
Di curso d C mdidato. Moção
RIO, l° (V. A.l - O sr. Etelvina Lins compareceu on- POSIÇAO DIANTE DO

. iõao Café FHho, um dos lia;:;;:' rê1lncetar a marcha da re- dtgníttcação da vida púbrl- de todos os limites mínimos

tem à noite à sessão ele encerramento da convenção na- CATETE res daquele movimento re- volução traída. ca". da' desejada eficácia, o neces-

cional da UDN, para agradecer a homologação de sua can- volucionário, no Nordeste, CONTRA OS LUCROS sárío para acentuar e esten ..

didatura à presidência da República, Seu discurso de a- No começo do discurso o homem honrado que j amais Se alguma pretensão po- EXTRANUMERARIO 'der os benefícios reais da

gradecimento foi uma espécie de esbôço de plataforma, em sr, Etelvina Lins fixou assim usaria seus altos poderes a demos ter junto ao governo Outro trecho do discurso Previdência. Por isso é que

que êle tocou' alguns aspectos mais importantes do pro- sua posição diante do Cate- serviço da compressão e do da República é tão somente do candidato udenista: o 'valor dêsses benefícios não

blema político-udministrativo do país, desde a re.- te: subôrno, constituiria, por si aquela de que desmonte, sem "Para o restabelecimento' evoluiu paralelo ao agrava

forma eleitoral até ó estabelecimento de bases mais sadías "Não existe, e nem poderá' só motivo de garantia da qualquer proveito nosso, a da confiança do povo é ób- mente das necessidades 'se

para R. nossa olitíca in ernacíonal, Disse êle, na parte f� existir nos dias de hoje, com lisura do próximo pleito pre- máquina eleitoral que foi e- viamente índíspensavel que raís e do encarecimento do

nal cl:1 ornçàc: as conquistas de 30, - vale siclen9ial. .
dificada como instrumento não se dê quartel aos ladrões custo de vida, Por isso, tam-

LR<:s!1 recupernçào trr.'t dr se exerceu também no sen-' aqui proclamar -: a velha fi- De 'nossa parte, nada lhe das forças que vão se con- públicos, qualquer que seja (J bém, permanecemos, sob êsse

tido da rpvh�C,O e plnm ilrinito ele nossa política externa, gura do candidato oficial. O pediríamos ou pediremos centrar no campo oposto, a disfarce de que eles se revis- ponto de vista, como uma co

sobretudo no que diz, respr-ito aos acôrdos celebrados em

I
voto secreto e a Justiça Eleí- que possa comprometer, sob serviço da politicagem mais tam. A trapaça e o negocis- munidade estranhamente di

runcão de nosso desenvolvimento econõmtco e de nossa toral puseram têrmo à inter- qualquer aspecto, o funda- desbragada e de ínterêsses mo terão de ser banidos de- vidida em duas partes: o

balança do comércio exterior. Inadvertências e mesmo 'su- ferência do governo da Re- menta precípuo de nossa que tentam sobreviver, como finitivamente da gestão do Brasil dos gl;j1ndes centros

manos conformismos têm-nos colocado em posição de in- pública nó livre pronuncia- causa, dentro dos princípios se possível fosse interrompe!' bem comum, Desgraçadas são urbanos, onde a previdencia

fel'iorielade m r laçâo Ao potencias de menor ímportâncía menta popular, E a presença ele renovação moral e poli- o curso da História guiado as gerações que não conhe- social se exerce, deficiente-

ê de menos decisivá ou nenhuma. na chefia elo Executivo elo sr, tica com que procuraremos pelos anseios insopitáveis rlf' ceram a austeridade e a díg- mente embora, e o Brasil in-

--

�G o.
nídade como norma de ação terior, do homem do campo,

:'••G.,•••ee®fHt(,t� •

•••••.,..................
na vida pública. Necessário e das pequenas cidades, onde

I DIRETOR � iO· · D-á!1 é fazê-las compreender não os ereítos da instituição não

•!, Ruben.., de : I MIl••ntalo I· são estas, nunca foram as se fazem sentir, lVIas um con-

: � -ario d. S. Catarina I honradas tradições políticas traste, portanto, dêsses que

$
Arruda Ramos a •• de nossa formação, Os car- desconcertam e arruínam a

I GERENTE I I Ano XLI 18 .;�:, ��op::�i��e��:tr���;�o� ��!�as�� ��et��s�����l����!�
I Domingos �� : I N

sim missões de confiança que te proclamada, mas promovi-

: de Aquino I : j 1211168 pressupõem respeito próprio da e assegurada a todo tran-

8... � e .ombridade na admtnístra.. se".

;íIi••�••••flo.eGí)ea:lc. Õl ••••".................. ção da coisa pública. A vai- LEGISLAÇAO TRABALHIS-

Edição de hoje - 6 págtuas Florianópolis, Terça-feira, 3 de Maio de 1955 Cr'. 100 dade pura e simples de dís- TA E PETROBRAS'

------�-�--�. putá-Ios cumpre comunicar, Continua o sr. Etelvina

precisamente, a vaidade de Lins:

alcançar merecê-los. "E' ainda e sempre a ex-

O enriquecimento. ilícito, períêncía que nos indica o

sob qualquer modalidade, caminho a seguir para o a

tem de ser impedido. A cam- perreíçoamento.da legislação
panha contra os lucros extra- trabalhista. Não através de
ordinários deve ser gradatí- demagogos e dos explorado
vamente levada até o extre- res da credulidade ou da
mo de desfazer por ínteíro boa-fé do trabalhador, mas

esse elemento de aflitivo con- mediante o entendimento

traste entre a crescente pe- constante entre empregados,
núria e o luxo da opulência. patrões e legisladores, de

Onde esse contraste se acen- modo que cada vêz mais SI?

tua não poele haver bem-es- capacite o trabalhador de
tal' social, nem equilíbrio, participar ativamente dos in

nem segurança da justiça terêsses da produção, parti
dos homens, A condícão elo cípando ao mesmo tempo
'iomem médio deve ser dila- dos lucros das emprêsas e do
tada em duas direções, dís- vigoroso entusiasmo, de pro
tancíando cada vez mais os mover o desenvolvimento das "

polos contrastantes ec onsti - condiçõl$ do trabalho rural,
tu indo a mediània soéial e com a contenção dos abusos

sCl{l1ômi].á em j'egra . d�mi - do poder econômico, com ,o
nahte: Parà i'sso é mistir ele· vigoramento da Petrobrás
var os níveis econômicos e na base dos -recursos popula
sociais mais inferiores a u1n res e nacionais, com a revi

plano de bem-estar e segu- são, enfim, do aparelhamen
rança, e não proletarizar e to judiciária da Nação, e so

destruir aquela mediania so- bretudo, um conjunto de me

cial do homem comum/ cuja didas - de ordem moral, so
escassez constitui precisa- cial, econômica e financeira
·mente o mais veemente indí- _ que nos permita deter o

cio do trágico desconsêrto custo de vida, termômetr;:,
das sociedades modérnas". da vida de um povo, e, entre
VIDA SINDICAL E PRE- nós, sintoma. dos nossos ae-

VIDÊNCIA SOCIAL sesperos e da nossa ruína -

Mais à frente, disse o sr. estas serão, entre muitos ou-

Etelvina Lins: tl'OS pontos que desenvolve-

"No plano das relações do remos em nossa.� campanha,
cTabalho, teremos ele voltar as bases da revolução brane),
as vistas para o problema da que r,ealizaremos no gover
vida sindical, assegurando- no, a serviço do povo.
lhe condições de ampla li-. (continúa na 6a. página)

RIO, 2 (V. A.) - A la,

Circunscrição de Recruta.
berdade para, dentro da uni··

menta, .segundo comunica- dade, realizarem os traba- PETROLEO DA
hn.dores a sua autêntica 01'-

ção do respe�tivo chefe, ma- BOLIVIA
jor Paulo Sales Paim, mu-

ganização profissional.

dou sua sede pará a praia
Teremos de salvar a Previ- BUENOS AIRES, 2 (U. P.)

de São Cristovão, n. 95
dencia Social, que c�ncebi!- - Estão práticamente con-

antigo edifício da Intenden-
mos como das mais eficazes cluidas as negociações entre

cia da Guerra _ no Rio on-
do mundo e afinal reduzimcs a Argentina e a Bolívia, pa

de já se encontra em pleno
a um estado de falência, Pa- ra a realização,das operações
ra tanto é preciso isentá-lo de Intercâmbio previstas no

funcionamento e à disposi-
ção do povo, da imprer.sa e

de empreguismo eleitoralist;1, Convênio de União Econômi
imunizá-la contra a dema- ca, firmado a 9 de setembro

'- demais interessados.
I....=-"'-�--..--- --- -- _""" _-

- -

--...- -----.------..; gogia e o negocismo, extil'- de 1954, em La Paz. Espe-
������,�

p,ndo-lhe os vk�s que a -�se que o documento s�a
comprometeram. Tem sobra- assinado nas próximas horas
do dinheiro para o financh·, no Ministério do Exterior.
mento de edifícios, além ddS Nos têrmbs do acôrdo, a.

disponibili da d e s previstas Argentina pagaria pelo pe
nas cálculos atuariais, m'lS

I
tróleo boliviano os preços do

tem faltado sempre, aquém. mercado mundial.

o n vo Presidente d-á:-Itálial
Muito�'�modesto. Continuará residindo em seu modesto apartamento

ROMA, 2 (U. P.) - "Náo I cía para com a monarquia, justificou sua decisão, pelo "Irei ao Quirina! _para tra-

me instalarei no �ulrinal", I não quis se instalar no Qui- vado, no Palácio de Monte- fato de que a vida .de f'ami- balhar e para ali receber ví-'

declaro:l o sr,
.

G lovanní

Il'inal� enquanto dl:r�ra� SU'1.S citórto,. sede da Assembléia lia, que_ julga indis�ensável_ à sitas", disse o sr. Gronchi. E

Gronchl, novo presidente da funçoes. O sr, Luígt EmaudJ, ao presidente. educação de seus filhos, nao rindo acrescentou que os seus

República, a um c laborador i que lhe sucedeu, em troca, O sr. Gronchi, que tem seria possível num quadro filhos só.Irtam ter uma von

do "Corriere del,la. Ser :". se- I resi_di.u numa, ala do casto dois filhos um mer�ino de I?
I

t�o faustoso, corno o do Qui- tade: a de poder m?ntar os

bc-se que o Paláclo QUlnnal, palácio que e rodeado por 'imos e uma meruna, ele !J, rínal, cavalos dos couraceiros.

elepois de ter �do unl� das i esplêndidos Jardln,. ���������

residências de verão dos Pa-i : O sr, C:roneh declarou que �

pas, tornou-: e a resid ncia não abondonará o aparta- 'AJ·ude"ndo a. Ca.bo.lageDl·
-

oficial elos soberano da Ita- menta onde reside e que nun-

lia, depois da realização da cn deixou durante os 7 anos
-

N· d Sld I t t ,unidade }t-g,liunft. O sr. l!inl'ico que acaba ele passar como
_

aVI,os .. a. ern.rg ca DO ranspor.." gerp
de NicoJa, pl'impiro pH'.'\ifLn· pre.�idrnt," da Cíl.J;l1nta, Com, < RIO, !,l (V" AJ ...,.. Pon'ç.le-

tSãO
da diretol'la cki. Compa· transportes de (�:krga geral

te provisório dá Rppúblir.a, efeito, se1l1pre recUsou se in8- 'r�vei re1'OfçO à
�
nossa na f:'" nhTh Bicterúig1�{ ·!Slacíona'lf. til' m censé{luência clo ugt'ava

por uma espécie de deferel1- talfu' no Dpartamer to resrr.. gação mf\rítima de cabota- empregar alguns l1nvios de; n1ento de dificuldades pari)

gem, será ·dado com a de.ci· sua frota de carvoeiros nos carregamento de carvão, ve

rificados no já anteriormen-
.... _,- __ m_

-te deficiente porto ele I��bj-
---------

tuba, em Santa Catarina.,
À DISTiNTA CLASSE lv1ÉDrEA com o afundamento, ali, jun-

to aos cais de atracação, do

navio "Virginia", pertencén
te a uma emprêsa particular.
Dois navios do tipo "Sidel'úr

,gica" já estão recebendo car

ga geral no Rio para os por

tos do Norte e do Sul do país,
de onde retornarão com car

reganiento de gêneros ali ..

mentícios.
•••••••••••••••••••••
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DE LUTO O EXÉRCITO BRASILEIRO
Faleceu o Gen'eral Estilae Leal

RIO, 2
_
ev. A.) - Vitimado

por um enfarte do mioco.1'

dia, faleceu às 7,10 horas dn.
manhã de ontem, em sua re-:

sidência, na Rua. Anibal ele

Mendonça n. 222, Ipanema, o

general de Exército Newton
Estillac Leal. Na la faz,'a pre
ver o desenlace, No dia ant�
rior, em companhia do seLl

amigo Arnaldo de Oliveil'il.

