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RIO, 25 - (O ESTADO) - REALIZOU-SE, HOJE, NO CATETE, SOB A PRESIDENCIA DO'SR. CAFE FILHO, IMPORTANTE REUNI,AO, A QUE

ESTIVERAM PRESENTES OS SRS.' 'MINISTROS DA, GUERRA, DA MARINHAr DA AERONÁUTICA, O SR. MARECHAL MASCAR E N H A S DE
MORAIS GAL CANROBERT, CHEFE DOESTADO :MA'IOR DAS FORÇAS ARMADAS, GAlo JUAREZ TÁVORA, CHEFE'DO GABINETE MILITAR
DA PRESIDÊNCIA DA REPOBlICAE MAIS OS CHEFES DO�ESTADO MAIOR DA MARINHA, DO EXERCITO E DA AERONÁUTICA. A REUNI-
,AO TEVE CARÁTER SECRETO E OS QUE' DElA"PARTICIPARAM ESQUIVARAM�SE A DECLARAÇÕES À IMPRENSA, ADIANTA N DO, APE

NAS, QUE SÓ O P'RESiDENTE CAFÉ FILHO, SE QUISESSE, PODERIA FALAR.
--------------------�------------�--�-------------

S8nciona�o O a�On8

PARIS, 25 (U, P.) _ Os estão parados pelo techa

parisienses sentiram-se ali- mento obrigatório das fá
viados quando as águas do bricas em que trabalham.

Sena, que aumentavam de Em toda a cidade, operam
nível desde uma semana, co- turmas para extermínio- tia

meçaram a baixar lentamen- ratazana, que saíram aos mi
te. A's primeiras horas da Ihares de suas tocas, em vir
tarde de hoje, informou-se tude das inundações. As

que tinham descido 18 centí- águas do Ródano também es

metros, da maior altura que tão baixando de nível, e o

haviam alcançado ontem à mesmo ocorreu com o seu

'noite, O principal motivo da tributário o Saona. Sómente
baixa foi a cessação das chu- o rio Garena, que atravessa
vas na região próxima de Pa- o território dos vinhedos per
ris, nas últimas 24 horas, em- to de Bordéus, ao sudoeste do
bora se temesse que novas país, continua .com as águas
chuvaradas poderiam au- 'subindo de nível
mental' o nível das águas no- .
vamente. O mínístro ao In - FALECEU O PRO
teríor, -Françoía Mítterand, FESSOJ,t JOSÉ SÁconvocou; 'hoje; .nova reunião .�,.

Nru�NES'especial de técnicos em inun-

dações, enquanto o rio con- RIO, 25 (V. A.) _ Faleceu
tinua baixando de nível. Co- ontem nesta capital, o pro
mo medida de precaução, Z ressor José Sá Nunes, que foi,
dos portos sôbre o Sena, no revisor da redação da atual
centro de Paris e outros/nas Constituição, promulgada em

redondezas, foram rfechado3 18 de setembro de' 1946. O
ao tráfego: As estações rodo- professor José sã Nunes, um
viárias terminais da estação dos mestres da língua por
'd'Orsay e dos Inválidos, que tuguesa, nasceu na Bahia e

em geral estão repletas de era bacharel em ciencias Ju
gente pela manhã e à noite, ridicas, tendo exercido a ma
permaneceram, hoje, silen- gistrátura. Possuidor de nu-

VIENA, 25 (U. PJ _ O "ca- ciosas e desertas, devido ao merosos títulos literários e
bo Sogolowski" _ o ínsérpre- fato de estarem alagadas. honoríficos, o professor Sá.
te da Prefeitura de Viena, Os bairros de leste foram os Nunes teve seu nome indica
preso em 15 do corrente pelas mais castigados e calcula-so do para varias comissões no

autoridades soviéticas foi as- que 6 mil pessoas foram eva-l estrangeiro, sendo um dos,
'sunto de uma declaração pe- cuadas dos seus lares ínun- integrantes da Comissão A
lo rádio do chanceler Julius I

dados. Até agora, só houve cadêmica que,' em represen
Raab. uma vítima, uma mulher que tação oficial do governo, eSL

pereceu afogada, quando vi- tudou e decidiu, juntamente
rou o bote em que tentava com a Comissão de Ciencias
fugir. Acredita-se que os da- de Lisboa, questões relativas
nos chegaram a 'muitos mi- ao acordo que unífícou o sls
Ihares de milhões de francos. tema ortográfico da Iíngua
Vários milhares de "operários portuguesa.
••.-;•••••••••••••••••••oe••••••••••e•••••••••'

ARMADILHA DA PROPAGANDA
VERMELHA DE'PEQUIM

PORTO, ALEGRE, 25 (V. empregados de outros 'sete
AO) _ Tendo falhado todos res, como de Bombeiros,

aguardando, impacientes os os entendimentos e recu- Pronto Socorro, Hospitais e
resultados das provas eli-, sando a Assembléia o adian- da própria Polícia.
minatórias de matemática, tamento solicitado pela Com-
realizada por seus filhos. panhia Telefônica, entraram
As notas foram em verda- em greve, desde ás 19 horas

de decepcionantes. Das 3.760 de ontem, os empregados da
candidatas inscritas, apenas 'referida companhia. Essa
duzentas e cinquenta e seis decisão foi comunícada por
conseguiram nota para pas - uma 'comissão de grevistas

PEDIDA A ANULA- sal' e, portanto, terão que às autoridades polícíaís e à

çÃO DAS ELEIÇÕES submeter-se a exame de por- Delegacia do Trabalho. Ha- 'WASHINGTON, 25 (U. P.I

tuguês. via sido designada uma co-
_ O Embaixador do Brastl

EM FORTALEZA Simultâneamente, enquan- missão do Governo para e- João Carlos Muniz, e sua es

RIO, 25 (V. A.) _ Telegra- to muitos procuravam co- xaminar a contabilidade da pôsa, darão esta noite um

mas procedentes de Fortale- nhecer as notas, outros pais Companhia Telerôníca. Mas jantar na Embaixada em

za, anunciam que o Partido de alunos reuniam-se no es- seus membros' só concluirão homenagem a Henry: F. Hol- ROMA,25 (U. PJ _ O pre ..
,

Social Democrático recorreu critório de um advogado, pa- sua tarefá dentro de seis land, Secretário de' Estado sidente do Conselho, sr. Má
ao Tribunal Regional Elei- ra discutir à impetração de meses. Os empregados pre- Adjunto pala assuntos inte- rio Scelba, aceitou um con

toral no caso da capital cea- mandado de segurança, vi- cípítaram os acontecimentos, ramerícanos, e senhora. víte do presidente Eísenho

rense, pedindo a anulação sando a: anulação da prova alegando não ser mais possí- Entre os convidados se en- wer, para visitar Washinr;- WASHINGTON, 25 (U. P,) presos na China Comunista

do pleito dali, em todas as de matemática, alegando di· vel viver com o que ganham. centram James C. Dunn, que ton, oficialmente, de 27 a' 30 _ Circulas do Congresso e de que correm o risco de cair

zonas, menos primeira, sob a ficuldades 'nas questões for- No Sindicato da classe infor- acaba de ser nomeado Em- de março próximo, anuncia do Goverho de Washington em uma armadilha da pro

alegação de fraude generali- muladas para crianças de 12 ma-se que do movimento baixador dos Estados Unidos I um comunicado do Ministé- advertiram ont�m os paren- paganda comunista se acei

zada. anos., grevista deverão participar no Brasil. rio das Relações ExteriOl'es, tes de 17 norte-americanos tarem o convite de Peiping

��;���:���s;;:��:;;-iriãc·ô·rdo
..

··;;��������t��;:�i��:�ii��� r�Jii��;�:f:f���::�
Nada encontramos, nessas duas frases, que de.stoe da demÍssivel ad-nutum, não o impedia das atitudes. Saiu 'publicano: Karl E. Mundt _

atual linha oposicionista. Foram elas proferidas por oca- poder Legislativo"essa oposição, se fôsse sistemática, apai- (10 cargo quando quí�, exonerado a pedido. "os comunistas lhes vão di
sião do ato inau,gural da ponte sôbre o rio Marombas - xonada e. cega, não teria aprovadO' 98% das propOSições O Govtrrio a que se opõe o P. S. D. não teve essa mar- zer: declare que os rapazes
obra realmente digna de ser elogiadá. que o governador li'ineu Bornhausen enviou à sua decisão. ca de excepcional serenidade. Maio poder lhe foi entre- estão em bom ,estado senão

Disse, por exemplo, o vereador Bru110 IIatman, segun- O quadro é simples e expressivo: gue, recheiou as páginas do Diário Oficial de centenas - enforcaremos seu filho". Va-
do o Diário: 10 _ Oposição udenista (1946-1950) - A banca.- milhar e meio .:_ de demissões e transferências. Vale lem- rios outros senadores pre-

"A oposiçãÓ sistemática, a oposição cega e da oposicionista nega tudo, até uma licença brar aqui ill:na coincidência. Para ocupar o cargo antes eminentes expressaram a

apaixonada, oposição mantida só para combater o para tratamento de saúde, requerida pelo exercido pelo ex-diretor do Diário da Tarde fora nomea- mesm��'idéia.
govêrno e atrapalhar-lhe o trabalho, é um cancer·· Governador. do o gerente d' O Estado. Embora, no jornal, as suas fun- O Departamento de Esta-
na vida social e política de um povo". 20 Oposição pessedista (1951-1955) _ A banca- ções fossem apenas administrativas, sem participação nas do, todavia, não decidiu em

'Estllmos de plenissimo acôrdo. Essa oposlçao, da oposicionista, majoritária, aprova 98% lutas partidárias, a sua demissão não se fez esperar. definitivo se abrirá uma ex-

assim sistemática, raivosa, extl,'emista, terá sido aquela das mensagens e proposições enviadas à' Apesar disso, de ser oposição a um govêrno que ini- ceção à Ol'dem, que já data
que funcionou no Estado de, 1946 a 1950, quando a banca- Assembléia pelo Governador. ciou a sua tarefa dando-lhe a feição de uma desforra pe- de varios anos, que proibe as

da udenista foi ao cúmulo (le votar contra uma licença
' 'Diante disso, qual a oposição sistemática, cega, raivo- la queda do situacionismo em 1930, Ó P. S. D. teve a sere- viagens à' China Comunista.

para tratamento de saúde, requerida pelo então governa- sa, apaixonada? 'nidade e o' espírito público de acolher 98% dos projetos Claramente, no entanto, o

dor. Essa' oposição, assim cega, feita com o só propósito Acresce observar que' a oposição (1e 1946 a 1950 se opôs propostos ao Legislativo pelo sr. Irineu Bornhausen. Departamento confia em

de atrapalhar, será a que se vem anunciando contra (' ao mais sereno e democrático' dos govêrnos catarinenses. Evidente, assim, que as palavras dos seus correligioná-
. que os parentes dos 15 avia

Prefeito Osmar Cunha, ao qual atribuem até as responsa- Tendo � sua frente a. figura exponencial de uro verdadei�- rios, quando aludem e condenam as oposições sistemáticas, dores e 2 civis presos na Chi
bilidades dos atos da Coap. 1'0 lí-:Ier das novas gerações, o Executivo, naquele I qu'a- trazem autoridade inegável, dccorrente mesmo das cir- na como "espiões" decidam,

Essa oposição, por outro lado, não é a -que o P. S. D. tlriênio, não se desmandou em perseguições, em atos de cunstãncias que a atitude do partido espelha, pregando-as por sua propria vontade, não
Vem ma,ntendo no Estado. Força que se fez majol'itária no' represáli,a, em atentados às franquias constitucionais. e praticando-as. ir a Peiging.
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o momento nac'lona'l ChiJrchill tentará.

i <uml nova reunião dos quatro grandes
ESPERA ultimada. Em verdade,' ape-

'25 (V A ) Estão nas .se espera pelo resultado '

RIO, .'
._

.

c LONDRES,,25 (U. PJ _ O
sendo aguardado pelos meios das sondagens junto a .Jânío

prímeíro ministro ,Winston
políticos o desfecho do epísó- Quadros para a sua divulga- Churchíllrpretende pedir aos

dio ocorrido entre os' srs. cão. Já se sabe mais ·ou me- chefes das 8 nações da Co
Juscelino Kubitscheck e Ca- nos quem assinou � doeu-

munídade Britânica que se

fé Filho. "Estivemos real- mento. Sabe-se, tambem, que reunam aqui, na semana en-
-

mente com Café _ Informa ele deverá vir a público por trante, para nova tentativa
a respeito "O Globo", e po- toda esta semana. de arranjar uma conferencia
demos confirmar que o pre- ••••••••••••••••••••• dos 4 grandes a fim de pôr
sidente está .esperando o' sr. termo à guerra fria. Funcio
Juscelino Kubitscheck". v . EXCESSO DE REA- nários responsáveis que re-
O jornal ouviu pelo telefo-

