA ESPECIALIZAUA DE CONSULTAS: No Hospital dl1 . t:'a da Assistencia Médico -!

TRATVAMENTO 11 0jPliItAQOES neC�:!�t�l Ambulatul o da Hlile- diante. E GARGAN'l'A I CRIANÇAS Cal'idade, diariamente das 8 à& elal da A�·�ada. .

Infra- ermrthltOra-::-SNo.::' I1IUIllÇ&O -i PI�iCJ.uiatra, do HOlpital _

.

Re�i.dência: Fone, 8.422
• r

DO Consultas das 9"ás 11 hOTU. 10.. _

I Consultol'lO: Rua T.ldarenl
U,� C S t A Rua. B1umcnau n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA Hes e Cons Padre Miiluelinho No consultóno, 1 Rua Joao 9.

(Tratamento de .lulI.Ue um °C��l:ul a� n� DOENÇAS 110 APARELHO DI-. Chefe do Serviço de OTOR!- 'ln"
.

Pint6 m. 16 (1° andar)
•

Consultas, diáriamente
operaçio) " h

eo erapl I���li;hl!��� GESTIVO _ ULCERAS DO ES- I NO do Hospital de Floríanópolia
I W'

Diariamente das 10 àoJ III e daa

115
horas em diante,

•

An&,lo-retio08copla - Receita dt �i:q�.al�ri���;:;�!· Psicoterapia TO.'\1.\GO E DUODENO, ALER- I Possue a CLINICA OS APAR1il- ADVOGADOS 114 às '.16 horas.
.

Residência: R. Tt.e. Silvei
OenIol - Moderoo equtpamentü CONSULTAS: m�rça. e QUin� GIA-DERMATOLOGIA • CLI- ILHOS MAIS MODERNOS PARA

DR. JOS-r.. MEDEIROS
RESIDENCIA: - R·.. !l Duarte S/No Esq. Padre Roma.

de Oto-JUnolarin&,oloala (l'/íull!o tas das 16 lia 15 horat. Sllbadl'r .
NICA -GERAL TRATAMENTO das DOBNNOAS l!r Shutel, 129 - Florianópoli.. Tel. 2630

. .

no E.tldo) (manhã) ! DR JULIO PAUPI'.tZ da ESPECIAI--IDAD1i VIEIRA
HorárIO daa ti àa 1lI 1I0r.. til I Rua A't G 'b Id' I',

. Consultas - pela m.nU; no
_ ADVOGADO _

das 16 à. 1.8 hora-s. de Gene:�l a Bi��ln:ouit. IIqu na FILHO HOSPITAL.

Con.sultórl�: - Rua Vitor l,h1- RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, Ex interno da 20· enfermaria A TARDE - dllll I a. I _ �:��: C������. 1150 - ltajaI
reles 22 - F one �.676. 139 TeJ.2901 \

e Serviço de gastro-enterologia no CONSULTORIO I
.___ ._

Res. - Rua Sao JOlie 20 -

-
. da Santa Casa do Rio de Janeiro I

CONSULTORlO - Rua'

dOI) DR CLARNO--G--Fone 24111.
.

.
DR. ARMANDO VArAl- I (Prof. W. Berardinelli). .

ILHEOS nO 2 .

.

.

DR SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS I
Curso

.

de neurologia (Prof. .RESIDENCIA - Felipi Bch· GALLETTI
•

;;J Austregesllo). nlldt nO 113 Tel. 2865 _ ADVOGADO _

CIRURGIÁO-DEN.TISTA
DOB· Serviços de Clínica IulRatll! E.x interno do Hospital mahr-

J
-" '.

I'
Rua Vitor Meirele. 60.

Clinica - Cirurgia - Protese da A88i8�ência Municipal e ROI- nidade V. Amaral.· DR. ANTON�O MONIZ FONE: %.468
'

Dentária I pltal· de Cari_!lade I DOENÇAS IN'l'EKNAS DE ARAGÃO - FlorianópoJiI -

Raios X e Infra-Vervelh(l CL.íNICA MÉDICA DlJ mUAN· Coração. Estôma&,o, inteltino, _ _ .
.

Consultório e Residência: Rua ÇAS Ii AD_ULTOS f�gado e vias biliares. RiUI, ova-. CIRURGIA 'rREUMA'l'OLOGIA nH. AN'l'ONIO GOMES DE
Fernando Machado I. - Alerill - rIOs e útero.

'1
OrtopedIa ALMEID i\.

Telefone: 2225 Consultório: Rua Nun.. lia· Consultório' Vitor :Raiai.. �jonsult6I'io: João Pinto, 18. �

Consultas: das 8,00 á. 11,80 ,chado, 7 - ConsultaI! da. U .1 22. Das lõ às 17 diàriamente. ADVOGADO

e das 14,00 ás 18 horai 18 horas Das 16 às IS hOflll. Mellos a09 Sábadas Escritório e Residência:

ExClusivamente com hora mar- Re!!1'dência: Rua Marechal Gui- Residência·; Rua Bocaiuva 20. Res: BocaiuvlI líll'l. Av. llercilio Luz, 15

cada. ' Ih'Jrme, fi - Fâne: 1781 Fone: 3468. !<'one: - 2.714. TeleIone: 2346.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA O ESTADOSER 7ICO FIJORES'l'AL I
DELEGACIA }ILORESTAL

I
--o-

REGIONAL ADMINISTRAÇÃO
"ACõRDO" COM O ESTADO DE Reda�ão e Oficinas, .à �ua Con-

. se lheí ru Mafra, n, 160 lei. 3022
SAN'l'A CATARINA - Cx. Postal' 139.

A V I S O Diretor: RUBEN'-� A. RAMOS.

A Delegacia. Florestal Regional.
no sentido de coibir, ao máximo FOs

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

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Códig'o Florestal

(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o. Estado.

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

proceder queimada ou derrubada. de mato .sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade üo

restal competen te, conforme dispõe o Código Florestal cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades.
REFLOI�ESTAMEN'l'O

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Gerente: DOMINGOS lo'. Dlii
AQUINO

Repreaentantear
Representações A. S. L·,ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - fio

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 s

andar sala 512 - São Paulo.

Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos coain ha e instalações aanítartas, lugar. para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

com otíma praia.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

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

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

Jantar, cosinha e instalação saaitaria 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 Cl'$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

duas casas, sendo uma de materiol de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentos, ambos seryídas 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
Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5' distrito Naval medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em tren te a Caixa D'Agua.
Preço cada Cr$ 10.000.00.
4 lotes -n o centro da cidade. Otimo ponto para cons-

truir uma casa no centro da cidade - valor Cr$ .

330.000,00
<

uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pintada a oleo. preço Cr$ 9lí.OOO,00
negocio urgente

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 15011

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

ASSINATURAS
Nl Capital

Ano " for' 170,00
Eern eatre Cr$ tlU,OQ

No Interior
Ano ." ". .." .. Cr$ 200,00
Semestre Cr$1l0,OO
Anúncio mediante -ontrãto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de olvidas.
A direção não se responsabiliza

p e los conceitos emíttdos 'nol ar

tigos assinados.

Esta Repartição, pela rêcle de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, díspõe de mudas e se

mentes de espécies flurestais e de ornamentação, para 101'
necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a posstbíltdade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco lio

Bnasrl, com juros de 1% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obteu
ção de maiores sclarecímentos e requererem aatcrtzação
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devcm

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont na. 6
em Florianópolis.

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.
Endereço telegrá fíco : Agrísilva - Florianópolis, §.

INFORMAçõES
UTEIS

Viagem com segurança
e, rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(8DL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaí - Joinville �.Curitiba

Móveis Agência:
--

Kua Deodoro. esquina�da
Rua Tenente ,Silvairs

Por motivo de viagem vende-se por 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

camiseiro sapateiro.
.

.

• Telefonar 6:625 I
BANCO de CRf�ITO POPULAR

rI-.

� AGRíCOLA I I

.
.

. �0,�,16' ... ,

rLOI1lANOPOUS - 51'ó..t"ófór'lnê.
: ..

Lux 2.021

Magest.ic ..............•. 2.2761Metropol ,...... 8.147-
La POI·ta 3.321

Cacique "......... 1I.449. ICentral ,.......... 2.694
Estrela 8.371 I

Ideal .............•.....• 1.659 II'1 ESTREI'l'ODisque ................•. 06

.1&4 Af'm:l'ch,d Dwod.01e;,. 34J" 1.t1l1ruial
a;

CUIIlTI8A fLUeMU4 PBOS�aJl.flll

1.,
! r

MARIO DE I:ARMO Dr. Vida) Outra filho
CANTIÇAO. - r ESPECIALISTA .�M DOENÇAS DE CRIANÇAS

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIR
M É D I C O J PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO REC

CL:í'NICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA. TÊCNICA ESPECIALIZADA A

ADULTOS
PREMATUROS - TRA1'AMENTO DA INAPETll:NCIA INFAN

. (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESI!l N
Dcencas Internas TUR,NA .' �lI1 CRIANÇAS

_

E ADOLESCENTES - DISTúRBI(l

CORAÇAO _ FIGADO -
PSICOLoÇICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INFl!
CIA DE MANEIRA GERAL

RINS - INTE.STINOS CONSULTORIO - FELIPE SCHMIDT; 88.
Trat.amento moderno da CONSULTAS - DAS 2 AS I) HORAS. .

CONSU.LTAS C/ HORA MARCAI'A.: l'O!.rli'J sresSIFILIS REsrpENcrA - TENENTE SILVEIRA, IiI) (F'ONií 1166)
Consultório - Rua Victor . ATEl'-<DE CHAMADOS A DOMICILIO '.

Navio-Motor «Carl
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE J
Escalas intêrmediárias em Itajaí, Santos, São

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba
prejudicarão o horá,io de chegada no/RIO (Ida) I

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Raios X
liparelhagem moderna e completa par�_qualquer

radiológico.
Radiogranas e radíoscopí, s,
Pulmões e coração (torax) ,

.
Estomago - intestinos e figadu (eotecístograrta).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com in�l1f

ção das trompas para díagnóstteo da esterilida
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos .(liametros da bacia para 'orient

ção do parto (Râdfo-pelvímetrta),
Diàrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

--------------------------------------........------------_1

CASA

FARMACIA DE PLANTA0
2 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - RWl

Jipe Schmidt 43.'
.

3 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua
Schmidt 43.

8 Sexta-feira ( dia santo) ._ Farmacía Catarlnense
Rua Trajano.

9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna .- Rua Trajar
10 Domingo - Farmácia Noturna - RU8. Trajano.
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança -_ Rua Co

selheiro Mafra.
17 Domingo _: Farmácia Esperança - Rua Cunselha

Mafra.
21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson - Rua F

Iípe Schmidt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua Jo

Pinto.
24 Domingo � Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto.· Antônio _ Fell

Schmidt 43.
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias S

Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 4"
Trajano.

A presente tabela não poderá ser alteráda
via autorização d'êste):Qepartamento.

DR. ALVARO DE
CARVALHO'

Dr, .

Lauro Daura
Clillica Geral

Especialista em molés�ias de Senhoras e vias urin
ria.s.

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

Doenças do apal'elho Digestivo e do. sistema nervoS

Horál'i9! 10112 ás 12 e 2V2 ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Andar - Fonl

3246 -

•

Residencia: R. Lacei'da Coutinho,
no Espanha) - Fone: 3248.

---------------------------------------- ---------�--------.�
.__ .....,:__._-�_.- ......---""�,...-------------._.

13 - (Chácal

Lavando 'com ·Sabão

\?iraem ES]Jecialidade
da Cla. TB'ZIL INDOSTBIIL-Jolnvllle. (marca registrada)
�_ e o _omiza'!se�teJD. _º .. �. djo.Jtf3Jr()

. _",__
,
........ _ ...._. __ ,,__ • ._'_" _......

.:__:: .._: .• _ ...._.:.::, ....:.:.:::._:__ ._.,;'._;::...��...��.. :...�,_",:�..""" �.�• .,._.........'=--==�='"�..........""l
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NELSON DE ARAUJO LIMA

Q e misterioso piano anda chorando um pranto
u, 'I'

'

lt ?
'D' 'ons na noite azul que o plen

í

UUlO esma a,
e s .,

Que mãos fazem-no assim vibrar saudoso enquanto
Recordo teu amor, que é tudo o que me falta?

Liszt". "Rêve d'arnour". " A lua vai mais alta

Num céu que me fascina e enche-me o olhar de
encanto ...

E o piano, emocional, num frêmito se exalta

Rebelado, talvez, por tanto sofrer, tanto!

_. 2:....:_::..�_· -�
Depois, serenamente, a .solução ainda,
Põe lagrimas de sons n'alma da noite linda,
No instante em que, tranquila, a lua se debruça ...

4 .. ,!�.f4�1
A noite adormeceu, num êxtase, lá fora ...

A música expirou. ,. Calou-se o piano ..,. Agora
Dentro da noite azul minhaima é que soluça!

-0---

Ultima Moda

-

�'.

i(/
'�

Uma gola branca, cortada em "bateau" se harmoniza
com as margaridas do estampado dêste lindo modêlo pa
ra o verão.

--0-

& Irmãos, de São Luiz do
Maranhão, onde reside e é

CLÉLIA-MARIA SOUZA muito estimado pelas suas

Transcorre hoje o aniver- elevadas qualidades de co

sário natalício da prendada ração e de caracter.
menina Clélia-Maria Souza, O aniversariante é gehi
aplicada· aluna do Colégio tor da sta, Celina Silva,
Coração de Jesus. .

I funcionária da Gerência
A distinta aniversariante deste Jornal, a quem felici

é filha do distinío casaL Os- tamos e solitamos transmita
nildo Souza, mestre da sec-I a seus Genitor, pela pas
ção de Of-Sett da Imprensa ,;sgem do natalicio, os nos

Oficial e de sua exma, espo- ::lOS votos de felicidades.

ANIVERSÁRIOS

sa d, Zulma Simas Souza,
A distinta aniversadante

que por serto será. muito fe
licitada por suas inumeras

amiguinhas, o "Estado" se

associa.

-0-

CARLOS R. PINTO DA LUZ

Entre jubilos de seus ge
n itores, amigos. e -colégas,
vê transcorrer, hoje, a data
de seu aniversário natalício,
o nosso jovem conterrâneo
Carlos Rodolfo Pinto da
Luz, aplicado aluno do 2°
Ano do Curso Cientifico do
Ginásio "Dias Velho" e fi
lho do sr. Coronel Sylvio
RintQ da� LlPí e sua exma.

-0-

SR. JACINTO SILVA
Vê transcorrer, }\esta da

ta, entre o jubilo de seus

inúmeros amigos e familia
res, a data natalícia do sr.

Jacinto Henriques da Silva,
Gere) "(1'< 'Firma Martins

Plcríanépolls, Quinta-.feil'a, 14 (le Abril de 1955

Ao Povo de Florianópolis e

municípios vízlahes
As Emurezas de transporte to das peças essenciais a ma

zoletívo que �opeTam as ,i- nutenção e nmcíonamentc
nhas de ônibus entre Flo- I dos auto-ónibus, não podem
eíanópolís e Biguaçú, São as Empresas transportadoras
José Palhoca e Santo Amaro suportar, na base dos preço.

comunicam ao povo em ge- de 1953, o custo elo transpor
ral e aos seus clientes em te majorado por ação direta

particular que, premidas pe- do Govêmo Federal em Nas comemoraç.ões do terreiro[as constantes elevações de 1955.
.

.)

preço do material rodante, ··e...o-m-u...n...1c...a-r-ld....o--a..o-·_'p""o-V-Q-�0 ."

dsalártos de seus empregados, encaminhamento do novo amversano e seuueverno
custo de novos chassis e car- pedido de preços, lembram

(SNA) _ A OI�ção inau- derança espiritual do pre-
rossetie e renovação de pc-I que, em todos ,os Estados,,lá

O' 'a1 "o residente Eisenho-
I
sidente Eisenhower.

, , ' . '

t d ",UI li P .