Souza, o general Ei'itillac f'•. '

teve na cidade e, na Estação
Mariano Procópio, recebeu
uma sobrInha que vInha de
Petrópolis. Depois, passou al
gum tempo na residência do
sr. Santos Vahlis, retiranrlo
se para casa já à noite. Es·
tava bem e passou a noite
tranquilamente.
Na manhã de ontem, o ge

neral levantou·se cedo, co

mo de hábito, Tomou seu cu

.

fé e, ainda em pijama, dei
tou-se novam nte. Foi entiío

1905, tornou-se aspirante fi

oficial pela Escola Militar de

Re'alengo em 5 de abril de

1915. Posteriormente, cursou

a Escola cle/Aperfeiçoamento
de Oficiais (1920), a Escola

do Estado-Maior .(042), ten
do proferido na formatura ü

famosa "Fala da turma de

1942'�, verdadeiro libelo con

tra o eixo Rom�-Berlim e um

hino à causa das potencias
democráticas,

'

Todas as suas promoções,
a partir de capitão, foram
feitas por merecimento, O

extinto tornou-se figura re·

voluclonária de escol, parti·· I
cipando dos movimentos de
1922 a 1932, Exerceu comis-

sões importantes e foi agra
ciado por v'ários países, comI.)
Estados Unidos, Chile, Equa
dor, Bolívia, Paraguai e Es

panha.
Os momentos mais agita

elos ela vida daquele militar
ocorreram qe'inclo ministro
da Guerra. na preSidência do
Clube Mi.litar e elepois no co

m'lndo da ZO'1a Mllitar Cen-

que a morte o smpl'e ndf'u,
repentinamente. Foi chama
do as JJressas um mérJieo ria

vizinhança que, Chegando, a
penas registrou o óbito.

Traços biográficos
O general de Divisão Nf'w

ton Estillac Leal nasceu no

Distrito Federal, em 6 ele ou

tubro ele 1893, Era filho di)
marechal Francisco Raui de
Estil:�.c Leal e de dona AI
cide de Souza Leal. Tinha
três irmãos: general ele di
visão Zeno Estillac Leal, a

tual diretor geral do Mate
rial Bélico; elr. Alcides Esti.!
lac Leal, médieo; e professo
ra Judith Estillac Leal Go
mes, já falecida.
Iniciou o General sua car

reira militar em 9 de janeiro
de 1912, quando sentou pra
ça no l° Regimento de Arti.
lharia de Camapnha, hoje
Regimento Floriano, desti
nando-se à Escola Milítar de
Realengo, Em Wl1, eliplomou
se em Agrimensura, eursan
elo o COlégio Militar desdI;)

•

c. H. BOEIIIlINGRR S'OHN
Ingelbeim fim mwin· i\lemanhll

lêm a gruta satisfoçã,) de apresentar agora
no Brasil as primeiras das suas espé i"lidades
farmacêuti as de renolTle mundial

ALEUDRIN
Antiasmático

BUSCOPAN
Espasmolítico

SVí\r1PATOL
Cardiotónico

Licenciados exclusivos para o Brasil �

DIQUI LTDA.
S. Paulo - R, José Antonio Coelho, 409 - Tel. 35·9372,

Representantes para Paraná e Sta. Catarina:

RAMAR S/A � COMERCIAL FARMACWTICA
R. Mal. Deodoro,S",SjS30-TeI.322S- C.P.245- CURlTiBÃ

TRIBUTO A FEB
O Preslde!lle Eisenhower rende significativo tributo
. s. PAULO, 2 (V. A.) - ° passado, partilhemos de sua

I
interminavel luta pela liber

presidente Eisenhower ren- fé e caminhemos juntos na dade e peli:t paz".
deu tributo aos membros da

gloriosa Força Expedicioná- ,

•

.

,. O R· 1-,so da Cl·dadeda Brasileira, que, há dez .

anos, lutaram com os Exér- Munh-Al para a agricultura���:lh�la���t::�u:ain�::��: U·
_ -

. �

�ROI O

.

da liberdade". RIO,2 (V. A.) - O sr. Ca- O sr. Munhoz da Rocha )JrIU.foí(l/

A mensagem do presidente fé Filho, logo após retomar encontra-se no Paraná,
.

de

dos Estados Unidos da Amé- a Presidência da República, vendo chegar amanhã ao

rica, que foi enviada a Mari em cerimonta no Salão No- Rio, Deverá tomar posse da

Camargo, Comissão da Se- bre do Catete, com a presen- pasta da Produção nos mea

mana da Vitória, rua do Se- ça de altas autoridades eivis dos da semana.

minaria, 65, São Paulo, diz: e militares; sábado último,

"Junto-me aos que rendem convidou o sr. Munhoz ela Importante reunião minis·,

tributo aos .membros da For- Rocha para- o Ministério ela terial

ça Expedicionaria Bras-ileira, Agricultura. Ontem, na Gá- Ante-ontem, no Catete,
os quais há dez anos comba- vea Pequena, o president_e houve importante reUl1lao

teram ombro, a ombro com da República conferenciou ministerial presidida pelo sr .

os Exércitos. Aliàdos numa com o sr. Costa Porto, que, Café Filho. Foi examinada a

grande· batalha. contra os há tempos, solicitara exone- situação política do país, ten

inimigos da '.liberdade. Ao raçãp. Convidou:"o para a do o sr. Prado Kel1y feito UDENILDA - Joãosinho, não é verdade que

homenagearmos aqueles que
I presidencia". ,;�_o Banco do uma ampla exposiçã.o a re8- Vinhedos" só diz mentiras?

serviram com nobreza no Nordeste. peito. CARm�O - E' vel'dade, querida ... !

tro, com sede em São Paulo.

Quando a morte o surpre
endeu, o extinto exercia o

cargo ele inspetor .
geral do

Exército, que assumiu em se·

tembro do ano passado, Dei
xa viúva dona Laura de Li

ma Leal que estava em Pôr
to Alegre, de onde é natu

ral, e imediatamente regres
sou a esta capitaL O casal

não teve filhos.

OMITINDO DEUS
Na

. Qidade .
de Eva 'Peron,

Argentina, ao tomarem pos·

se de seus respectivos car

gos, senadores e deputados
. peronistas prestaram jura
mento somente pela pátria,
omitindo o nome de Deus. Já

os opositores, em flua maio

ria, juraram por Dr:l1S e pe
la pátria.

a· "Voz dos

-"'---

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FtORES'l'AL
DELEGACIA l'I.OltESTAL

REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
'A V I S O

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

.sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os propríetárlns de terras e lavradores em gerar,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

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

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
. WcnhuIn proprletárío de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, �t necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal cm

seus .artígos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidades.
REFLORESTAMENTO

o ESTADO
-

Navio-Motor «Carl

Unia casa de madeira, rerem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos

quartos casinha e instalações sanitarias, 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 Lisboa,

com otima 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, casinha e instalação sanitaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

--0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oí'ícínaa, ii. rua Con
selheiro Mafra, n. 160 1',,1. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN'} A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS j'. DlI
AQUINO

litepreaeutanieli :
Representaçõea A. .s, L".l'.i.·

Ltda.
Rua Senador ·Danta., 4.0 - 6°

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro ..

Rua 16 de Novembro 228 6°
andar aala lia - Sio Paulo.

RAPrDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha B.la, Ubatuba 'l'l®

p'rejudicarão o horário de chegada no RIO (lda) "
ITINERARIO DO NjN "CARL HOEPCKE"

Telefonar 6.625

INFORMAÇOES
UTEIS

O le,itor enco_nt�', n0sta .co- Representações para S. P B
l�na! Informaçoel,que, nsc Ilta, Aceito representacões de firma que queiram espandír
díãriamente e de Imediato: ,.. _

.TORNAIS 1'elefun. .s/volume de negocies em Sao Paulo, Disponho de loja, de-
O Estado •...•••••••...•• , &.022 pósito e selecionada freguezia.
A Gazeta ...•.•.•.•...•.. 2.656 D . f' íats e banearr
Diário da 'Tarde ........•• 3,579 ou I e erencias comercrats e ancanas.

IA
Verdade,.............. 2.010 Cartas p/ Luciano r, M. Colameo - Rua Camomil 137

Imprensa Jficial .•••.••• 2.688 sa-O PAULO
'

C. HOSPITaIS·
--- ---

�--------...._--... Caridade:,
(Provedor) ••..•...••..•• 2.114 FARMACIA DE PLANTA-Ow����ar�����. : : : : : : : : : : :: t�:� . .

Militar.................. 1.1&7 M:ÊS DE MAIO

São. Seboatíãc . (Cala d. 10 - Domingo - Farmácia Nelson _ Rua Felipe
Saúde) 1.1U Schmidt.

Maternidade Doutor Car
los Corrêa .... "...... 1.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ...• 1.111 8 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
Serviço Luz (Reclama- 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio _

ções) ,................ 2.404 Rua Felíp S h
.

ídt 43
Polícia (Sala Comissário 2.038

1 e c mI , '

Polícia (Gab. Delegado).. 2.ill' 15 _;_ Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe- .

COMPANHIAS na Jipe Schmidt, 43.
TRANSPORT1ilS
AÉREO 19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

TAC ••••.........•••• , •• ·1.700 [ano. '. 1i1.�

....__..... - ..... ..........._..... ......_...:..
Cruzeiro do Sul .......• 2.500 21 S· b d (t de)

.' ..,��
--- . S _.._. >iii Panair 1.5&1

- a a o ar e - Farmácia Noturna -:_ Ruà
--........__ Varig ......••.....••••.• lU21 Trajano.

'.. ...." :I,�'j��Lôlde Aéreo ••.••.•••••• 2.402 22 - Domingo - Farmácia Noturna _ Rua TraJ'ano.
Real •........•........•• 2l.US

28 S'bScandlnavaa ••• '......... 2�00
- a ado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

HOTÉIS Conselheiro Mafra.
Lux..................... 2.021 29 Dom' F'

,

Magestic 2.276'1
- mgo - armacia Esperança - Rua Conse-

Metropol ,'..........
.

1.167 lheíro Mafra. ___

La Porta ..............• 13.·��1I1 ? ,ser,viço noturno será efetuado pelas far�ácias Santo
Cacique •....•••..•. ..••• •.. IA tô N tCentral ....••...•....•.• 2.694 I

n ?lllO e o urna, situadas às ruas Felipe Schmidt 43 e

Estrela •..... ,.. . . . .. . •.

8.871'1·
Trajano.

l�dJ�kÊi'ro
. . . . . . .. . . . .... 1.11111 A, pr�sent: tabela não poderá ser alterada sem prévia

Disque .....•.. ,......... oe ; autorização deste Departamento. .

ASSINATURAS
Na C"1I1tal

Raios X
aparelhagem moderna e completa para qua\quer e:t;ame

radiológico.
RadiografIas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (cclecístografía).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.

Radiogr�fias de ossos em geral.
.

Medidas exacas dos diametros da bacia para oríenta

ção do parto (Rádio�elvimeiria).
Dlàrlamente na MaternIdade Dr. Carlos Corrêa.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flürestais e de ornamentação, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

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

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores selareeímentos e requererem autoríaação
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 Florianótmlis.

Te}efônel 2.470 -- Caixa Postal, 395.
\ li:ndereço telegráfico: ,Agrisilva - FlorIanópolis, S.

Ano , 170,00
Semestre ,... Cr$ 110,00

No Interior
Ano ..•...••• . '.' . •. Cr$ 2')0,00
Semestre .•.....••..•. Cl'$llO,OO
Anúncio mediante contrãto.
Os origin�is, mesmo não pu

blicados, não serão de olvídos.
A-direção não se responaal iliza

pelos conceitos emit'idQI no. n

tiioi assinado••

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

na cada lote Cr$ 45.000,00 j:

Compra-se casa no Estreito até Cr' 100,000,00
duas casas, sendo uma ce material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores' frutíf�ra8

sita a Rua Afonso Pena n. - 420'''': Estreito.
Podê 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 frente a Caixa D'Água,
Preço cada Cr$ 10.000,00.
4 lotes no centro da cidade. Otimo ponto para cons-

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

330.000,60
'

uma casa de madeira a rua São José, Estreito recen

construida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 95.000,00
negocio urgente

'

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

"

Viagem com· segurança,
,e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MrcRO-ONIBUS DO

RIPIDO �(SDL-BBASILBIBO»)
Florianópolis � Hajaf - Joínvíüe - Curitiba

d'\ __.""""
. ...-:1

Ag"eAOC1·a'. Ilua Deodoro e�qu�na:da
• Rua Tenente ,SIlveira

7 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

Por motivo de viagem vende-se por 6timo 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.

18ANCOde
C�f�ITO

POPULAR�.

e AGRiCOLA I I

,�t'J�,16 ... I

f"'LORlANOPOlIS - 51"6.. ('àlo.rmó,.
.

INIlICAOO'i-l PRÔFISSlbNAL-t DR,RO:�rSTOS . ��fW:ç�ORMO Dr. Vida. Dulra filho
�, .-"�,

f jcom
prática no Hospital 810 MÉDICO I

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na Canta' CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIl_lO

W MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro ,; I CLÍNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL. - DISTÚRBIOS DO RJiC1ilM
•

• Doença. do, apareUto re,plratório �Iplomado pela :racalda•• Na. CIJf��tóf�g�A. ,

ADULTOS NASCIDO - ASSIST�NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB
.

-TUB1ilRCULOSil ,clonaI de Medicina da Um"",- Contultório: Rua Vitor ilii- ',_
Doenças Internas f�\�1.TUROS - TRATAMENTO DA INAPETtNCIA INFANTIL

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA aldade do Brasil reles, 22 Te!. 2675. CORAÇAO _ FIGADO _

DE APETITE) --' TRATAMENTO DA 1ilNURESB NO

MUSSI 'DOS PULMOES Ex-Interno,P?r concurso da Ma- Horários: Segu d Q t RINS _ INTESTINOS ��I��tó�rco�RIDAANCIANSFA'NECIAADO�ENSF�ERNMTrED�AD'"SDDISATÚINRFB��TS;
_ MEDICOS _

Cirurgia do Torax termdade-Escola Sexta feiras:
nas, uur aa I .Mo... .... ....n

CIRURGIA-'JLtNICA Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. Octi"lo &0- Das 16' 18 h Tratamento moderno da
CIA DE MANEIRA GERAL

c'

GilRAL-PARTOS nar de Medicina, Tlaloloillt& e drleaes Llms) , A �s. oras.
,

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT &S

.

l' TiaiocirurrJio do HOllplt;1 N.� Ex-Interno do Serviço de Clrur- .Resldfinclli. oRua Felipe Sch- SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 AS õ HORAS'
,.