LISMQ EM �,'O ÚLTI-. velaram o propósito do prí-
ne interurbano o, sr. Jusce- meiro -mínístro declararam

MO ATO"lino, a quem perguntou . se 'quê':Churchill acredita na
iria responder ao presidente VIENA, 25 (U. P.) A possibilidade de se estar a-
"da Rêpública ou não. Disse o busca de realismo em cer- proxímando o momento psi
governador mineiro: "Estive tas cenas de "O último ato", cológico de celebrar uma

viajando e somente ontem à filme que retrata as últimas conferencia entre o presideri
noite cheguei a Belo Hori- horas' do Terceiro Reich e te Eisenhower,' o primeiro
zonte. Não pude, assim en- que está sendo atualmente ministro soviético, Georgi
tender-me com o presidente oroduztdo em Viena, fez. dois Malehkov,

.

o presidente do
do meu partido.' Amanhã -ou feridos graves. Um engenhei- Conselho de ministros da
terça-feira pretendo fazê-lo ro em pirotécnica, ..encarre- França, Pierre Mendês-Fran
em NiterÓf,'para" deliberar a, 'Sado de fazer explodir uma

.ce, e êle mesmo. Os primeiros
respeito Q� .nqta; da -sàl���dt;. caJga que simulava a éxplo-, -mínístros da I�glaterrá, Ca
ímprensa' de Datete"�,' ';só." ;0, <3'ãô de um obus, ficou gra-, nadá, Austrálià, -N-Gva - Ze-'
que posso dizer por ora. vemente queimado e ferido landía, Inclia, Pa'quistãq, Cci

numa vista. Um figurante Ião, Fedel:ação' 'centro-arrt-
'SAIRA' ESTA SEMANA O que, de seu lado, devia simu-

cana da Rodésia e Nyasa
lar queda, caiu com tanta land e o .prímeíro ministro
tnfelicidade que abriu a ca- adjuntoda Africa do Sul se
beça na quina de uma mesa reunirão aqui, na segunda-
e s'ofreu comoção cerebral. \

Ifeira vindoura, para fazer um
exame completo dos proble-

'

mas mundiais.
� o.e•••••••••••••••••••

, .'

"CABO
SOKOLOWSKI"

"MANIFESTO CIVIL"

RIO, 25 (V. A.) _ O "ma
nifesto dos civis" está com

sua redação definitiv:=tmente

REPROVACAO EM MASSA NO
, .

INSTITUTO DE EDUCACÃO DO RIO
,

PORTO ALEGRE SEM TELEFONES

RIO, 25 (V. A.) _ Quando,
na manhã de ontem, abri

ram-se as portas do Instítu
to de Educação, desta capi
tal, já ali se encontravam
centenas de pais de alunos, JANTAR NAEMBAI:

XADA DO BRASIL
NOS EE. UU.

IRÁ AWASHINGTON
'0' SR. MÁRIÓ

SCELBA

RIO, 25 (V. A.) _ O pre- I de Cr$ 12.�00,00 nem ficar a

sidente--""Café Filho snncío-

"I
quem de crs 4.800,00 mensais.

nau, ontem, a lei que conce- DIREITO li DIFERENÇA I

de, aos aposentados e pen- Quanto aos beneficiários
sionistas do Instituto de Pre- reajustados pela lei n. 1.765,
vidência e Assístôncta elos de 18 de dezembro de 1952,
Servidores do Estado, o abo- terão direito à diferença en

no de 'emergência ele ,30 por tre o valor do aumento ere
cento sôbre as aposentado- tuado pela mesma e nqur-le
rias e pensões fixadas na 101'- a que tiverem direito, em

ma da lei vigente. I conformidade com a deter-
A referida lei estipula que �I minação inicial da lei, no

o abono concedido não pe- sentido da concessão de 30%
derá superar a ímportância de abono.

8 liXaM as IGuas
DO SENA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos agrieuItores em geral, Interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda oríentação
técnica necessária. Lembra, ainda, a :tfossibilidade da ob-'

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

I
INFORMAçõES

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS'
OS interessados em assuntos florestais, para a obten-

.
-o�

cão de maiores sclarecimentos e requererem autorizacão O leitor encontrará, nesta co-
. .

d'
.

o luna, informações, que necessita,de hcençapara queima a e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:
dirigir-se às Agências Florestais Munieipais ou diretamen- JORNAIS Telefone

te a esta Reparticão situada à rua Santos Dumont n", 6 O Estado ".. 3.022
. . .

- ,
A Gazeta o •••••• ; •• 2.656

em Plortanópolís. Diário da Tarde. .. .. .. . .. 3.579
Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, :�95. IA Verdade o •••• o. o 2.010

Endereço telegráfico: Agri'silva - Florianópolis, S. c.,�'6;�r��I�ficial 2.688

Caridade:
(Provedor) , o •••• ;. o" 2.314
(Portaria) ; , 2.036
Nerêu Ramos ., .......•• : 3.831
Militar ..

' o...... 3.157
SãQ. Sebostião (Casb de
Saúde)

' 3.153
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa s.isi

CHAMADOS UR- \

GENTES
.

Corpo de Bombeiros ... , 3.313
Serviço Luz (Reclama-

t'ções) 2.404
Polícia (Sala Cemissárto

. Polícia (Gab. Delegado) ..

I'
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉRÊO

. Pan�lÍr
'

.-
. ..

·23'.··453�53� �t/' "

,�ífl'i"",'Ivarlg "
,Lóide Aéreo OUIlAl1TF TODft IV.

AcEQIQ���J=:���osj!;,�ii.;�;::::::::::::: ::::. /I� - - nos \l4l>l'JOS-�
BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM :�fl��;��·:':::::::::::::::. i:i1�1 �.'"

.

D}"-, �ft��f':::'i*li! Norte. GERAL.
.

La Porta ;....... 3.321
".,r �_

IRO
D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O Cacique '

3.4491ESTADO','.
Central ......•.......... 2.694 -; �

»
"" � s- "-

J' t 1 Q 371 ._

�

_ � �,s re a . . . . . . . . . . . u. _ r, IChamados: Rua Conselheiro Mafra nr. '160 ou pelo IIdeal
o" 3.6591, ;; "l' �', '. �I Telefone: 3.02� 1::::: �rs���I:� '.. 06 I
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't�,PROFISSIONAL\ DR.

ROMMPE�DIEcSo�ASTOS
1 DR. JU�i�H�AUPITZ

1

Dr., Vida)' Dulra FilhoINDICADOR' Ex i�terno da 208 enfermaria I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS• IR�.:(- Com prática no Hospital São e Serviço de gaatro-eriterologta C _'
,

'" ar ,.'
,

R I LOBATO I DR. WALMOR ZOMER Francisco de AS'sis e na "2nta da Santa Casa do !tio ?e Janeiro URSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRODRA. WLADYSLAVA D..
GARCIA Casa do Rio de JaneIro (Prof. W. Berardmell�). , ,PEDIATRIA NE<?NAT�L - DISTÚRBIOS DO RECEM-

W. MUSSI 1
, FILHO, 'CLJ;NICA MÉDICA Curso de neurologia, (Prof. NASCIDO - ASSISTENCIA TÊCNICA ESPECIALIZADA AOS

Doenças do aparelho respiratório' �iplomado p�l� Faculdade. Na- CA�DIOLOGIA Austregesilo). , ,PREMATUROS -_ TRATAMENTO DA INAPETJ1;NCIA INFANTILe
I TUBERCULOSE ,clOnaI de. Medf cína d� Univer- Contu ltó rto : Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospitai mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NODR. ANTôNIO DIB RAD'lOG�AFIA E RADIOSCOPIA i

.

sídade do Brasí l reles, 22 Tel. 2675. nidade V. Amaral. -;URNA ,EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTÚRB10S
MUSSI I DOS PULMõES 'I

Ex-Interno P?r concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu..rtas e DOE.NÇAS, INTER.NAS . '

I SIC0I:0GICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFA-N-. . T ,ternldade-Escola S t ",,' C E tõ t t CIA DE MANEIRA
,

Cirurgia do orax
'(Serviço do Prof. Octávio Ro-

ex a "",Iras: o raçao. s ornago, !UI es mo,' , , GERAL
.

,

_ MÉDICOS - 'Formado pe�a. Faculd.a�e Nacío- I drigues Lima)
Das 16 às 18 horas. fígado � vias biliares. Rins, ova- CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.

CIRURGIA-CLíNICA .

I n,�I. d� Me��cIna, TISl«?logista e
Ex-interno do Serviço de Cirur-

Residência: Rua Felipe Sch- rros e útero, CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS'.
GERAL-PARTOS 1JSIOClrurgll�:o do Hosjdtal Ne- g'ia do Hospital I. A. P. E. T C. midt, 23 - 2°' andar, apto 1

-I
Consultório' Vitor Reirelés CONSU_L'I'AS CI HORA �RCADA: FONE 3165

Serviço completo e especiali·' reu Ra?"o.s _. ) do Rio de Janeiro
. Tel. 3.002. 22. RESIDENCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 3165)

zade das DOENÇAS DE SENHO· Curso de .especIahzaçao pela Médico do Hospital de Das 16 às 18 horas. Al'E�DE CHAMADOS A DOMICíLIO
'

RAS, com modernos métodos de S. N. T. E�-Inte.rno e Ex-assis-
, Caridade Residência: Rua Bocaiuva 20. '

diagnôstfcos e tratamento.

I
tente de Círurgla do. Prof. Uro DOENÇAS DE SENHORAS _

DR NEWTON Fone: 3458.

SULPOSCOPIA - HISTERO - GUIll�llraes (RI�). I PARTOS - OPERAÇOES b'AVILA .1
.

,

SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons : Fehpe Schmídt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL
DR. MARIO WEN-

LISMO BASAL I Fone 3801' I das 16,00 às 18,00 horas. i Doenças de Senhoras - Procte- DHAUSEN
.. Radioterapia por ondas curtas-l Atende em _ho�a marcada

F Pela manhã, atende dià- i logia - Eletricidade Médica CLiNICA MÉDICA DE ADULTOS
Eletrocoagulação - Raios Ultra "Res: Rua Sao orge 8 - one, rtamente no Hospital de I Consultório:, ,Rua Vitor Mei-' . E CRIANÇAS
Violeta e In!ra Vermel�o. 12395. ..,.. .,._ I Caridade., ',reles 11' 28 - Telefone: 3307. i Consultório - Rua João Pin-
Consultõrio: Rua Trajano. n. 1, of!t Residência: Consultas: Das 15 horas em to 10 - Tel. M. 769.

1° andar - Edifício do Montepio.· DR. Y�MAR �ORR.c.A i Rua: General Bittencourt n. diahte. 'Consultas: Das '4 às 6 horr s.
Horário: Das 9 às 12 horas - CLINICA MEDICA ·10l. Residência: Fonev3.422 Residência: Rua Esteves Jú-

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 hd- Telefone: 2.692. Rua: Blumenau n. 7l. nior, 45. Tel. 2812. Caixa
Das 15 às 18 horas - Dra, raso ! DOENÇAS DO APARELHO DI-

.

Sa'nta
MUSSI

,
Rua Tiradente 9 - Fone 3415. MARIO DE LARMO

I
GESTIVO - ULCERAS DO ES· DR. HENRIQUE PRISCO

Residência: Avenida TI'om- CANTIÇAO '1'0ll1AGO E DUODENO, ALER- PARAISO DR. ANTONIO GOMES DEpowsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES
MÉDICI) mA·DERMATOLOGIA E CLI-

IRACEMA CLI'NICA DE CRIANÇAS I NICA GERAL MÉDICO ALMEIDA
Operações - Doenças de Se- ADVOGADOMOLE'STIAS NERVOS,AS E ADULTOS nhoras ",- Clínica de Adultos. Escritório e Residência:

DR NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas

1 CLINICA Curso de Especialização no Av. Hercilio Luz, 15.

I Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÂO - FIGADO - RINS de Hospital dos Servidores do Es-
MUND Iças Mootais.