I;as e ace��onos, encamlfülR,- foram os preços reaJus a OL� wer quando da passagem de As palavras e:o Presiden-
cam, ha Ja, al�um ter�1Po: fi

r
o mesmo aconte,cendo com a�

! seu terceiro ano como pre- te foram transmitidas pe1a
.louta �Olmssao Es�actual de �n�pr:sas tran�,portallOl:fls ,d� I sidente dos Estados Unidos,

I

ag,ência em tr�nta e. s��eAbasteClmento e Plecos, um vargo,,:s, confoune anunC10S "

t
'

't'd idlOmaS fora a hngua mgle
Jedido de reajustame�lto tI'JS nos jOl'n;üs. Por êste 1110:1- [OI dre ralns;�Vl 1 ad, PAar�.o. 'a

. ,<
-

- .
" ' ,., mun o pe a oz a mel'1- "-<.

preços, que amda Vlgoram 2!Ti va, apel�m os �rop.netan,o.s ca". I O texto da oração é o se-
'mas hnhas, das EmPle.sas, "balxo-aS;;l··

A.
A •

�

t 't' g'lll'nte' .

, ". A agenCia que ransml lU' .

Antes mesmo que a COAF nados, para o;; doutos mem·
'. ,; d .'d t disse

i "Deus todo-poderoso, nes-
pudesse homologar as tari· bros elo plenário da COAP e

a ,o:aç��. o pIe81 ,en_e Ite momento. uando estamos
tas solicitadas, o Govêmo para o seu digno Presidente, qll" fazia da OI a�ao uma

I d' t d tiq m us fu
Federal houve por bem de no sentido de que julo-uem lembrança aos oUVll1tes de

I
. wn e e,.' eu e

,

e -

.

, '

o '"
o 111' ldo da fé e d>l li- turos auxlhares nos te su-

elevar de Cr$ 3,16 para ,,', com a major brevldade pos- LO(IO.11 .

I'
'

$ l't
.

d l' 'I t "f li phcamos que completes a
Cr, 5,00 o 1 1'0 a gaso 1na, Slve, as novas a11 as so.-

d d'
- .

além de majorar em mais de citadas afim de evitar que Precealt·o do O!!l18 'I
nossa e lCa?aO em servIr

E 't ;'>0 povo aql1l presente e a
60·% o custo dos óleos com, ,as mpresas por esgo a- . �

bustíveis e lubrificantes mento econô;nico e financei-
.

I'
seus companhelro� em toda

Essa majoração, muitíssi- 1'0, se vejam na
.

inevitável AFAGOS EXAGERADOS parte do nosso pals",
, "Concede-nos, suplicamos-mo superior a qualquer pre- contingência de paralizar as

visão ou cálculo, veio otri- suas atividades, o que aCOl1- As opiniões dos avós, co- te, o poder para discernir

gar as citadas Empresas a teverá a partir de 20 de abril madres e vizinhas contribu- entre o bem e o mal, e per�
encaminhar à COAP novo próximo, data em que estão em sempre para que se fa- mite que nossas palavras e

pedida de reajustamento .de esgotados os estoques de ga- çam afagos exagerados ás ações sejam dirigidas por

PJeços, o qual deve ser ju�- solina e lubrificantes dis- crianças. Pensam, com isso, êste poder, e pelas leis dês

gado com a maior brevidade poníveis, e que foraln adqui- "orná-las amáveis e bem te país. Especialmente te

possível, para evitar que as ridos aos preços anteriores a humoradas. Puro e fatal êr-I suplicamos que tenhamos

Empresas se vefam na con. 10 de abril corrente. co, pois ao contrário, a wmpaixão do povo, qualquer
tingência de interl'0mper as crianca se tornará imperti- I que seja a sua condição".
suas' atividades por dificul- Florianópolis, 9 de abril de l1.ente" quando lhe faltarem I' Concede-nos mútua coope-
dades financeiras invencÍ- 1955, tais earinhos. l'ação e permite que êste se-

veis. Emp, Auto 'Viação Vidal E(luque seu filho sem· ja o alvo de todos nós, ape-
Realmente, tendo quasi Transportes Coletivos Bi- os afagos exagerados, I sal' das. diferenças políticas,

jobrado o preço da gasolina; guaçú Ltda. porque assim contribuirá' para que todos possamos
tendo quasi dobrado o salá- Viação Vidal Limitada para a bôa formação de: trnbalhar para o bem de
rio mínimo; tendo-se eleva- Empresa A ,G, NI s�a personalidade. - I nosso querido país e para a

do em mais de 400% o cus- Empresa Barreiros, SNES. Tua GlórÍa. Amen!

esposa d. Yllah Correa Pin
.o da Luz.

O distinto aniversariante,
em sendo descendente de
tradicionais famílias cata
rinenses, é muito relaciona
do nesta Capital, onde goza
de merecido conceito, sendo
.nuito estimado por um

Jrande número de amigos e

cclégas que, nesta oportu
nidade, levarão os seus

mais calorosos cumprimen
tos pelo transcurso da efe
méride.

O ES'l'ADO cumprimenta
10 jovem aniversariante,
formulando as melhores fe

licitações, extensivas aos

dignos genitores.
FAZEM ANOS, HOJE:
- Sí'R. Afonsina Reis Mal

ourg, esposa do dr. Fellx
.Vlaiburg, residentes em Ita

,aí;
- sra, Cléa Cardoso Fi

romeno, viúva do saudoso
.onterrâneo dr. Orlando Fi
'orneno :
- dr. Miguél Boahaid,

-tinico residente em Tuba-
rão;
- sra, Mamede L. Marga

.Iria, viúva do saudoso C0l1-

.errâneo Trajano Marga
ida;
:- sra, Josefina Borgono

.o, esposa do sr. José .Bor
ronovo;

sr, Heráclito Mendon-

;a;
sra. Irene Livrarnen-

to;
- sr. Narbal Silva;
- Sta. Amélia. Franken-

'ierg ;
- sra. Vida Cabral Vare

jão;
- sra. Laura Elisa da

Fonaeca
- sr. Alexandre Lirrhares
- sr. José d'Aquino
- sr, Wilson Coelho Pin-

:0

- sr. Aluisio Machado,
-omerciário e pessôa muito
-elacionada em os nossos

.neios desportivos;
- sta. Ana Maria Flores,

rilha do sr. Alcidomiro F'lo-
-es ;
- Cap, Benedito Braz da

Luz, do Exército Nacional;
- sr, Aluisio .Blasí
- dr. Júlio Archimedes

Colli de Souza
-0-

Experimente hoje:
TANGERINAS ACARAME

LADAS
Será uma formidável sur

prêza para seus filhinhos,
estas tangerinas. Porque
Ião experimenta, sendo tão
i'áceis de preparar?

INGREDIENTES:
12 Tangerinas ou menos

de acôrdo com a quantidade
llue queira fazer.
12 col�eres de sôpa de

açucar
Um pouquir,i10 de Bauni

lha
MANEIRA DE FAZER:
1. Tire as cascas. das

tangerinas que devem ser

de tamanho pequeno e bem
docinhas. Limpe-as bem da

quelas fibrinhas brancas.
2. Com o açucar 'a bau

nilha e um pouquinho de

Agua, prepare uma calda

que deve permanecer ao fô

g-o até ficar no ponto de ca

l'amelo.
3, Passe as tangerinas,

uma por uma, na. calda ao

pon to convenien te, colocan
do-as com cuidado numa pe
dra mármore previamente
azeitada e deixe que se es

friem. (APLA).

REAL AEROVIAS. Se-

g'undas, Quartas e Sabados,
de Florianópolis, para Por
to Alegre, as 16 :00 horas.
Te1efOlle para 2358 e faça
sua reserva.

PRECISA-SE
Auxiliar de escr·itós

rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR"

OS ESTADOS AMERICANOS E- A PAZ

"Conseguiu, praticamente"
o seu objetivo

WASHINGTON, 12 (D, P,) elos à conferencia de
_ A Organização dos Esta- disse D'Avíla - "Foram no
dos Americanos, OEA, "con- mens de grande visão, não
seguiu praticamente" o sei! só do continente, mas do

objetivo de manter a paz no mundo, Pensaram na trníão
Hemisferio --' declarou aqui como numa organização que
o secretário geral do referido pudesse manter a_ paz mun

organismo Carlos d'Avlla, do dial". Acrescentou que o

Chile, D'Avila falou numa continente americano é a

solenidade da Semana pana- unica zona do mundo "onde
mericana, realizada no edi- as guerras vão desaparecen
ficio da União panameric?-· do enquanto aumentam de
na,'A cerimonía consistiu na intensidade noutras partes".
exposição ele uma taça que , A _

foi oferecida ao secretário de
�.

Estado dos Estados Unidos, I CASA MISCJ:LANIA ��l'd
em 1890. James Blaíne, ao i bp\dora do. lUdlUl R.C• .A.
terminar. a primeira conte- I Vitor. V.lv1l1u • DiJc...
rencía panamerícana, A con-jferencia teve como resultado CONGRESSO EUCARIS
a criação da umao panarne- i TICO. A Real já está acei
rícana à qual sucedeu em "I tando reservas de passagens
1.948 a tual Organização dos para os que desejam tomar
Estados Americanos, I parte no Congresso Eucarls-
A taça foi emprestada pe - tico. Não deixe para ultima

la bisneta de Blaíne, sra. hora, faça desde já sua re

Giibert Harríson. Os delega-
.

serva.

____� .. -�. ,x;;-�----------'

ClUS. R. 6 DE JANEIRO
e

GREMIO CRUZEIRO DO SUL

em conjunto, farão realizar .sábado.
dia 16, grande soirée com início

às 22 horas.
Orquestra do maestro Hercílio

Reserva de mesas. com o Sr', Lidio

3

1890

PROVAS D'E SELEÇÁO PARA O INGRE5a
50 NO INSTITUTO "RIO BRANCO"

. .Preparação para a carreí- pós luta ingente, junto ao

ra diplomática - Sandra Legislativo e ao Judiciário,
Cordeiro, a pioneira da e- assim buscando o apoio da
mancípação feminina tam- imprensa escrita e falada,
ném na diplomacia - Cinco conseguiu o seu "desldera
moças inscritas nas provas tum", ingressando nd Instí
atuais - Outra que será ,di- tuto Rio Branco (onde, até
plomada em outubro prOXI- tos vedavan o ingresso femi
mo. nino). Após a conclusão de

I
seu curso, está realizando

RIO (AGÊNCIA NACIO- um estágio de aperfeiçoa
NAL) - O Instituto Rio mento no Ministério das Re
Branco está realizando um lações Exteriores. Outra J 0-
concurso de provas para se- vem, Regina Vitória Castelo
.eção de jovens que preteri- Branco, concluirá o curso
dem ingressar na carreira em outubro próximo.
diplomática. Criado em 1945, '

o LR.B. prepara uma nova

geração de especialistas i

em assuntos estrangeiros. O No concurso de provas
programa é vasto, sendo que ora se realiza, para o

exigido, além de inumeras, preenchimento de vagas do
matérias, o perfeito conhe- próximo ano letivo, estão
cimento, além do idioma pá- inscritas mais cinco mocas.

.río, do francês e inglês. I
•

Emancipação diplomática da I IMPUREZAS 00 SANG�E '{

mulher I UIXI8 Df I06lltlHA
,

Graças á tenacida�e da,
AUX. TRAT. SiFlLiS

Jovem Sandra Cordeiro de! L,;;;=;._ -J

Melo, já é permitido o in-I':l'resso da mulher brasileira -�._
-� .•-

(1"':' diplomacãa. A jovem,. a-iDOCES
Arertam-se encomendas de

rocínnos em gr-ande varie

dade; Tortas e Bolo de Nol

va, Salgadinhos para Batiza
dos _ Aniversários e Casa

.nentos,
Rua :';21. Melo e Alvín 17�

Tel. 3,�16

Novas moças ínscrítas

�--......_._-------

Barril voador
Dois aviadores mílítares

suecos, o capitão Rans Neij
e o sub-oficial Birger Eriks
.on, tr-ípulando um "Barril

Voador", aparelho a jato de

construção sueca, bateram o

recorde mundial dos mil qui
:ômetros em circuito fecha

�10, voando a 901 quilômetros
horários, O recor Ie anterior
sstava em po ler do inglês,
Jim G'oksey, que o estabele
cera em 1950, a bordo de um

avião a, jato "Q-Ioster Me-

.€01''' _ _

----,�_...-

�A ORACÃO DE EISENHOWER
j •

AVENTURAS DO .ZE-MUTRETA ••••

I-! A PRIMf'f/2/4 'vez QUE
AÇA .'
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o ESTADO

-0- I
O leito; encontrará, nesta co- I

lu n a,
í

nfo rmaçõea que nec ilHa,'
diàriamente e de imediato: I' PROCURA-SE' COM URGÊNCIA, C-AS A PARA
,TORNAIS Telefone ',"

- -
.

. _'1

O Estado ..... ,.......... 3,022 ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE·
A Gazeta ............•..• 2.656 SIDENCIAL,

IDAiav'rioddad
Tarde.......... 32,50i90 I Tratar no Lux Hotel - Apt? 503

.
er a e '�:'."

••••... ' � ,_. _ t
Imprensa Oficial ..•••••• IUi88

C.'I
HOSPITAIS

____________�.. � � � � Caridade:
(Provedor) 2.814

I (Pcrtar ia)
2.036

i Nerêu Ramos ;... 11.881

I
Militar 11.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) ,......... 1.1113

Maternidade Doutor Car-

I c��MX';;b�a uii:········ 1.12i

GENTES

I'
Corpo de Bombeiros .... 8.311
Serviço Luz (Reclama-
ções) 2.404

Polícia . (Sala Comissário :::,038
.

Polícia (Gab. Delegado).. 2.69'
;COMPANHIAS DE

I TRANSPORTES
( AEREO

I gu�ei��' 'd�' 's�i ':::::::: ::i��
_-------------- '_ i Panai r 8.658
------.-.-��--------�-,--- ' 2 ·26IVarig .0

I
Lóide Aéreo 2.402
Real 2.858
Scandinavas ......•.. 2.500

I'
I DA' jij�O- d,?",DiI\ITO DO'DUlAt1r1:

.-

��;�:� 2.021
D 11� v li ii\. 1:U r r 1\ Magestic 2.2761.

AGOI·(tOl A &ii Metropol 8.147"

.

I �"I\ IJ" � . I!I I La Porta 3.321 O serviço noturno será efetuado pelas farmácias sto .

..

I

"

.

' ,n., n, �Y'1'.OU1Mri. ' l'6
'

'.','
Cacique. :1.4491 Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 43

'

.

"

. .

I'\NI."", v --

ã-_ '-:
Central 2.694

Trajano .

.... M"''''',.;aO,N.'..m.'I.••nd.,
'

'.
'

.

fl"O!1lANOPOI..IS-Srê..eó.íMlno,·
.'. ��t;lel� .. ::::::::::::::::: ::��� I A presente tabela não poderá ser alterada

CUIlÍTIU f!iUCJ<Aui PIiOSltilll48 P�NA
j --=. - '2""" "''''''';'''�'''''''T===_ IESTREITO' 08 via autorização d!êste:)DepartaI1lento.

___--" ;__,_------_-�-,..---------��-
1 Dis9ue .....•. � ..•.. " ., 6

,

-_.�: .•_�---�. • f'
---_""'"'c _

., \ J ... ,
" ;r <t

-,INDICA0 R PROFISSIONAL\ DR.·R�O�fa�:ASTms' I
MÁRIO DE I:ARMO Dr. Vidà') Outra Filho

h
. I, "

MEDICO CANTIÇAO. - I ESPECIALISTA �M DOENÇAS DE CRIANÇAS
,

DRA. WLADYSLAVA 1 DR.,!. LOBATO

I
DR. WALMOR ZOMER I��:cr:c�l�: A��isHo�1l1!al ...

São
�.

I CURSOS DE ESPEciALIZAÇÃO NO RIO Dlll JANEIRO
I ' L '0 'G·

.. Casa do Rio de Jan:Jf02nta M F_ D I C O j .PEDIATRIA NEO-N.ATAL - DIS1'ÚRBIOS DO RECEM-
W. MUSSI I FI fi

".
AHeIA.

I
GLINICA MÉDICA

I CLJ"NICA DE CRIANÇAS NA.SCI�O - ASSISTÊNCIA, TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

• •
Doenças do apare!ho resptratôr!o �Iplomado / p�la Faculdade Na- CARDIOLOGIA A ULTOS

PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET�NCIA INFANTIL

ANTÓNIO DIB 'i TUBERCULOSr� . cronat de Medícína da Unlvçr- ContultÓl'io" R V't
.,D (F'ALTA DE .APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESB NO

, DR. .