Serviço completo e espeçla 1-
rêa Ramol ria dI) Hospital I. A. P. K. T C. �Idt, 23 - 2 andar, apto 1 - Consultório _ R.ua V· CONSULTAS CI HORA lIKARCAL'A.·. �'ONlil 116"

lado das D01i1NÇAS DR SlINHO- • .LeI 8002
lctor RESID1l:NCIA

..' }I;' ..

RAS,' com moderno. método. d. Cura0 de e8peciaUzaçle ,.Ia do Rio de Janeiro ,. ,
• Meirelles; 22.

,

.

• - TENENTE SILVEIRA 110 (FONlIt 1161)

niagnósticos e tratamento. S. N. T. Ex-Interno ••x-a.al.- Médico do Ho.pltAl 4. DR. HENRIQUE PRIS-CO
ATENDE CHAMADOS A DOMIC1LIO

'

SULPOSCOPIA _,,_ HISTRRO - tente de Clrllrll'la do Prof. UIO Caridade HORÁRIO:

SALPINGOGRAFIA - )U1TAI:O-· Gulmariea (Rio). DOENÇAS DliI S1ilNHORAS '_ PARAISO Das 13 às Ui horas.
DR. NEY PERRONE

LIS ....O BASAL Cons: Felip Schmidt, 18 -
PARTOS - OPlilRAÇOliS uÉDICO MUND

-
F C R J

-

P' t 16 -

lU
, Telefone: Consulto'rI'o-

.. Radioterapia ,por onda. cut..- one ISOl ons: ua oao ln o n. • Operaçoes ,- Doençal de Se- <
•. Formado pela Faculdaa. Nacl'

.

Eletrocoa,ulaçio-- Ralo. Ulua Atende.m hora marcada. das 16,00 às 1S,OO horas nhorail - ChDica de, Ad.al�l. I
3.415

I
nso1 d. Medicina Univeraidade

Violeta e Infra Verme'Lo. Res.: - Rua jijllteve. Junior, Pela manhã atende dià: Cur dEI - Puer,'cultura _ Pe"'atrla
IA ,

t r.,- ,so II 8p�cla Izaçao no Rsidência: Rua José do do Bruil ... _

CQn.ultÓrio: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2395 rIamen e no ":oapitlü di Hospital dOI 'Servldorea do lI.- . . •
RIO D. JAN.IRO Puericultôr do Departamente

l° andar - Edificio do lIontepiQ.
DR YL R .�.ari?ade. tado.

. jVale PereIra 126 - PraIa Aperfeiçoamente na "Cua dt Naçional da Criança. Ex-Auia-

Horário: Da. 9 la 12 hora. -
. MAR ·CORR&A eSl enClll: (Serylço do Prof. Hariano 4_ da Saudade _ Coqueiros. Saude São Mi,uel" tente do Prof. Martagão Gelteira

Dr. MUSSI. CLíNICA MÉDICA 10�ua:. General Bittencourt Jl. Andraae) ,

. Pro!. Fernando Paulino na, pniversidade do Brasil••x�

lIUDSa:115 àl 18 horaa - Dra, raC•.ONSULTAS ,daa 10 -- 11 ho-, Telefone: 2.692. .·Co�SU!ta8 - �ela mlnU IU� DR. MARI·O.WEN-
Interno por I - anos do Serviço MediCO do Instituto Fernandea

'"
HospItal. de CarIdade, de Cirurgia Figueira-Serviços dai Prof. Ci-

Reaid&,ciaj .

�nnida Trom- Rua Tiradente II - Fone 8�ltí DR NEWTON
À tarde das llilO h. em-dlaa- DHAUSEN Prof. Pedro de .oura zal', Pernetta e Mário Olinto.' ..,.

powskt. 84. te no coniultório .á Rua NUIl., CLíNICA MEDICA D. ADULTOS' E1taiiy por 1 ano na "IateI'- no Rio de Janeiro. ilx-médico 11-

DR. JOSÊ TAVAlUlS b'AVlLA ,Machado 17 l.!squlna d, t:1ra- E CRIANCAS
. Qldad.e. - lI�cola" tagiário do Serviço de Pediatria

DR JúLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GlIRAL dellte�. Te]: 2766 Consultório _. Rua Joio Pin-
Prof. Othlo RodrJiuel Lima do Hospital do IpaJ& (prof. Lui.

•

MOLIil'STIAS NliRVOSAS li Doenças de Senhoraa - Prado- Re�l�encla..,. rua Pruident. to, 10 - Te!. M. '169.
Interno por ! ..no do Prnnto Torres Barboza) no Rio dI Ja�

.

VIEIRA logia - Eletricidade Médica Coutln!lO 44. Consultas: Da. 4 l•• koras. Socorro neiro.

JIl!:DICO
MENTAIS - CLINICA GilRAL Consultório: Rua Vitor ""'ei- CLINICA Residênc,'a.' Rua ".tIV., 1"- OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cad-

Df' Servi"o Nacional di DOlno ...
d

.. • CLINICA DB ADUL d d U 'dO 1
ESPECIAUSTA li. OLHOS," ?eles n. 28 .:_ Telefone: 1307. e.. nior 4li Tel 281% T '1 a e. l>Le ICO esco ar do Centro

OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA çaê�!���iAmbulat�l o �, Ripe- Consllltaa: Da. 16 hora••m ÓLHOS OUVIDOS - NARIZ
I' '. • DOENÇAS DlI S1i:NROR_'l.S de Saúde de Florianópolil. Pedia-

TRATAlIBNTO ,ii OP:iJ1AÇOlilS ne Mental diante: A •

li GARGANTÁ DR. ANTONIO BATISTA CONSULTAS: No Bo.pital de tra da Assiatencia Médico - So-

Infra-Vermelho - NebaUlapo - Psiquiatra do HQapltill _
Resldencla: Fone, 1.422'/ DO JUNI

Caridade, diariamlnte da. 8 SI' cial da Armada.

Ultra-So-"". Colônia Sant'Ana
' Rua: Blumenau n. '11. DR. GUERREIRO DA FONSIlCÂ OR 10. , Consultório: Rua Tidarente.

(TratamentG 4. alullte &I. Convulloterapia pelo 31�tro- D"OENÇAS do APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTOBI- CLINICA IlSPECULIUDA D. N,o conaultório, à Rua Joio; 9.

operaçio) choque e cardiazol. Inlulin ara- \ GE"TIVO - ULCERA;S DO liS- NO do Hospital de Florianópoli; CRIANÇAS P�nt? nr. 16 (l� andar) Consultas, diáriamenb da.

Anrlo-ret1no.�opla - EeceUa iIIe .i!!a. Malarioterapia_ PlicoterapiQ. i �OMAGO lil DUODENO, ALiiR. Possue a CLINICA QI APARlI- Conlultal da. II ti 11 hora•. Dlanamente daa 10 'li 111 II du

115 ho:a� e,m diante.

Oculo, - Moderno equipam.Dt., i CONSULTASr- p,'.rça. 1 Qui"- (TIA-DERMA'l.'OLOGIA II CU- LHOS' MAIS MODli1RNOS PARÁ Rei•• Con•• Padre .iIU,UlIlIo. ,14
às

.16
horlll. Resldencla: R. Tte. Silveira

•• Oto-J111l0Iarl.,o\oil& (blea tal dai -li ã, li liora•• BaÍle. I NICA GilRAL TRATAMENTO da. DOliNNQ"-S 12. RESIDENCIA: - R._a Duam S/No Esq, Padre Roma.

aG .ta..)
. (manh&) DR; JULIO PAUPI'l'Z

da ESPECIALIDADlI ADVOGADOS Shutel, 129 - Florian6polia. Te!. 2530 .

d Hortràlo daa. ,,' li 11 1II0ra. , Rua Ânita Garf6aldi, ••qal__ 'FILHO HOCSopnsITulAtaLi.
- �ela manlti 110 DR. JOSÉ MEDEIROS

'

a. 111 • 1 ..ora.. de General Bittencourt.
'

D L DConsultório: - Rua V110r illl- RESIDIílNCIAI :iaa Boc&iáva Ex interno da 20· enfermaria À TARDE - dali I ali i -

I
VIEIRA r auror.l.. 22 - Fon. !8'l1. 139 Te1.2901

'

e Serviço· de gastro-enterologia no, CONSULTORIO - ADVOGADO - • aura
Rei. - Rua São lorarl lO -

. da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Ru ilol

J
Caixa Postal triO - Itajat

.

Fone 1141l. DR ARMANDO VALt- ,(Prof. W. Berardinelli). IJ:.HEOS nO 2 Santa Catarina. Clinica Geral

DR. SAMUEL FONSlIOICA
•

RIO DE ASSIS
Curso

.

de neuroloiia (Prof. RESIDENCIA. - Felipa Sch- Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-.
.. ,Austregesllo). _

midt nO-113 Tel', 216li ,DR. CLARNO G. .

CIRURGIÃ.O-DENTISTA DOI Serviço. de- CUmea WaaiU Ex interno do Bo.pital matu- GALLETTI
nas. 'I

Clínica - Cirur,ia - Prota.. da' ÁiIIl.têncla Mumclpal • lIu- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ Cura radical das infecções agudas e Cl'Onl'''as, d'O'
Dentária pital de Caridadl DOENÇAS 1N'l'EJ1NAS .

- ADVOGADO -

"

Ralo, X e IDlra-Vervel1to CLíNICA lU:DICA D. C:&UNe Coração. Estômaaro, lnt••tino, DE ARAGAO Rua Vitor lIeirllle •• 60. aparelho genito-ul'inário em ambos os sexos.
'

Conlultório 1 BllIidbcia: Kaa QAS 11 ADULTOS fígado e via. biliar••• :JUD', ova- CIRURGIA TREUMAT9LOGIA jON1i1: .
.1.468 - FlorianópoU. Doenças do aparelho �igestivo e do sistema 11e"OIO.

Fernando Machado I. - AI.r,ia - rio! 8 útero.

1
- Ortopedia D· H

,. I 1011.
' li.

Telefone: IIUI Conlultório: RIlII Nune. ila- Consultório! Vitor· -'i1'll.. Consultório: João Pinto, Iii. R. ANrrONIO GOMES DE orano. 72 as 12 e 2ti ás 5. .

Consulta.: dlll 8,00 ,. 11,10 chado, '1 ..,.. Con.1llta. da. 11 •• n. DIIS 16 às 17 diàriam ..nti.

I ALMEIDA Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°. Andar - Fone:

e das 14,00 ,. 18 hora. 18 hora.
'

Daa 16 àl 18 hor... Menos aOI! Sábadol ADVOGADO 3246 _

Excluilivamenta com àora mar- Bniàência: Rua lJarechal Gui- Residência: Rua Boc.aiuva 110. Res: Bocaiuva 1116. 1 Elitritório II Residência: R'd'
'

c.... ,. . lbum., , - i'ona: &'l8i Fone: li468. Fone: - 2.'71.. Av. 'Hercilio Luz, li _

eSI enCIa: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
Tele{one: IU6. clo Espanha) - Fone: 3248.

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Lavando com Sabão

V>irgem Especialid,ade,
da Gla. IIIIIL IIDU8181IL-Jolollllo. (marca registrada)

ecoD,omiza-se jempo e dinbeiro
��==_·===r>_"�����"�·,.=�·�_·�'��r�_����__� .

,

��__� � =�� -= ��

.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Zury Machado� e..a i

. ACON�fCIMfNTOS SOCIAIS i l�'----'���

•••••.•••1i8(14J A�.4ihJI...... • ÊM TORNO AINDA DO envidará esforços no senti
"VERA CRUZ" DIURNO do de beneficiar Minas com

quente e asse em fôrno mo

derado durante cíncoenta
minutos ou até que fique
bem firme. Sirva ainda
quente com creme chantilly.
(APLA)

.

s
Com referência á nossa o retôrrio do "Vera Cruz"

cronica apelando para a diurno, suavisando a situa
administração da Estrada ção. Na impossibilidade de
de -Ferro Central do Brasil ser diário, o "Vera "Cruz"
no sentido 'de circulação do diurno poderia correr em

Vera Cruz durante o dia, dias alternados, isto é, às
recebemos de Belo Horizon- segundas, quartas e sextas,
te interessante carta que de Belo Horizonte, para o

transcrevemos reforçando Rio, e às terças, quintas e
A SAúDE DO CABELO destarte, aquele nosso pon- sábados, do Rio para Belo

to de vista.
-

Horizonte. Usando apenas
O cabelo oleoso suja-se Com a palavra pois são urna composição de carros

mais fácilmente do que o nosso ledor e ouvinte Jar-. idênticos ao do "Vera Cruz"
cabelo sêco. Acumulando-se bas Castro Oliveira: - ··1 noturno e ainda um restau
no couro cabeludo a sUjei-l "Li no "'Diário da 'I'arde" ran te, o dr. Jair de Oliveira
ra pode trazer incômodos e desta cidade e ouvi na Râ- serviria Minas, pois levan
até consequências nocivas dia Guarani a sua crônica do-nos ao Rio na segunda a
à saude do cabelo. intitulada "Vera Cruz di- mesma composiçao regres-

Procure manter oca- [urno", na qual V. S. pede a saria na terça-feira e assim
belo sempre limpo, lavan- criação de um trem de. aço' por diante, ficando nos do
�o-o frequ�ntemente com I

que. realize viagens. d�rant,e min gos aqui para a limpesa Iagua e gaba0. - SNES. lo dia entre as capitais mi- completa ou algum reparo.

.