, . .,
I - INTESTINOS OLHOS OUVIDOS NARIZ tado. _T_e_le_f_ol_'e_:_3_3_46_. �rei Caneca 122

Formado pela Faculdade Naci-·, Chefe do AmbulatorlO de Hlgle- Tratamento moderno da SIFILIS E GARGANTA (Serviço do Prof. Mariano de

FARMACIA DE PLANTA0naoI de Medicina Universidade ne 1I_1en.tal .
I Consultório - Rua Tiradentes, DO Andrade)

do Brasil I P_:;Igulatra, do Hospital - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhã no

RIO DE JANEIRO Coloma Sant An:a !. HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI-I HO,spitaI de Caridade, '.
Aperfeiçoamente na "Casa de I ConYulsoter�pla pelo

. �letro- As 13 as 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis A tarde das 1530 hs em dlan-
Saude São Miguel" c�oque e �ardlaZ?l. In�uIInoter.a- Tel.: Cons .. -, 3.4�5 - Res. - Possue a CLINICA. os APARE- 'te no consultório á Rua Nunes IProf. 'Fernando Paulino. 111(1. MalarlOter�pl�. PSlCoteraP.la� 2.276 - Flol'lanopohs. LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esquina de Tira-

Interno por 3 anos do Serviço . CONSULT�S. '[erças e Qum - ' - - --- -_-

'TRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. TeJ.2766
de Cirurgia tas da;, 15 as 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN I I ESPECIALIDADE I Residencia - rua Presidente

Prof. Pedro de Moura
1 (manha). G'b Id'

. I' VIEIRA I
(a

Consultas - pela manhã no Coutinho 44.
Estagio por 1 ano na "Mater- Rua Amta

.

arl a I, esquIna 'HOSPITAL' -------------

nidade - Escola:" de General Blttencourt. MÉDICO, ' , ,.
,

I DR VIDAL
P f O

,.

R' L' I RESIDENCIA' Rua Bocaiúva ,ESPECIALISTA EM OLHOS, A TARDE - das 2 as 5 .

ro. tavlO odl'1gues Ima . ,

,OUVIDOS NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO

1
CLíNICA DE CRIANÇASInterno por 2 "no do Pronto 139. Te1.2901

, . I TRATAMENTO E OPERAÇOES l CONSULTORIO - Rua dos Consultórí(),: - Felipe Schmidt,Socorro
, DR ARMANDO VALÉ- I Infra-Vermelho - Nebullzação - ILHEOS nO 2 38. '

_ x _ I' UltJ:a-Som RESIDENCIA - Felipe, Sch- CONSULTAS -Das 4 IIS 6

OPERAÇõES RIO DE ASSIS , ('tratamento de sinusite sem midt nO 113 Tel. 2365 r I horas.
,

CLINICA DE ADULTr::: '
Dos Serviços de Clínica Infantil I operação)

J
- - Residência: Tenen�e Silveira,

DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência

MuniciP.al
e Hos- Anglo-retinoscopia --. Receita de DR. ANTONIO MONIZ 130 FON.E - 3.165.,

CONSULTAS: 'No Hospital de pitaI de Caridade ;Oculos - Moderno equipamento DE ARAGAO DR. ANTON'-I'O' BA'T-I-S-T"�A,Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE

CRIAN-1de Oto-Rinolaringologia (único
U TOLOGIA

10. ÇAS E ADULTOS no Estado) CIRUEGIA TRE �A JUNIOR
No consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 às.12 horas e I ' .Ortope_dlaP' t 18 'CLINICA ESPECIAL1ZADA DEPinto nr. 16 (I" andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas.

1
ConsultoTlO: JoaQ ln o, .

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório:"':" Rua Vitor Mei- Das 15 às 17 diàriamente. \ CRIAl�ÇAS
14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Fone 2675. Menos aos Sábados Consultas das 9 ás 11 horas.

RESIDENCIA: _ Rua Duarte Re��dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 -' Res: Bocaiuva 135. Res. e Cons. Padre Miguelinho.
Sbutel, 129 - Florianópolis. Iherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. Fone: - 2.714. 12.

I

..

L O J A S
Eleiro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casa, a maravilhosa

E L-G IN
(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA

MUNDIAL)
Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela valorização sempre constante,

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE
ELETRO-TEéNICA INDOSTRI'A E

COMERCIO S. A.
Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.

ElETROTÉCNICA
Caixa Posfal193 - Telefone 3.193
Florianópolis .- Santa Catarina

,IGORA NOVOS HORftRIOS
D ia

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo

do Pais)
Segundas - Quartas - Sabados

16 :15 .horas
-Para Porto Alegre

"'"'"-

MINISTÉRIO D,\ AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA }"LORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SAN'I'A CATARINA
,A V' I S ,O

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de cotbír, ao máximo 1108-

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir' os desastrosos efeitos econômicos e ecolôgtcos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exígência do cumprimento do C,ódigo' Florestal

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

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código 'Flerestal cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO

Ano Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

JI!o Intertor ,

Ano ....• :... .••••• Qr$ 290,00
Semestre :. Cr$HO,OO
Anúncio mediante contráto.
Os originaia, mesmo lião pu

blicados, não serão dev_(\lvidos..

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

o ESTADO
-o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, ia rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
,- ex. Postal' 139., .

"

Diretor: RT,JBENS A., RAMOS.
Gerente: DO�INGOS F. DE

AQUINO, .

Representantes:
Representações A'1 ·S. Lr.ra,

Ltda.
Rua Senador Dantas" 40 - 5°

andar. '

I
Tel.: 22·5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São l:aUlo.

ASSINATURAS.
Na Clfpital '

Viagem com ,segurilnça
·

e rapidez
SO,NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SDL-BRISILBI,RO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

t\gência:
. =---

Kua Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira

Navio-Motor - «Carl'- Hoeocke)l
R�..PIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre li'LORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicoarão o horário de chegada no RIO (I�a) e

'ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Itajaí Rio SantosFpolis

Para o, mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Florianópolis Itajai vRio Santos
16/1 18/1 23/1 24/1
28/1 30/1 4/2 5/2
9/2 11/2 16/2 17/2
21/2 23/2 28/2

.� IlcandulJ D,oJ.-.tl4I.I.· ...cI., '",,\
� �v '

CURlTlM rEI.ECAAVA, PROSEBR....

t

Raios -X
.l'tparelhagem moderna e eompleta para qualquer exame

radiológico.
Radiogranas e radioscoplas.
Pulmões e coração (tórax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia coin insufla

ç�o das trompas para diagnóstieo da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exavas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Díàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

--_.�._---_-'-_--- o

..',.

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRa
- ADVOGADO-
Postal 150 - Itajaí _

Catarina.

DR� CLARNO G.
GALLETTI

-ADVOGADO -

Rua Vdtor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

DR. JOSÉ M. CARVALHO
RJi:IS

ADVOGADO

M1l:S DE JANEIRO

15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse
Jheiro Mafra.

16. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

22. Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João ,-
Pinto.

23. ,Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli

pe Schmidt n. 43
30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua 'Felipe Sr,h

midt n. 43.

,1

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antônio e Noturna, �ituadas ás ruas Felipe Schmidt
43 e Trajano.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O ESTADO"
,"" -. .'I>�' .... � - ,/ �"... ."f' '--:".'�••. " "4,lj�,c .....

NO LAR E NA SOCIEDADE

.Cançao Grala
CARLOS QUEIROZ

. "Por tudo o que me deste
- Inquietação cuidado

(Um pouco ternura j, E' certo, mas tão poucq)
Noites de Insonía; pelas ruas, como um louco ...

·

:__ Obrigado, obrigado!

Por aquela tão doce e tão breve ilusão
(Embora nunca mais, depois que a vi desfeita,
Eu volte a ser quem fui) sem ironja, aceita
A minha gratidão

Q� e bem me faz agora, o mal que me fizeste!
'_ Mais forte, mais sereno e livre, e descuidado ...

Sem' ir�nia, amor: - Obrigado, obrigado
Por tudo o que me deste!"

ANIVERSÁRIOS
-0-: I

_ sr. José Gil, ínsnetor
. do Banco do Brasil neste
,

'Estado;FAl;EM ANOS, HOJE: .

.

Colegio Coração deJesus
• J

I

EXAMES DE II 3POCA GINASIAIS E. COLEGI.,.IS

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO

Inscrição: dia 16 de fev. (le,1�5�, dasü às12 horas.

Data. dos exa.m�: dias 17 'e l8, 'as 8 horas.

M�TRÍCULA das alunas' do Colégi? com, I?agamento
, da Ia. prestação. ,

Curso Primário: Dia 16-2-1955.
,

'

Das 8 às 12 horas - 19s. e 2°s. anos.

Das 15 às 16 horas ,� 'j°s. e�4°s. anos

e Pré-ginasial.
Jardim de Infância: 28-2 e 1-3.

curso Ginasial:
Dia 23 - las. séries - das 8 às 12 horas.

Dia 24 - 2as. séries - das 8 às 12 horas.

Dia 25, - :ias. e 4&s. séries - das 8 às 12 horas.

Dia 26 _ Cursos Científico e Normal - das 8 às 12

horas.

11,30 horas

17 horas

3

Vende-se uni amplifica
dor de Som com Microfone,
'Eoca-dlsco e Alto..-mte. ESTREITO Acordaoo da 1010ótima "aparelhagem para O dia 29 de Janeiro grandiosa soireé com inicio as (I ti

Barraquínhas, C o m f. i o s, 22, horas quando será dado o "Grito de Carnaval" de Vende-se com 80 baixos,
Bailes, etc. 1955. Mesas a reservar com o sr. Lidio Silva. . sete registros, sendo um

Informações à Rua 7 de Avisamos aos srs, sacias ,a apresentação do talão I trinado. Cr$ 16.00000
Setembro 21 corri o Sr. Acy-

I
correspondente ao mês de Dezembro. , Tratar snr. Vilela reda-

J. Santos. A Diretoria ção A Gazeta. .

_ menino Octavio Ramos _ sra. Carmela

salomé,de Oliveira, filhinho do dr .. 'Pereira: da Silva;
,

Moahyr de Oliveira e de sua _ sr, Newton Gar�ez
exma. esposa d. Maria Ra- _ sr. Oscar. Schmidt ; I
mos de Oliveira; _ sra, Zoraide Nunes '

1_ menino Roberto Vieira _ sta. Clara Junkes, fun-
da Rosa; filho do s.r. O�ni cionária do D.T.C. I
Vieira da Rosa, dinamíco ,

Inspetor da The Texas Co, _ sr. Timo�eo J�sto Pau-.

Ltda., e de sua exma. espo- lo Alves, funClOnán? do D�
sa d. Alda Sálua Rosa; . Wlrtamento de Saúde Pu-

_ sr .. Odemar ,
Moser, fi- blica;

,
Visitando a simpática cidade de Tubarão, vi o destísa-

lho do sr. Amadeo Moser, _ jovem Walter Jose Al- do ínterêsse com que aquela bôa gente acolheu o movi-

capitalista em Apiuna; ves menta para mostrar o que de bonito há naquela cidade. O

=�:::;':':_----=--------7----:---- �

31'. Alcídes Santos, figura de destaque na sociedade tuba
ronense não poupa esforços em procurar elevar cada vez

mais alto o nome da eleita de Tubarão, descobrindo, assim,
.naís cinco bonitas moças que representarão a cidade no

concurso "Miss Santa Catarina". Tubarão conta com seis

belas candidatas, Elizabeth Carminatti é uma morena bo

níta, tem elegância e um vistoso porte. O sul catarlnense,
cuja sociedade é conhecida e bem credenciada se desta
cará com a acertada escolha de suas candidatas.

A fotografia que ilustra a presente é da senhorita Ma
da Cecilia Alttoff, Miss 7 de Julho, bonita lourinha de ca

tivantes olhos azuis
-

que, sem dúvida, se apresenta como

uma séria candidata.

Mevillolá"el Tubarão' para Pequenas loti-
Miss °S��t�C�!�arina ÇI!!!. N�O� _ ���'O" pode". ser ob-

Acaba de ser assinado con- tida com o aproveitamento
trato para a instalação de de 10% das várzeas florestais
fábrica de fertilizantes azo- do estuário do Amazonas. O

tados, em Cubatão, primeira sr. Felisberto Camargo já di

a' ser montada no Brasil por rrgíu, durante algum tempo,
organização genuinamente o Instituto Agronômico do
brasileira. Por parte da Pe- Norte subordinado ao Minis
trobrás assinou o contrato o tério da Agricultura.
coronel Artur Levy, seu pre-" -0-

sidente e por parte da firma O governador de' São Pau-

incumbida do aparelhamen- lo, prof. Lucas Nogueira Gar

to da nova indústria, o sr. cez, pronunciou uma confe-
Aderbal Miranda. rência no Instituto Histórico

-0- e GeográfiCO Brasileiro, íní- 4a feira dia 26, ás 20 ho-

O dr. Plinio de Freitas Tra- ciando uma série de cinco ras, na séde da Federação
vassos, procurador-geral .

da \preleções, em comemoração I Catarinense de Esportes,
República, recomendou aos ao centenário de nascimentotapro-vação

dos estatutos, e

procuradores da República de 1'eodoro Fernandes Sam-, eleição da diretoria.
que requeiram suspensão dos paío. Este grande vulto, des- Solicita-se a presença de
efeitos de qualquer medida cendente de escravos, "é todos os sócios.
liminar, ou de decisões COl1- digno de permanecer ao la
cessivas de mandados' de se- do de Rui Barbosa e Joaquim
gurança, que importam em Nabuco no panteon das ímor

pagamento ou entrega de tais personalidades brasíleí-
bens. ras", disse o conferencista.