I'RADIOGRAFIA.
E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles 22 Te" 2"70: 1 or Mei- Doenças Internas TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIS1'ÚRBIOS

MUSSI �OS .PULMOES
. Ex-Interno p�r contlurso da Ma- HO�'ál'ios: 'Se � d Qu..rtas e CORAÇÃO _ FIGADO _ PSIC<?L6GICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN·

_ MÉDICOS _ Clrurg'la do Torax termdade-Escola. Sexta feiras:
g nas, ClA DE MANEIRA GERAL

CIRURGIA-CLiNICA I Formado pe!a. Facnldade Nado- (Se:rviço do. Prof.. Octavlo Ko- Das 16 às 18 hor
RINS - INTESTINOS CONSULT6RIO - FEL1P-E SCHMIDT;. 88.

'GERAL-PARTOS ,nai de M,edlcma, Tlaiolojilita e
.

drlgues LIma) 'Residência' I' F'l' Tratamento morlerno da CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS _.

Serviço completo e especiaJi- l'isiocirnrgiã.o do Hospl�!ll Ne- Ef"ldterno �o Servit:o de� C,irn!',. ,midt, 23 _' '20 .uad· e Ipe Seh- CO�SU:LTAS Cf HORA MARCAI>à: F'ON}1j 1165

zado das DOENÇAS DE S:ENHO- I reu litamoB � a o HospItal I. &. P. E. r. C. Tel' 3 002
an ar, aIlt. 1 _ SIFILIS RESIDENClA -- TENENTE SILVEIRA UO (lt'ONli 1165)

RAS, com modernol métodoi de Curso, de especl!,Uzaçii.a pela M�o. Rio de Janeiro . .

. ConsuItóri� .....:. Rua Victor ,ATEl'<DE CHAMADOS A DOMICILIO' ,

ôiagnósticos e tratamento. S. N. r. Ex-Interno e EX-lI.Iilj· . edlco do, Hospital d. DR-:-H-""'NI:>IQUE--I-,oI-ÜCO
SULPOSCOPIA _ HISTIIRO _. tente de (;Irurgla cio Prof. (/:0 Gllrldade c,.� ... "", Meirelles, 22. DR. NEY PERRONE
SALPINGOGRAFIA _ M.iTAtO- Guimarãel (Rio). DOENÇAS DE SENHORAS PAUAISO HORARIO: MUND

LISMO BASAL Cons: Felipe Schmidt. 18 -

, P�RTOS --:: OP�RAÇÕliS MÉDICO Das 13 às 16 boras •

. ,Radioterapia por ondu eurta.- Fone 8801 Cons. Rua Joao PInto n. 16, I Operações _ Doenças de Se-. I Fc1fmado pel�. Faculda�e Naci'

Eletrocoagulação _ Raio. Ultra I Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 horas. I nhoras _ Clínica de Adultoll ,T,el.. Cons. - 3.415 - Res. naol de MedICIna UnIversIdade Puericultura - Pediatria
Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, P.ela manha aten�e dIlo-I Curso de Especialização' no

- 2.276 - Florianópolis.
'

RIO �EB;.i��kIRO Puericultõr do Departamento
Consultório: Rua Trajano. n. 1, 'l80

- Fone: 2395 I'lall!ente no HOipltal de
I Hospital do! Servidorea do" lh- !.

'
.. "'acionaI da Criança. Ev,-A'ssl's-

10 d Ed'f!' d M
. Candade t d Apcr/eiçoamente na "Casa dG "

an ar -- I CIO o ontepíO. '----.-v •••• a o.

\. DR MARIO WEN� S
. tente do Pro!. Martagão Gesteira

Horário: Das 9 às 12 horas _ DR. Y.LMAI-t CORREA �esl.dcGcla: I
(Serviço do Pro!. Mariano di

.

DHAUSEN P t"�,e São dMig�el';. na Universidade do Brasil. Ex·
Dr. MUSSI. CLiI\fCA MÉDICA ! .ua. enera BittencGurt n. Andrade) . (

1'0. ernan o - au.I,TlO, Médico do Instituto 'Fernaudes
Das 16 àa 18 hOTai - Dra. .cONSULTAS. dai 10 -'- 13 ho- 10� 1 f . 2692

Consultas - Pela manh! DO' CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS Interno pord 8 C�InOS, do SerV1ço Figueira-Servi,ços dos Prols Ce-
MUSSI \,_ raso I e e one. . . l:1ospital de Caridade I E CRIANÇAS . P 'f

e ,lrUrgla
ZaJ'. Pel'netta e Mário Olinto. -

Residência: Avenida 'l'forn- Rua Til'adente 9 _ Fone U11í DR NEWTON
A tarde das 1630 hi em dÍlIll' Consultório - ltua João Pin- E lag'

ro . Pe�ro d. Mou,�:.: t no Rio de Jaueiro. Ex-médico n·
powsky, 84. te no consultó_;iO .' BUli Nune. to, 10 - Te!. M. 769. "s

lO nRl:rde __ �m�sc�fa" a Clr-
tagiário do Serviço de Pediatria

�___
DR. JOSÉ TAVARES b'AVILA Machado 17 �SQUtnll Ih 'l'ira-I Con.su.lta� ..

Das 4 à. � hor.9.

.Prof. Otávio RDdrigues Lima do Hospital do Ipase (prof. Lail

DR JÚLIO DOíN IRACEMA CIR1JRGIA GERAL dentes. Te1. 2706
.

Resldencla. Rua Este�lII J tí- Interno por 2 �no do P:'0nto

I
TO!I'es Barboza) no Rio de Ja-

• Doenças de Senllora8 _ Procto. ReBldencla - rua l'reaid,mte mor, 45. Tel. 2.812. . Socorro nelro.

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS B logia _ Eletricidade Médica Coutir..'Io 44.

1-------- I OPERA"OES Pediatra do Hospital de Cari-

MÉDICO MEN'rAIS. - CL�NICA GERAL Consultól'io: Rua Vitor Mei- CLINICA DR. ANTONIO BA'IISTA CLINICA DE"ADULT � dade. Médico escolar do Centro

ESPECIALISTA EM OLHOS I Dr Serv�ço Naclonal d. Doen- �eles n. 28 _ Telefone: 8307.
,

de .. ,JUNIOR DOENÇAS DF) SENE:OR_�S I de_Saúde de Florianópolis. Pedia·

��X��É:t�Ii.OGpA,.�1Aç�� çach�t:1�18Ámbulat�1 o d. Hiiie-
COllsultas: Das 16 horu' em OLHOS - �UVlpO�, NARIZ

ICLINICA
ESPECIALIZAUA DE C?NSULT�S:, No Hospital �tI ,�l'a da Assistencia Médico - Soo

I f' V 'h N ., "U"" ne Mental diante:. .

El GARGANIA CRIANÇAS CarIdade, d18rJamente das 8 as elal da A:�ada.
n ra- erm�t o -:- e IR uç.o -

i Psiquiatra do lio.pita! _

Resldencla: Fone, 8.422
• ,DO Consultas das IL.,ás 1.1 horas, 10.

. _

I Consultol'lo: Rua 'fidarente'

Itra-80:o<> Colônia Sant'Ana
Rua: B1umenau n. 71.

..

DR GUERREIRO DA FONSECA Hes e Cons Padre Mi'uelinho No consultórlo, à Rua João ,9. ....

(Tratamento de .lu811lte' .em Convulaoterapia pelo 1l1lltro. DOENÇAS 110 APARELHO DI-. Cbefe do Serviço de OTORl-· 1n'
• - it' '

Pinto nr. 16 (1° andar) Consultas, diáriamente dI\.!
operaçio) __ h d' 1 I r GESTlVO - ULCERAS DO ES- tiNo do Hospital de Florianópolis II

_.

\Diariamente
das 10 às 111 e daa

115
horas' em diante.' �)

OAcnli"lloo••r�nMosocdoePriano-eqRllel�aelmtaendt� �i�.qMa"l�r���e;:��: ;��o\�rae;,í�� TO'\1.\GO E DUODENO, ALER- Possue a CLINICA 011 APARlil- ADVOGADOS 14 às .16 horas. .
Residência: R. Tte. Silveira

• • CON ULTAS ,"' 1'\ GIA-DERMATOLOGIA li CLI. ILHOS MAIS MODERNOS PARA . RESIDENCIA: - R·.. !I Duarte S/N, Esq. Padre Roma.

de ()to-litlnolarinrolo&,la �.lêG da� 15 àa :16 e;;::. e ...UIn- NICA "GERAL TRATAMENTO das DOJiNNOAS DR. JOSÉ: MEDEIROS Shutel, 129 - Florianópolil. Tel. 2530

DO Eltado) �:anhã) . Sllbadlf! DR. JULIO PAUPI'.tZ da ESPECIAf.IDAD1i. VIEIRA
Horário da. � ã. 12 )loral .1 Rua Anita Garibaldi "quina I

.

FILHO
.

Consultas - pela manll' no
- ADVOGADO

dali 16 b 1.8.horal. .. de General Bittencou;t. . .

HOSPITAL;
. Caixa Postal 160 - Uajal

ConsultórIO. - Rua Vitor Iil.ii-I RESIDENCIA' Rua Bocaiúva Ex Interno da 20· enfermarIa A TARDE - das li ai I -

j8anta Catar'na
.

reles 22 - l'one 2671).

1139 TeJ.2901
• ,

le Serviço de gastro-enterologia no CONSULTORIO . �__._,
I.

.
'

Res. - Rua São Jorj''' 20 -

- 1 da Santa Casa do Rio de Janeiro I
CONSULTOmO - Rua' dOI

I DR CL RNO G
Fone 24l!1.

--I
DR. ARMANDO VAJ.:J:,- I (Prof. W. Berardinellp.. ILHEOS nO2. . A .

DR SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS I
Curso

.

de neurololpa (Prd. .RESIDENCIA _. Felipe Seh· GALLETTI
• .... Austregesllo). nlldt nO 113 Tel. 2366 - ADVOGADO -

C. IRURGlÃO·DENTISTA
Doa Serviços de Cli.nica Infantil 1 E.x interno do IIOSPita.l matar- J I

Rua Vitor Meirelel 60.
Clinica - Cirurgia - Protese da A8IIistência Municipal 8 Hoa· nidade V. Amal'al. DR.. ANTON!O lVI:ON'IZ F'ONE: !.468

'

Dentál:ia .
I ,

pital,de Cari�ade, . I DO�NÇAS _ IN'l'E�NAS. DE ARAGÃO - Florianópoli. -
RaIOs X e Infra-Vervelh!) CL.NICA MÉDICA DIlI CRJ.A.N'·

t GOI·açao. Estomaeo, mtutino,
Consultório e Residência: Ru. ÇAB Ii ADULTOS fígado e vias biliareli. Ri na, OVIi- CIRURGIA TREUMA'l'OLOGrA DR. AN'rONIO GOMES DE

Fernando Machado I. - Aleriia - rios e útero.
. Ortopedia LMEID

Telefone: 2225 Consultório: Rua Nun.. .iila- Consultório' Vitor Itelul.. �jonsultól'io; João Pinto, 18. A .. A

Consultas: das 8,00 á. 11,aO ,chado, '1 - Consu�tas da. li .1 22. DRs 15 às 17 diàriamenltl. ADVOGADO

e das 14,00 ás_.18 horas 18 horas Das 16 às 18 horu. Metl.os aos Sábados Escritório e Residência:

Exélusivamente com hora rnar� Relridência: Rua Marechal Gui- Residênc.ia·; Rua Bocaiuva 20. Res: Bocaiuva 136. Av. Hercilio Luz, 15

cada. ' )h4}rme, fi - Fõne: j'181 Fone: 3458. l?one: - 2.714. Telefone: aMo.

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

MIJ'>jiSTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FI,ORES'l'AL
DELEGACIA },'LORESTAL

H.EGIONAL
"ACORDO" COM O.ES'l'ADO

SANTA CATARINA
AVISO

DE

--o
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinu, à rua Con
. se lheí ro Mafra, n. 160 'I'el. 3022
- ex. Postal' 1311.
Direto!': RUBEN"� A. RAMOS.

Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitartas, lugar para

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

.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

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

com otima praia.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

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

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

Jantar, cosinha e instalação saaitaría completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

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

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

acarretam tais prâtícas, torna público e chama a atenção
de todos os proprtetártos de terras e lavradores em geral,
para a extgência do cumpuímento do Código Florestal

(Decr. 23,793 de 23-1-1934) em todo o, Estado,

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terras ou Iavrader poderá
proceder queimada ou derrubada de mato .sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal cornpeten te, conforme dispõe Q Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os in fratures

sujei tos a penalidades.
, REFLORESTAMENTO

/

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flurestais e de orns..mentação, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco rio

Brasil, com juros de 1% e prazo de 15 anos.

Os. interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem a ..itorísação
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
em Florianópolis.

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

Agl'isilva - Flortanépelís, S.

Gerente: DOMINGOS 1". D1ii
AQUINO

Repreaentautee s

Representações A. S. L'�ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 _ 5°

andar.
Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 ÕÜ

andar sala 512 - São Paulo.

AS;lINATURAS
Nl Capitlill

Ano , 170,00
Semestre ,. Cr$ PO,OO

No Interior
Ano . Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$1l0,OO
Anúocio mediante -ontráto,
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de olvidos.
A direção não se responsabiliza

p e los conceitos emitld.QIl nOI ar

tigos assinados.

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

na cada lote Cl'$ 45.000,00
_ Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00
duas casas, sendo uma de materíel 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 vi�itada a qualquer hora
Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5' distrito Naval medindo 13 x 14

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

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua.
Preço cada Cr$ 10.000,00.
4 lotes no centro da .cidade. Otimo ponto para cons-

truir uma casa no �entro da cidade - valor Cr$ .

330.000,00
uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construída, toda pintada a oleo, preço Cr$ 9l.í.000,OO
negocio urgente'

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

INFORMAÇOES
UTEIS

Viagem com segurança
e, rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO {(SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itajal - Joinville - Curitiba

Móveis Agência:
..-

Kua Deodoro e8quina�d&
Rua Tenente ,Silveira

Por motivo de viagem vende-se por 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

camiseiro sapateiro.
.

,

.

,',. Telefonar 6:625

Navio-Motor «Carl HoepckeJ
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGU�ÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANElR
Escalas intêrmediárias em Itajaí, Santos, São S

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro,úlu.;
mos apenas para movimento de passag.iros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba n4(i
p1·ej1.Ldicarão o horá"io de chegarIa M/RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Raios X
�pal'elbagem moderna e completa para qualquer

radiológico.
Radiogrl\tta� e radíoscoptas.
Pulmões e coração (torax).

.

Estomago - intestinos e figatl:n (eotecístograna),
ltins e bexiga (Pleloguafia),
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insatla,

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exai.iÍs dos ,(liameLros da bacia para orienta.

ção do parto (Bâdío-pelvímetrta),
níanamente na Materrndade Dr. Carlos Corrêa.

'e A S A

2 Sábado (tarde) _ Farmácia sto. Antônio _ Rua Fe-

lipe Schmidt 43.'
.

3 Domingo _ Farmácía sto. Antônio - Rua F'eltoe
Schmidt 43.

8 Sexta-feira ( dia santo) '_ Farmácia Catarlnense -

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) _ Farmácía Noturna .- Rua Trajano;
10 Domingo _ Farmácia Noturna _ Ru8. Trajano.
16 _ Sábado (tarde) - Farmácia Esperança -- Rua Con

selheiro Mafra.
17 Domingo"""": Farmácia Esperança _ Rua Conselheiro

Mafra.
21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson _ Rua Fe

lipe Schmidt.
23 Sábado (tarde) _ Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
24 Domingo _- Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Felipe

Schmidt 43.

,

.,

.

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Dr, Lauro Daura
C1illica Geral

Especialista em molés�ias de Senhoràs e vias uriná-
rias.

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

Doenças do aparelho Digestivo e do. sistema nervo'so.
:tIorári9! 10Y2 ás 12 e 2% ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 -- l°, Andar � Fone:

3246 --

,

Residencia:, R. Lacei'da COlltinho,
no Espanha) - Fone: 3248.

13 -- (Chácara

Lavando
I

com :,Sabão

'V'iraem . E:s1Jecialidade
da 'ela. 'fITZIL INDOSTRI1L-Jolnvllle. (marca registrada)

e:connmi�a�self.empo .�. d"nbeiro

I
I
I

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
_,V=.� .......

_.

TORNE�'O TRI NGULÃR de FUTEBOL:

Aos seus diretores os cum_

Gran�iosos Interesta�uais �e -Basquete Sá�ado e Domín�o :�::�:eJ�:��;
Prellará nesta 'Capitat enfrentando Ca-rqyana e Clube Doze o quinteto do ícaro, de Curitiba Espetáculos com GREMIO

b
POHTO ALEGRE, 13 (v.

.