.

neira e carioca. Seu ·pedido Apelo ao ilustre escritor

1reflete bem o desejo de mí- para que div-ulgue esta su

lhares de mineiros que dese- gestão que, se aceita pelo
jam viajar pela Central do dinâmico diretor da nossa

Brasil, que atualmente, so- principal ferrovia, viria ao

mente lhes oferece um trem encontro do anseio geral:
condigno, mas à noite, um trem confortável e ,di
quando a díf'Iculdade- de urna, ligando Belo Horizon-

_ adquirir um .leito é insupe- te ao Rio, e servindo ao

rável e o excesso de pas- mesmo tempo para suavísar
sageiros é impressionante. a terrivel situação de quem
O "Vera Cruz" sai daqui necessita viajar com crtan
abarrotado, passageiros em ças e precisa realizar negó
pé, crianças. às vêzes até na cios nas Í:idades intermediá- em 1.652, na margem esquerda do Tigipió, em

plataforma; num espetáculo rias, corno Laf'aiete, Barba- Pernambuco, os holandeses foram destroçados pelas
desolador. São necessários cena, Juiz de Fóra, etc. Es- tropas do Sargento-mór Antonio Dias Cardoso;
dias de antecedência para pero, portanto, que' a sua _ em 1660, na Bahia, nasceu Sebastião da Rocha'
obtenção de urna cabine, tal voz se erga novamente e Pita, autor da "História da América Portuguesa", edita
a procura do público que vê consiga acústica no espír í- da em 1730;
no magn íf'ice trem da' Cen- to compreensivo do mineiro _ em 1818, com a escuna "Oriental" força Sena Pe
trai uma locomoção mais se- que dirige a Central do reira, á testa de nossa divisão naval em operações no rio
gura e mais barata. Diante Brasil e que realiza, a meu Uruguai, o Passo de Vera, dilatando o boqueio daquela
dêsse movimento, acredi- ver, ·uma das melhores admí- via fluvial mais para ónorte, de sorte a dificultar o a

to que o diretor, da EFCB, nístrações de ültimamente." bastecimento que nossos adversários recebiam da Argen-

neto
Então, .. disse-lhe o Erro, por maldade:

.

Vem comigo que sou tua esperança!. ..
E esta infeliz mulher quasi creança
Veio cair na lama. da cidade ...

solv-x. -

Preceito do Ola ....;.---- - - --

Tintas de qualidade in
ferior podem estragar
uma boa caneta, 11: acon
selhável usar sempre
Parker Quink. Sõmente
Quink contém so!v-x, que
elimina os sedimentos

prejudiciais. previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
afluxo da tinta, Seis
lindas cõres.

�,Ls cu cor.:;(,;::o-:1 e sei qne a infelicidade
Nela, é maior que o /ic io, a Intemperança,
Pois nos restos ele um sonho que a embalança
Palpita muito ainda de bondade.

-c, E porque é boa e meiga, e porque sofre
Na propría Honra-valioso cofre

Que estupidos ladrões forçaram e abriram,

Não merecia que passasse agora
De minuto em minuto, de- hora em hora,
Mais desgostos dos Homens que a feriram:

Preço. ,

2 oni"5: C,$ 1 i,OO
32 onça" os 1110,OO

Representantes exclusivos para todo o Brasil

COSTA, PORTELA <Ii CIA,

SAUL LESSA

'Av. Presiàente Vargas. 435-i,· andar - Rio d� Jan�roFpolis, abril, 1955
--0--

ANIVERSA'RIOS 2 colheres de sópa de man-

Sant.. C ..t",in... Machado & (ia, 5 A. Comi re lo a AiiHel...
Ru" SaIJc:;nb" _M .. rlnho, 2 • Flo •. .,nópPUI

...
6,016·P

teiga
STA. CARMEM BARBOSA 3 ovos

1/2 xícara de açúcar
2 barras de chocolate, cor-

tadas em pedaços 1Um pouquinho de bauni-.
lha

PASSADOHOJ E NO
'Descendente de tradícío

na 1 família barriga-verde
dona de qualidades excep
cion ais, dotada de virtudes
cristãs e esmerada educa

ção, a sta. Carmem Barbo- MANEIRA DE FAZER:
sa, destacada

_

funcionária 1 - Junte a tapioca, o

dos Correios e 'I'elegráfos, sal, o chocolate e o leite,
com exercicio nesta Capital, '11uma panela. Leve à fôgo
goza de merecido- conceito,

Imédio
para cozinhar até que

sendo muito relacionada e
comece a ferver, mexendo

estim�da na sociedade loca� sempre. "I'Ire então do fôgo
HOJe, .data. em que v,e e junte a manteiga. Mexa e

transcorrer mal:, um um- Jepois deixe esfriar aOj3
versarro natalício, a sta; pouquinhos, enquanto bate
Carmem Barbosa ver-se-a

os ovos.
cercada de carinhosas mani- 2 _ Bata as claras em
festações de regosijo e a- ponto de neve. A parte, ba
preço,

- não só por parte de, ta as gemas, até' que fiquem'
seus familiares corno por espessas, da côr de limão.
quantos admiraram a sua Junte depois à estas últi
personalidade e reconhecem

mas, a farinha de tapioca e
o seu elevado espirito cris-

a, baun ilha; misturando 'tu
tão, pronta como é no prá- do muito bem; de maneira
tícar o bem, amenizando

corno se estivesse dobrando,
aqueles que necessitam. misture então ás claras,
Funcionária zelosa e cum-

com o auxílio de urna colher
pridora de seus deveres go- grande ou uma espátula de
za de prestígio e elo respei- borracha.
to de seus colégas e superio- 3 _ Coloque o soufflé no
res, que, nesta oportunida- prato de assar. Ponha sô
de, homenagearão a ·distinta bre urna panela de águ
aniversariante.

--:::-__���-......---_::__
O ESTADO formula os

p
-

8ra51-1
-

mercadosmelhores votos de felicida- rocura O .'

�i:iLunto aos da exma. fa-

atras da "cortina de ferro"
FAZEM ANOS, HOJE:

3 DE MAIO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

..J7'ar.aj> à

NOVAAção
Anti-Enzimática I

Una; �

- em 1819, por decreto d-esta data, foi organizado
em Santa Catarina, um corpo 'de 271 praças de artilharia
d� "lírihã ;"'.,; '-_:-,

.

-.' .. -;, ':��.�:' \., - .'>': -

.

"'''".:' =r:r
:

___: 'em 1823, Solenidade da abertura, no Rio de Ja

neiro, da Assembléia Constituinte, primeiro parlamento
genuinamente hrasileíro que funcionou na atual capital
do país, com jurisdição sôbre todo _o território nacional.
Presidiu -a eêritnorria" o própr-io imperador -P�dro I �

- 1823, o govêrno ímperiàl ainda não tinha comple-
o dominio sôbre a extensão do Brasil, pois em roda da

antiga capital colonial, na Baía, continuavam os comba
tes da guerra da Independência entre as tropas lusas
do general Madeira, e aquelas dos sitiantes brasileiros
do general Labatut, que neste dia atacou as linhas da

quele;
-em 1824, juramento da Constituição do Império do

Brasil, na Cidade de São Salvador, na Baía, o que deu lu

gar a g'l'andes demonstrações de entusiasmo patriotico e

democrático, devido a longa lutà que tiveram de sustena
tal' os baianos contra as tropas lusas do general· Ma
deira'

_:_ em 1826, a esquadra arge-ntina, criada pelo almi
mnte inglês Brown, sob o comando deste' último, foge
aa brasileira, comandada de Rodrigo Lobo, e- passa por
cima do banco Ortiz, no qual encalhou, durante a caça,
nossa fragata "Niterói". Depois de se bater com os pla
tinas, nosso navio safou e voltou ao seio da frota;

- Em 1856, a vila de S, Miguel é elevada à cate

goria de cidade;
- em 1861, in'!Hlgura-se o farol dos Naufragados;
- Em 1861, é nomeado presidente da provincia o

dr. João Rodrigues Chaves, posteriormente desembarga
dor e presidente da Relação da Baía;

...,.. em 1863, 'nasceu na antiga Desterro, hoje Floria

nópolis, o consagrado poeta João da Cruz e Souza, que
vem a falecer em 19 de março de 1898; .

- em 1883, é instalado o Liceu de' Artes e Oficios,
-.ruO 0ta.lOpoaJ, atuap!8a.td op UAnU!;)!U! � 8'115'6.12 opupun}
los de Faria Souto;

,

- em 1900, Foi erigida;tlO Rio de Janeiro a estátua
do Almirante português Pedro Alvares Cabral:

... 1\.VARIAno Document'os:
DAKAR,-éasablanca, 29 cu. perdido�p.) - 'Um avíão "Constella-

.

Perdeu-se
.
no trajeto entíon", da Panaír do Brasil re-

gressou ao aeroporto desta..tre �.arreiros e o Estreito

cidade da Africa
.

Ocidental . urna carteira com documen-'

Francesa, com urna avaria tos.

nos motores; pouco depois de Pede-se a pessôa que en

ter saido do citado aeropor- contrá-la
. para entregar ao

to. snr. Stefano Ostroski no

30 passageiros, entre êles Departamento de Estrada
os bailarinos John Field e e Rodagem no distrito do
Violeta Elvin, da Cia. Sadler Estreito, que será bem gra

Wells, e o pianista norte-a- tificado
mericano Abbey Simons, s.� ----------

dirigiam para o Rio de Ja.. CONGRESSO EUCARIS-
TICO. A Real já está acein'2iro no citado avião, pro-

cedentes dê Londres.
. tando reservas de passagen's

O aparelho voltou a sair para. os. que desejam tomar

para o Rio hoje cedo. �arte no Congresso Eucarís
tico, Não deixe para ultima
hora, faça qesde já sua re

serva.

RIO. 30 CV, A.) - A quedfl de café algodão, raçucar e

:las exportações brasil�iras, I outros artigo� brasileir�:.
principalmente de cafe _lOs .entendImentos Ja se

élSCl'eVe o "Globo" em sua pri- acham em curso.

meira página ,hoje - tem O Brasil mostra-se interes
causado sér:os pre]UlZOS à sado, na importação de ma

economia nacional. Todos os quinaria moderna e equipa
esforços vem sendo élesen- mentos, especialmente parn.
volvidos para fomentar as a exploração de petróleo,
vendas dos nossbs produtos Ainda agora o representante
para o exterior. elo Instituto Brasileiro do

Café nos Estados Unidos, sr.

Horácio Cintra Leite, revelou
em Nova: Iorque que o Brasil
espera retirar cinco milhões
de safras de café des esto

ques de que dispõe para seus

mercados atl,lais, mediante
uma combinação de estoques.
de reserva e abertura dum
"vasto meTcado novo" em al
guns 'países da Europa Ori
ental.

- Dr. Roldão· Consoni,
médico do LA.P,E.T.C. I.A,
P ,M. e do Hospital "Nereu

Ramos"'.
- sra, Alaide B. Pires,

esposa do sr. Paulo Pires,
residente em Criciúma;

..:.._ st. Elita Aguiar
- sr, Mário D'Alascio
- menino Mário, filhinho

'do sr, Mário Garcia, alto'
funcionário do LP.A.S,E.,
- menina Maria Thereza,

filhinha do sr. Mário Viana,
. �uncionário do D.C.T.

- menino Mário, filho do
Sgt, Mário Antonio Luiz
- Jovem Mário, aplicado

aluno do Instituto de Edu
cação "Dias Velho", do Cur
so Ginasial, e dileto filho do
110SS0 conterrâneo Sub-ten.
Acelino Assonipo Cardoso;

IMPUREZAS 00 SANGUE 'i'
t,

·fMXIH Df HD6U�IHAi
AUX. TRAT. SlflUS I

Empregada
Precisa-se de uma cozi

nheira para pequena família
bom ordenado.
Tratar na Avenida Mauro

Ramos 217.

Entretanto, seus altos pre

ços impedem a expansão de

sejada, obrigando o governo
a estabefecer bonificações as

exportações nacionais, Ago
l'a, ao que já se sabe, surgem
amplas perspectivas à colo

cação de nossos produtos na

Europa Oriental, onde há re

almente interesse na aquisi
ção de grai1des quantidade.�

VENDE-SE
Um armazem de secos e

molhados sito a Rua Rui -

Barbosa 10 (Frente a Praia
de Peixe).

André Nilo Tadasco

Operário à vossa disposiçãe-:CASA CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO
para' pequena RAPIDO E GARANTiDO. ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO.

Participação
WaJdemar Joaquim

Silva

-x-
Alu-ga-se

família.
Ver e tratar à rua Duarte

Schutel. nO 82.

Claudino Bento da Silva daExperimente hoje: e

Maria Ida Silva
Operário: Valdemar Possas - Rua "3 de Maio�' (Beco),

no Estreito.e

Maria Carlota da Silva
Participam aos parentes Participam aos parentes e

e pessôas am{gas o contrato pessôas amigas o contrato
de casamento de seu filho de casamento de sua filha
Valmor Claudino da Silva, Nilta Maria da· Silva, com

com a senhorita Nilta Maria 10. Sr. Valmor Claudil10 da
da Silva. SIlva.

NILTA e VALMOR
Noivos

Florianópolis, 30 de Abril lle 1955.

SOUFFLÉ DE CHOCO
LATE

Estas sobremesas de sou

flés podem ser servidas sim
ples, somente com um pouco
de açúcar ou com um môlho
especial. O de chocolate o

qual damos hoje a receitl;l.,
fica mais gostoso com cre

me chantilly ou um môlho
gelado.

ZE-MUTRETAAVENTURAS-' DO •••

PARTICIPACAOINGREDlENTES:
HILTON E ADY DA VEIGA FARIA

Têm a satisfRção de participarem aos parentes e

amigos o nascimento de sua filhinha

\ADA MARIA

transcorrido dia 27, na Maternidade Dr. Carlos Corrêia..