-D- -D-

O Conjunto Sanatorial de Em fevereiro próximo es-

Curicica, em Jacàrepaguá,' tarão abertas, na Secretaria
festejou o seu 3° aniversário do Conservatório Nacional de
de funcionamento: Esse es- Canto Orfeônico, as inscri

tabelecímento, destinado ao ções para os candidatos aos

tratamento de doentes 'de tu- cursos de Especialização, Pre
berculose pulmonar, foi cons- paração e EmergênCia.
truído, equipado e é mantido -0-,-
com os recursos da Campa- No Palácio Itamaratí foi
nha Nacional contra a Tu- assinada uma Convenção en

berculose. Em seus três anos tre o Brasil e a Bélgica sô
de existência já internou, bre Assistência Judiciária
mais de duas mil e quinhen- ,Gratuita.
tas pessoas. Pela convenção assinada,

-0- os nacionais de cada uma

Em declaração a impren- das partes contratantes go
sa, o diretor do Serviço Na- zarão, no território _da outra, Vende-se um lote de ter
cional de Pesquizas Agronô- em igualdade de condições, reno na Vila CeI. Lopes
micas, sr. Felisberto C. Ca- dos beneficias da assistência Vieira.
margo, declarou que uma judiciária gratuita concedida . Tratar com o sr, Dante
produção de 400.000 tonela- aos próprios nacionais. Bonettí no depósito da Rita

Maria da Navegação Hoep
ck.

AS QUEIMADAS É UMA

j"Graças
a Deus nunca quiz

CARTA DIFERENTE ser candidato" ...

O problema das queima- Se a um homem formado,
'das é dos mais importantes passando pelos bancos es

para a vida do país. Havia colares em período bem lon
dúvidas antes, se eram elas go, se a homem que possui
úteis ou prejudiciais à ter- cultura e discercimento,
ra. Hoje não há mais. São bastante para nunca ter
prejudiciais em todos os pensado sequer em ser can

sentidos, provam os técni- didato, escapou o efeito per,
cos, afiançam os eatudtósos nicioso das queimadas, ima
da matéria. gine-se aos caboclos do in-
Sôbre o assunto temos nos terior, aos fazendeiros pou

reportado sempre. Procu- co esclarecidos! Isto vem re

rando esclarecer, procuran- forçar nossos ponto de vis
do alertar os .dirtgentes ta o que o Ministério, da
afim de que se façam cam- I

Agricultura precisa, com -

f:���o�ep�;:i���ã�ã� :��i� ��!ê�:���n��o�do:e;:C�:;:C�: ":liiili�iiijijj,jIi!!!iB·-ii!!i!'fi�II!,!i�g."íiiiI,:"!.:4�-!]...mv.[rIfO.I:da no êrro. E temos tido mento dizendo a todo o ho-.. -- �m�
apoio dos leitores que tam- mem que labora a terra se- As 8 horas.

.

.

bém se interessam pela ma- rem as queimadas prejudi- Daniel Gelin - Martine As 8 horas.
téría. Agora mesmo recebe- ciais, nocivas e que devem Carol em: Pat O Brien - Cameron
mos de Curitiba, a encanta- ser abolidas! "ESSAS MULHERES" Mítchum
dora e progressista capital No Programa: OKINAWA"
do Paraná interessante Atual. Atlantida. 55 x '2. No programa:
missiva que nos louva aque- Nac, Paisagens do Brasil. Nac.
lariniciativa. Carta diferen-

Vende-se Preços: 7,60 - 3,50. Precos: 6,20 - 3 50.
te, mas que merece ser re- Imp. até 18 anos. Cen�Ul'a até 14 anos.
gistrada aqui, pára que nos

sos "hahitués" saibam como

êsses comentários vão re

percutindo.
Trata-se de médico que

possui uma prole respeitá
vel: oito filhos em vésperas
de nove. E que tem uma chá
cara, a qual é cuidada pela
própria família. E diz êle
"Encantado com seu arti
go" "As queimadas e suas

graves consequências", aqui
deixo um "Deus lhe Pague'_'
pelo tempo gasto em prol da
humanidade", E mais adian
te: - "Ia fugindo à finali
dade destas linhas que é
lhe cientificar que até eu,
Doutor em Medicina, quei
mava meus roçados o que
de hoje, "hoc-die", em dian
te não será feito em home
nagem ao seu esfôrço! As
sina a carta, Dr. Tarcilo
Gazari, "Um moço 'que não

preçil3a bajular, caluniar
ou injuriar ninguém" e que

,�

POR ZUBY

Of.n emas
{IN{ SÃO JOSE'
As 3 - 8 horas.
Cleo Moore - Hugo Haas

- Glenn Langan em:

"ALMA DE PECADORA"
No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

Preços: 10,00 -- 5,00.
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.
Lucille Ball

Albert em:

"AVENTURAS DE SALLY"
No Programa:
Bandeirantes na Tela. Nc.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Eddie

'Pequenos
Anuncios

"'VIS8
Por motivos superiores a

rifa da maquina fotográfica
'-ANSCO�' que ia correr dia

26/1/55 foi adiada para o

dia 9/2/55
Agradeço antecipadamen

te.

Clube fo'o
.'mador

Procura ...S8 quar-·
to com refel�Õ8S
Rapaz solteiro procura

quarto' em casa de família
de tratamento, com refei

ções, dando referências.

Resposta para Caixa Postal
474.

VENDE-SE
Por motivo de viagem um

fogão "BERTA" nO 2, á le

.nha, esmaltado-branco.
Tratar á rua Esteves Jú

nior nO 62.

Vend.e-se

'12ITZ
As 5 _ 8 horas.
Um espetáculo inesqueci- As 8 horas.

velo .. Cheio de aventuras e "Sessão Popular"
belezas. . . John Hall - Lisa Fer-
"O MAR QUE NOS CERCA" raday em:

Technicolor "O CORSARIO CHINES"
No Programa: No programa:

,

Fatos' em Revista Nac. Noticias da Semana. 5.5 x

Preços: 7,60 - 3,1;í0. 2.Nac.
Censura Livre. Preços: 3,50 - 2,00.

Imp. até.14 anos.

�REZAS DO SANGUE?
t;I

UIXIR Df H06UtlRA

PartiCipação
Norberto Domingos da

Silva e Senhora, participam
aos parentes e pessoas ami

gas o nascimento de seu fi
lho Norberto, ocorrido na

Casa de Saúde São Sebas-

ALUGA-SE
Aluga-se quartos com ou

sem pensão.
A Rua Gal.

rio 43.
Bittencourt

Clube R. 6 de Janeir8'

1II1II1 _iDl

11111 UUIITIII
(IILVII.Á)

."'ANDE TONto..

Vende-se
Vende-se á rua Altamiljo

Guimarães, com belissima,
vista para o mar, um terre

c/530 ms 2.
Tratar com o sr. José

Mendes á Rua. Cons. Mafra
99 - fone 3797.

Cbevrolet de IUlo
POWER GLIDE

Vende-se, em estado im

pecavel, cor pretà, quatro
portas. Preço Cr$ 240.000,00
Tratar snr. Vilela nesta

redação.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A DURAS PENAS O CAMPEAO DA UGA TUBARONENSE DERROTOU O OPERÁRIO NA PRORROGACÃO POR 2 X O
)

,

• Em Tubarão, domingo ül

I timo, Esporte Clube Fe�

roviário, Campeão da Liga
'I'ubaronense e Clube Atlé
tico Operário, Campeão da

Liga Atlética Região Mi
neira (Criciuma), decidi
ram a honra de enfrentar
o Figueirense, uma vez que,
na primeira partida, dispu
tada na terra do carvão, re
gistrou-se empate de 1 x L

Segundo o árbitro João Se
bastião da Silva, que serviu
como "referée", o \natch fol
duramente disputa o. Nos
noventa minutos o m rcador

2°, 'I'esoureiro : Wilson G. acusou novo empate, 2 x 2,
da Silva (reeleito) tendo o F,erróviário tríun-
Diretor 'Técnico: Nilton fado na prorrogação por dois

Pereira a zéro, eliminando, assim,
Diretor do Patrimônio: seu valoroso antagenista.

Satiro Silveira (reeleito) Cr$ 24.905,00� a renda, con-
Massagista: Rafael G. ela siderada ótima.

-

Silva I'Consel�o. Fiscal : João �. ,

' .

Ll�Z, ?hv.ló. Lope�,. João •••••••••••••••••••••
Marcelmo FIlho, zeue Luz

'"
"

-,

e Itamar Domingues. \, ,

Outrossim, comunico ,que
-

-

esta �ir.etoria. tomar� posse I RETORNOU
no proximo dia 22, às 19,30 I ,

horas, em .nossa sed� social. i SAULZINHO '

Sem maIs. aproveito o en-

sejo para renovar meus pro-,
testes de estima e considera-
ção.

.

....•.8..................................•.....8............ . .
� ,

�

"O Estado" E'sp'or-t;ivo
............................................................ , �............•........

A NOVA DIRETORIA DO
.

FLUMINENSE, DA PRAINHA
.

Recebemos e agradecemos
o seguinte ofício :

Florianópolis, 18-1-55.
IImo. Sr. Redator Espor

tivo de "O Estado"
Nesta
De ordem do sr. Presiden

te, tenho a honra de levar
ao conheciménto de V. S.
que, em assembléia geral
realizada no dia 16 do cor

rente, foi eleita a NOVADI
RETORIA, que regerá' OIJ

destinos desta agremiaçãq,
no período 55/56, a qual fi
cou assim constituída :

Presidentes de Honra:
Dr. Osmar Cunha, 'Delamar
Vieira (reeleito) e Arnaldo
Luz (reeleito).
Presidente: Orlando' G� d�

Silva (reeleito) ,

'

1° Vice-Presídente : Wil.!.
son Flores D" ;,

2° Vice-Presidente: Mi- eu pr,e)UIZ:O'
guel- Lopes Segundo apuramos, outro Já restabelecido, Saul-

30 Vice-Presidente: Wal- iozo do Campeonato Esta- zinho chegou bem e tem si-
mor Vilela dual de Futebol de ,1954, deu do muito visitado em sua

ia Secretário: Ivan AI- prejuizo. Trata-se do en-» residencia.
meida contra Carlos Renaux x Ti-I

'

tes que a Confederação Bra- 2° Secretário: Djalma radentes, realizado em Brus- "O Estado Esportivo" [u-
sileira de Futebol' acaba de Vieira que que rendeu apenas

I
biloso com a bôa nova, cum-

premiar seu clube com
"

um 1° Tesoureiro: Adercio Cr$ 4.805.00, sendo o deficit primenta o valoroso atléta

bonito e vistoso jogo de ca- Domingues" (reeleito) de Cr$ 809,00. desejaIldo-lhe felicidade.
misas bem como calções e' -::::::::::---==-+:O;;-::=-;;;;;'------..,�--'C=--------:__---------
meias.
oongratulamo-ncs' com a

díretoría
..
do alví-rubro prín

cípalmente ao br. Anterior
Tavares por .

este presente
pois realmente o Bangú ne

cessitava do material que é
tão indispensável a uma bôa
apresentação.

Os conjuntos do Caxias, Renaux, de Brusque, cam-I Baependi, de Jaragua do

campeão da Lig� .JOinVilen-lpeão da Liga Blumenauen- �u,l e ao Ti.radentes, de Ità
se e Clube Atlético Carlos se, voltaram a vencer ao jai, respectivamente. Desta

vez os escores surpreende
•••••..•••.••••••••••••...•••.•••.•..••••�.4

marcou tantos tentos quan
to o campeão nortista con

tra apenas um dos rapazes
de Itajaí que como o Operá
rio foram elímínados do cer-

Atenciosamente
Ivan Almeida
1° secretário

Da Capital da República,
onde permaneceu algum
tempo hospitalizado, regres
sou, há dias, o esportista
Saul Oliveira, o Saulzinho,
atacante do A,vaí e da Se-

leção Catarinense,
'

�" I

De sua viagem ao Rio,
onde foi tomar parte no plei
to para presidente e Vice

presidente da C.B.D., regres-
.a..�:"

M. Borges

REGRESSOU O PRESIDENTE DA 'F,C.F.
ramo O Caxias marcou 10 tame, ficando' os seus ven
gols contra nenhum ao' cam- cederes credenciados para
peão da 'Liga' Jarag'uaense e defrontar-se- domingo e dia
o campeão estaduar'd'e '195'4' 6 de fevereiro. .

e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••sou, sexta-feira última, o sr,
Osni Mello, digno presiden
te da Federação Catarinense
de Futebol.