. os portões a eríos A.) _ Foi noticiado, ontem

1 1 -1ue o centro-avante Juarez'
�r�ndes espetáculos cesto- taduais de bo a ao cesto de

I
do C,aravana do Ar, campeão

I
paranaense que ostenta a ket-ball da terra das arau- "Santa Catarina", da Fed::'· trazido pelo Grêmio de San�

bolistícos estao marcados pa-j1955. da cidade. corôa de campeão de Curíti- canas. ração Atlética Catariner.se havia, " ta Catarina, jogado
.ra sá?adb. e domingo rn.-(,:-;i.; , se.rão protagonist.as, na,s,a.- N,o d.ia seguinte caberá ao ba e conta com a presença Ambos os espetáculos se- ficar superlotado.

.
.

I
domingo, em Curitiba, no

mos, ,a no,:te, quan.do v,erel:--1.�
..
S I' ba;,t,l,na, os c.redenCladO,s, Í! ..

i q�ll1te:o do C. l.ube Doze e,n- em suas

..
fileir.as, dos astr,os r.ão efetuados com os portõe,S

.
_ . ,

.
_

,.
.

combinado Atlético-Ferroviá_
os pnmeiros choques m',teles, ves do rcaro, de Ourítíba e rrentar o pederoso quacrq mais . categorízados do bas- j abertos, devendo o EstadlO.- Aguardemos! do, contra o Fluminense, do

Rio, Isto provocou comentá:'
rios ele que teriam fracas
sados as negociações do refe.
rido jogador com o clube das
três côres, Entretanto, pode
mos informal' que não foi o

"colored" Juarez pretendido
pelo Grémio, o player que jo
gou em Curitiba contra o clu
be carioca, Trata-se de um

jogador de igual nome e da
mesma posição, Aquele n3.3
saiu de Santa Catarina, Gude
está tratando de solucionar(Continuação)

lme
era diferente: camisa

A PRIMEIRA SEDE
.

branca e c-inza claro, meta-
A,o fundo havia uma ca- de de cada côr, com gola,

sinha caiada de branco, de tendo o escudo ao lado es

um UlUCO pavimento, ónde querdo do peito, também
morava o vigia do terreno. branco e cinzento, metade
Em 1..,90'5 foi construída a

I
de cada côr, e mancgrama

nova sede, com algum con- em vermelho. Calção bran-

TREINA O AVAlfôrto, pois que a primitiva, co, meias pretas e casquete ,

não oferecia as condições cinzento e branco, com o es

que o crescimento do clube cudo do "clube em miniatura,
estava exigindo. MUDANÇA DE CôRES

ARQUIBANCADAS A alteracão das -cõres -do
Nesse mesmo' ano o F1u- FI uminen�� foi motivada

minense F. C., o que era pela dificuldade de ser ob
empreendimento arrojado na tida a CÔl' cinzenta no mer

época, construiu por sua cada. Era o que informa
.onta a primeira arquiban- vam Mário Rocha e Oscar
cada em campos de futebol, Cox em carta ao clube, da
nesta capital. Custou Inglaterra, onde se encon-

25 :500$000, o que era mui- travam. Êles sugeriram, en

to dinheiro naqueles tem- .tão, por serem mais fáceis
poso Então, presidia o clube as 'êôres r

:

grenat, branco e

o sr. Francisco Walter. ver-de garrafa. Mais tarde Pelo Rio·_ São Paulo se-
A ANTIGA BANDEIRA as mesmas dificuldades que rão jogadas, hoje, as seguín-
A primeira bandeira do haviam determinado, em tes pugnas:

Fluminense F.- C. não tinha 1904, a primeira mudança No R'io _ Flamengo e Flu-
IS 'côres atuais. Era em dois de côres levaria o clube a minense
;l"iângulos iguais: um

bran-,
adotar as côres vermelha, Em Sã,o Paulo _ Corinti- �

-':0, na parte superior, Com branca e ver'de, pela impos- ans x Portuguesa de Despoi'-
.. lS letras F. F, C. déntl'o de . sibilidade ,de encontrar uma -tos
,[111 escudo, e outro, cinza, combinação greI).at, verde
,la parte inferior. garrafa e branco. E hoje,

O UNIFORME embora ofici'almente as cô-
Também o antigo unifor- res sejam grenat, branco e

F. C. fêz sua estréia em

verde garrafa, o Fluminense campos paulistas, no gra

cluistou o terceiro tento pa-
usa em suas camisas, escu- t1')ado do antigo e :f.amoso

'(N ,dos e bandel'l'as o vel'nlelho, V,étódromo. Empatou com
,'a as suas Cores. esse ul- . -

jmo goal Puccini, falhou branco e verde comum.
"" o Internacional de O-O, no

.....:..", �,_�� _ A,... .!'. WA b " _ .a.melltávelmente). ESTRÉIA COM GOLEADA dia 6 de setembro; dei-rotou
Bôa foi a arbitragem do sr, Os\\\aldo Meira do quadro As equipes jogaram as-

A estréia do Fluminense de 2,-1,0 Paulistano, no dia

,im constituidas : FLUl\tII- F, C. em jogos de futebol seguinte, e venceu sensa

.�ENSE: VELUDO, GE'fU- ocorreu em 19 de outubro cionalmente o campeão pau
LIO (depois Pindaro) e PI- de 1902, 'data que deveria Jlista, o célebre São Paulo

.\'HEIRO (depois Duque); de ser guardada de um mo- Atlético, por 3-0, no dia 8.

VICTOR (depois Emilson), do especial, assim como a
Foi esta a equipe que em

EDSON (depois Jair), LA- de tôdas as primeiras vitó- patol! com o Internacional:

CAMPEQNATO ESTADUAL DE TENIS fi'AETI (depois Bigóde), TE- r.ias do clube �m cada moda- Cruickshank; J. Robin�on e

Dando início ao' 10 Campeonato Catarinense de Tên13 LÊ, ROBSON (Ramiro) h�ac1e esportiva. Ia o Flu- V. Etchegal:ay; A. Slmon-

sário, no domingo ant�ior, o Floresta F, C. campeão da 'da novel Federação Catarinense de Tênis, devel'ão se de- VALDO (depois Ce.ninho) I n;ll1ense
enfrentar o Rio F. sen

..
A. WrJg�t e F. More-

. � .JlDI e ESCURINJHO (d.e- C". no campo do Paysandu t�n" C. Robmson, Costa
zona local (Joj.nville) da Segunda Divisão, voltou a tr:hm- frontal', nos dias 16 e 17 do fluente, nas quad.ras do Boa ' '-

S'
;Jois Nilton). Cl'lekete Clube, que era ali antas, E., Coxo H. Vascon-

far no segundo prélio realizado domingo, em seu estádio, Vista T. C" as equipes desse clube e do Lira Tênis Clube
CAXIAS: PUCCINI, na Tua Paysandu, onde mais celas e Felix Frias. A que

pelo edsc�re(sda� 4FX 1, �rented- aos Pla)�uldas tF, tC' campeãOd dll de Flmlanópolis, �. AYALA (depois Helio) e
tarde eosteve o C. F. Fla- ac1ser�'otouf o Padulist!'tC es.takvazona OIS 'o ranClSCO ou, es ar e sagran o-se 1 VO' JOEL HELIO l mengo, resultado foi uma sIm

.
arma a: nuc s-

!I'ri-Super-Campeã.o pelo que, felicitamos seus valorosois OFICIALIZAÇAO DO FU'fEBOL .JUVENIL pois 'CLEUS'ON) e HOPpc;� sensacional goleada. Os tri- -hank; J. Robinson e Vital'

- Notícia assaz alviçareira para os desportistas locais é CLEUSON (depois Didi): c�l�res bateram seu adver- Etchegaray; .Emilio Etche

DIDI (depois Euclides), sa1:1O por � a 0, com a se- paray, A. W1:1ght e F, M?r?
PROFESSOR, PEREQUI- gUlllte cqUlpe: Amé-rico Cou- tO)1; C. Robmson, HoraclO

TO E VL to; Mário Farias e Victor da Costa Santos, E. Cox,

Jogadores que mais se sa- E,tchegaray . (capitão); Má-' H�l:áclit� de Vasco_ncelos e

lientaram: no Rocha, Oscar Cox e Vál- Fellx Fl'las. A eqUIpe que

tt-vm; ele Joinville que o idealizou, obtendo enorme sucesso! No Fluminense: Veludo ter �chuback; A. Simonsen, venceu o São Paulo Atléti-
_ RobsOlY _ Escur!nho _

Eul'.lcO de Morais, Horácio c� teve apen�s uma alter�-
EXIBIÇÃO DO OLARIA A. C.

Edson e Didi. da Costa �antos, Herráclito çao: R. Broklmg, em vez de

'-1'.l
No Caxias: Ivo _ Profes- de. Vasconcelos e Felix A. Wright.

-.

r
Voltará a exibir-s'e, nestCi. cidade, pois já o fez no ano

:3.ol" __ Didi _ Periquito _

Fnas. Os gols foram mar- INAUGURAÇãO. DO
QUADRANGULAR IN'l'ERESTADUAL pm3�t�8, I�' l':lquM],ào elo OlaJ'i:1 1-.. C, do Rio, que terá por Euclides _ Vi _ Helio e

cados por Horácio da Cos- CAMPO

Segundo soubemos, cogita-se a realização de grandio: ;"Hü-crsà.r.ü, J VfllJl--:JSO "'onze" elo América F. C, Hoppe tá Santos (3), Heráclito de Para vil' inaugurar o

so quadrangular interestadual em homenagem ao grande,
", Dil'igiu o encontro o Sr. Vas?oncelos (2L Féix Frias, campo da rua Guanabara,

desportista ldcal qu� foi Edgar SChnaider, sob

aUSPiCiOS�;
n CdXI.}í.n

.

:-'1: FLOfUANO'POJ...IS

.

01ibiQ

Fl'H.nCi.SCO
de Mira,

Eul'lcO de Morais e A. Si- onde ainda hoje está o Flu-

I da L ) D monsen. minense, foi convidado o
da Federação Catarinense de Futebol e com a participação Ao que soubemos, o, Caxias F'. C, foi convidado a reali-

.... ,.

C A U I' t
. ,

.
-

,

-

, Su.'! t-ltUqCfíO foi exnelimt
. . - au IS ano.

do Contlba F, C" Caxias F, C" C, A. Carlos Renaux e Fi- zar uma e,t-dbição em Flor;i.anó{'wlis,- no próximo dia 17, A",' _-�, .

c e. ESTRÉIA VITORIOSA EM A 14 Ue agôsto dêsse mes-, lellu:{ Htlilg'm a soma SÃO 'PAUTO111'211 'e ln uma -sele }.Í) IOCR. I de 118 l.nU cruzeiros. r.1"
." " � , mo ;H1O .d.e. 1904, . realizou-

- - -- - --- ,
J!�m H103, o FlumInense (Continua na tia. Pag.)

VIBR�RÁ O POBlICO SA'BADO, DOMINGO E TERÇA-FEIRA, COM AS SENSACIONAIS PUGNAS CORITIBA X SELEÇÃO
DA CAPITAL, CAXIA,S X CORITIBA E SELEÇAO DA CAPITAL X CAXIAS, EM DISPUTA DO TORNEIO TRIANGULAR DE FU�
TEBOl. NAO PERCAM 'OS EMBATES MAIS EMPOLGANTES DESTES ÚLTIMOS ANOS, NO ESTADia DA RUA

BOCAIUVA/
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"O .Estado" Es ortivo
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NOTICIAS DE JOINVlllE HISTÓRIA DE UM GRANDE CLUBECONTINUA 'INVICTO o CAMPEÃO
CATARINENSE

JOINVILLE, 7 (Do Correspondente Helio Milton Pereí-

Duas vezes o Fluminense se lancou
em .dificuldades para que nada 'pu
desse sofrer o conceito do Brasil

Fazendo va ler sua classe e poderio o

Caxias triunfou sôbre o América Caxias.3 x Fluminense 3, seçunda-fei
ra em Joinville - Renda superior a

100 mil cruzeiros
'

OI.ASSE E PODERIO O CAXIA§

TRIUNFOU SOBRE O AMÉRICA

(Do nosso enviado especial)ra) _ Fazendo seu reaparecimento em nossos gramados,

agora detentor do pomposo título de Campeão Catarinen-
(Do nosso enviado espe- individual o segundo goal

.ial) para as suas cores.

Na bela e hospitaleira ci- Quando' faltavam poucos
do série "melhor ele três", seu tradicional rival o América 1ade de Joirrvile, CAXIAS, minutos para finalizar o

F. C" o qual já f01 possuidor do título máximo estadual em .ocal e FLUMINENSE, da prélio, Bigóde cometeu fal-
47-48 e 51-52, :::apital Federal, proporcio- ta dentro da área, ao des

Antes do prélio, realizou-se festiva homenagem aos taram ao numeroso público v ia r com a mão uma bola

atuais campeões estaduais, com a entrega de belas faixas. [ue co:n�al'eceu' ao estádio, chutada violentamente pelo
. lo América F. C. na tarde é'el1tro' vavante - Prof'éssor' e

feita pelos "players" americanos, sobre grandes aplausos e -te segunda-feira última, um que já havia vencido Velu-
, vibração da enorme assistência presente, .spetácu lo sansacíonal e de do. O árbitro da partida

A tão aguardada peleja, a primeira noturna entre Oi 'ara beleza técnica e discí- que se achava próximo ao

mais antigos rivais do "soccer" catarínense, correspondeu rlinar, jance, assinalou alertada-
Apezar dru primeira fase mente pena maxirna, que

lo cotejo {ter terminado cobrada magnificamente porlances de grande en ação e beleza técnica. '

:0111 o escore de 3 a 1, f'a- Periquito, redundou no ter-
A esquadra "rubra", sustentou penoso duelo com 08 fará vel ao esquadrão do trí- ceita ponto caxiense, igua-

campeões estaduais, em paridade de ações, até os sessentn ;0101' car-ioca, 'que se exibiu lanelo dessa: fórma o marca

nagn if icamenâe.: o valoroso dor, .que se manteve inalte-

tusíasmou seus ardorosos defensores, cedendo aí á reco .:::axias, campeão catarinen- rável até o término da pele-
.e, lutou d;e igual para ja,
igual, ameaçando constan- Os gols do Caxias foram
:emente a méta guarnecida' marcados por Perequito (de
pelo notável goleiro Velu- penalti). Professor, assina
do. " I � ;"" �"- lou o segundo e mais sensa

Na etapa complementar, cional tento da tarde e no
CJ prélio tornou-se movimen- vamente Pei:equito, de pe
tadissimo, passando o qua- nalti encerrou a contag'em,
ciro ea:s.iense a atacar insis- Para o Fluminense, Hob

tentem€l1te, até que (:, cen- san marcou de cabeça , ao

tro avante Professor (que I escorar um centro de Escu
lesse ;encontro substituiu l'inho; VaIdo, marcou o se

Iuarez) conseguiu n uma I gundo e Pinheiro, ao cobrar'
jogada espetacular e toda uma falta fóra d� área, cou-

se de 54, o Caxias F. C" em a noite de sábado último, nc

seu estádio iluminado, enfrentou amistosamente, ínícían-

à expectativa, oferecendo um decurso n:ovimentado; co».

minutos de jogo, quando uma�enalidad� máxima desen-

nhecida classe e poderio dos invictos "aIvi-negros".
Marcaram os tentos: Vi, aos 12 minutos, inaugurando

o "placard" para' os caxíenses: Antonínho, aos 23 minutos

aproveitando-se ele passe de um tiro indireto de Zabót,
marcando o ponto de honra americano; Juarez _ o notá

vel ,artilheiro, desempatou aos 10 minutos da etapa final,
cabendo a Euzébio encerrar a contagem ,cobrando penali
dade máxima.

CAXIAS _ Puccini, Ayala e Ivo; Joel, Helio (Cleuson)

e Hoppe; Euzébio, Didi, Juarez, Periquito e Vi.

AMERICA _ Simões,' Antoninho e Oscar (Maziêo); Co·

cada, Gastão e Ibraim; Renê (Gaivota), (Alceu), Zabot

(Renê), Bastinho (Zabot), Euclides, Izidoro (Renê).

de arbitros da Federação Catarinense de FuteboL la. COMPETIÇAO DE NATAÇAO
A renda chegou à casa dos sessenta mil cruzeiros, por- Inaugurando sua piscina, o Bo� Vista Tênis Clube le·-

tanto "recol'd" no sempre sensacional "cotejo da rivali- vará a efeito no dia 16 do corrente, sábado, a la. Competi-
dade". ção de Natação' Interna.