1/3 de xícara de farinha de
tapioca
1 pitadinha de sal
2 xícarás de leite

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ORGANIZADO O REGULAMENTO DO ,AINDA�A VITO'RJA DO IPIRANGA CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO A's 3 - 8 horas.

TORNEIO OCTOGONAL DOS CLÁSSICOS FRENTE AO. USATI Rio, 29 (V. A.) -. A bém comunica a entidade ��:�jO�' '��:l��va� ���l��
"NELSON MAIA MACHADO"

c. B. D. está comunicando aquática que o referido pré-

,

'

,

Mala Powers - William
Conforme estava, marca- deu a todos 'a impressão de' ás entidades náuticas dos lio não servirá de eliminató-

Talman --: Marie Windsor
do, realizou-se dia 24 no 'que iria golear o Ipiranga, Estados a realização em 18 ria do Campeonato Sulame-

em

gramado do Ipiranga a parti-
I
chegando mesmo a marcar de dezembro do Campeona- ricano de remo a ser efetua-

A CIDADE QUE NÃO
da inter-municipal amistosa lo primeiro gol. Entretanto, to brasileiro de remo. Tam- do em 1956 no Perú.

DORME
entre Ipiranga e Usatí de I tal não se deu, pois o Ipí- No Progrnrna:
São João Batista, Tijucas. ranga, em espetacular rea- Cine Noticiario. Na c.
Ás 13,30 horas teve inicio I ção, e sem dar chance ao seu P
a preliminar, sob a arbitra--Iadversario, impôs-lhe uma JOGOS DA SELECAO BRASILEIRA C:���l:'� l�t�Ol;a����:
gem do conhecido jogador goleada, com o marcador' . ,

Arnaldo' Duarte, e que ter-1assinalando 7 x 2 a seu fa- CONTRA CHILENOS E PARAGUAIOS
minou com a vitoria ipiran- vor, tentos marcados por •

gu ista por 7 x 1, tentos mar- Osni 3, Pitola 2, Hazan e

zados por Baquinha 3, Val- Airton 1. Estava assim for

dir 2, Edio e Aguiar 1. O mado o Ipiranga : Dego;
Ipiranga formou assim: De-, Aragão e S.erapião;, Ventu
go : Tanoa e Hildebrando; Ira, Ildefonso e Aragão ; Os
Evaldo, Zé e Alvedes; Edio, pi, Alcino, Pítola, Airton e

de acôrdo com Milton, Aguiar, Baquinha e
I Hazan. -

Valdir. I d't A .ren da atingiu a impor-
Ás 15,30 horas com a ar- tancia de Cr$ 534,00, muito

de- bitragem do Sr. Gerson De- embora os associados do'

maria, foi iniciada a parti- Ipiranga não pagassem in

da principal, sob intensa ex-, gresso, e sendo o preço da

pectativa, já, que nos pri-, entradade Cr$ 4,00 apenas.
meiros momentos o Usatí ] Antônio Dias

NO TORNEIO

QuantQ ao Coach pode a

nossa reportagem informar

que o nome mais simpático
nos meios éebedenses é o de
Vicente Peola, que aliás já
prestou bom serviço a C. B.
D. por ocasiao da Copa
do Mundo de 1950.

Conforme prometemos, damos abaixo o regulamento
do Torneio Octogonal "Nelson Maia Machado":

Art. 1.0 - A Federação Catarinense de Futebol reali

zará anualmente o torneio "Nelson Maia Machado".

Art. 2.0 - Tomarão parte neste torneio no ano de

1955 os clubes: Avai F. C. e Figueirense F C. da Capital,
Caxias F. C. e América F.C. de Joinvile, Carlos Renaux

e Paysaridu E. C. de Brusque, G. E. Olímpico e Palmeiras

E.C. de Blurnenau.

Art. 3.0 - O torneio será disputado em época a ser

fixada pela Federação, constando de 4 jogos por rodada,
sendo disputado um jôgo em cada cidade.

§ único - O torneio será disputado em um só tur-

no.

Art. 4.° - Os jogos serão realizados
8, tabela elaborada pela Federação.

DA DIREÇÃO DO TORNEIO
Art. 5.0 - Os jogos serão dirigidos por delegados

signados pelo Presidente da Federação.
Art. 6.° - O delegado escolherá seus auxiliares, bem

como porteiros e bilheteiros.
Art. 7.0 - Os árbitros e seus auxiliares perceberão

a remuneração que for fixada pelas instruções que serão
baixadas.

'

Art. 8.° Os árbitros, sempre que possível, serão neu

tros, designados pela F.C.F., na falta desta pelo dele

gado.
Art. 9.0 _;_ Os auxiliares de árbitros serão designa

dos pela Liga local, ou pelo delegado da Federaçãe,
DOS JOGOS

Art. 10.° - Serão considerados vencedores os clubes

que obtiverem maior número de pontos, contados na for
ma do artigo 12.

Art. 110. - Os clubes têm inteira liberdade na orga

rização de seus quadros de um a outro jôgo, inclusive
nos casos de anulação.

Art. 12.0 � A contagem dos pontos para os jogos
será observada na seguinte base: jogo ganho 2 pontos,
jogo empatado 1 ponto e jogo perdido zero (O) ponto.

Art. 130. -'Nos casos em que as côres dos unifor
mes se prestem, a estabelecer confusões' o quadro local
deverá mudar de camisa.

Art. 14.° - Só poderão disputar o presente torneio
os atletas que estejam vinculados aos clubes, devida
mente registrados na Federação.

Art. 15.0 - Em cada jÔgo serão permitidos três (3-)
substituições em cada quadro e mais um goleiro.
DO TRANSPORTE E .ESTADIA' DAS DELEGAÇõES

Art. ,16.0' - A Federação estipulará uma taxa para
transporte e estadia das delegações.

Art. 17.0 - As delegações cuidarão de seus alõja
mentos como melhor lhes convier, sem intervenção da

Federação.
, ·Art.� 18.° - As delegações que não chegarem ao 10-

.cal de seus jÔgOS em tempo de disputarem -os mesmos

nas datas fixadas na tabela, serão consideradas vencidas

por desistência e para que não fiquem sujeitas as de
mais penas previstas neste regulamento comprovar os

motivos que ocasionaram a sua falta, afim de serem

'apreciados pela Federação.
DAS PENALIDADES

�ê.'i1o<!''''

-ASSOCIACÃO ESPORTIVA AUSTRIA
I r

� ,

Recebemos e agradecemos Vice-Presidente - Oscar
) seguinte ofício: Goulart

"Ploriarrópolis, 4 de abril 10. Secretário - Fernan-
.le 1955 do Silva
Ilmo Snr. redator esporti- 20. Secretário - Ivan Fa-

'.'0 de "O ESTADOu rias
Nesta. 1°. Tesoureiro - Altair
'Pelo presente, levamos Danielski

ao conhecimento : de' V. S., 2°. Tesoureiro - Nilo Pio

que, em reunião efetuada Marcelino
dia 2 de' abril, na Séde da Conselho Fiscal - Gilson
Sociedade' dos Atiradores Macedo, Luiz Batista e Jo
desta capital, foi eleita ,a sé Câmara da Silva
aova Diretoria da Asssocia- Diretor de Propaganda -
ção Esportiva Áustria, que Fernando Silva

dirigirá esta agremiação Guarda Esportes - Edson
10 biênio 55/56. Medeiros .de Araújo
Ficou assim constituida Com elevada estima e dís-

t nova' Diretoria: tinta consideração, firma-
Presidente de Honra - mo-nos.

31'. Osní Melo
Presiden te

midt
José Sch-

Atenciosamente
Fernando Silva - 1°. Se-

cretárío".

A C.B.D. E A DIRECAO TE'CNICA DOS
,

PRO'XIMOS SELECIONADOS
BRASILEIROS

Rio, 2 (V.A.) - Us dos sôa, ou melhor de técnico

problemas que mais afligem' algum, para d i r i g i r o

os dirigentes da ·C. B. 'D. é
I
"escratch", ,Cogita-se, isso

) da selecão brasileira de sim, de grandes inovações,
futebol. Os compromissos' como por exemplo, criar o

internacionais são gran-
I
cargo de diretor do futebol.

Ies e se aproximam cáda' Seu ocupante, então, esco

vez mais, de maneira que, Ilherá o técnico que, por sua

Iesde já; estão. pensando no vez, teria um auxiliar.
issunto, "po'i's sabem que

Art. 20.° - A- pena de expulsão de campo não isen- técnicos corno .F'lavío Costa
ta o jogador de outras penalidades, dada a gravidade da � Zezé ' Moreira, por exem
infração. plo, não pode-in 'mais voltar

Art. 21.° - As Ligas filiadas serão responsaveis pe- t dirigir uma seleção nacio
�Q pagamento das 'multas que forem impostas aos seus ual, pelo menos no momento.

atleta�,. .iu.iz�es, auxiJi,ares,
diretores e associados dos

cl�,-IAlém
do mais,. age.n�e sen-

bes f'iliadõs a essa.. .

',� , te que os atuais dir-igentes
,: DA PARE FINANCEIRO .

,
Olãb são apologistas de pes-

Art 22.0 >r-: Â'púi'ada a renda líquida de cada jôgo,
depois de. deduzlá:oas as despesas constantes dãs insfn�
çõ'es que serão 'pabs:ad;:ts pela Federação, sei-á fêita a se

guinte diyi�ã�o: 4Ó% Pltrá a Federaç�o, e 60% ·para �
duas associações disputantes '

§ úni,co '-:- Qu�ndo houver défict será 'coberto pela
Federação.

-, "

Art. 19.0 - Haverá para os clubes, atletas, juizes,
auxiliares e pessoas direta e indiretamente vinculadas
à Federação, que cometerem faltas no transcurso dos

jogos do. torneio, as penalidades constantes do Código
Brasileiro de Futebol.

§ único - Essas penalidades senão aplicadas pelo
Tribunal'de justíça Desportiva e confirmadas com a

lei.

DOS PRtl:MIOS

for,neio "Rio-Sãu Paulo·
Mais uma rodada em dis-) 20. lugar - Portuguesa,

puta do Torneio "Roberto 4 p. p.
Art. 23.° .....,.-.' Será instituido um troféu denominado Gomes Pedrosa" (Rio-São 30. lugar - América, Bo-

"NELSON !VIAÍA MACHADO", que ficará de .posse o Paulo), foi realizado, cons- tafogo, Fluminense, Pal
cluJje que se sagrar éampeão 3 ano.S consecutivos ou 5 tando a mesma de quatro meiras e São Paulo, 5 p. p.
alternados. jogos. ,40. lugar Santos, 7

"

Continua na próxima Edição Sábado, no estádio 'do p. p.
Mara.canã, o América der- 50. lugar
l'otou o Fluminense por 3 x 9 p. p.
2 e no estádio do Pacaem- Próximas Rodadas
bú .o Palmeiras abateu o 4a. feira - No Maraca-
Corintians por 2 x 1. nã - Vasco x Fuminense;
Domingo, no Maracanã, no Pacaembú - Portúgue-

t��,..��..
'"-""- �" _

com os portões abertos, vis- sa x Santos.
Pelo IPIRANGA FUTE-,/ O Concurso está desper- to ser dia consagrado ao 5a. feira - No Maraca-

BOL CLUBE foi lançado. I
tando o mais vivo entusias- trab,alhador, defrontaram- nã - Flamengo x Botàfo

sensacional concurso inti-
I
mo entre os esportistas da- se os times do Flamengo e go.; no Plwaembú - Pal

tulad.� "MISS IPIRANGA", I quele Sub-dis�ri.to, notando-, da Portu�uesa de Despor- mei:"a,s x Sãp Pauo.
_

que �a conta com quatro ,se gran�e atIvIdade entre
I tos, termmando sem vence-, Sabado - No Maracal1a

canchdatas que são: MaUl'a as candIdatas, o que fez dor: 1 x 1. Em São Paulo - Vasco x Flamengo; no

Silveira, funcionária da As- prevêr o maior suCesso. jogaram Santos e Botafogo, Paca,embú - Palmeiras x

sembléia Legislativa do Es- Domingo foi feita a pri- vencendo bem o grêmio por- I América.
tado; Elenic� Maria Vieira, meira apuração <la séde do tuário por 3 x O. I Domingo - No Maracanã
estudante; Marlene Mafra,

I
Clu_be, por ocasião do jogo A Classificação - Botafogo x São Paulo; no

estudante; e Dulce Cardo- amIstoso entre Ip�nga x 10. lugar - Flamengo, 3 I Pacaembú - Portuguesa x

so, 'êomeYciária." . Bangú. ,
, p. II ,_..'!

! Fluminense.

Coi"intians,

lA�ÇADO O CONCURSO
"MISS IPIRANGA"

No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac,
Preços: 1,50, 2,00, 3,50 .

Censura até 5' anos.

Broailia T�ri�lilica ·13' S i��eCcmercícl S.A. �,
..

� �
CARTA: PATENTE N,? 146.

As 8 horas. '

James Stewart - Joanne
Dru em

BORRRASCA
(Technicolor)

No programa:

ReporteI' Na Tela. Nae,
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

Noticias do Rio dizem que' paraguaios. O selecionado
a C. B. D. estaria propensa 'II braaileiro seria formado
a indicar as datas de 4 e

71
com dois meses de antece-

,

dência, não podendo, portan
de setembro e 13 e 15 de no- to, haver êste ano a descul

vembro, para enfrentar, res-I pa da falta de entrosamento
pectívamente a chilenos e do "team",

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

I
Resultado do sorteio extraido da LOTERIA FEDERAL

realizado em 30 de Abril de 1955.
PREMIOS
SÉRIE - B

289.774 o-s 60.000,00
714.289 o-s 20,000,00
4.289 c-s 2.000,00
289 c-s 500,00

Inverssões 7-4-2-8-9
SÉRIE - C
Cr$ 200.000,00
Cr$ 100.000,00
Cr$ 30.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 5.000,00
o-s 2.000,00

Inversões 8,-9-7-7-4

289.774
89.774
89.538
89.160
9.774

O próximo sorteio será realizado em 28 de maio de
L955. '

"

,'CASA ·OU S4L4
Rapazes: Recem chegados

doRio necessita alugar uma
casa ou sala, pref'erencia
centro comercial.
Fineza procurar snrs.