,

VARIAS
INATIVO O CAMPEÃO

INVICTO DE 54

Depois de. termos. louvado'
J, campanha do clube presi
dido pelo Dr, Antenal' Táva
res, quanto ao ritmo de con

duta nos jogos-treinos que
disputou, jamais deixando de
o fazer por qualquer motivo,
rem, ao cartaz a notícia de

lue ficará inativo durante

algum, tempo. Caso venha a

se concretizar esta notícia
3Ó temos a lamentar poís lião
3 compreensível. que um clu
oe após sagrar-se Campeão
·Invicto deíxe de continuar a

sua missão em pról de um

melhor futebol de nossa ter- Os, magníficos guardiões'
ra, pois, como se sabe, "O Ciro e LeIo, que defenderam
fim de uma jornada é sem- em 54 respectivamente o A

pre o começo de outra". Es- tlético e Guarani, acham-se

te mesmo conjunto que arei- presentemente sem clube,
sou a proposta para defron-· sabendo-se, entretanto, que
tar-se contra o Campeão da estão dispostos a se transfe
Cidade o fazendo com agra- rirem para o Figueirense e

do geral por parte dos díre- Guaraní.
tores do alvi-negro e ainda
ter a seu favor a glória de

ser o clube mais procurado
.para se�'vir de "sparring" aos O àvante Paulo Manara, o

clubes. chamados "grandes", Paulinho como' é mais co

mercê de sua lealdade e pela nhecido nas ródas esporti
bôa apresentação que vem vas da capital, acaba de re

demonstrando, não é justo novar por mais uma tempo
que fique fóra de cartaz co- rada seu contrato com o cIu
mo acontece com seus co-' be presidido pelo Sr. Celso
irmãos, Lamentamos profun- Ramos Filho.

clamente esta deliberação da Felicitamos os mentores do
diretoria do "Exptessinho" alvi-anil por mais esta bôa
em especial ao Sr. Waldir conquista.
Mafra que sempre primou
por elevar cada vez mais al
to o nome deste consagrado,
Bangú,
Que volte atráz nesta sua

resolução a diretoria do al
vi-rubro são os nossos votos.

1 ° lugar - C. R. Aldo Luz

1° lugar - C. R. Martinelli
3°' luga� - Porto Alegre
-40 Lugar -- Espirito Santo

."

5° Lugar -'lieté - São P�ulo
6° lugar� Corinfians - São Paulo
7° lugar � Floresta :- S,ão\ Paulo

O Vasco da Gama foi desclassifica·do.

PERMANENTES DA F. C. F.

CIRO 'E LELO SEM

CLUBE

Avisa � Federação Ca- nentes do ano anterior, ou

tarinense de Futebol que a seja de 1954, não mais ser

partir do dia 10 de feverei- virão ,para ingresso em pra
ro vindouro, só terão va- ça de esportes, ficando pai'
lar as permanentes do ano conseguinte sem o valor ne
corrente. Assim, as perma- cessário para êste fim.

COM A PALAVRA O CRACK

»: GIOVANI ., (21)
l? - Nome por extenso?
R - Giovani Pedro Luckmann.
P - Data do nascimento?
R - 3 de Agôsto de 1935.
P - Cidade onde nasceu?

•
R - Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul).
P _ Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Esporte Clube Floriano, de Novo Hamburgo.
P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R -;-' E, C. Floriano, Hercílio Luz (Tubarão) e Clube

Atlético oatarínense.
P - Títulos conquistados?
R - Campeão de juvenis e aspirantes pelo E. C. Flo

riano e bi-campeão pelo Hercílio Luz F. C.

P - Maior momentó de sua carreira?
R - Foi ao vencer o América de Joinville, tendo mar

cado todos os tenteDs.
P - Pior momento de sua carreira?
R - Aconteceu no jogo Hercílio L:úz x E. C. Batia,

qúando fui substituido por estar atuando mal.
P - Seu maior qesejo no futebol?
·R - Ser convocado para a seleção catarinense:
P - Diversão predileta?
R - Futebol.
P - Outros esporte,s que pratica além do futebol?
R - Tenis de mesa.

P - ,Melhor jogador da Capital?
R - cità dois: Ernani e Valéfio, este do Paula Ramos

e aqu�le do Imbituba.
.

P - Melhor jogadol' do Estado?
R - Teixeirinha, do C. A. Carlos Renaux, de Brusque,
P - Melhor jogador do país?
R - Newton: Santos, back do Botafogo.
,P - Melhor jogador catarinense do pa�sado?
R - Pedro Lemos, que integrou (I selecionado catalli-

nens,e.

P --- Melhor técnico de todos os tempos no Estado?·
R- Mário Abr�u, do Avaí.
P - Dos atuais técnicos' qual o melhor?
R - Félix Magno.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Todos sãobons., '

P - Dós clubes da Capital por qual � torcedor? CLASSIFICADO O CRUZEIRO E
R - Avai Futebol Clube. .

: = �o���o�l�b;: ;�t:��t e Regatas. ELlM,INADO Q GUAYCUROS .

�II;A.
,

P - E de São Paulo? , O Cruzeiro Atlético Chi- 't'a vez nos dominios dos cru-
R - Palmeiras. be, campeão da Liga Espor- zeiristas que, eliminando
P - Se lhe foss.e dado formar o selecionado da Capital, tiva Oéste Catarinense (Joa- Selir antagonista, ficaram

como afaria?
'.

1) It
' . '8'

ça'Ja \'0 ou a vencer o. "::::',
..

R - Convoca:ria 15 elementos de comprovadas quali- GllaycUl'Ús, da I�iga Gonco!'- ela:-:sificados para enfrentar
dades técnicas, sem'máscara e de boa vontade,. diense, pelo eSC('l.re de 2 x O o Campeão da Liga Serrana
para elevar o nome do futebol catarinense, ·sendo o jogo réalizado des: (L:go:,), domingo próximo.

PAULINHO RENOVOU Tri Campeao �a Prova
Cida�e �8 SãO Paulo

MANARA AINDA NAO
RENOVOU

RESULTADO DA PROVA CLÁSSICA

CIDADE DE SÃO PAULO, 'REALlZADA
ONTEM EM SAO PAULO:Osni Manara o gtande mé

dio que em 54 brilhou, �nten
samente na defesa de seu

clube, o Avaí, ainda não che
gou a um acôrdo para reno
var seu contrato. Ao que tu
do indica perderá o Ayaí um
pos baluartes de sua reta
guarda, pois Manara está de
sejoso de ingressar em outro
clube.

PREMIADO O BANGU'
PELA C. B. D.·

Noticias das melhores foi
a que colhemos junto aos

mentores do. Bal)gú por oca.

sião de uma palestra.
Disse-nos um dos dírigen-..I

,

50 SHELL
I.
I

o famoso aditivo que
elimina a pré-ignição e· as falhas
das velas - principais causa's do mau

funcionamento dó meter e do des

perd'ício de combustível.

,'i/.·

lo c, Ao Pot.nta Ii."� 4'�31

P-or isso, a gasolina Shell com I.C.A.

é a que, cientilicomente, pode
garantir.melhor desernpenho do motor

e maior aproveitamento do cornbus
,tível, qualquer que seja o tipo de motor

ou a marca do carro! E tudo isso

sem custar mais - pelo mesmo preço

que as gasolinas comuns !

.�.l

e epeser disso

"Homens-rãs" na' Policia
único responsável, e que no!

desastres ferroviários o ver
dadeiro culpado não é nun

ca o chefe da estação, mas

o coitado encarregado de
trocar os sabões e as toa-

.., 4 CIr.>o,i •

lhas nos lavabos de terceira PREZADOS COMPATBIO- todo o País, somente seis ES.-CI,ube de Caça Submarina., já

POR PITIGRILLI como "contrários à moral e um livro de que se vende- em que se editam "aqueles classe. ';fÃS DO CLUBE C,ATARI- fazem representar nessa tão recebeu, a Polícia Militar

Buenos Aires CAPLA) aos bons costumes": são li- ram em dois dias dez mil Iivros" continuam levando Para estabelecer em que NENSE DE CAÇA SUBMA- interessante quanto impor- protestos de gratidão e sim-

Periodicamente, os jornais vros de Sinclair Lewis, de exemplares, e 'qu� sugerem suas vidas Qe excelentes consiste o ultraje à moral BINA tarite atividade, desportiva, patía.

assinalam a passagem de Steinbeck, de ·Mauriac. . . abundantes reedições. A pais de famílias. Téofilo pública seria necessarro, II S. SUBI que, concordamos plenamen- Foi quando, há tempos, fa-

de gafanhotos por alguma Em Gela,· Sicília, a es- denúncia parte sempre, por Gautier disse que os qua- antes' de tudo, determinar o Queremos, em primeiro lu- te, representa valíosa contrí- ram solicitados dos mergu-

te explosões de s ta. ou cultura de uma mulher des- via indireta, de algum es- drós são feitos segundo os que é a moral pública. Seria' gar, consignar os nossos cum- buição para a defesa nacío- lhadores, a' investigação e

aquela misteriosa enfermi- pida, presenteada a seu país cri tal' não vendido, ou de al- quadros, o que seria como necessário, sucessivamente, prlmentos pela partícípação nal. Lemos e sensibilizados procura do cadáver de um

dade. neste ou aquele meri- pelo senador democrata- gum editor e concorrente dizer que "os botões fazem saber que é a moral na arte dos, mergulhadores desse agradecemos a solidariedade jovem estudante 'que havia.

diano, crise' de suicidto cristão Salvator Aldisio, de- que não tem mão muito fe- 'despontar a primavera", e o que é que não o é. Per-' Clube no campeonato brasí- e o apóio que nos foi dado se afogado na Lagôa, dílí-

neste ou aquele azimute. sencadeou uma batalha en- liz para a escolha de' au- ou que o termometro faz lU- guntar ao artista se uma, leiro que se aproxima, augu- pela carta aberta pu'Qlicada gência essa que êles realiza-
\

Agora, o mundo' está su:, tre bandos beligerantes, um tores . .o urgumento-catapul- bir a temperatura. A moça obra de arte é moral ou rando-Ihes, os mais felizes nesse jornal, no número de ram com pleno êxito.

jeiro a uma onda pudor. de moralistas ultrajados e ta é sempre o mesmo i a de- 'que preferia aqueles livros imoral é ,como perguntar ao êxitos. 19. Foi talvez daí, que em nos-

O Tribunal de Swindon, outro de amantes da arte. cadência dos· costumes de- e depois fugiu de casa, jurista se a falência frau- Quaisquer que sejam, po-' Ante o silêncio que envol- so subconciente gravou-se a

'pequena cidade de 60'.000 Para colocar numa praça vida aos maus livros. Ins� n'lontando um cavalo hran- dulenta é estética ou anties- rém, os resultados com que, via a nossa colaboração, es- conveniência da instituição

habitantes, situado em pública a mulher desnuda, pirando-se nesse princípio, co, num ('Jeep", ou num tética; como perguntar ao junto a períCia dos caçado- tavamos certos, porque a isso de "homens rãs" na corpo

W�ltshire, Inglaterra, ,01'- retirou-se o monumento a Hitler, nos primeiros tem- Constellateon, teria ,escap() médico se é mais elegante o res, nos galardõe a sorte, jáj estamos habituados, que ração policiál, instituição

denou quP se retirasse da um dos últimos Saboias, o pos de sue ditadura, fez mesmo que suas leituras se bacilo de Nicolaier ou o ba- Deusa caprichosa mas em-'I essa mar(\hal'ia para o róI do essa que· preenche perfeita

biblioteca municipal e das rei Humberto' I, e até aqui uma. fogueira de livros tivessem 'limitado à "He- cilo de Pfeiffer. prescindível em tais

empre-, esquecimento,
como tantas lJIente as duas faces da mis

bibliote&M pal't-i: .ulares' o nada de mau. As pequenas maus, que levaram assina- vista do Bordado" ,e os "Mo- Quando o juiz quer absol-
endimentos, a: batalha já está outras 'sugestões que apre- são - a poliCial e a militar.

,Decameron, de Giovanni ddades da Itália que não tura de Mann, 'France, Re- delas de Pullovers';, e se al- ver um livro ou. uma obra ganha, com a vitória que re- sentado temos, no sentido da Seria, porém, uma institui-

d.) 1 '1 d B Ib P't' '11'
.