VITORIOSO O FLORESTA F. C.

Depois de vencer por 7 x 0, nos domínios do seu adver·

eompol1entes.

INTERlVIUNICIPAL DE JUVENIS
a oficialização, no corrente ano, da disputa do certame de

juvenis, pela Liga Joinvilense de Futebol.;'
Domingo próximo, deverá. ter lugar, nestlt cidade, (l

prélio inicial de lima série "melhor ele três", entre os 'qua-·
dros de juvenis do Caxias F, C. _ campeão da cidade neS3<l.

Coino é elo c0l1_hecim�nt0 _gel;al, êsse certame foi reali

zado no ano anterior pela Associação dos Cronistas Espor ..

categoria e do paisandú F. C, campeão na, cielade de Brus

que.

4° ANIVERSÁRIO
DA SOCIEDADE
AMIGOS DO AVAl
Transcorre na data de hoi

o 4,0 aniversário da SOCi��
dade Amigos do Avai, funda,
da no dia 14 de Abril ri"
1951 por um grupo de "S'i�:
patizantes do querido �lube
que é o Avaí Futebol Clube
tendo á frente seu atual j)re�
sídente, o símpatíco esportis.
ta Ivo Noronha:

assuntos de interesse pessoal
afim de seguir logo para esta
capital, pois já tem contrato
firmado com o Oremío.

Preparando-se para os ju
gos do Campeonato Citadino,
o Avai levara a efeito na ta�
de de hoje, no estádio da
rua Bocaiuva, mais uma eu ..

saio de conjunto sob as 01"

dens do "coach" Nízeta,

TORNEIO RIO
SAO PAULO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

"[nciclo' '-�ia Catarinense"
FlorianÓ]lOlis, Quint.a-feira, Vi de Abril de 1955

A ENCICLOPÉDIA EM A'l '. t C . '.' '

'r rrt '" I
rruran e a:nello e assim Percn, guarda florestal Ge-

11UPORANGA ]:i; BOM fez uma reunião preliminar I rôncio Thives Aarão Boní-
RETIRO -'

I
'

• ,par,a, somente dois meses fácio de Sena, Mário Leal,"

. I depois voltar ao futuroso, professor José Alcides Gou-

• No. don��ngo marcado pa- município e se organizar
I
la rt, professora Agnes Flo

��. a I euruao em Itup,oranga, ,definitivamente a Comissão. Ira Luckner Henrique Edu
ja a n,ume,rosa assl�tência Com o salão do Clube do

I
ardo BoelJ, 'coletor João Ba

se havia dispersado. julgan- Penhasco em grande assis-! Lista Backes Manoel Sebas
do pelo. atrazo da chegada têncía, resultado de esfor-! tião Schliis�hting, Odorico
do A;mlrante Carneiro e cos do sr. Prefeito e coad-I Cordeal de Abreu José Pa
também pelo péssi;no tem- juvação de várias pessoas, lhano Macedo, ju'iz de paz
po :'ell1ante que serra trans- entre as quais a professora! Frontino Vieira de Souza,
fenda, quando teve nova-' Selma Goedert, entusiasta I inspetor escolar Eugênio
�ente �e ser convo�ada_ pa: d� Enciclopédia � mUito,efi-llVIarchetti, e contador Rei
I a o GI upa Escolar Mont c ients nos trabalhos, houve naldo Alovisi.
Alverne ante a tardia e in- a palestra do Almirante Entre pessoas presentes,
dependente de sua vontade com debate animado. que hipotecaram o maior
presença da visita espera- ,Procedeu-se em seguida apôio à Enciclopédia, dese-
da. as consultas sôbre as pes- [amos anotar ainda o f'un- •

Os trabalhos se desen-j soas que deveriam integrar
I
cionárío Valentim Dutra,. o

I

volveram com o maior in-' a Comissão, ficando esta as-I delegado Walmor Alves,
terêsse da selecta parte da sim constituida: ' I Graciano Peron, agente Car- ,

.
sociedade �e Ituporanga, I �refeito _

FIares de Oli- lIas Souza, Octacílio Cardoso,�onde se podia anotar, o sr, veira, Arnoldo Deucher, pro-IJoaquim Henrique da Silva,��Prefeito, Vigário Frei Achíl- I fessora Selma Goedert, Ja-
I
funcionár-io Mário Tavares,��les Klockne�', ad\:ogado ,Dr'leob ,�chwart�er, a�vogado professora D?ri� �ieira. de

to. '

�
A�o�fo LUIS Altemb�rgo'l C�Pltao Jose Padllha da; Souza, funcionár-io Ja ime �
médico dr. Prestes 'I'híbes, SIlva, tabelião Gentil Viei- I Machado, igualmente OIibio

profe�so1' W,al,demar , W�g- :1'� Bor�es,. escrivão Herme-
I
Ferreira da Cunha, Amabi

ner, industr-iais Jose Lll10 Imo Teixeira, vereador José le May.
Koerich, Henrique Jensen,
Olegário Estéfano Koeríck, ----�- --�

Icomerciantes Vitória Leus,
Ayrton Muller, Alfredo UJaensel, vereador Joaquim 1 m ape lo do IDoeng, Carlos Thomaz Coe-
lho, .Arlin�o Pedro Ludwig, 'I Servico de Luzdentista Ricardo Demdt, es- l
tudarite Carmen Altembur- O Serviço de Luz e Força de Florianópolis, apela à p�-
go, funcionários Lourival pulação, para que reduza o consumo ele luz e força ao mi

Abreu, We-ldemiro Grippe, nímo possível, afim de diminuir o racionamento �e energia
Albio Doeirig, bancário AI- elétrica, motivada por um acidente na sub-estação do Es-

=. �

f redo Zan ig, muitas outras treíto.
_

pessoas como irmãs profes- A economia ele energia poderá possíbilítar a suspensao

saras que não assinaram a do racionamento de luz.

lista, e mais os membros da Ciente da compreenção da população, a Empreza de

Comissão Organizadora da Luz e Fôrça, antecipa agradecimentos.'
Enciclopédia, então escolhi
da e que assim ficou forma-
da:

'

Prefeito João C a r los

Thiessen, Presidente da Câ
mara Dr. Van ío Mário Co
laco de Olíveira, advogado
'Dl:, Nelson Hora Brasil, Gf,�I>-'-'
inspetor escolar César de Expectativa mundial pelos dii-etor do Departamento
Araujo Goss, Dr. Max Po- resultados da vacina Salk, Municipal da Criança, disse

r ies, Guida Costa, Francis- flue hoje serão divulgados o seguinte sobre a sensacio

co Julio Muller, gerente do - Satisfatórias as expe- na l novidade que vai ser re-
INCO - João Zierhold, Di- l'iêilCÍas velada amanhã á human ida-

retora do Grupo Escolar D, RIO, 12 (V. A.) - Por de: "Na qualidade de Dire-

Amalia Zanina Linhares, ocasião do aniversario da tor do Departamento Muni

Jacob, Sens, Jacob Philllppi, morte de Franklin Delano c ipal da Criança, fui pro

secretário da Prefeitura Roosevelt, como já foi anun-
I
curado, há dias, por repr�

Hoyedo de Gouvea Lins, D. ciado aos quatro cantos do sentantes
.

do laboratorI�
Laura Carriço de Oliveira, mundo, a "Naticional Foun- : nort�-amencano ,que esta

CUl't Holetz: Adão Matias dation for Infantile Para- fabricando a vaCll1a Salk.

Sens, Emil Altemburgo, es- Ilysis" tornará públi<;o, nos! Informaram-me seguramen

crivão Antonio Emiliano de Estados Unidos, o relatório' te �e que ,o l�nçam�nto da

Sá, professora Zenilda Nu-: sobre a vacina Salk� droga I vaCll1a sera feJt� slmult��
L' P I' a F,oaga e consiclerada verdadell'amen- neamente nos E"tfldos Um

nes Ins, au ln 1

'I
."

Luci Luz. i te milagrosa no combate á dos e no Brasl. ASSim, Ja

xxx 1 poliomielite. Ouvida pela em mai.o, 'deveremos ter no

t d "O Globo" nosso ')aís a ,dlrog'a que
Nesse mesmo dia chegou repor' .agem e , t

muito tal:ae a Bom Retiro, o 'o dr. Rafael Souza Paiva, Salk obteve para salvar da

�. molestia milhões de crian-

.� �......_�_;.. � �---- eas. Tudo faz crer que a ex-

l�erJencin realizada pelos
,;ientistas norte-americanos
2m grande massa de pacien
tes foi satisfatória, Acredi
to que com o relatorio final
da "National Foundaiton
For Infantile Paralysis", te
remos noticia concreta e de

ralhada sobre a eficiência

VITO'RIA A PARALISIA
INFANTIL

PRE(;UIÇA E FHAQUEZA
VANADIOL

REAL AEROVIAS. Ter

cas Quintas e Domingos, de

Florianópolis, para Curiti

ba, São Paulo e Rio, decolan
do as 9,50: Reservas pelo te

lefone, 2358.

MOÇAS DE8ÁNUI..l.UÁ8:

I:íOMENS SE�I EN'ERGU..

...Não é !lua culpa:
r. II fraquezll que o dêlu CàO&lIdo, ]1511do

{·,.01 mulezll no ·;:otpo e 01005 sem l:Ir·lIl'....

A fUlJuet.: ain.sa li �'1da {lUr(rm: rQub.

as fôrça� para () lraolllho.

\'AN.1.DIOL

da vacina".

ItttOW nt .. ,,� ;(loblllos s&nguineoe e VlT.U.IZA o UDllUt tr.·

lt'liQu.wido. ! eh: goato deUclo.o I) pod. ler Ulado Inli todlli

.! ldad..
--''""'"'I"

EN1'ES EM CARROS PltOl'fUOS '

COM VIAGENS mHÉTAS E PERMAN' 'I .1

FILIAL: CURI'lilBA FILIAL: SAO PAULO

MA'l'lUZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposltu:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534. - 2,535

Caixa postal, 435

End. TelegráficO:
Sandrade e Transpol1s

Avenida do Estado 16ô6/"(6
Visconde do RIo Branco

<li32/38)
'1'elafone: 37-30-91

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico'
Sandrade e Transpolis

-o-

Telefone 1230

Endereço Telegrá:lic:l
Santidra e Transpolli

-o-

I.
-----_._ _.:-_ . .__.�.:......:.....: . ..-:.:..,.:. ...,;.:....�_ ..

õ

Ciclislica
'Rosa Neto

Rua 24 de Maio 906 (Es
treito)

À Cictíatiea Rosa Neto
(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunícar ao

I público, q ue conta atual
mente com uma equipe de
114 mecânicos e'1peeializados
I
em: reformas e consêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
ticcs, 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 corrtdas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição 08

servícos.
Est-amos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
bem .corno maquinários.
Servico de Solda, Forno-

VUlcanização, Mecãnica,
Pintura Ralações e breve
mente Pintura à FÔiO.
Atendemos às cidades do

Interior pejo serviço de

fim tudo referente ao ramo

Reembõlao.
A Ciclistica Rosa Neto â

cf lcina Oficial da IIL Volta
do Atlântico.
Atendemos

6280.
pelo telefone

PARTICIPAÇAO
Sr. e Sra. Mário Couto Sr, e Sra. Felíppe O. La Perta

tem a satisfação de participar a V. Excla, e Exma. fa

mília, o contrato de casamento de seus filhos

Anna Maria Nelson

FlmianópoHs, 10 de Abril de 1955

Hercílío Luz, 110

Florianópolis
Santa Catarina

Buarque de Macêclo,23/402
Rip de Janeiro
Distrito Federai

Trat.e da5 V!a�1 EdllalRespira lérlas I De ordem do Sr. Presi-

1\.s Bronquites (Asm4ti. dente, na forma do art. 19

� .

' . dos Estatutos, convoco os

"as, CronIcas ou Aludas) e, sócios do Centro Acadêmico
). I�atarros , assim como as j VIII de 'Setembro para a

as suas manifestações (TOS-I Assem?l�ia Geral Ordinária

'ies, Rouquidões, Resfriados, de elelçao dos l'epresent!1n

!S:'ipes, são moléstias que' tes do. Centro ,no CanseI ho
• ela UnIão Catarll1ense de Es-

atacam o aparelho respIra- tu dantes, a se realizar dia
. ório e devem ser tratadas 14 de abril, quinta-feira
·:orn um medicamento enér- p. v., às 17,00 horas, no Co-

gico que combate o mal, evi- légio Catarinense.
.

Itando complicações graves. Florianópolis, 9 de abril

Procure hoje o seu vidro de de 1955. I
"SATOSIN" nas boas fl\r- Dilza Délia Dutra

macias. 10 Secretário

Preci
No Es_aleiro. Arataca

MEClL�ICOS
SERRALHE1ROS

TORNEIROS

'fcleíónes: lU66 e 2.212 •

H OJ E NO PASSADO
14 DE ABRIL

A data de hoje recorda-nos que:

em 1633, Francisco Rebello, o celebre capitão de

emboscadas, prisioneiro dos holandeses desde 28

de novembro de 1632, libertou-se, fugindo a nado

do navio em que se encontrava, indo apresentar
se no Arraial do Bom Jesus, a Matias de Albu-

quer-que ;
,

em 1655, André Vidal de Negreiros Governador
Geral do Estado do Maranhão e Grão Pará rece-

beu, para sua administração, um "Regimento"
com 58 artigos;
em 1821, na cidade de Fortaleza, sendo governa
dor do Ceará o Capitão de Mar e Guerra Francis
co Alberto Ruin, o Major Jerônimo Delegado Es

têves, à frente da tropa de linha e de parte da po

pulação, revoltou-se, exigindo o Juramento ime
di,1to de obediência ao Rei e à futura Constitui

ção. sendo aceitas pelo Governo estas e outras

imposições; ..

em 1823, na cidade de Belem do Pará iniciou-se

.

uma revolta em favor da independência, chefia
çla pelo, Major Boaventura Ferreira da Silva. Foi
prontamente sufocada pela falta de apoio;
em 1832, em Pernambuco - o Tenente-coronel
Francisco José Martins revoltou-se, apoderando
se de Recife e do Fade do Brum. O Presidente da
Provincia, com as milicias e apoiado pela Mari
nha, dominou facilmente a revolta;

- em 1857, em'São Luiz do Maranhão, nafo6� ro

mancista Aluizio Belo Gonçalve't."F..ieli.ed:'õ; vindo
a falecer em Bueno:.; Aires em 21 de janeiro de
1913;
ral em Chefe do Exército Brasileiro em opera
ralo em Chefe do Exércido Brasileiro em opera
ções de guerra no Paraguai, chegou a Assunção e

a 16 assumiu o comando;
em 1898, foi ratificado em Paris, o tratado de ar

bitramento a Guiana Fi'ancesa; foi nosso advoga
do o Barão do Rio Branco;
em 1945, a gloriosa Fôrça Expedicionária Bra
sileira conquistou ás 15,50 horas a fortaleza na

zi-fascista de Montese, na ltalia;
em 1948, nos depositas de munições e inflamáveis
do D,epósito Central de Material Bélico do Exér
cito, localizados em Deodoro, no Rio, irrompeu
pavoroso incendio com muitas explosões, cau
sando muitas mortes e feridos. Foi a sexta sabo
tagem comunista;
a data de hoje é consagrada Como "Dia Pan-Ame
dcauo", comemorativa dos laços de amizade que
ligam os povos ,das Américas, Este ano marca a

pa�ssagem do 600 aniversário da fundação da Uni
ão Pan-Americana, atualmente Secretariado Ge
ral da Organização de Estados Americanos,

o JUIZ ABRE OS TRABALHOS
COM ORACAO

,

(SNA) - O dr. WaUer tal, para abrir os trabalhos

Crissman, recém-eleito juiz I com uma oração.
do 120 Distrito Judicial de

I
"Ninguém mais do que eu

Carolina do Norte, crê que crê na separação entre a

o Cristianismo pode ser le- igreja e o estado," explicou
êle, "mas desejo que meu

���••IJI! vado para o recinto do Tri- J)a;;:tor faça a oração nesta

__---------:----:::-�-;.:-;--_;_:;_.----I buna!. Quando foi convoca- pl'imeira reunião". Tunstall.

Exp'rePsso Flori-ano'poll·s Lida. da a primeira sessão �do Tri- jé pastor da Igreja Batista �e
bunal, êle levou consigo seu I Gren Street, da qual Crls-
pastor, o Rev. George Tuns- sman é membro.

� ..
.. . . ,.