ADAUTO Hotel Estrela.

REAL AEROVIAS.

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

CASA MISC.LANIA dJat'l'j·
b\l\dora doa Rádio. R.C.A.
Vitor. VaJvul... DiIc:...

.... 1111111111

fllIl ClUSlTIII
,.ILYII ••)

."ANOI TONI"

-x

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Cons. Mafra, 6
Fone 2358

ças Quintas e Domingos, de
Florianópolis, para Curiti
ba, São Paulo e Rio, dec�lan
do as 9,50. Reservas pelo te
lefone, 2358.

Distribuidor

c, RAM'JS S;A

Comercio - Transportas
Rua João Piuto, 9 F'poli"

'

[.!l1 il4
A's 5 - 8 horas.

Sessão das Moças
Sterling Hayden - Betty

Davis em

LAGRIMAS AMARGAS

A's 8,15 horas.
Sessão das'Moças

Betty Davis - Sterling
Hayden em

LAGRIMAS AMARGAS
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac,
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Imp. até 14 anos.

A's 8 horas.
Dale Robertson - Virgí

lia Mayo em

yIAIS FORTE QUE A LEI
(Technicolor.)

No Programa:
Noticias da Semana. Nae,

N.D. 55 x 16.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 18 anos.

'

A's 7 - 9 horas.
Sessão das Mocas

'Doris Day -

�

Gordon
Mc Rae em

LUA PRATEADA
(Technicolor)

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

Ter,

VENDE-SE OU
ALUGA-SE

Bela residência à Rua
Presidente Coutinho 82, cer
cada de jardim chacara,
no melhor ponto da cidade:
Vva. Carlos Leyendecker,
no endereço acima - Fone
J697.

'\i f

VIDA NOVA SEM TEMOR
PARA OS HOMENS
Hoje todo homem pode

5el' 100% viril e pode ser

pai, mesmo sofrendo de dis.
curbios de ori_gem nervosa,
fisiológ'ÍCa, de nascença.'
de idade.
Esses disturbios são ago.:

ra completa e ciel1tifiéa'
mente corrigidos por novos

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

DOCES
Acettam-se encomendas de

docil1hos em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza!..
deis -:- Aniversários e Casa
mentos..
Rua Oei. Melo e Alvin 17.

Tel.3.416

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o 1..,E
JUIZO, DE DIREITO DA tevam Fregapani. Rol de
4a. VARA DA COMARCA testemunhas: - 1. - João

DE FLORIANóPOLIS Antonio da Silveira Sobri-
EDITAL DE CITAÇÃO nho, casado, pescador. 2. -

'COM O PRAZO DE TRIN- Laurinda Gonçalves Pínheí-
TA (30) DIAS ro, casado, serventuário da

O Doutor MANOEL BAR� Justiça e, 3. - Auzinio Te
BOSA DE LACERDA, Juiz les Martins, casado, pesca
de Direito da 4a. Vara - dor, todos brasileiros, resi
Feítos da Fazenda Pública dentes em "Lagôa", nêste
_ da Comarca de F'louianó- Município, e que compare

polis, Capital do Estado de cerão independentemente de
Santa Catarina, na forma intimação. Em a dita peti
da lei, etc. ção foi proferido o despa-
FAZ SABER aos que o cho do teôr seguinte: A.

presente edital de citação Designe o Snr, Escrivão dia
com o prazo de trinta (30) e hora, para a justificação,
dias virem ou dêle conheci- cientes o interessado e o Dr.
meu to tiverem que, por par- "lO Promotor Público, Fpolis,
te de ALVARO FRANCIS- 14-4-1955. (assinado) Ma
CO DOS SANTOS, na ação n o el Barbosa de' Lacerda.
de usucapião em que reque- SENTENÇA DE FLS. 9. -

reu perante êste Juizo, lhe Vistos, etc. JULGO por sen

foi dirigida a petição do tença a justificação de fls. e

teôr seguinte: - Exmo. fls em que é requerente IC-I8n1'. Dr. Juiz de 'Direito da ALVARO FRANCISCO DOS ic iSlica4a. Vara. ALVARO FRAN- SANTOS, afim de que pro- \ '

CISCO DOS SANTOS, bra- duza os seus devidos e le-
I

'R sa N'elostleíro, casado, pescador, do- gais efeito.s.- Expeça-se :ma�-I O
m icil iado e residente em dado de citação aos coní'í-

R 24 d M' 906 (E", .

'I· ua e 810 a-Lagôa, nésta Comarca, por nantes uo imove em ques-
t ito)tã b 'D' d 1'61,0

seu procurador ínfrascrlto ao, em como ao íretor o
À C' l' t' R N tlC IS ica osa e oconforme instrumento de Serviço do Patrimônio da

(Antiga Oficina, da Bici-
procuração anexo, vem

pe-,união
e a9 Doutor .40 Pro-

la presente dizer e fina.1- motor Público,
.te

qualidade
cletas Nely tem a gra:'a sa

tisfação de comunicar ao
mente requerer a V. Excia, de Representante do Mínís- público, que conta.

_

atual
o seguinte: - 10) - que é tério Público e da Fazenda mente 'com uma equipe de
poss-uidor de um imóvel do Estado, para todos con-

14 mecânicos especializados'
.

constituido pôr um chalet testarem o pedido, queren-
em: reformas e consêrtos

-de material, com duas jane- do, no prazo da lei. Outros- de bicicletas de pa-sseio, cor-
las de frente e entrada ao sim, citem-se, por edital, ridas (meia corrida, cor,
lado, e o respectivo terreno, com o prazo de trinta (30) rida especial Triciclos, tíco
de forma retangular, com a

I
dias, os interessados incer- ticos, carrinhos berços en

área de 765,16 metros qua- tos, citação éssa que deverá de éiclismo.
. drados, situado no Adro da. ser feita na conformidade Possue um grande e V8-
Igreja do lugar denomina� í com o art. 455, § 10 do Cod. riado estoque de peças des
do "Lagôa", distrito dêste I de Proc, Civil. Custas a fi- de uma simples borracha
Município, medindo· 37,60 nal. Florianópolis, 26 de

para rodas de triciclos até
metros de frente e de lar-I abril de 1.955. (assinado) s bicicletas de corridas es-
gura nos fundos, por 20,35 Manoel Barbosa de 'Lacer- ..

I peciars.-

metros de extensão da fren- da. Juiz de Direito da, 4a. Seus mecânicos atendem
te ao fundo, em ambos os

I
Vara. E, para que chegue

Com presteza e perfeição 08
la'dos, confrontando, na ao conhecimento de todos, serviços.frente, ao Oeste, com o alu- mandou expedir o presente Estamos equipados com
dido Adro da Igreja, no la-I edital que será afixado no

grande variedade de fer-
do direito, ao Norte, com a lugar de costume e publica- ramentas especializadas
Estrada �da Igreja; onde for- I,do na forma da lei. Dado e bem como maquínãrlos.
ma esquina, no lado esquer- � passado nésta cidade de FIo- Serviço de Solda, Forno-
do, ao Sul, com propriedade' rianópolts, aos vinte e oito Vulcanização, Mecânica,
do requerente e, nos fun dos,

'

(28) dias do mês de abril do Pintura Raiações _ e breve-.
� Leste, Com dita de João ano de mil novecentos e mente Pintura à FÔ.iO.
HenÍ:Íque -U&:(içã'Tves ;20)'I,-=� leincOll11ta ,e'-cin-co (1.955,1." -Atendeml}s--"à&-Gida.de8,�d�--

, que a pósse do imóvel des- Eu, Vinicius Gonzaga, Es- Interior pelo sel'viço de
crrto foi havida pelo Reque- crivao, o subscrevi. (as- 'fim tudo referente ao ramo

rente em 20 de janeiro de sinado) Manoel Barbosa de Reembôlso..
1.947; por compra a João Lacerda. Juiz de Direito da 'À Ciclistica Rosa Neto à
Antonio da Silveira Sobri- 4a. Vara, oficina' Oficial da la Volta
nho e" sua mulher, d. Ja- Esté conforme.

,.dO
Atlântico.

cintha Conceição da Silvei- O Escrivão Atendemos pelo telefone

ra, também conhecida por Vinlclns 'Gonzaga 16230.
Jacíntha Joana da Silveira,

Flori.alló�olls, Tel'ça-'feira, 3 �e Maio de, 1955

COM�VUGENS DlIU1:TAS'E PEaMANENTES EM CARROS' PROPIUOS,-

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

.' Expresso Florianópolis Lfda.
�..,."� ,<>í:M-",.� ·�u

� Transported!-ca'rgas em geral entre
FlORtANÓP{JUS,� CURITIBA E- SÃO PAULO,

MATRiZ: FLORIANÓPOl.lS
EsCritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n, llflS

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis
-0-

YiLIAL: CURITIBA FILIAL: sso PAULO

Visconde do Rio Branco
(fll!2/36)

Avenida do Estado 16681'78

Telefone:
'

37-30-91
Telef{\ne 1230

Endereço TelegráfiCO
Santldra e Transpolis

-o-

São Paulo - Capital - BP,
Endereço Telegráfico:
Bandrade e TranspoUs

,-0-

tacência no Rio de laneiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo ai6
São Paulo com a Emprba de Transportes lllinu Gel'au S/.&.)

4180.,la030 do,. Sorvldo:,e.
'

Publlcos j

de Sao'ta: Catarina
--���-==-=-�.�

A Associação dos Servidores Públicos de Santa Ca- MAGROS E - FRACOS
tarina, convida a todo funcionalismo público para dia 3 \ I-A N -A O I O L'de maio, (terça-feira), às 16,45,- horas comparecerem a V ,

sua Sede Social, sita à Rua Trajano, 37, afim de acom- E �dicado nos casos de fraque
panhar a COMISSÃO que fará entrega do MEMORIAL Ia, palidez, magreza e fastio, porque
pró ABONO DE EMERG1l:NCIA de Cr$ 1.000.00, ao Exce- em sua fórmula entram substaneías
lentíssimo Senhor Governador do, Estado e Excelentís- tais como Vanadato de sódio, L1cl�
simo Senhor Prefeito Municipal. tina, Gilcerofosfàtos, pepsina, "nos

Fpolis, 29 de Abril de 1955 de cola, etc., de ação pronta e eflca.
nas casos, de fraqueza e neuraste
ruas. Vanadlol é indicado para no,
mens, mulheres, cnançes, se,rutÓ' !6�
mula cõ:fifieeidá pelos grandes �mé� .

- -'

dico! e esti neencíado pela Saude Publica.

cuja pósse, por sua vez, na

quela época, datava de mais
de trinta (30) anos; 3°) -

que tanto o Suplicante como

seus . antecessores sempre
mantiveram pósse pacifica
e contínua do imóvel, sem
interrupção, com "animus
domini", e sem oposição de

oütl'em; é 40) - que dese
jãndo o Suplicante lêgiti
lmar sua pósse, nos termos
(dos arts. 550 e 552 do Có
digo Civil, REQUER a V.
Excia. se digne determinar
sejam tomados os depoimen
tos das testemtl�has abai
xo arroladas, afim de que

Iseja justificada a pósse do
requerente e, em seguida,
na forma do art. 455 do C.
P. C" citado o Snr. João

Henrique Gonçalves e sua

mulher, unicos confrontan
tes do imóvel, bem como' o

Dr. Representante do Mi-
nistério Público e o Dele
:gado do Dominio da União
fe, por editais, os in teres
rsados iJ�certos ou desconhe
rcidos 'para que no prazo da
TIei contestem, querendo, a

)presente açã.o de usocapião
je a aco'mpanhem até senten-

C_;Ç� fÍllal, sob pena de ser

julg,ada sua procedencia e

.expelJido Mandado que au-

.". ,

torize' .a respectiva transcri-
ção. Plwtesta-se provar o

;alegado' com os depoimentos
pessoais' dos interessados e

,de testemunhas, vistoria e

quaisquer outros meios per
mitidos em direito. Valor da
causa Cr$ '2.100,00. Nêstes
termos, P. E. Deferimento.
(Sôbre éstampilhas esta
duais n"o valor de Cr$ 6,00,
inclusive as respectivas ta
xas de S. P. Estadual, devi
damente inutilizadas):
Florianópolis, 13 d� abril
;(je 1.955. (assinado) pp. Es

Dlagnõstico.Trato, Clinico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
�ediatria - Ortopedia - Tmumatologia - 'l'isiologia
Ginecologia - Ob6tetricia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA' PLÁSTICA: Estética e Reoaradora ..
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar,

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela fdanhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

Dr� E. MOllnich
Ciru'rg. - Dent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos rrl'atamento atual da Piorréia,

-por operação iern dôr

Pesquizas e tratamen,to dos fócos de infecção na raiz do

dente, pelo método -"BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com

teste bateria lógico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadªs e sem abóbada palatina,

quando anatomicamênte indicadas.
,

Pontes: móveis e fixas
_

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só �m hora previamente marcada

I _Clínica:
.

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

. .

MOVEIS-�VEHDfM,-SE�,,'
COM URG1l:NCIA'MOTIVO DE MUDANÇA

Canapé, mesa jantar redonda oito pessoas, duas

cadeirinhas pé cau:limbo, todas as peças de jacarandá
rosa da Bahia. Quarto, casal com dois guarda-roupas;
comoda e demais peças. Porta chapeu. Um guarda-rou
pa soUeiro, Armário cozinha. Cadeira encosto embuia.
Terno estofado, sofá três lugares, almofadas soltas.