.

de arte J'ulga-se em sua com- presenta o comparecimento reestruturação, . recuperação ção oneroEa, considerando-se
Bocaccio, 'livro julgado pe- po Iam se (ar ao uxo e marque, a' usse, 1 IgrI 1 g.uem. cortou as velas com

U: 1 O um 'escultura de Bistolfi ou (perdoern.-se se me incluo, uma lâmina de barbear não plexidade descuidando dos dos representantes de Santa e modernização da nossa PQ- as raras ocasiões em que se-

rigoso pa'a a, mora.
.

s
H 'tl

. 1')' . Catarina, demonstrando a lícia.
.

riam solicitados os seus ser-

exemplares seq'uestrados se- de Calandra, d.evi.am con.- mas I er me mc· Ulu i me parece o caso de obrIgar pormenores. E tem razão. -

rão queimados com uma tentar-se com um marmoris....M.ussolini fez o mesmo, sem- a todos os- homens a deixa- Se me dão um compasso, eu,
Naçao a pujança e ativida- Eis, senão quando, com viços. Verificando mais tar-

centená dé outros livros in- ta de cemitério e por conse- pre para sanar os costu- rem crescer a barba. circunscrevendo um detalhe
de da gente :vigorosa e sadia surpresa nossa, deparou-se- de que o movimento das nos-

M
- 'h t t

. desta tel:ra, uma vez que, em nos, neste jornal, a citada S!;l.S praias toma vulto apre-
titulados "A Vingadora em guinte quantos mais Hum- mes. as, Il_ao o'ls an e as Não queria ser um daque- anatômico de, MIguel Auge-

. .

G'b ld' f; t
'" .

d
carta. Foi surpresa, e surpre- ciável, chegámos a conclusa-o

Nylon", "'o Sr. Berti'aúd bertos, VitÓrIaS e arl a IS oguelras e seques r08, nao les Juizes que, de vez em lori de GiorglOne emona-Ioutros venenos da socieda-
.

".

t
sà agradável. A nossa idéia de que .já é tempo de asse-

e a Loura", "A Virgem Lou- se suprimam, tanto. ma,lS me oarece·q.ue as cOl.sas e.- quando, . são desviados do trarei que faziam pornogra� de, porque contribuem de-

I h
'r
t d t b I

encontrou guarida e fez a- gUl'armos aos nossos "'anhis-
ca 'Disse Não .•• ", Eu não ganharão a circu ação e a n am ermma o mm 11) � ,rl- exame de um furto de ga i- fia. masiado pata os cofres do 'IJ

conheço est,es' livros, .más árt.e. Mas, quando' caiu o lh�ntemente nem na Ale: nhas para examinár a peri- Quando o JUIZ quer con- Estadó, trata-se de culpar o
deptos. Não é tU?OI quanto tas a tranquilidade e a segu-

I

h h'tl' t
desejamos mas e algo que rançlit que, a exemplo do que

não queria q'ue na fúria ]lU- véu que cobria as formas I man ,a 1 erls a nem na, p.u.. losidade social de um li- denar, descuida dos deta- pobre artista. b t
,-

V�
vale astan e, pois ja nao es- acontece'nas praias de Sa-o

r'l'fI'ca:'..1ora aqueles bons d.a' estátua., .o público at,ôni-. Itália fascista:.. e-se que, o ':vro. Afortunadamente para lhes, e julga o livro em s.a Entretanto; o público con-
u

. tamos sós.
,

Paulo e do. Rio, oferecem os

bUI.g!u·eses de Swindon, leva- to, e uma senhora anciã defeito estava nã!} onde o eles, sua consciencia está complexidade, como fez com. tinua reabastecendo a pró- dReportan o-nos a coppe- 'PQs�os de salvamento. Os a-

das a engaJ1 ....elo. t,í.tulo, in- gritou: "Uma cortesã des- buscavam,. mas em ouli'a libertada pela ordem que re- Madame :Bovary.
. pria biblioteca segundo seu -

t' t
..

...
raçao- que expon aneamen e busos do exibicionismo que

corressem quívoco, que, uda!" O pároco olvidando partê! cebem por carta pessoal re- Quando o juiz quer conde- gôsto e segundo seus ins- nos oferecem, essa, se tiver- tanto na água como na terra

no peI'I'o.:r' 's'ta, fez bri- q e nestes dois úl imos sé- Somos muitos os,que pen- servada do Ministério da nar, extrai um verso ou uma tintos. 'lJiMif:;:. senhora entra t 'd d d'
•

_, mos a opor um a e, um la, trazem dissabores, apreen-

lhar a cu
.

da polícià cuIas se avançou um pouco samos que os livros não cor- Justiça, que os ordena a frase, (como fizeram os jui- numa livrá'ria: de podermos materializa_r as sões, conflitos e poderão tra-

l'tal'l'al'la qua1"do, lltlma apre': em ma'téria de liberalismo, ronipem a sociedade, mas c'ondenar ou absolver. A di- zes de Estampes com os ver- - 'Dê-me '·'A Mulher Imo- . -

1
'

.. •
,nossas asplraçoes, c aro esta zer acidentes fatais, 'conven-

ensa-o ,de Il·.�'l·OS d: E! tl'tulos lançou um brado vagamen- que ,desc'revem uma socie- ficulda,de se apresenta mais sos de Maupassant), e não ral", de I1<'ViÍlg Stone. - d'- .

.•
.

.. • que nao Ispensaremos, p01S ceu-nos da necessidade ur-

enigmáticosVls e que s t r ou te for� da moda: "A fo- dade ,corrompida, e que os tarde, quando terão que dar leva em conta o resto.. Com ta�,:esquisito, o em- é fora de dúvida que dela gen'te e imperiosa de alertar

tambem "tIrâllia", de Fla- gueira!" Como terminou a costumes não se forjam sô- os motivos da. sen�ença; Quando .o juiz quer absol- pregado «tz: -' muito iremos necessitar e, as autoridades competentes

mW?1'\I('i'I\ _ Ii>rque se1gundo aventura, administrativa- bre os livros, mas os livros mas sab�mos, .,desde a in- ver, descuida dos de�alhes - Aqqipf;stá o livro, se- para o preparo dos nossos para que em tempo se dê so

a O'lC!<L\ 'da �
lícia emanava mente falando, eu não sei. se plasmam sôbte. os� cos- ví:m�ão dfi: palavra, que com e, .. quando o detalhe está, nhora. Mas- repare que nio "homens rãs" muito irão Vll- lução.a êsse' problema poli

da �l� o� da strononaia um' Nem sei se a estátua ainda tumes; não :foram as ·'ná.gi- o raciocínio se demonstra quando o detálhe nã'ó está, se chama ."A Mulher Imo- ler os conhecimentos e a ex- elal, criando a Polícia de

pec, ��noso\, perfiu!ne .de está ou �ão está mais, dmas
nas de Petronio que mand.a-' tudo:' e tudp em contrário; quando é o conjunto o que ral". periência dos mergulhadores Praia que deverá ser consti-

"gra: de att".; "'�U$e" como logo regIstraram-se bar oa- ram os senhôl'es .da, n*lhoJ' que a tartàruga é mais ve- vale, ou é o conjunto que - E como se chama? da caça submarina do Clube tuída por mergulhadores. Se-

de C .. l� óD-" � asia, 'Ni- das é contusões." sociedade romana búscar; loz que o veloz Aquilles, não vale ••• Tudo isso ,prova - "A Mulher Imortal". 'Catarinense. Ess� afinidade, rá ,aí que iremos necessitar

non

e -' ;r" ,

De vez em quànto, os disfa.rçados, aventuras nas. que ÍI" flecha \ançada é imo- que não existe um ponto ju- - Ah! Ne�se caso não se sempre nos foi proveitosa. dos conhecimimtos e experi-

,Nb Est, J.IUinois, fo- juizes' recebem denúncias ruelas mal iluTirinadas. d9- vel (oh, Zenon!) que ô po- ridico de partida, e quando incomode - diz a senhora Por possuir dentre os seus ência desse valioso Clube pa-

ram l'etillih das bibliote- contra livl'oS considerados Trastevere, e os Iinotipfs�8- bre:pedestre atropelado pe- Dto le pode caatlPi' ., saindo da livraria. .- eomponentes um oficial que ra a formação dos nossos

cas púMicas i8.00� volumes imorais. Trata-se sempre de tas e revisorei das oficiná-s lo automobilista rico é o I alcool, o. fumo, o jôgo e OI tados e oDistrito Federal""e 'é'mergulhador e pertence ao "homens rãs".
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Ag:!Cia � Roleta Russa
Publicidade

,o,,,�.JLOj�'\i.:ltitl, JUIZO DE DIREITO DA

Ve-nde-se ��z�tRD��P�:gg!�!' ,

ÇOMARCA DE FLORIA-
'.

'iit:, NóPOLIS

ótima residencia, completamente nóva, em São José, EDITAL DE PRIMElRA
com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçósa PRAÇA COM O PRAZO DE
sala de .jantar, grande cosin ha, quarto de banho comple- DEZ (lO) DIAS
to, grande área para redes que serve tambem para cópa, E D I T A L
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito, 6 Doutor MANOEL BAR
situada em chácara com 2'7 metros ds frente e 130 de BOSA 'DE LACERDA, Juiz

I de Direito da 4a. Vara -

Feitos da Fazenda Pública
- da Comarca de Florianô

e polis, Capital do Estado de
Santa Catarina, na forma
da lei" etc.

,

FAZ SABER aos que o

presente edital de primeira
praça com o prazo de dez

(10) dias virem, ou dêle
conhecimento tivérem que,
no dia nove (9) de fevere�
1'0 proximo vindouro, às dez

(10) horas, à frente do Edi- A VIAGEM DA PRIN.,..'-------::::!I�

ficio do Juiz�do de .Direito CESA MARGARETda 4a. Vara, a sua Visconde

Ide' Ouro preto, número ,

sessenta e dois (62), o por- LONDRES. 24 (U. P.) -

teiro 'dos auditórios do Jui- Tendo sido formuladas vi

zo, trará a .público pregão VISSImas críticas por certo.

de venda e arrematação, à jornais inglêses contra o ca

quem mais dér e maior lan- ráter: pouco democrático de

co oferecer sôbre a res-
visita oficial que a príncese

pectiva avaliação de vinte Margaret fará muito breve,
mente às Antilhas Inglêsasmil cruzeiros" o seguinte:
o palácio de Buckíngharr,

-- 10) -- 926 táboas, de
publicou um comunicado que ,lx12 com a marca "ALBO
esclarece notadamente: "A '!R�

AZUL", �10 táboas de, lx9 princesa, falará pelo menos � '/
iom a marca de "ALBO

uma vez em cada uma das
AZUL", 183 táboas de lx12

ilhas que visitar' a princesa
iom a marca "CIS", 120 ,tá-

I apertará a mão 'de todas as
boas de lx9 'com a �arca 'pessoas que lhe forem apre
'CIS". fazendo, aSSIm o

I sentadas; e, a princesa utili
total de 1.439 taboas, que zárá um automóvel desce-

CASA MISCELANIA d"tl'J�estavam em poder do

snr'l berto sempre que as círcuns-
Alcides Claudio, e, 80 tâboas tâncias atmosféricas permi- b-eldora doa Rádlol R.C.A.
de lx12' com a marca de tirem. Vitor, Valvula. e Disco••
'ALBO"; 11 táboas de lx9
20m à marca "ALBO", 6

I

sáboas de lxl:2 com a marca

te "CIS", 3 táboas de lx9
com a marca "CIS'"; fa
zendo assim o total de cem

(100) \
táboas que est�vam

em poder do snr. João José
Ferreira, perfazendo os dois
lotes um total de -1.539 tá
boas. Ditas táboas foram
salvas do cuter-motor . "RA
MOS" sinistrado nésta Capi-

C I,
·

"O
·

V' de" tal. E, para que chegue ao

O eglo. arnga. er. ��:h:���;;�.�:;,�::�.m.��:
Por íntermédío dêste Edital, ficam convocados os tal que sera afixado n.o 10-

senhores cotistas, para a Assembléia Geral que êste Co-I �ar de costuml� eD Pdubhcado1,·
,

I"
_.

di 25 t f' ás 20 na formada elo a o e pas-eglO fara rea Izar no p roxrrno Ia ,erça- eIra,
,. ,

h . ma das salas da Associação Comercial de sado nesta CIdade de F'lo-
oras, em u < ,< ') '., r d (10)Florianópolis, rua Trajano, 13 a fim de eleger a Direto- rianopo IS,

� aods . ez.
d.

biê
_.

l'91':5 1956 dias do mes . e janetro orIa para o lemo a -

.
..

Osvaldo Ferreira de Melo (filho), _ 1. Secretário ano de mII:novecentos e c,m-
"

coenta e cinco (1.955), Eu,

lWaldemiro Simões de AI-
AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO meida, Escrivão deaignado,

) lo Sllbscreví. (as�inado) Ma-
A Loteria do Estado necessita 'nomear Agentes nas noel Barbosa de Lacerda.

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E, OR- Juiz de Direito da 4a. Vara.
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do Está conforme.
EstaJo, Rua Trajano 23 C X. Postal nO 380, Florianópolis O Escrivão
S. C", dando referências e informações sobre os elemen- Waldemiro Simões de AI-

- tos' de trabalho' que' d ispôefti. méída,

Expresso Florianópolis LIda.
.I Transporte de cargas em geral entre'

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO.
COM VIAQENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SÃO PAULOMATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

�o-

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado lü66/'?6

Telefone: 37-30-91

Telefone 1230 •

•

Endereço 'I'elegrártco
Santidra e Transpolis

-o-

São Paulo - Çapital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

TRAFICANTE DE COCAíNA
PRESO EM NOVA IORQUE

EDITAL

da Polícia Federal, quando se

preparava para tomar um

avião que o levaria a Bos

ton, ante-ontem.
Escalona tinha em sua ma

leta 37 "onças" de .cocaírra
avaliadas em 100.000 dóla

res.