Transporte de cargas em geral entre
•

FlORIANOPOllS" CURITIBA E SAO PAULO

-0-
,

1
' Belo Horizonte com tráfego mútuo até

� .

o Rio de Ja.ne ro e em ,_ S/A" ). (Agencla.nA. de 'r"ransportes MiJlas Gera... .

io l'aulo com a Empresa
_---.. ,,__

,__---'--
._-

'

---
_="�h ...."=__....",�__,'"""".......��__""""'''''''

Participação
OSMAN HENRIQUE SILVA E SENHOHA ANDRÉ NILO TADASCO

Participam aos parentes e pessoas amigas o nascimen- . ._ ..

to de seu filho OSMAN CESAR, ocorrido dIa H do COlTel1- VIDA NOVA SEM TEMOR
te na Casa de SaúdE' e Maternidade São SebasUlÍ.iJ. PARA OS HOMENS

Florianópolis, 11 de abril de 1955. a C'I T E Hoje todo homem pode

, -"-I
ser 100% viril e pode ser

pai, mesmo sofrendo de dis-

A
A. turbios de origem nervosa,

Sa .,se
-

gedDecl8 fisiológica, de nascença e

de idade.
Esses disturbios são ago

ra completa e cientifica-

Pu bll·cladade mente corrigidos por novos

médicos, Peça GRATUITA-
MENTE, mais informações
à Caixa Postal 8536 - São
Paulo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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HISTÓRIA DE UM GRANDE CLUBE I
se J. peleja que foi ganha pe- n onse F. C. a iniciativa para I
los visitantes, Foram cobra- ruudar a primeira liga de

das as primeiras entrad�s futebol no Rio. Haviam ape

em campos de futebol, no UI" três clubes, mas isto

Rio, nesse dia. A renda foi não foi obstáculo. A 21 de

apenas de 1 :992$000 e não .na io de 1905, na sede do

chegou para etender às des- Clube de Natação e Rega,

pesas. Além dos sócios do tas foi feita uma reunião

Fi uminense e convidados, ,)reparatória, à qual compa-
996 .pessoas compareceram receram: Oscar Cox e Vic

ao campo, o que era recorde ;01' Etchegaray, pelo F'lumi

na época. Em consequência nense ; H. Hohrsted e Alber

de haver tido necessidade de :0. G. H'agstrom, pelo Amé

alterar a constituição de sua rica; Bernardo de Carvalho

equipe para êsse jôgo, não .� Arnaldo Cerqueira, pelo
pudera o Fluminense apre- Foctbal l Athletíc Club;
sentar-se com a coesão veri- John Stark e J. Vilas Boas,
ficada nas pelejas realiza- pelo Bangu A. C., e Adernar

das em São Paulo. Mesmo .Ie Faria e Edgard de An

assim, como ainda hoje Irade Figueira, pelo E. C.

acontece, recebeu o revés Petrópolis. Como se vê, a

com espírito cavalheiresco. diligência dos tricolores

A PRIMEIRA VISITA DE conseguiram interessar pe-

UM PRESIDENTE o assunto outros clubes. Na

Cabe também ao F'lumi-
nense F. C. a honra de ter

sido o primeiro clube cuja
sede recebeu a visita de um

presidente da República, no
Brasil, para assistir a um

jôgo de futebol. Isto acon

teceu em julho de 1905,
quando o clube tricolor en

frentou o C. A. Paulistano,
no campo -que ainda hoje
ocupa Era presidente o dr.
Antonio Rodrigues Alves,
que se fêz acompanhar do
chefe de sua casa militar,
general Sousa Aguiar, e do
secretário da presidência,
dr. Rodrigues Alves Filho.
INICIATIVA PROGRES

SISTA
Também coube ao F'lumi-

,/

A RONDA
CAMPEONATO TIRA-

DENTES - Ontem, as 14,30
horas, na sala d'arrnas da
Polícia Militar, teve "ugar
a cerimônia da abertura e

começo 'do campeonato in
tem o de esgrima, in titulado
TIRADENTES.
Conforme programa pre

viamente elaborado, o Dire
tor da sala fez apresenta
ção ao CeI. Comandante Ge
ra l de todos os oficiais ins
critos tendo ressaltado da

importância que assumia
êste campeonato, não só

para a Polícia Militar como

também para a esgrima ca

tarínense, dada a circuns
tância -de agora, pela pri
meira vez, ter sido o mesmo

extensivo as Companhias de

Canoinhas, Ouritibanos, Joa
çaba e Chapecó. Em seguida
o Comando fez entrega das
medalhas que serão disputa
das e especialmente con

vidado comandou o início do

primeiro assalto, que foi

disputado entre os Tenen

tes Onildo Pinto de Olivei
ra e Roque de Oliveira Men

des. Essa prova que é eli
minatória pois classifica os

dois primeiros Iuga'res para
disputar c:em Joaçaba as fi

nais, foi vencida por Major
Rui Stockler de Souza se

guido do Tenente Alinor J0-
sé Ruthes.
Hoje as dez horas terá

lugar a eliminatória de es

pada. Nessa arma, que em

consequência da aparelha
gem elétrica, atrai agora
maior número de adeptos,
estão inscritos: Major Rui,
Tenentes Roque, Hugo, Léo
e Zízimo. Telegramas de
Joaçaba que serão oportu
namente transcritos reve

lam entuziasmo .pela prova
que 'será. -realizada naquela
cidáde,
QUER· APRENDER ES

GRIMA? �ncerrar-se-á no

dia 15 próximo a inscrição
para o curso de esgrima, fa
Cu lta do pela Polícia Militar,
gratuitamente aos civis de

ambos os' séxos que desejem
frequenta-lo. Até a presen
te data nenhum civil se ins
creveu.

MATRICULAS NO CUR
SO DE E'SGRIMA -'- Já so

lícitararrr ·matrícula no cur

so de esgrima o Cap: Celino
Camargo 'Pires, Ten. Zízimo
Moreira, Ten. Edgard Kam

pcke Pereira e Sgts, Osmar
Silva, Walto de Lara Ribas,
Pedro Duncker Poeta e

......_.......... ,

\�mir 4e SOlfza�
.

_

' Faixa' .Branca

.'

�""""""

Coma Biblla na Mão
,"eunião seguinte, a defini

civa, contou com a presença
Ie representantes dos dois

.Iubes da colônia inglêsa.
Paysandu Cricket Club e

IRio Crícket and Athletic

Association �de Niterói). A morte foi tragada na vitória, (I Cor. 15 :54). Ler

Foi fundada a Liga Me- Rom. 8:1-5. .

.ropolitana de Futebol, mas DEMASIADAMENTE longo tem �ido o tempo em

i) Rio Crícket e o Paysandu que os homens vivem assustados por sombras, inclusive

sómente se filiaram em de- �, sombra da morte. De tôdas as coisas mortais a mais

tembro de 1905. Foi ainda I mortal é a morte. Sua sorte é a das coisas que perecem.

� Fluminense que conseguiu! Mesmo ali, a morte não é vitoriosa; pois quando a maté

assas filiações, pois os as- ria volta aos seus elementos componentes, ela logo é ar

iociados adeptos do tênis e rebata da da morte e ressurge em novas formas de vida.

lo cricket não queriam que João Donne tinha razâ o quando escreveu:

l€US clubes se imiscuíssem "Morte, não te orgulhes de alguns terem afirmado

em jogos de futebol em li- que és poderosa e terr ível, pois não és;

sa. o primeiro campeonato Apenas um curto sono, e despertaremos eternamen

of'icial foi iniciado a 3 de ! e, e a morte nã-o existirá ma is; Morte; tu então, morre

naio de 1906,. no campo do 1'<1S."

?luminense, quando os tri- ; A vida tem a vitória finai. Cristo, o Senhor da vida,

colores derrotaram o Pay- dá esta. vitória. áquêles que lançam sua sorte como o eter

:andu por 7-1, com êste no, a todos que "andam não segundo a carne mas segundo

Juadro: Pracis, Walter ; 'o Espírito." "O Espírito rrresmo dá testemunho com o nos

v ictor Etchegaray e Sal- 'Si) espírito de que somos filhos de Deus," e, portanto,

nond; Naegely, Buchan e imortais.

julden; Duques Estrada,' IC
"

�osta Santos, Edwin Cox, I O R A ç Ã O 1n e In as
.-

-, - .... -

�milio Ttchegaray e Felix l Ó Deus, ajuda-nos no dia de.hoje a buscar as coisas' I .

$(S�lf�l�nOFrias. I do Espirito e, alegremente, gozar da comunhão com Cris-

(Continua) to. Oramos em nome do Senhor, que nos ensinou a orar,

----- dizendu: "Pai nosso, que estás nos céus
.

Amém." CINE SAO JOSE' Ta����: en�:oopel'
- Phillys

I
La ilfh �8 servidos PENSAMENTO PARA O DIA

A3 3 - 8hs. RENEGADO HEROICO Iilnl� n "RI'l A vida que "está escondida com Cristo em 'Deus"
Amec1eo Mazzari _:__ Silva- 'I'echnícolor

(lo U "SU· I na Marigane - em: No programa:

I. não pode morrer jamais.Segunda conseguimos apu- FLAGELO DE DEUS Fatos em Revista, NRc

.ar, as estatísticas referentes No programa: Preços: 7,QO - 3,50.

I 1 íd b I CARL G. BADEH (NEBRASKA)'
.

10 anc ae servi o a ore o Cine Noticiário. Nac. Irnp. até 14' anos,

dos aviões da VARIG, no de

correr de 1954, atingiram ci

fras consideráveis, as quais
!'eproduzimos a seguir:
Jaixus de lanche

grandes
Caixas de lanche

pequenas
Caixas de lanche

de luxo .

TOTAL .

Além disso, fo
ram ainda dis

tribuídos:
Bombons (KGS.)
Sobremesa (K:GS.)
Garrafas de cham-

panha, caldos,
refrigerantes etc

?l'utas diversas ...

Sanduiches

1::l7.B'73

62.4H

55.463
245.750

6.025
11.000

29.983
347.954

I
350.75'3 I

QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL

/

.lt...��,----�------------------�----------------

CLt,

Preços: 10,00 - 5,00

Escola Domi-
Imp. at0 14

anos.

nicai em Fabri- r.'WJ
ea -de Chape'us U1ti�=s5Exi:���o

. .CINEMASCOPE

Richard Burton - Jean

(SNA) - Uma Escola Do- 3immons - Victor Mature·

CASA OU SALA
Rapazes: Recém chegados I'

do Rio necessita alugar uma I
casa ou sala, preferencia Icentro comercial.
Fineza procurar

'#

snrs. !

ADAUTO Hotel Estrela. I �
I/

C A 5 AlO Centro de Irradiação
_ Michael Rennie em: Mental "Amor e Luz" realiza
:) MANTO SAGRADO Casal de tratamento pro-

sessões Esotéricas, todas as se-

(T'echn icolor de Luxo)
\

cura casa para alugar. no gundas feiras, às 20,30 à rua

Preços: 18,00 - 10,00 centro ou imediações, que
Conselheiro Mafra, 33 - 2°

Imp. até 10 anos. seja nova ou bem conserva- andar.

l'!U-i.�i!!l d� ���l;l��;"info'ma'ão na 1\ ENTRADA FRANCA

Distribuidor

C RAMOS 5/A

Comercio· -- - Tnnsporfas
Rua João Pi.Tlto, 9 b'polil

minical em Filadélfia, que

foi iniciada e prosperou por
.nuitos anos numa das mais

conhecídas fábricas de cha

péus do país, completou re

centemente o seu 75° aniver

sário.
Um dos oradores da "Igre ..

ja Metodista da Rua Sétima"

para a qual a escola evangé-
lica foi transferida 13 anos

depois, foi David Harshaw,
presidente da "John B. stet

son, Cia".
A escola foi. fundada pelo

saudoso John B. stetson na

sua fábrica de chapéus, ten
do sido frequentada por mi

lhares de pessoas através elos

anos. Durante seu período
mais próspero, no fim do Sf�

culo XIX, havia uma íre

quência semanal ele ::l.000

pessoas.
O sr. stetssn organizou a

escola em 1880 porque ficou

preocupado com o número
de crianças que vagavam pe

��..J las ruas num domingo dr

:9 .zr">�- manhã "quando poderiam
__.

- ;m...-.iiiíi!E" ao II -: estar numa "Escola Domini-
.., ::a.. tcU' �

de� l\UfI'
-_

--I
cal". Alguns anos' depois, êle

�,
, Passe

do boUc:IO da �b ctJIIfI
I "

construiu um auditório em
- \il/N, �e _ ...t� de onde .�itf....." •.,.w� �y!fl sua fábrica l)ara acomodar a

ePr�
,e�- _�;.�),

.. > ��'\. '.,� ,1.'\'

.."''tias en�gl�••
( ...d c el1ed� ...•_,,,"-

.

';::
Escola.

,._

It _0 I..... '.' 'lC'» Após sua morte, em. H)06,

;.c �ODd�uA'"P05S&nteM'motors·ati
a referida escola recebeu ()

� nome de "Escola Domin�cal

J
Missionária 'John B. Stet-
san'''.

... .,-f'

,
..\�..

� }

..q...:......

::-� ..
- ,,'

As 8 horas. AJ-acadi.lta de C[wemil'as, exc;usivamente nacionais
Gordon Mac Rae - Doris de gl'an de ace: iação, ['1'0CUra Vén .ledor nei!ta Capital e

Day - em: 'lepresentantes para Cidades do lJ,tel'jor.
LUA PRATEADA Cartas para Caixa Postal, 2.8()2 - São Paulo

Technicolor
No programa:

PRisilgens do Brasil. Nao.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

. HORSi :J

Q t d I��/_�. S E A·
't� l.S j. ;::: :-LP. uar o� e casa

·1

.

.....__ __
o

Vende-se por ótimo. pre'.'o
,um beHssimo conjunto !Iara

I flu::n·to de casal de iro buhl
I

! ("mposto de cama, duas

me.,I' "as de cabeceira, um guarda
1'01;;,::; grande e um .Janl: .. 3i-

I 1'0 sapateiro." II 'feleJmmr - 6225

As 8hs.

Rosario Granados - Ti
;'0 Junco - em:

UMA MULHER SEM
AMOR

Noticiaria Guaiba. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Im1'. até 14 anos

••ltlS
As 8hs.

Victor Mature
Blanchard em: .

O PRINCIPE
BAGDAD

DE

No programa:

Reporter na Tela. N0. 26. .

N-:.'tc.

Preços: 7,00 - 3,50 .

Imp. até 14 anos

f

Excelenle Oportunidade
o Departamento de Vendas da Toddy do Brasil S. A.

10ferece
ótima oportunidade a dois rapazes, solteiros, de

�8 a 35 ano� de idade, q,,\.e estejam dispostos a viajar por

\ t�dO. o Brasil. Cart�s enviando fotografias, dando rere

rencias e capacitação bem como salário desejado, para a

I
Tocldy do Brasil S. A. - Rua dos Inválidos, 143.

.Ó:
- RIO DE JANEIR,O -

Mari
�

Restaurante Napnli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasíl, o melhor I

Desconto e,�peclàl para 0" senhores ViIl.Jant '/!l.

Atacadista de Casemiras

Peças para tl'alores
Esteiras genuinas, norte-americanas, para Tra

tores CATERPILLAR e INTERNATIONAL HARVESTER.
Outras peças sobressalentes.
IPANEMA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA .

TeL. 35-8988 - End. Tel. "SAPANEMA"
Cai;úi j:'-ostaI, 521 _...: São àuw.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Casa "Eureka" Monumento a um herói
,.� .t':� •.• ç .. ,",r' ... ,-_,... ........ ':·���r��O�,;f.•. .,..,......�'j.�'i}�-.!i'-:.