Tratar rua Santos Dumont, 12 apartamento, 6.

Oasa "Iurela"
Rádios, TransfOt'1lladores, Amplificadores,'Motores

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

Bombas' Elétricas, Motores 'para Bicicletas; Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e 'Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

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

PROPUIETARIO: OTOl\1AR GEORGES BOEHM
Regíatro ; Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estaào de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

A DIRETORIA

Ir'
_>

.•""f!1If!)II'
eficiência

,

l

tradIção
Desde 1927, se empenha ·s

Varig em oferecer. ao públic� \.,
o melhor serviço, adotande 11. ,

mais modernas inovações na

técnica do transporte aéreo,

VÂ�.·I"
\'. �r

Ao Publico
A ELE'fRO'rECNJCA INDUSTRIA E COMERCIO

SIA, tem o grato prazer de comunicar aos seus fregue
ses e amigos, que patrocinará com EXCLUSIVIDADE,
no dia 14 de maio, na Rádio Guarujá,
apresentação do artista catarinense

PITUCA

o San-ooe é,' a,
ELIXIR - 'U

INOFENSIVO Ao ORGANISMI·
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO I SIFIUS!
rome o popular depurativo composto de
tIermofenil e'piantas medÍiJinais dE altQ'
·;lÜor depurat,vo. ,Aprovado pelo D. N. S
? como medicação auxiliar no tratamell

'o d aSifilis e R�umatj�mo da meiiro.

origem.

Urgente.
Vende-se, em Praia Comprida, á 9 km. da Capital,

uma casa iniciada com todo material para terminar.,
Esplêndido local, área espaçosa com proteiro -nos

fundos.
Procurá.r Alcides Phiiippi, rua Antônio

1.118, defronte:

•

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCI&DA:DE\ fERAS

MAIORE'$' OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN =

V{/i.- NOS HOJE MESMO. TEU NOMe E ENOrRÉ;,

CO A CAIXA POSTAL 489 - fL�RIAN6pOLiS�S.C.

CENTRO EXCURSLONrSTA 'M�.bDO 1!l!!bLW"
;-WEQIÇiQ�= ..

FUNÕAOO EM 16-9-54

:"J;&;O�V....E..,.M�a5C"""A�rA�Rei;s;;N_E_N,� !

APELO
Iblantlna Santos e seu espôso achando-se ambos doen

tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare

cidamente um auxílio para construirem uma casinha;

Lista entregue nesta Redação .

Vereador João' N, Pires ..

O ESTADO , .

87,00
100,00
100,00
333,00
100,00
150,00

Lista do sr. Osvaldo Ramos ....... r ....•••

Um anonimo ", .. "",.,., ,., .. ",.

Lista do Estreito , ", .. , .. ,

_"'I.-

Colchões· de- Mola
As lojas "ELETRO-TÉCNICA", procurando sempre

servir melhor à sua distinta freguesia, acaba de receber
um grande sortimento de colchões de mola da afamada
marca Citytex, que estão sendo vendidos também pelo
sistema crediário. •

Rua Tte. Silveira, 24 e 28. - Fpolis.

Precisa-se
No Es-jaleiro' Arafaca

MECANICOS
SERRALBEmos

TORNEIROS
Telefônes: 2.266 e 2.212.

� • - � -

_"' •

._, ��
v

� �
� :to-

Restaurante- Napali
RUA Marechal Deodoro 00.
Em Lages, no sul do Brull, o melhor I
Desconto elpeclal pari.'O. le.nbOl,'el '-Iajaníel.,

,

Parlicio(lção '

JOAO CAPISTRANO CAhoso E DONATILIA
o

DOS PAS,SOS CARDOSO
participam aos seus amigos e parentes o nascimento

de seu filho
ESMERALDO ANTONIO

Carlos, ocorriçlo no dia 30 de abril na Matern�dade
_
"Càrlolf

'1 Correa"
,_" I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ColIcandldato: João
•

ln
diretértcs da U-. D_ N. ap alarão
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segundo
Nameresus

NO DIA DO ·TRABALHO
Patrões e Empregados confraternizam-se, Dum
coquetel, DO V. 15 de Novembro, nesta Capital

Entre as comemoracôes do I E. Pacheco, Boaventura de Em meio ao coquetel, fala-
1° de Maio, nesta Capital, Barros e Ernesto Wojcíkte- ram, oferecendo-o aos tra

I ressalta pelo cunho emínen- wcz: Associação Beneficente balhadores, o Presidente da
-------------------------�-- temente democrático e ira- dos .Alfaíatss, srs. Reinalda Federação do Comércio, er.

ternal, a homenagetn cq)'P .de Oliy..eira e Waldemar F'or- Charles Edgar Moritz, que,
que os patrões, numa viva nerolli; Fe-fleração dos Tra- ali, representava, também, a

manifestação de solidarieda- balhadores da Indústria, sr. Federação das Indústrias. A

de, tributaram seu. recanhe- Carlos Bícocchi: Sindicato gradecendo, usou da palavra
�imento aos operários. ,�.,..",,;�,: dos Empregados em l;'anifi, o sr. Celso Geraldo Vieira, io
Foi u'a festa. espontânea, cação, srs, Teodoro Costa Jl:..Sindicato dos Gráficos. Tam

que os reuniu atados, na sua e Reginaldo Francisco c'r. bém falou o sr. Hipólito Pe-

magna data, durante a qual Silva. reíra.

.'

Florianópolis, Terça-feira, 3 de Maio de 1955

CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL
Enciclopédia Cafarinense - Inaugura

da a Casa da Enciclopédia

Hómologada a

candidatura -

Etelvino: Lins
(Continuação da la. pág.)

CREDO
Poucos antes de terminar

com palavras de agradeci
mento aos convencionais:
"Eu creio nas projeções,

sobre o presente e nos dias

futuros, das forças imponde
ráveis mas fecundas desse

embasamento cultural dos

povos. Creio na restauração
dos costumes políticos do

Brasil; creio na sobreviven
cia dOS- valores da retidão, da
compostura, da verdade e da

temperança; creio· na reCll

peração moral do poder ,pú
blico; creio em tudo quanto
de potencialmente persiste,
no Brasil, embargada- ou im

.pedido pela di�sipação, pela
incúria, pela imoralidade e

pela irresponsabilidade. Creio
em suma, nas virtudes in ..

trinsecas da Democracia, do

sistema representativo e da

periodicidade dos mandatos.
O que não creio é que seja,
mos incapazes de viver sob
um regime que, -sobre todos
os outros, depende da quali
dade dos homens que o ado

tam e praticam.
Porisso, creio nos partidos

nacionais. Cl'eio sobretudo
neles nesta hora em que a

suprema tarefa da restaura

ção nacional se sobrepõe a

êles próprios. Não porque os

exceda, ou escape a seu aI·

cance, mas precisamente por

que exige dêles, de todos êles

que inventariem e somem

suas reservas de combativi-·
dade e determinação em prol
da causa eminentemente
brasileira, que é a causa da

revolução branca e tenaz pe
la regeneração política da
Pátria".
A convenção a'Provou a se

guinte moção final:
1) -- aprovação do relató

rio político da presidência,
com as restrições da seção I
carioca;
2) -- indicar o nome do sr

Etelvino Lins como candida

to à presidente da Repúbli
ca,

.

em face dos compromis
sos assumidos p�la direção
com o PSI> dissidente;
3) -- dirigir-se as fôrças

politicas que ainda não se

hajam definido quanto ao'
problema sucessorio a fim
de solicitar apoio para a

mesma candidatura;
4) -- propor a essas forças

políticas a escôlha de um

candidato comum a viee.-pre
sidente da República;
5) -- autorizar o Diretório

Nacional, a entrar em enter.

dimentos necessários para a

execução dos itens' 3 e 4.

VOTAÇAO
A el�ição do candidato do

partido a presidente da Re

pública realizou-se em sala

éontígua à que se desenrola
va a Conven(,{ão, apre·sentan
do o resultado seguinte: 199

votos para o sr.· Etelvino

Lins, 3 para o general Jua
rez Távora, 1 para.o sr. Wal·

demar Ferreira e 3 em bran

co,
.

num totál, portanto, de

,206 votal-ites.-

DR· OSCAR BULCÃO
VIANA

Durante os dias que aqui
permaneceu, o ilustre catari
nense recebeu nU,merosas
provas de aprêço dos seus

amigos e correligl.onários.

o TE�PO
Previsão do Tempo. até

14. horas do dia 3.

Tempo bom -- NevoeIros.

Temperatura -- Es,tável.
Ventos do quadrante Norte

fre�os.
Tempera tUI'as '."extremas

hoje:
Máxima: 25,0.
Mín!ma: 20,0.

XXII de Janeiro, Orgão Re

presentativo dos Estudantes
da Farmácia e Odontologia
de Santa Catarina, não es

tando de acôrdo com a ori

entação dada pela Comissão
de Trote, na passeata levada
a efeito dia 2<1 do corrente,
bem como a maneira pela;
qual alguns estudantes ;lI)

apresentaram em público,
desrespeitando ps bons cos.:

tumes e comprometendo o

bom nome de nossa associa-

o seu Dome
A �oti,cia, de Joi�ville, de

1 pô�o dos dirigentes nacío
l° do corrente, publica o se- nais.

guinte: Com o lançamneto da can-

didatura do conhecido in
dustrial joinvilense, que se

dará oficialmente dentro em

breve, fica a UDN de Santa
Catarina com dois candida
tos ao govêrno do Estado,
pois como foi noticiado, o Di
retório Regional do partido
tomou já a deliberação de
indicar à próxima convenção
o nóme do sr. Jorge Laeerda
para candidato udenista à
quele cargo".
Ainda a propósito, ao sr.

Presidente do Diretório do

Partido Republicano foi en

dereçado a seguinte comuni

cação:
Joinville, 30 _ Tenho sa

tisfação comunicar que os

diretórios dissidentes da U.
D. N. no Estado, discordando
da candidatura Jorge Lacer

da, lançarão manifesto apre
sentando o nome do dr. João
Collin como candidato parti
dário, para o qual contam
desde já com apoio inúme
ros diretórios e concordân
cia outros partidos. Sauda

ções. Lauro Loyola, Presiden
te Diretório da UDN de Join-

"Segundo informação ofi
cial que nos foi ontem forne

cida' a dissidência da UDN

de Santa Catarina vai lançar
o nome do sr. João Colin co

mo candidato ao cargo de

governador do Estado nas e

leições de outubro próximo.
A informação que obtivemos
acrescenta que o sr. João Col
lin tem desde já o apoio cio

Diretório Nacional da UDN e

do Partido Libertador. E

conta obter o apôio de vá
rios diretórios municipais,
pelo menos 16 deles, que es-

..............R••_..__� _••_ R_-.R.-.W; R." tão e111 dissidência aberta ou

� C O N· V I T E I
velada com a direção regio-

"
nal do Partido. Como é sa-·

� Sob o alto patrocínio da Exma. Sra. RUTH bído, o sr. João Collin foi há

"I;
HOEPCKE DA SILVA, � poucos dias chamado ao Rio,

� Iexandra HerrmAnn � para participar da Conven ..

I-S u u � ção Nacional da UDN, ainda
Tem o prazer de convidar ;a reunida na Capital. De for-

� a sociedade florianópolitana � ma que o telegrama, ontem
� para a Inauguração da sua .. recebido pelo diretório mu-

� exposição de "Pintura Moli- ..

�
nícípal de Joinvile, anuncí-

�
-- nê" a realízar-se no prôxt- ando a escolha do nome do

L mo dia 4 de maio, às 17 ho-

�
sr. João Collin, indica ter si-

� ras, no Clube Doze de Agôs.. . do uma dleiberação tomada

� .

to. pel?s próceres u�enistas ca-

.._........_..-.." ......................_.&........."".......___........__ tarínenses no RIO com o il,- vtüe'',

se uniram em um mesmo

ideal e pensamento, numa
demonstração eloquente da

sábia orientação que;!; ulti

mamente, vem ímprímíndo
empregadores e empregados,
todos no exercício de funções
e deveres que objetivam o

bem-estar social e da pros
peridade da, Nação.
As Federações do Com.!!r

cio e' da Indústria de Santa

dias que se foram, a coragem
dos dias que virao. Ve-'
remos que alcançar 9. velhi
ce deixa de sei, algo temero

so, para ceder lugar ao or

gulho imorredouro do" que
viveram bastante para dar

exemplo aos que "e acovar

dam diante da viela. E fe-

Foi inaugurada no

dOmin-j
Almirante Paulo Bosísío, do

go, às 11 horas, a Casa da Desembargador Henrique da

Enciclopédia e da trmanda- Silva Fontes, do Dr. Oswaldo

de, tendo comparecido à Bulcão Viana, jornalista Ze

reunião muitas pessoas que dar Perfeito da Silva, Capi
foram levar sua solídaríeda- tão-de-Mar-e-Guerra. . R u i

de e sua simpatia a êsses Guilhon Pereira de Melo, oa
empreendimentos. pitão-de-Fragata Frederico

Notamos a presença do pre- Gianini, Coronel Alves, Ma

feito Dr. Osmar Cunha, do rínho, Coronel Américo Síl

veíra d'Avíla, Dr. Enedino

Ribeiro, acompanhado de

duas gentís filhas, éapitão·
Catarina, ofereceram o co

Tenente Dr. Luís Furtado de
quetel às 10,30 horas de do-

M e n d o n ç a. Achavan:-�ei mingo nos salões do Clube

igu�lmente presentes _

varres
H., 15 de Novembro e lá €sta

irn��os e Ul'r:� cormssao da
i vam, representando essas

Umao BeneflCl€nte e Recrea-
d

'

tíd d
,.

b da
t' O " ri

.

composta dos
uas eu 1 a es maxu .as

iva �eI a .a, ..