Obtinha a cocaína- na Amé
rica do Sul - ao que disse à

polícia - e a levava ao Mé

xico, e, dalí, em avião, a No

va Iorque.

NOVA IORQUE, 24 (U.,P.)
- Um juiz desta cidade de

terminou o início de um pro

cesso, contra um mexicano
de 35 anos de idade, a quem
a polícia considera, "o maior

traficante de cocaína do

mundo", e lhe fixou uma fi
.

anca de 50.000 dólares para
obt'er a nberdade provisória.
O mexicano, Regulo Esca

lona, foi detido por agentes
da seção, de Entorpecentes

.... r_tal..'
1'1erlaa....U.
"'ta�

fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-construída.
- Chacara toda plantada e cuidada.

-Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto
luz. '

,

Ver na parte ,d�htaI.:d-e á rua Getulio Vá.J.:gas ,n..º 194,
parte da rua já calçada. ,

N. B. Facilita-se o pagamento.

�,

APROVADO O OReAMENTO FINAN.;
> •

UIRO DA UNIÃO PAN-AMERICANA
WASHINGTON,24 (U, P.)

_ O Conselho da Organiza
cão dos Estados Americanos

aprovou hoje o orçamento da

União Pan-americana com-

portando a soma de .

3:656.320 dólares para o ano

fiscal 1955-56. Os gastos da

Junta Interamericana de

Defesa estão compreendidos
neste total com a, soma de

223.807 dólares.
O total das contribuições

dos 21 governos-membros da

O.E.A. para o orçamento as

cende a 3.535.320 dólares, dos
quais 2.333.311 serâo proveni
entes do governo dos Esta
dos Unidos com a condição
ele que tal soma não ultra

passe os 70% do total.

O orçamento foi preparado
pela Comissão de Finanças
do Conselho da OEA, presi
dida pelo embai�dor e re

presentante colombiano dr.
Cesar Tulio Delgado.

VIVER�!!, MORRER!!! ,

Depende do sangue, o sangue é a vida!
SP..NGUENOL - 'I'ônico .'k::: convalescentes,

.

tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseníato e 'Vanadato de Só
dio.
'OS PALIDOS �- DEPAUPE,..
RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUíTICAS receberão a toni
ficação geral do organismo

Flodanópolis, Quarta-feira, 26 de Juneiro de 1955
r=r-

Preceíto do Dia

Brincadeira de mau gosto
ÁGUA E DISENTERIA

BACILAR
A água contaminada pode

transmitir várias doenças,
algumas bem graves, como

a disenteria bacilar, assim
chamada porque é causada

por um bacilo. Êste micró
bio pode ser veiculado pela
água que não foi préviamen
te fervida ou filtrada.

Evit.e a disenteria ba
cilar, bebendo somente
água' fervida ou filtra
da. -- SNES.

CAMPOS, 24 (V. A.)

-,
zia consigo, apontando em tando daí disparar a arma,

Numa reunião ramílíar, to- seguida para a própria ca- indo o projétil atingir o crã
mou parte o investigador da beça fazendo rolar diversas nio esfacelando-o. Em esta
Leopoldina, Hoover Pereira vêzes o tambor ao mesmo do grave foi transportado
Gonçalves, que pertence a tempo que apertava o gatí- para o Hospital do Pronto
conceituada família desta cí- lho. Diante da admiração ,I Socorro, onde se encontra. O
dade. Procurando êle de- que despertou em meio \ fato causou consternação ge
monstrar suas habilidades dos' observadores,.o investi-I r�l, ?Ois, o ?oliCial ferroviá-:-1no manejo das armas de ro- gador Hoover repetiu a proe- no e benquisto por todos
go, sacou elo revólver que tra- za .pela segunda vez, resul- I elesta cidade.

._---------------------,----

Coqueiros Praia Clube .�
Comunico aos 81'S. sócios proprietários, portadores de'

ações do Club, que a cobrança da mensalidade de vinte
cruzeiros (Cr$ 20,00) provem de uma deliberação do Con
selho Deliberativo, de acõrdo com os Estatutos, e que o não
pagamento' das mesmas implica em deduções do valor da

ação, até a sua completa liquidação.
Cid Rocha Amaral - Presidente

. ,,.!..'::,.,6URS(}·�A�VICENq'E DE PAULA

AVlSO
A diretora do Curso Particular S. Vicente de Paula

avisa aos srs. Pais e interessados que o referido curso

n âo funcionará no corrente ano.
LIRA TENIS CLUBE

Dia 29 -- sabado ___:. Grandiosa Soirée Carnavalesca

promovida pela Rainha do Lira, senhorita Valeska Vie-

Reserva de mesa na Joalheria Muller Cr$ 50,00

,j)
,

'[}(Jl)ÁL['(?/(J�q(J4J)[g
gE/XÁe NfTTO,

Restaurante Napoli'
RUA Marechal Deodoro 50. '

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

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

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
16 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz:

Informações no .local com o snr. Gilberto Gheur.

JANIO CONFIR
MADO

RIO, 24 (V. A) - Resol
veu o Tribunal Superior E
leitoral adiar o julgamento
por ter pedído vista dos au

tos ao sr. Cunha Vasconce
los no recurso Interposto Ipelo Partido Social Progres
sista contra a diplomação dos Isrs. Jânio Quadros e Porfirio
da Paz. Votaram negando
provimento ao pedido, os srs.

Luiz Galotti, J. Afranio Cos
ta e Frederico Suseking, por'
serem improcedentes as ra

zões invocadas quanto 'a ine
legibilidade e não haver pro- I

vas das alegações de coação I ��������
e de fraude.

Distribuidor

C' RAMOS S/A
Comercio - Transportes
rtup João Pinto, 9 Fpolf..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Aguardando o dia em que I
'

.

as falhas. Onde antigamente
vejam pela última vez o

I
ideia da unidade da Alema-' o trânsito era intenso, nas

"Expresso Azul" Bonn - nha. grandes praças, julga-se es

Quem tiver visitado Berlim Ber1im espera por uma tal' no terereiro de uma, al

pouco depois do fim da hora de boa sorte. Caracte- deia, não fossem os merca

guerra não poderá recorihe- riza muito bem esta atitude dista que rurmuram ao ouvi
cer a antiga capital da Ale- dos seus habitantes o deseu- ç10 dos transeuntes: marcos
manha que é de novo uma volvimento extraordinário ocidentais, marcos orientais,
das metrópoles da Europa. da loteria, das apostas no café, cigarros

. americanoã,
Novosedifícios até 16 anda- futebol, no loto. 'Na parte louro, prata ... No sector
res dão um estilo completa- leste da cidade o panorama soviético como nos sectores
mente novo a esta cidade, a- é desolador. A única. excep-.,

ocidentais de Berlim

espero
a

liás só na parte ocidental, ção é, de certo modo, a Ave- se pelo dia em que se vejam
onde se reconstroi em gran- nida Estáline, com os seus pela última vez as luzes ver

de escala. Rasgou-se Berlim, edifícios representativos melhas do Expresso Azul,
a capital da Alemanha em em estilo antiquado e yazio o comboio de luxo que par- ! O C tr d I di -

d ti d O
-

d t ri di
,

it
en o e rra iaçaodois pedaços, isolando o co- e sen I o. remoçao e es- e todos os las, a nOI e, pa- M ta] "A L"

.

ração do corpo do estado a- combros não faz grandes ra Moscovo: Quatro carrua- I e�
E �o.r e uz realiza

lemão: Hoje em �ia vivem progressos no sector sovieti- gens de luxo reservadas aos lsess�es f
S? en�as'2tood3aOsàas se

nos
Jsectores ocidentais' de I co. No panorama da cidade funcionários do partido co-' cgun aS1h �lras'Maafras. ,

3':) ru2aB 1·
"

d 2100 domi b
.

t I onse erro 'J -
o

er Im maIs e, "

. ,.�oo pre ommam os escom ros e mUl1Js a.
,_�. _. _ "

' ndar.
'

Pessoas no sector soviético "'. '''\$;',.'f'���,,I jl " .

.
, �� II. ENTRADA FRANCA1,2 milhões, ou seja um total r

de 3,3 quase ummilhão mais
do que antes' da guerra.
Apesar de todos os sofri

mentos e reveses esta cidade
soube enfrentar o seu des
tino com extraordinária va

lentia. Em meados 'do sécu-
lo XVIII a vila insign ifican- QUARTA-FEIRA, 26' DE JANEIR'O
tde lhdesenvolvef-s:d a P,Otntlo.!" Dar-lhes-eí coração para que me conheçam, porque
e e ser con .err o o t.í u' o ! _.

"

d it I d Prussí
'eu sou o Senhor; e ser-me-ao por povo e eu lhes serei

e �aPI.a at ;:uss�a;' u� por Deus; porque se converterão a mim de todo o cora-

cdenlrO�oOOIOmOPhorb�tn et 6Bmals ção. (Jer. 24:7). Ler Jer,' 24:1-7 ou Lucas 15:1-7.
e a I an es. uan- N'

-

I doi
.

t d f" J
d f d d R··',

a visao c os ,OIS ces os e IgO, encontramos ere-
o se un ou e novo o el-'. l' I b f'

-

f.ilh d J dá I
h

.

1870 d
mias (IZenC o que os ons IgOS sao os 1 ios e u a, e-

c , em ,passou a e-
d ti

,

d B bilô
,

h I d
. va os para o ca IVeIl'O a a I orna, enquanto que os

sempen ar o pape e capi- f' id da. dei d
'

t 1 d t di AI h D
igos maus eram os CI a oes erxa os em Jerusalem.

a e o a a eman a. ez P di
•

Z d
.

d t id
.

t d. re lZ que e equas sena es rui o como o ces o e
anos mais tarde já era uma

figos podres.rpor causa de suas fraquezas e intrigas.metrópole de um milhão de Jeremias declara que Deus quer um' povo no qualhabitantes. "

possa confiar, povo corajoso e que possa fazer ajusta-Berlim foi invadida por 'mentes necessártos e dignos.
varIas vezes durante a sua .. . .

Muitos de nós, quando, expostos a experiências tris-história. Durante a Guerra tes .tornarnos uma atitude de vítimas e. de fracassados em"dos Sete A)nos, vieram os
nossa obra, tornamo-nos revoltados para com Deus e nos-'

russos, uns 50', anos mais .

. 'sa família··e perdemos a confian ca em nós' mesmos.tarde os franceses sob o co-
'(

.

O dia de hoje é para l1ÓS nova oportunidade, novomando de Napoleão.' A in-
comêço. Submejondo-nos à vontade de Deus; nessa vondele tenaz e valorosa dos dade 'se harmoniza com a sua por Jesus Cristo, a mani-
festação de Deus entre nós. Então vivemos em comunhão
com o Espirito Santo.

. ,

'Y"''''''' ��_••=-=t-_:_�h�'� _-;.��,. .....<,;.��-,;."I«

O coração da Alemanha
eotre O Leste e D. Oeste

Com a Biblía na'Mão

seus habitantes permitiu-
lhe ressurgir ambas vezes

das cinzas. No entanto,
a época em que Berlím
mais "sofreu foram os nos

sos dias. Em, 'Junho', de
1945 pl'ocedeu-se à sua divi
são em quatro sectores, ocu
pados em' seguida pelos amé
ri-canos, ingleses, frané'eses
e russos. Em 1948 os sovie
tes separaram o seu sector,
cortando a cidade em dois I

pedaços. Ao mesmo tempo
bloquear�m os sectores' oci
dentais pa�'a os reduziJ.>pela
fome e pelo sofrimento. Con
jug,aram-se os esforços de
alemãos e aliados ocidentais
e, 'graças á Ponte Àérea, a
fastou-se o perigo mortal
que ameacou a cidade. A re

forma monetária a que se

procedeu por 'essa altura a

gravou a separação. Hoje há
um marco/ ocidental e um

marco oriental cujos valores
estão na relação de 1 :5. ..
Na mais conhecida arté

ria deI Berlim Ocidental, o,

Kurfürstendamm, deve de
saparecer brevemente à
última lacuna. Nas outras
'cidades do centro observa-se
a mesma evolução. No Tier
garten, completamente de
vastado no fim e depois da
guerra, plantou-se U)1l mi
lhão de árvores e 'de arbus
tos� Como a antiga "city" de'
Berlim fica no sector sovié

tico, desenvolveu-se ur,n no-;
vo centro com fachadas pro
fusamente iluminadas. Mas
também neste caso as apa
rências, iludem pois a maio
ria compra a prestação e a

crédito, como' o berlinense'
é optimista de gema, o cré
dito e (') empréstimo não lhe
metem medo. Os berlinenses.
em Bonn os representantes
dos interêsses da antiga na
nova capital, são optimistas
e baseiam os seus pedidos
de créditos na esperança da

reunificação; da Alêmanha:
os dois milhões de Berlim
Ocidental, 1,3 milhões de
'Bê�lim Oriental, 50 milhões
da Alemanha Ocidental e 18
milhões da zona soviética.
Todos eles esperaram pela
reunificação, �!itS os mais
impacientes são, com certe
za, os berlinenses. Berlim
tornou�se o subúrbio e .o ba

-......-luarte da liberdade do mun

do oci denta 1. Berlim é ainda
muito mais o baluarte da

ORAÇÃO
Nosso bondoso Pai, agradecemos-te a vida .de Jere

mias, inspirada, em, ti, e.l'tão cheia de sabedoria, coragem
e profunda fé. Agradecemos o teu amor sempiterno'e
tua contínua misericórdia Rara conosco. Ajuda-nos a con

servar miios limpas e corações puros, por Je�us Cristo,
nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
'''Com amor eterno te amei ..."-Jer. 31:�.