Em Rio Branco será perpe toado no bronze I
o feito do Cei. Plácido de Castro..Rádios Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolinu, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Rautolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

'Bombas Elétricas, Motores para Bícícletas, 'foca

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

Instatador licenciado pela D.O.1'. - Técnico forma

do na Europa

Seguiram-se 16 meses de
I
Tratado de Petrópolis arie

luta na selva virgem. O ca- xaría ao Brasil.
boclo nordestino, com a sua O herói que vai ter a sua

fibra, resistiu a tudo. Ao ca-: estátua erigida na capital
bo da campanha, Plácido de do Acre, morreu numa em

Castrá aprisionara o exer- bosca.da em 1908, armada
cito boliviano e seu estado- pelos donos dos seringais,
maior incluindo o Ministro l que antipatizavam com a

da Guerra, tendo ocupado

I
sua atitude de perpétuo de

militarmente o Territór io fensor do trabalhador nor

'que Rio Branco depois, no destino daquela região.
'''-�h ....,'t���

RIO, 12 (Ag. Nacional)
- O Brasil vai homenagear,
erguendo-lhe um estátua,
L1m dos seus herois da cha
ma da Campanha. do Acre.

im Rio Branco, capital da
quele território, será le
vantado o monumento ao

coronel Plácido de Castro,
que há 53 anos tornou pos
sivel a incorporação do Ter
ritório ao Brasil. Neste sen

tido já foi sancionado pelo
presidente da República lei
do Congresso Nacional, que
autoriza o Poder Executivo
.L abrir pelo Ministério da

Justiça, o crédito de um mi
lhão e quinhentos mil cru
zeiros,
Plácido de Castro .nasceu

�10 extremo sul do Brasil na
cidadezfnha fronteira de
3ão Gabriel, em 1875. Tanto

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
seu pai, como o seu avô, e

De acôrdo com. as determinações legais e estatutá-
major, tendo-se recusado

rias, convoco a. todos os srs. Associados' para a reunião
dememoráveis campanhas

de Assembléia Geral especialme�te destinada a resolver
militares como a Campanha

sôbre a seguinte • . Cisplatina, Guerra do Para-
ORDEM D_O DIA: 'I'ransformação desta Associação guai e o espisódio írreden-

em Sindicato de Classe. ..
.

tista das Missões. O jovem
A reu�üã� deverá se;' reali�ada .na séde social � rua I

tin ha portanto nas v�ias o
Tenente Silveira (Casa Santa Catar ína); no dia 15 as 20

sangue de soldado. Seguiu á
horas. I

carreira das armas cursou
Plor íanôpolis, 10 de abril de 1955. J ii Escola 'Militar de Pôrto
MARTINHO CALLADO JOR. - Presidente. .� Alegre, voltando à tropa pa-

ca participar dos sangren
LOS episódios da Consolida
çao da República, tendo
combatido o govêrno por
Grés anos. Pelos seus rnér i
�o� ascendeu de simples
soldado ao posto de major,
tendo-se recudado depois a

.ice itar a anistia do govêrno
f'edera l, encenando a sua

.. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no- carreira militar.
escritório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt' 14 nesta No Amazonas vamos en

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De- centrar o ex-major como

creta-lei na 2.627, de 26 de setembro de 1940. agrimeneor, no ano de 1900.
Floríanópolis, 9 de abril de 1955. �esta época, no Território

Luiz Fiuza Lima elo Acre se desenvolvia uma

Diretor Superintendente sttua ção da qual havia de
pa rticipar como o persona
gem central. A produção de
borracha em. 1900 se eleva
va a 11 milhões de quilos.
A Bolívia vinha de ceder,
com direito tota.l sõbre o

Acre, exclusividade de ex

ploração ao "The Bolívian
Svndica te of New York in
_\)"orth Amertca", Os brasi
leiros se rebelaram. Houve
repercussões em La Paz e

Nova York e eclodiu a re

volução separatista, a cuja
frente, vamos encontrar, em

1901, Pláeido de Castro que
proclamou a autonomia da
l'egiâo.

PROPRIETAlUO: OTOMAH GEOHG.ES BOEIU1

Registro: mscrtção 211
Fone :

Rua Cel. Pedro Demoro, 16;:;7

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

Vl!�NDA À V1ST·A E A LONGO PRAZO
EXCURSIONISTA '�RNOlº-º_fiAUb.lNO"
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'Ass.. dos Jornalistas Preiís
sionais de Sta. Catarina
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AGORA, QUE SURGIU A TUA SúClE:OAÔÉ1 fEíU.�

MAiORES OPORTUNIDAíJE� DE CONHECER 1\

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN =

VIA- NOS HOJE MESMO, TEU NOM� t t:�JDti1f-

'CO A CAIXA POSTAL 489- FLOR1ANÚPOUS-S_C.

EDITAL

DIA 10 - DOMINGO - Tradicional Matinée Infantil
da Páscoa - Das 16 às 20 horas. Dlstríbuíçâo de ovínhcs e

bombons.
DIA 23 - SABADO - ELEGANTE SOIREE com a no

tável orquestra do consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio
nal) e seus 4 cantores. Reserva de mesas na .roatnerta MüJ
ler, a partir de 11 de Abril. Ingresso avulso exclusivamente
para associado na Secretaria do Clube, diàriamente.

DIA 30 - SABADO - Soirée às 22 horas.
AVISO - A soirée programada para o dia 10 foi an

tecipada para o dia 9.

Círurg. - Dent.
(com vários e recentes cursos de especialização)

Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - .den tes inclúsos Tratamento atual da Píorréía,

_
por operação !Oem dôr

Pesquisas e tratamento dos tõcos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof. Badan ) - tratamento eficiente rápido e com

teste bater iológico e ccntrôle radiodôntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicnmente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atenue só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua Nerêu Ramos, Ii. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã sõrneute

TAC...Transportes Aéreos
Catarinense S.A ..

Aviso aos 81's. Acionistas

INGlETTODR.
. Dtagnéstíco-Trato, Clínico e Olnúrgíco das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pedíatrla - Ortopedia - Traumatologia - 'l'isiologia
Gfnecología - Obstetrícia - Urologia - Endocrinclogia.

Curas de emagrecimento e engnrde,
Doenças da velhice.
AL'fA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 10 andar .

Telefone. 22-27
Horário: Das H às 18 horas (exceto aos 8abados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

Campanha para a nova Sédedo
CLUB� DOZE D� AGOSTO

•

Com �re vo!.b· V S,
",b"ii"3. umo. cdnt� que

; '!1=��"�.!'.::.
'Ih� "end�Y'& jur:o cj.'irn·

'\I penswl)V' e
SE���-�§].. _�",-�-:S:::�.__.:- ....::: lev<!>,..';' pz.l"b. 5U4. residal1'

i ii i ció um lindo � úhl pres�nte:
um BELÍSSIMO eOFREde AÇO CROMADO.

NCO ·AGRiCÕLA

�i·
O caro leitor é associado do CLUBE DOZE DE

AGOSTO?
Deseja ve-lo numa séde própria, confortável, nova,

majestosa, a. semelhança do qUI! ocorre com outros CLU

BES, corno o GUARANY, em Itajai ou' o CURIT1BANO,
em Curitiba, para não citar tantos outros?

Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi

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 séde?

Deseja que sua familia também frequente e compar
tilhe das recreações da nova séde, em seus salões de jo
gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será ínsta
lado aparelhagem para 34 mm. 'I

'Deseja privar do salutar convívio do que será "o
maior 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
an seio 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
nosso legado ... E como se tornar proprietário deste em-

I

preendimento que está em franca campanha para a sua

concretização? Adquiríndo
'

UMA AÇÃO, ,'lagavel em

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

zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o

associado açlquirir...
-

.

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

Representações parª S. Paulo'
Aceito representações de firma que queiram espandír

s/volume de negócios em São Paulo. Disponho de loja, de
pósito e selecionada freguezia.

Dou referencias comerciais e bancarias.
Cartas p/ Luciano L. M. Colameo - Rua Camamil, 137

-- SAO PAULO --

----,-.------

. -

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

- __.�' .!'.(i"::.:�<;J"I." ::..__ , _

.. ;C�_.
AQUECEDOR ELI:TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4
.IMERSÃO e, CHUVEIRO

é'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
séde, em pleno funcionamento, em plena atividade so

cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio,
quando todas as facilidades me foram "favorávaís ?" •.•

'

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 <Jlmo serão na

nova séde social, dando ótimos dividendos ...

PORQUE NAO APROVEITAR ENTÃO AGORA,
COOPERANDO PARA O LÊVANTAJVI·ENTO DESTA
MESMA SÉDE?

Á CAMPANHA PARA O EDIF1CIO ONDE FUN

CIONARÁ O CLUBE DOZE DE .AGOSTO, JÁ FOI 11';1-
CIADA. .. INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NÁ

SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE
DAS g ÁS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ

SEJA TARDE DEJ.v.:AIS E O ARREPENDIMENTO SEM

PRE CHEf�A QUl\N'T:lO . NADA MAIS ,·É, POSSIVEL
FAZER ...

Ccpacidade 30 LITROS

.• Construido ir.reiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na rernpe
ratura desejada.

Fobricoc:jo, nOl tipo.
h.ori�Qf\tQj e 't_uti,ol.

• Construção s6lida, sendo ai caixa interna de COBRE e

revestida de'material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular. Inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura PQt T_F.RMOSTATO.

que proporçiona grande ECONOMJA.

·1)dI1o , _;�. O<��;. FABRICA"
"

.....

..._. --::-_<-,,�,�, �-

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

logem Instontoneo. permite "

mOlel escale dE: grgduQções de

TEMPERATURA.

_._--------

f� R A M_OSlS.J. COIJ1�tçio e, . JuêrJclas
lt . 6' J�ãtJ Pii·�tOI 9 fpQlis., 18l1OSt.�Catarin"� "�"'-"" ."

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



F�ui.nta-feil'a, 14 de Abril de 1955

P A S C:O A
Sermão proferido, à hora

I
se diria de farrapos. Poderá

do evangelho, na missa so- haver maior pobreza? Pode

Iene pontifical, na Catedral, ria o rei do céu e da terra ser

no domingo de Pásçoa - por apresentado ao munelo com

Sua Excia. Revma. o Sr. Ar- maior indigência e humilha

cebispo Metropolitano: câo? E tanto maior esse aba-

Surrexít Dominus vere, Al- timento, quanto, como pare
leluia: O Senhor resuscitou ce aferir-se do sagrado E

verdadeiramente. Alleluia - vangelho, havendo lugar pa
Senhor Representante do ra todos, só "para eles não

exmo. sr. Governador do Es-: havia lugar na estalagem"
tado; exmo. sr. Presidente (Luc. 2,6). Abandono, pois,
da Assembléia Legislativa; completo. Abandono dos ho

exmas. Autorielades; caríssí- mens e das coisas círcuns

mos Fiéis. - Eis o grito trt- tantes. Mas glorificações por
unfante da Igreja, uma co- parte de Deus. Glnrlficacâo
mo resposta às dores e hu- imediata. São "anjos �n1
mílhacões a que a maldade grande número e em festa,
dos homens submeteu a pes- cantando como para tríun

sôa adorável do nosso Divi- Iadores"; é o "anúncío da

no Sályador. Cristo resuscí- 'grande nova" em que todo o

tou: surrexit ; e, por isso, co- povo tomará parte (Luc.
mo desenganaram os anjos 2,10); é "a multidão da mílí

às santas mulheres, "não há cia celeste, que baixa, lou

buscar entre os mortos o que vando a Deus e dizendo:

está vivo" (Luc. 24,5). Resus- "Glória a Deus nas alturas
citou verdadeiramente: sur- e paz na terra aos homens
rexít vere; e eis porque, dos abençoados de Deus!" (Id.,
sagrados despojos, resta, a- l3 -14). Era, enfim, esse es

penas, "o lugar onde o Se- 1uadrão angelica, "como se

nhor estava posto": locum .nilhões de estrelas da noite

ubi 110SitUS orat Dominus, caindo em chuva, transfor

(Mat. 28,6). Resuscitou, como madas em sóis, modelando
disse e seguramente assegu- se em formas divinas, tives
rara, surrexít ut dixit; coma sem entoado, à glória di"

disse, e não apenas uma voz, Deus, o hino que elas calam

senão em várias e solenes desde a criação elo universo".
circunstâncias de sua vida, É apresentado no- templo,
como nos arredores de Cesa- para ser oferecido ao Senhor,
réa de Filipe, quando Pedro, depois da circuncisão que, n8.

alumiado pelo céu, acabavi expressão de Bossuet,-era "o

de ,reconhecer e proclamar- sacramento dos pecadores e

lhe a filiação divina; ao des-' o sinal de sua servidão", co-
_ cer do Tabor, depois do fato mo se Jesus estivesse sujeito

da sua milagrosa. Transfi- à lei e fôra filho do pecado,
guração; e logo em seguida, - e Simeão, "esse homem
embora. não tão explicita- justo e temente a, Deus",
mente, ao curar o endemoni- também alí conduzido pelo
nhado epileptico. Resuscitoll, Espirita Santo, tomando-o

pois, de acôrdo com tudo nos br�ços, inobriado de con-

..quanto fÔI:a préviamente a- solações, que lhe inspiraram
nunciado pelos profetas. E o imortal cantico -':- Nunç

Estrada Imarui-Tubarão
Discurso
e ofício

'H O J EO
Jantar daD�aDt8 DO 'Lux
Hotel, das 21. às 24 horas

Sr. JoSé do Potrocinio Lima
Faleceu na manha de ontem, em sua residência ern

Capoeiras, o Sl'. José do Patrocino Lima, casado com a

Sra. Corina Vi,dal de Lima, deixando sua filha adotiva
Nicesia de Sousa Simas casana cor"n o Sr. Haroldo Jose
de Simas e seus netos José do' Patrocinio, Carlos Rober
to, 1\1aria da Graça e Paulo Rogério de Simas.

- "Quantlo o triunfo das armas da Venezuela houver

completado a obra de sua independência ... apressar-nos
emos, com o mais vivo intel'êsse, em iniciar, (le nossa par�
te, o pacto americano, o qual, plasmando tôdas as nossas

I'epúblic'as em um só cOl'}JO político, apresentará a Améri
ca, ao mundo, revestida de 'llajestade e grandeza sem lll'e
cedentes entre as. antig'as nações",

'

Simão Bolivar - 1818
,-------,--_._ -----------------

Loteria do Estado I
.' _ .1�OJE:.

, . !
200�OOO,OOICR$

com os graves problemas
economicos provocaelos pela
crise mundial, como também

pela desastrosa Guerra do

ohaco, entre Paraguai e Bo

iívía. Deflagrada em 1932 e

apezar dos ingentes esforços
para evitá-lo, assumiu im

portância maior do que mui

tos outros lítigios terrttorraís
e de fronteiras. No .entanto

a Sétima Conferência_resol
veu, sattsratõríamente, a

questão, sendo então assina

da a convenção dos "DIREI

TOS E DEVERES DOS ES-

"Dia Pan-Americano"
65-Transcorre, hoje, o

- , .

aDIversane

informações cemerciaís". TADOS" estabelecendo que
Posteriormente foi cons- "NENHUM ESTADO TEM O

truída a CASA DAS AMÉRI- DIREITO DE INTERVIR
CAS com a contríbuícâo das NOS NEGóCIOS INTERNOS

Repúblicas Americanas t, OU ETERNOS DE OUTRO",

hoje, unidos pelo pan-ameri- Muito embora a inquieta
canismo, impéra o lema - cão de uma nova guerra
"Toda ameaçá à Paz de uma II�undial, foi feita a OItava

Nação Am�ricana será con-I Conferência, em Lima (Pe
siderada ameaça à Paz de

I
rú) , em 1938, e a Nona, adia

todas elas", dá por fôrça da Segund:l
SIMON BOLIVAR, o mag- ! Grande ouen-a, realízou-se

no libertador, empenhou-se ] em Bogotá, de 30 de Março
a �undo no sentido de con- i a 2 de Maio de 1948, constí
quistar, como soube conquís- i tuindo o ponto culminante
tar, para a_América, segu- I dos 58 anos de existência do

rança e paz com o mesmo
I
movimento idealizado p01'

denodo com que ganhara a Bolivar.
sua liberda.de, convidando '.')'S

I

D ld
.

o becorrr os seis an s, o �

nóveis Repúblicas América- [etlvou-se a Décima oonre
nas a reunirem-se, em 1826, rência, em Caracas, na Ve
na cidade do Panamá, .para nezuela, focalizando, um,",

consecução do que ídealízára vez mais, as atenções do
- UMA LIGA DAS NAÇõES mundo no papel histórico in-
DO NOVO MUNDO,

.

ternacional.
E 'o mesmo sonho de BoH - Revestindo-se, este dia, ele

var foi sonhado por muitos significado especial, porque
lideres do movimento de' in, um novo marco constitue na

americanas na América do

Sul, foi realizada em Buenos

Aires, em 1910.

Depois de muito adiada

r Q
.

t
Ventos - Do quadrante

rea I�ou-se a
.

um a, em
Norte frescos.

SantIago do Chile, em 1923, T' t.'