. "
classe patronal, os srs Ohar-

srs. Joao NIlo Víetra, pr esi- I E 1 Morít Alberto. es c gar 01'1 z, .

dente que de�xa o man��to, Gonçalves dos Santos e.Icão
'Waldemar NlCO au �Ie.ml, I José Mussi, více-presldente e
procurador e Alvaro MaXll110

t" d Federapu-o do
•• A secre ano a '"

.

de Oliveira, este Provedor da
Comércio; do Sindicato ele

Ir��ndade de N. Si' da cO,n- Indústria de Extração de Ma
cercao, com um va lOSO pre- deirás, os srs, Milton Fdt
sente de dois castiçais para Alberto Gonçalves .los Ban
N. S, das Vitórias.

tos, Lúcio Freitas d'l Silvá,
A Comlssao igualmente José Elias e Luís Batlsttotí ;

convidou o Almirante oar-
do Sindicato do Coméreio

neiro para a solenidade d�
Varejista, os srs. João José

posse ela nova Diretoria da .

� .

Mussi e Manoel Dona"o (la
U. B. R. O.

Luz; do Sindicato de Hotéis
O padre Quinto, capelã;)

e Similares, os srs. Walter
militar, benzeu a nova casa,

Silva, Adi Catarinense da
onde deverão trabalhar, em

Silva e Pedro Antônio 'Nag
correspondência com o Almi-

ner; do Sindicato d�. Indús
rante carn�ir�, �uas profes-

tria de Panificação, srs. João
soras, funcl,ona.nas .d� Esta-

Domingos da Silva, João �a
do, postas a. dlsposlçao pelo

I tista 'da Silva e Otávl.o Fer
Exmo. Sr. Irmeu Bornhau-

rari; do Sindicato do Comér
sen, Governador do Estado, ,0 cio Atacadista de Floriano ..

�ue constitui pedero�o aUXI-
polis, S1'S. Rudolpho Scheide-

110 aos vultosos tI abalhos
mantel e Oswaldo Maehadà;

em andamento.

Tornou-se comum em nos

so mundo oeídental a excla

mação quixotesca dos que
vivem em eterno desconten
tamento com a vida: "Nf1.o

quero chegar à velhice"!

Porque, ociosos como somos,

achamos que o peso dos anos

é uma carga por demais pc ..

sada para n0s, Porque, VOlTl

veis e vaidosos, deixamo-nos
levar pela brutal '.!erte:::·;t de

que as transmudações que o

tempo opera em nO'5:�;l fisio

nomia e .em' nosso corpo vem

nos pôr em rídiculo diant"J

do natural entusiasmo da

juventude sadia. E ainda
mais: porque a velhice virá
nos obrigar ao recolhimento,
à solidão quasi sempre acom

panhada elas mais vivas re

cordações, da sauG}lde, àa

p!:esença dó passado. Isto

pode ser real, grotescamente
real. Ma:;, raciocinnl1os, a

bramos a porta do nosso sen

timento e deixemos que a

ordem natural das cousas fil

Je por nós e burle a vi�Uàn·
cÍa ferrenha da hipocrizia

Os operários estavam ali hodierna. E, então, veremos

presentes, pelos seus

diVer-j
Dona Francisca Bez�l'ra da

sos S,in.dicatos, a s-aber:
. Li�a Trindade completando r!este

Operana, sr. Oswaldo Sllvel- glorioso dia 3 de maio de
1'a; Círculo Operário de F1.o.. 1955 o centenário de seu nas

rianópolis, sr. Augusto Vitf\- cimento. Quem, di.ante de
li; Juventude Opel'ál'l11. Cató- �amanha vitória, não sente
lica, srs. Francisco Costa e uma suprema ternura por
Antônio Silva; Sindicato dos esta velhinha, vercladeil'f., 11e
Gráficos, srs. Euzébio C, de róina sem os galardões 110-
Campos e Celso Vieira' 5il1- méricos da fortuna? �uel11,
dicato da Construçào Civil, dentre os da nova geração,

às ·S1'S. Danilo Bastos e Vitório r:ão rende tributos a esta
M. Cardoso; Sindicato dos guerreira de· uma geração
Conduto�'es de. Veículos Ro- passada,' cuja cidadeLl. da
doviários, sr. Agenor Aguiar; vida o tempo ainda não con

Sindicato dos Empregados nó seguiu destruir? Raciocine
Comércio, sr. Amãneio Perei- mos! Veremos os nossos an

de ra Filho; Federação dos Em- tepassados chegarem-se aos

pregados no Comércio, sr. poucos, mansamente, para
Hipólito Pereira; Associaç:io beijar-lhe as·mãos enruga- I" I Eur.·codos Pintores, srs. Valdemar das. Dona Chiquinh<l, ficou �e .

-.....

-A
..

·�I··N·.-D-"'·A.....
_..

O.-·*·Tw·R�·�O·-TE'-DO·"S-·"CMO'üRõS'" �eà�.: c�C:e�:o��a;r�!�a�é�ú�� R. Torgo
ça da raça. Ela não é só uma O Coronel Eurico Ribeiro

N t d D' t" "XXII d J
." condutora, é um exemplo ele Torgo, brilhante Oficial dfl

O a O' Ire ono e anelro vigor, êsse aspecto, ôS3e co- Ar�a de Cavalaria do ExtÍl'·
rolário qe um povo que aln' cito Nacional, nas elevadas

da poderá ser forte em sua funções de Chefe da 16a. Cir

conjuntura, se, unind:l seus cunscrição de Recrutamento,
I

homens ombro a ombro na vem se impondo ao rCS)leito
batalha contra os males que e a amizade da sociedade 10-

nos sufocam, reGonquistar a cal por suas elevadas quali
honra de seus ancestrais, que dades e pela lhane,za no tra

foi li honestidade e o amGr to.

il Pátria .. E verem03 110na Oficial ciIlto, estimado no

Chiquinha envergandO lOD seio da classe a que serve

I medalhas fulgurantes c;ue com devoção, desde que assu-

EM CHAMAS são os seus 100 anos: cerca- miu aquelas funções, ·nes(a
LIMA, 2 (U. PJ - Quatro da de troféus vivos anima- Capital, g'rangeou de }11'0n

pessoas morreram carboni- dos, felizes, que são os frutos to.um vasto círculo de ami

zadas num incêndio, que foi de sua tarefa pelos caminhos zades, cercando-se do res!lei-'
o de mais curta duração, da vida; seus filhos, se1.W ne- to e da admiração de quantas
porém, . o de mais trágicas tos.,. seus bisnetos. Verernos alí vão em objeto de serviço.
consequencias dos últimos deitados por terra t�da essa Na data de hoje, tIne assi

anos. guerra' muda que fazemos nala o transcurso de seu (mi
O sinistro se produziu contra a vida. E esquecere- versário natalício, mu.iias se

quando o assoalho ele lum mos o ócio, a vaid\'tde, o me- rão as homenagens que seus

Salão de Beleza era lavado, do do recolhimento f)erene amig'os tributarão, restenl..!l
com gasolina, cujos gases sa- dos velhinhos,' porque Dona nhando o àpreço e :t !.impa
turaram o ambiente e 1)1'0 '·1 Chiguinha representa c::nn tia em que é tido.

ção de classe, vem perante a duziram uma explosão ao en.. vida uma geração jn morta, 1
O ESTADO visitando-o,

sociedade florianopolit a. n a, tr�:�m em con�ac�o :om o

I r:pr?�uz .na su� magniJica e
, for_�ula os melhore: votos d�manifestar o seu. profundo..

fogao a.
ceso. O mcendlO dn- sIgmfiCatlva qme.

tude o can-jl feliCldades, extens.-,ros aos

pp.sar.
, ...

rou apenas cinco. minutos. to entusiasta dos velhos me- da eXllla: famiUa.

do Sindicato ·dos Rerre5en-
tantes Comerciais de �'lOl'ia

nópolis, o SI:,�Charles Edgar
Moritz e, presente, também,
o Secretário Geral da Pede-

Depois de alguns dias de ração do Comércio, dr. Ho

estàda entre nós, regressou berto Lacerda.

hoje ao Rio, via aérea, (l

nosso prezado conterrâneo,
sr. dr. Oscar Bu�cão Viana,

Secretário do Presidente do
Partido Social Democrático.

Os alunos da Faculdade de

I Outrossim, cumpre-nos in

Farmácia e Odontologia de formar que, todos os respon
Santa Catarina, reunidos em sáveis, serão punidos de a

Assembléia Geral, realizada côrdo com o que estabelece
em 29 de abril de 1955, re- o regulamento interno e es

solveram por unânimidade tatutos dêste Diretório.

hipotecar soltdariedade' ao Lydio Dallliano Schroeder
atual Diretório Acadêmi�o, Presidente·
ratificando a seguinte nota:
O Diretório Acadêmico

DNA. CIIIQUINHA fAZ ANOS
Ary Carioni nestréís, Ela é o orgulho jos

chando os olhos para ° Pl'f!··.
sente, êste presente cheio ele

inquietações, de guerras im

ponderadas, de cifras extl''l

ordinárias, de extorsões mo

rais e financeiras, clt:) politi
cagem barata, de traiçCés
gratuitas, de monop."lios, ele

ambições desenfreadas, de

completa indiferença à segu·
rança da Pátria, imaginamos
êsse passado mais calmo,
mais acessivel à so!::ceviv:,n
cia, do qual Dona C!J.i.qui :li7a
foi testemunha ocula!'. E, en
tão, trarfsborclantes de tel'-
nura, engrenados f'm nosso

silencioso respeito, persuadi
dos por uma ardente espt;.

rança no futuro he.�lt::l.llte
que se aproxima, esquecere
mos a ignomínia do.� hcmens.
para deixar brotar d0 no�so

espírito jovem uma prece
fervorosa, para que Deus nos

dê também a glória de urna

velhice sem máculas. li! en··

vergaremos, por noss.) Íi.ll·nú,
a!::sim como Dona Chiquinha,
no alto da fronte, a nossa
corôa de louros de 6Uerrel1'O
ilustre, vencedor cla� hJrdas
do tempo. E façamos o ma.is
respeitoso silêncio. Dona
Chiquinha é uma genu;ao
passada que permanece (le
pé. Dona Francisca Bc:zerra
da Trindade faz 100 anos ho
je. Parabens Dona Chlqui
nha!

CONGRESSO M'ÉDICO
Conseguimos averiguar que a' ASSOCIAÇAO CATARI

NENSE DE MEDICINA realizará nos dias 13, 14 e 15 do
corrente a sua la. Jornada Bienal.

Este conclave contará com a presença do Professor
Zerbini da Universidade de São Paulo, onde dirige o depar
tamento de Cirúrgia toraxica.

O Professor Zerbini, comparecerá com a sua equipe e

realizará demonstrações de cirúrgia cardiaca no Hospital
de Caridade.

Saben10s que a jornada a se rea1izar, conta com o apoio
integral dos médicos da Capital e reunirá sem duvida_ um

grande numero de prOfissionais do interior.

Quem assistiu ao Congresso realizado há 2 anos atraz,
não terá- duvidas quanto ao sucesso do proximo seminaria.

Está de ·parabens a classe médica de Santa Catarina.
............................................

\,

INSTANTANEO
Recebemos: "Eu vi, outro dia, de um lado da rua,

os srs. Oswaldo Bulcão Viana e Jaime. Arruda Ramos

trocando segredos políticos da U. D. N. Do lado oposto,
vi os srs. Oscar Bulcão Viana e Rubens Arruda Ramos

falando coisas íntimas do P. S. D. Representação arit·

mética: 4-2-1: quatro irmãos, formando dois grupos,
com um em cada. E lembrei-me do Pe. José, um nor

tista meio desabatinado, que por aqui andou, contan
do façanhas. Dele ouvi esta: Subindo o Amazonas,'"
mais de uma vez, estivera em determinado vilarejo,
fazendo casamentos. Vezes houve que, na mesma oca

sião, uniu mais de 40 pares. E numa delas reparou -1

noivos assim: o noivo preto com a noiva b'ranca e o

noivo branco com a noiva preta. Por um dever de cons-

ciência, contou o reverendo, antes de celebrar os atos, fi
zera o convite aos quatro: ,,_ OS S1'S. não qjlerem
pôr isto dentro da ordem e da lógica? Não querem fa
zer as trocas?"

Não quiseram. Aqui, também, não me pareceu
viável levar o Oscar para a U. D. N. nem trazer o Jaime

para oP.S.D. óu trazer o Rubens para a U.D.N. e levar
o Oswaldo para o P. S. D. O Pe. José, lá no extremo <

Norte, sacudiu os ombros e consumou o conjugo vobis.

Aqui, no extremo Sul, devemos i'espeitar êsse divórcio
de idéias. Tudo é Brasil! Na quadrilha política há ba

lancé mas não há changé de' fl'éres. A confusão é ge
ral."O pessedista Etelvino Lins não é candidato ela
U. D. N". nacional? O Lacerda do P. R. P. não é candI·
dato também da U. D. N.? Sinceridade só vejo nos só
cios do Vasco, quando o Vasco perde e eles rasgam as

carteiras. Nós nem coragem temos para romper os tí
tulos eleitorais. Amador".

RESPOSTA
Podia ser muito pior, seu Amador. Nós aqui, irmãos.

)1ara cá, irmãos para lá, vamos levando... na santa.

paz do Senhor. Em Alagoas os irmãos Goes Monteiro

pensam diferente. Vivem aos impropériOS, aos insuLtos
e aos tiros. E lá. não há aritmética: 4-2-1. Lá é tudo 4.

l.ógica, em política, não existe. Quem é que ama a dm',
seu Amador?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