,empel'a uras - Extremas
embora nos 13 anos de inter-

d
.

t M""
valo fossem as bases do Si;;-t; � on 1e9m9: aXllna 25,4, Mí-

,

.

t
.

l'
nIma ,.tema m eramencano amp 1-

"'-. � _

adas e criados novos élos na

corrente de solidariedade "A nossa aliança é tlX�

continental. clusivamente de paz e ela só
A Sexta efetuou-se em Ha- brilha fora da órbita ameri-

Cdd;n'a-se, hoje, o trans
curso do 65° anlversário da

Organízação dos Estados A

mericanos' cujo marco inicial
foi a Prímeíra Conferência
Internacional dos Estados A

mericarios, quanto no dia 14
de Abril de 1890, reunida em

Washington, aprovou a reso

lução de que "Será criado pe
los Estados representados
nesta Conferência uma As

sociação sob o título de Uni
ão Internacional das Repú
blicas Americanas, com o ob

jetivo de solígtr e distribuir

do dep, Epitácio ButtDCOurl
do dep, Olice Caldas.

Discurso proferido pelo nesta .Casa, um veemente a- quena pt Evidencie ingentes
deputado Epitáeio Bitten- pêlo, em n0111:e cio povo ela- esforços afim possamos 1.J 3,

court, na sessão de 11 do cor- quela zona, no sentido da fegar mais breve possível ne
rente, na Assembléia: que, se possível a referida es - cessáría estrada Saudaç'je'S
Sr. Presidente e nobres se- trada não se desvie do traça- José V. Santos - Presidente

nhores Deputados: do atual. Associação Comercial.
Quando na Presidência da Ofício recebido pela dep. Na data de hoje, presto ar

Câmara do meu Município, Olice Caldas: senhor Associado as seguin-
obedecendo normas coustitu- Tubarão, em 3 ,de abril de tes informações: 1 - Con

cionais, substitui por 3 anos 1955 gregam-se ainda -todos os

o ilustre Prefeito eleito que Ilmo. Sr: Deputado Olice partidos políticos desta cída-

por motivos justificados a P. ele Caldas de em torno da Associac:ão
Câmara Municipal, lícen- Assembléia Legislativa Comercial cujo auxílio ines

cíou-se de suas elevadas furi- Florianópolis timavel refletem-se em ele-

ções. Como Prefeito de mí- Senhor Associado mentos da U.D.N. consegui-
nha terra, procurei tudo Ia- Em resposta ao v/cartão ram a verba mensal de

zer no sentido de bem servir sem' data, pedindo esclarecí- Cr$ 15.000,00 e mais .,

'

....

aquela gente bôa e humilde. mentos e informações SODJ'(: Cr$ 300.000,00 em verbas 01'

Atendendo uma velha, aspí- o andamento da Estrada 'I'Ll- camentárias; elementos do

ração de uma vasta região barão - Imaruí via Siquei- P.S.D. conseguiram a doação
do meu Município E porque 1'0, confirmamos nosso tele- de todas as pontes pela Es

não dizer dos Munícipios de grama de 15-3 -55 nos dize- trada de Ferro e resolveram

Laguna e Tubarão, iniciei ares: todos os assuntos de terras

construção de uma estrada "Agradeço vosso ofereci- por onde passará a ·estrad.a,
que ligara Imaruí a Tubarão, mento pedindo de início ín- no trecho Imaruí Siqueira.
rllmlnuindo aproxímadamen- teressar-se vivamente execu- Elementos do P.T.B. traba

.e em 35 a 40 quilômetros, ela cão plano construção estrada lham ativamente particular
já existente, evitando mais Tubarão Imaruí congregando e politicamente para' esta

linda, as serras da atual. todos deputados eleitos sul nossa aspiração. As entida

.ntelízmente, por motivos de estado pt Informo DER tr-m des particulares refletem-se

)rdem financeira não foi verba mensal 15 (quuize) com auxílios monetários e de

iossível concluirmos a rers- mil Cruzeiros realmente pc- servícos inclusive a Cia. Si-

.tda estrada; porém, com ns derúrgíca Naciorial que tem

.eparos que fizemos, possíbí- a nossa disposição um cami-

itamos um' transporte leve, ,', Para comemorar os laços nhâo e um trator.

já funcionando urna linha ele ,', ,', de amizade e de Interes- 2 - Os trabalhos de COl1S

míbus beneficiando todo a se das nações americanas, o trução da estrada já foram

.�egião; que em sua maioria. dia ele hoje é destinado como iniciados e contamos com a

até bem pouco, possuía 100- "Dia Pan-Americano". melhor boa vontade do sr

.no único meio de transpor- Divulg'ada em 1823 a Dou- Dr. Engenheiro Residente e

te as rudimentares canôas, trina de Monroe encontrou cio sr. Dr. Aroldo Carvalho
�'oi sentindo os beneficios éco na formação ele toda a DD. Secretário de Viação e

jue traria ao comercio ele soberania coutínental, con- Obras Públicas do Estado, e

Tubarão a estrada em qur-s- suhstancíandc-se na Carb prosseguem em ritmo acele

tií.o, que a Associação Comer- da União Pan-Americana, rado. ,
'.

cial daquela cidade, nos pro.. Era, no hi�tórico Congres- 3 - Sobre dados técnicos,
�urou, para em coopel'açyio 50 do l�anamá, em 1826, a pouco poderei informar, so··

concluirmos os trabalhos ini- concretização do sonho de mente que esta estrada eU

ciados. A referida Asso�ia, Simão Bolivar, com a sua an- mina todas as serras e o a

ção, achando tornar-se l1l.his tevisão de uma lig'a, no No- clive máximo é de 7%. Va

facil a construção pelo Est·).- vo Mundo, de nações inde- mos distar da capital do Es- na.

do, tomou as providencio3 llendentes e irmãs, tado, somente 155k1. por es- Demonstrando o seu imen·

precisas, conseguindo pelo Seu órgão militar é a Jun- trada quasi plana de litoral. sUl'ável v9JOl', realizou-se na

que soube, o auxilio neCe3S8.- ta Interamericana de Defe- 4 - Comparando as dis- cidade do Mexico, em 1902, a

do para o término da me;; -

sa, destinada a estudar e tâncias, temos: Tubarãio a Segunda Conferência Inter

ma. Acabo de ser informado planejar a defesa coletiva Florianópolis: nacional Americana, e a Ter-

Sr. Presidente e Srs. Depu! das Américas no caso de uma pela Serra de São BO!1iIá,- ceira, no Rio ele Janeiro, elll ricanismo!

dos, que o Estado iniciou os Terceira Guerra Mundial, cio - 180 K1m 1906. ------------,

l'esuscitou ainda como ri con- dimittis, proclama-o a "luz serviços e o traçado a ser se- provocada por países totali- pela Serra de São Lniz, A quarta, assinalando :1.

firma o mais iniludivel e re- para iluminar as nações, e' �uido pehi Rodovia em tela, tários do Oriente. . Imaruí - 195 K1m passagem do centenário do

tumbante fato histórico. glória de Israel, seu povo" vai ser completamente 'ies- A América, depositária, por Laguna com balsa - movimento que culminou

, Acresce, porém, que a re- (Id. 2,32). viado do dual, causando e3.":1 atualmente, da maior indús- 184 K1m com a: libertação das colonias

surreição, já de si, era um Recorre a João, para dele noticia verdadeiro panic'J os tria e da mais rica agricul- por Imaruí via Pescaria
fato que se impunha, em vir- receber o batismo, como se moadores de Sitio Novo, c.:i- tura, tomou novo estilo corri Brava/Aratingauba
tude do princípio que parece fôra réu e penitente, - e eis queira, Pescaria Brava, Bar- o ma,gnifico sonho de Boli- Hl6 K1m'

concluir-se de toda a vida de �Jue os céus se abrem, desce i"eiros, Trinta e Sete, Estiva var, estando em condições de por Imaruí via IndaiaJ./Si
Jesus Cristo, a saber:, que às sôbre êle o Espirita Santo, e �tc., conforme verifiquei em defelider a democracia e a queiro/Aratingauba -

.....

supremas humilhações pór uma voz do céu se faz ouvir: �'ecente visita que fiz ao m�ü ,liberdade individual, contra 155 K1m.

que passóu Cristo deviam "Éste é meu filho amado, no Município. qualquer doutrina despo,tica- 5 - A finalidade da estl'a-

corresponder as supremas qual puz as minhas compla- Sr. Presidente e Srs. D�pu· mente estremista. da será, além de beneficial'

glorificações. Ora, entre elas, cências" (Mat. 3,17). -

tados: ocupo esta Tribmu, Com população cristã de todos os municípios do Sul

escrito estava, desde os tem- Cêna idêntica, no Tabor, �)ara endereçar aos podertls índole pacífica os povos que do Estado, pois facilitará

pos dos profetas, que o pa- ao anunciar aos apostolas a competentes, por intermédio a eonstituem comung'am dos enormemente o acesso a ca

peI principal devia caber ii, sua resolução de ir a Jeru- do ilustre líder do Govêrno mesmos ideift's, sendo idênti- pital do Estado, também for-

sua manifesta e retumbante salém para ser crucificado. cos os seus interesies 110 çará a passagem de todo (l

resurreIcao. Ante a geral Na Cruz, é comparado, mi. ponto de vista matel'ial, cul� transito do sul do País. pr,)"

conster�ação e desconfortõ, linguagem do profeta, não a �-Ioriosum Is. II, 10), É a gló·, tural e espiritual. dentro de nossa cidade ro·

foi um sol que, fulgurante, um homem, mas um simples ria, prinCipalmente, da ra..
Reverenciamos, então, nes- bustecendo assim o comúr

rompeu por entre nuvens verme da terra, - e o cen- surreição de Cristo, que rea- te dia, os vultos eméritos da cio de nossa praça.
densas, O momento de expe- turião, justamente impres- parece, redivive,' por virtud8

sua libertação, fazendo vo- Sem outro particular, sem
tativa ou desengano já foi sionado por aquele genero de própria, confirmando as pa- tos para que jámais seja ne� pre ao inteiro dispor pa:'::1
assim descrito: "Sábado anS- morto, e, sobretudo, pela ma- lavras que se verificaram c�ssál"ia a ação elas armas qualquer esclarecimento, n03

to. Cristo está morto. Os jus- neira como sabia sup.ortar os uma e única vez na história:
para dominar antag'onismos subscrevemos

tos se calam, As mulheres seus indiziveis sofrimentos, "Dou a minha vida, para ou-
no sólo americano, e quiçá no AtenciosameI'te

não creem mais, O povo per- reconhece e proclama: "Ver- tra vez a assumir, porque eu vastíssimo território bl'asi- (a.) José Paulo

deu toda a ilusão. A pedra dadeiramente este homem por mim mesmo a dou, e te- leiro... Presidente
rolou sôbre toda a fé, toda a era Filho de Deus" (Marc. nho o poder de a dar, e te,

esperança, é todo o amor. 15,39). Ê crucificado com �"t nho o poder de a reassumir"

Está selada. Os guardas vi- irnsona cOl'ôa de espinhos, (Jch. 10,18). Enfim, não só

giam. O Sinodrio triunfa. para o desencantar de quaL,- contra a sua pessôa foi ur··

Tudo parece acabado. Eis, quer veleidades que ainda dida essa tremenda: guerra

pois, chegada a hora de Deus, pudesse nutrir de realezas; de exterminio, . senão qu�

_ ou Dens não terá 'mais a - e é precisamente ali que "não houvesse mais, seque!',

sua hora". ela se publica e oficialmente memória de seu nome" (JoJ.'.

A verdade, pelo contrário, 3e confirma, verificando-se a 11, 19, que tudo se apagasse;

é que esta hora não se fez exatidão do vaticinio: "E'l -e Deus o exaltou de tal mo

esperar. Não digo bem: esta constitui o meu rei sôb!'e do, que "lhe deu um nom�

hora soou, e jámai� deixou de Sião, a minha montanha que está acima de todo no

soar, em todas as circuns- santa" (Salm. 2,6). Rei: rex, .>'mef (Fil. 2,9), tão grande

tâncias oportunas, a partir" como consta da inscnçaa que, ao ser invocado, o céu,
do momento em que Jesus mandada fazer por Pilatos: a terra, os infernos respon

Cristo, tendo assumido a rei" antes de tudo, dos Ju - dem dobrando o joelho (Id.

nossa natureza humana, fez deus, rex judee'um, aos quais Lb.).

o seu ingreSSo no mundo. Foi em particular consagrára o Justificado é, pois, o jubilo

quando Belém se engalanou seu ministério, e pelos quais da Igreja ao comemorar, as

do acontecimento máximo da principalmente orara; mas saciando-se à piedade do po

história. Como fôra anuncia- não só dos Judeus, senão Ju- vo cristão, o milagre - o du

do, dessa "cidade pequenina

I de�s, G_regos e Romanos, �m pIo milagl;e da resurreição de

é que devia nascer Aquele CUjas lmguas estava escnto Nosso Senhor Jesus Cristo, -

que devia reinar em Israel" o título que encimava a Cruz, de resuscitar e resuscitar-se.

(Mich. 5,2). Noite. Estação que era em hebraico, grego A Igreja rejubila. Rejubile
invernosa. A casa, - um es., e l'omano: hebraico, g'l'aeee, mo-nos tampém. O grande
tabulo de pobres animais. O et la-:tine (Jo. 19,20); e, ne- prodigio deu por terra con,

berço, - um humilimo pre- les, e por eles, do mundo in- tra o preconceito que, negan·

sepio. Palhas, e tàlvez ainda teiro, representado nesses do a divindade de Cristo,

escassas, para lhe guarnece,� três grandes povos, por se- desconheceu o sôlo divino na

rem o improvisado leito. Rei rem os mais celebres e de 'I marcha triunfal ela sua Igre
e Senhor do universo, a pur- maior projeção na terra. ja. E é com palavra.s de fé, e

pura, que o devia assinalar, Desce ao sepulcro, que é, na encarando serena e confia·

eram, na expressão atribuí-' linguagem do profeta, a "re- damenté o futuro, que r1:1.

da a S. Cipriano, esses hu- gião de� olvido", terra obli- seguida do ime-:"so Cal tcj" I
mjl<ie.:; panos vionis (Salm, 87,13), - e 10- dos cristãos, repete: SUI'I'ex;t

. QOl11 que Mar·ia SS. envolveLl go o esqueélnlento se tran3- Dominus vere. 1\lJe.luia: O

'ô:cOrpç, de.Jesus -, e ppr to� .
forma em celebridade e gló- Senhor resuscitou verdade\.·

.cla'a; pom,pa" uill fiianto qUê 1 ria: Et ei'it ��pllln:u,m ejus I ramel1te Aleluia.
I .

dependência, mas só realiza
da muitos anos após.
Floresceu com a corivoca

ção, em Washington, elT\

1889, da Primeira Conferên
cia Internacional· Amel'ica-

marcha vitoriosa do Pan-a-
mericanismo e abrindo "um
novo capítulo, nos 65° anos

de sua existência histi)l'ica
de lutas constantes pelo pl'O�
g'resso, pela paz e 11ela segu
l'ança do Novo Mundo", t3.1
como idealizara Simon Bo1i-

vana, em 1928, a Sétima em

Montevidéu, em 1933, mUlto

embora as 21 Repúblicas e,,

tarem assoberbadas não se

vaI'.

Saibamos, pois, neste db,
considerar o alto valor c!s,s

comemorações do Pan-Ame-

o TEMPO
Previsão do tempo até às.

14 horas do dia 14.

Tempo -' Em geral instá
vel.

Temperatura - Estável.

cana para mostrar que êste
Contínente pOde já ser cha
mado o hemisfério da paz",

Joaquim Nabuco - 1903

Filosofia: A coisa mais difícil na viela é explicar o

por que? Os que podem fazê-lo são felizes e podei11 ser

julgados. Os outros precisam ser !nterpretados. E in
terpretar é definir: periculosa est. for isso é bom ::lo

,gente sempre explicar o por que?
..

Alvaromoreyresca: Há homens que falam e há

'h,?mens que piam ou pipiam .. '

Enverg'adul'a: Depende da espinha dorsal. E esta,
às yezes,: da: espinha do ... sal, que há cem anos era di�
nhéiro.

'

.Protocolo: Já foi assinado, no Palácio, entre a U,
D. N. e o P.D.C., P.R.P, e P.S.P. Por ele os candidatos
udenistas serão queimados... y vol�erá. maiíana a

candidatllra Jorge Lacerda. Depois eu conto.
Bomba: .(\il'!-da não estoul'O;u. E tomara que não

explua.,
.

.. 0. K.: "Tudo bem. Abraços. Seguem forças".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