IVA GIBSON (Oklahoma)

31.
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I
No dl'a 19 do corrente,

como sempre, houve

'no,
Ci

ne Gloria, a chamada ses

são popular, que como 'é"'d-o
conhecimento do povo ·do
Estreito, é naquele cinema
realizada todas as quartas

.

feiras ..
Uma das funções que me

coube junto. a estes estabe
lecimentos de diversão foi
de fiscal de Jogos �. Dlver-

I
sões, os

,qUaiS ',.POi'" c,ons,equência tem a eiÍtrada f'ran-
quea.da nos ditos, oú quan-
do não, e con�de:t:�ndo 0"-;"
serviço prestaâo,' alguns r
porteiros por delicadeza
permitem a entrada grátis
dos fiscais, o que tem acon

tecido com frequência com (,
meus colégas, sendo mesmo, ê;

,�

que alguns destes não tem
exercido tais funções, e que- í
ro deixar claro que não es- "

tou fazendo. politica\ o que \;',
não me interessa, (). que t:

também não me desnobrece �
c:
-e:quan to à ser ou deixar de

ser fiscal .de .cinema, po
rém, somente' .quero aqui
me referir ,-,a é·s,tupidez e

ignorancia "de determinado
porteiro, que- neste .dia 19

servia naquele' estabeleci
mento.
Nas minhas raras idas ao

cinema, pois, nãO' costumo
abusar da bondade e delica
deza de certos porteiros,
coincidiu com. . esta sessão

popular, ec-lá chegando fi-

quei desapontadísaímo e

decepcionado, sem saber
mesmo o que dizer, .: àquele
porteirozinhc que ali estava
de sentinela quando, com a

mais veemente demonstra

ção de sua parca educação,
imbargou-me os passoacom
uma' sél�ie de grosserias, pe
'cante pessoas que 'procura
vam entrar e as que já se
achavam na sala de espera,
pois, pensando ele, que esta"
va num comICIO, exigiu de'

mim, em alta voz isto para.o
cumulo de todos absúrdos�
a carteria de fiscal, sendo
ele conhecedor de que a.

maioria jamais possuiram
ou possuem tal documento"
o que prova deste modo a

sua estupidez em estado
agudo. �-

Sou da teoria de que uma

pessoa quando não tem base

para tomar uma' atitude
l1ão deve s,e' meter a impor
tante, porque ele ignora
que a Prefeitura envia men"

salmente um ofkio aS em�

presas, 'com a relaçiio 'd-e to�

dos os fiscais do mês, sen

do que, mensalmen�e'. há.
uma troca de pessôas ,que
nem pó� isso deixaram em
um mês seguinte' pr·estar
sello/iços como fiscaL '.

É pois, de lamentar' ai fal
ta de instrução deste ele

mento, que indignamente
ocupa um lugar que é re

servado a u,ma pessôu.' de
bom trato e' de fina educa

ção, em suma um caV'àlhdro
que saiba receber ,as 'Pes-
sôas com um cumprimento,
ou quando a situaç!ão não
estiver normal, procurar de
modo delicado expôr a si

tuação. Será que saberá. ele
receber com" um "obri,gado"
as entradas que lhe 'são en�

tregues pela muitas·pe�3soas
qua ali-vão, pessoa� estas
bem representativas da. So
Ciedade do Estreito e da Ca

pital? ..

Aqui está a minha l'epug
na' àquele homenzinho que
intitula porteiro 'ri.o tCine
Glória, que não tem' mesmo
a gloria. de saber qu,e os fis
cais de cinema n ao' pos
suem cúteira de identifica
ção, e isto, cá pl'lra nós, é
pura estupidez, e. estupidez

,

Waldyr Mar eel1ino
gafanhotos pQr fi .1guma par
np duro.

CENTRO EXCURSIONISTA '�RNOLDO RAULINO'"
,

-�EDIÇIONABIO-
.fUNDADO EM 16:-9-54

JOVEM CATARINENSE !
,

. AGORA, OUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ fERAS

MÂ"ORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME, E ENDERE i

ÇO A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLIS-S.C,

'lo

'�Formação de Técnicos na

.lúta contra a tuberculose
contaremos com a formação
de tisiologistas aptos à incor

poração aos respectivos ser

viços, tanto na prática hos

pitalar como na díspensaríal.

l\laior atenção para o .prepa
ro de tisiologistas -- Bolsas
de estuãos para médicos es

taduais destinadas à centra

lização (la- campanha contra
a peste branca

A nova regulamentação
RIO, (Agência Nacional) -IFalando à imprensa, relati- Após outras lconsideraçóes

vamente ao 'problema da tu- acêrca do palpitante proble
berculose no Brasil, o prof, ma sanitário, o prof. Regi
Reginaldo Fernàndes, direto]' naldo Fernandes, revelou
do Serviço Nacional de 'I'u- nos que, de 1946 até agora,
berculose, um dos órgãos' su- conta-se, com duzentos e de-

'
,

bordinados ao Departamento zoíto técnicos especíalízados,
Nacional de Saúde, encare- quase todos aproveitados pe
ceu a necessidade de compie - la'Campanha, aqui e nos Es
ta erradicação dessa doença, tados.
dizendo: Quanto ao novo Regula-
Apesar do declínio espet�.- mento dos Cursos Médicos da

cular de mortalidade pela tu- Campanha Nacional Contra
berculose no mundo inteiro, a Tuberculose, trata dos se-

e especialmente em nr.sso guintes cursos: a) Tisiolo
país, não dispomos ainda de gia; b) Aperfeiçoamento e c)
um número de técnicos C:1- Bolsas de Especialização.
pacitados para enfrentar a Estas bolsas serão conce

luta, como problema de sãu- didas por um ou dois anos a

de pública. Por isso, a Cam- médicos qualificadOS em ri;"
panha Nacional Contra a gorosa seleção, cabendo a ca

'Tuberculose resolveu trans.. da Estado número de vagas
formar a atual Escola Nacio- proporcional às suas necessi
nal de. Tisiologia, com uni dades, a juízo da CNCT.
currículo de ano e meio em

um Curso de Tisiologia que
será mipistrado em dez me

ses,

Assim, o ensino técnico
pvofissional dessa especiali
zação pode ser,m_inistrado
em meio ano, enquanto o es

tág'io hospitalar e dispensa
rial podem ser levados a e

feitb em três meses e meio,

Outros bolsistas
Para os candidatos avulsos

nas vagas que sobrarem na

distribuição aos, Estadós, ha
verá prova de seleção, escri-

. ta, . sôbre noções essenciais .

de anatomia, histologia e fi
siologia do aparelho respira
tório, e prática de semiolo
gia do mesmo aparelho.

------------------�---�----------------�----------------��

ColéOio "Barrioa Verde", '

Por intermédio dêste Editai, fic'am convocados os

senhores cotistas, para a Assembléia'Geral que êste' Co
lé2'io fará realizar no próximo dia 25, terça-feira, ás 20
horas, em uma das sala's da Associacão Comercial de
Florianópolis, rua Trajano, 13 a fim d'e eleger a Direto-
ria para o biênio 1955 - 1956.

. )
Osvaldo Ferreira de Melo (filho), - 1. Secretário

'

\ '

,AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO

A Loteria do Estado ne,cessita nomear Agentes nas

seguintes localidages: LAGUNA, URUSSANGA E OR
_LEÃES. Os interessad.os devem eSCi'ever para·','Loteria do
EstaJo, Rúa Trajano 23 C x, Postal nO 380, Florianópolis
KG", dando referênciás fi infoi'macões sobre os elemen.
tos de trabalho que dispôem.

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira, 26 de Janeiro de 1955

Análises
Caro conterrâneo Nerêu Corrêa.

Sempre dediquei o maior zêlo, possível,' ao nome' dos

meus conterrâneos, principalmente quando os encontro fo

ra do chão natal:
Há dias, por obra e graça do acaso, tomei conhecimen

to de um possível arranjo político-comercial, no qual você
é astro-rei.

O fato em linhas gerais, subtraídos os detalhes im

pregnados de maledicências, é o seguinte:
Algum Senhor, honesto e trabalhador, caiu no conto

dos donos da moral política, seus correligionários, e arren

dou a crédito, uma "caminhonete".
O tempo passou' célere e a dita cuja conta caiu em

exercício findo. I

Aí, segundo escutei, você, calmo, fleugmátíco, britânico
e conciliador resolveu o problema.

Invocou a intervenção estatal, arcou com as respon
sabilidades e pagou a conta a suáves e módicas prestações,
através de uma bolsa escolar a um filho do referido se

nhor.
.� A dar-se crédito no comentárío, verificar-se que as bol

, sas, por fôrça de lei, destinam-se aos desfavorecidos da 10r

"tuna; que o beneficiado é economicamente livre, e além do

mais seu parente, por afinidade, você perderia, embora

conterrâneo, todo, ou boa parte do seu crédito de bom po
lítico das novas gerações.

Espero que tudo não haja passado de mal entendidos,
,que você comprove a inveracidade da notícia, isolando-se,
como uma ilha, no oceano das negociatas bornhauseanas.

Terei grande prazer em desfazer o mal entendido, des

'de que mereça a graça de um esclarecímnto seu.

Do contrrâneo e admirador,
N. ROSA

PANAMA', 25 (U. P.)
Marta Miró, irmã do indivi
duo que disse haver assassi
nado o presidente José Re

mon, do Panamá, 'tentou

suicidar-se ante-ontem, em

Washington, ingerindo gran
de quantidade de comprimi
dos de um soporífero. A po
lícia íntormoú .que a quase
suicida está passando bem
num hospital, e pessoas de
suas relações disseram que
a mesma se salvará. As au

toridades policiais informa
ram que a senhorita Miró
foi encontrada sem sentidos

EXPERIÊNCIAS
ATÔMICAS

,WASHINGTON, 25 (U. P.),
- Experiências atômicas co

meçarão no Estado de Neva
da,' no meio do mês vindou
ro, segundo se informou em

fonte autorizada. Não foram
fornecidos, detalhes sôbre a

natureza das experiências.

em seu apartamento pouco
depois de haver telefonado
para a Embaixada do seu

país para se despedir de uma

amiga.

Instituto de Aposentadoria -e

Pensões' dos Iadustríárles
CONCURSO PARA A CARREIRA DE ESCRITURÁRIO

DATILóGRAFO-RS 1585/54

oomuníco aos candidatos inscritos no concurso supra,

que a relação das notas das provas de Conhecimentos Ge

rais e Datilografia, estará afixada na Séde desta Delegaci�,
a partir do dia 26 do corrente.

'Todos os candidatos poderão ter vista de suas provas,
ou solicitar telegràfícamente ao Serviço de Seleção e Aper
feiçoamento, à Av. Almirante Barroso, 54-13° andar, nos

dois. dias subseqüentes à afixação, para apresentação dos

'eventuais pedidos de revisão.

Florianópolis, 26 de janeiro de 1955.
Eurico de Siqueira Lísbôa - Delegado.

/
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Espetacular Vitória Cata
SÃO PAUlO- 25 - (O ESTADO) - AS GUARNIÇOES CATARINENSES DOS CLUBES ALDO LUZ E FRANCISCO MARTINElll ACABAM DE

CONQUISTAR, RESPECTIVAMENTE, o 1°, E o 2°, lUGARES, NA PROVA �'FUNDAÇAO DA CIDADE DE SÃO PAULO", COM A SUA _ES
PETACULAR VITÓRIA, O CLUBE ALDO lUZ, CONSIGNANDO O 3° TRIUNFO, APOSSOU-SE DEFINITIVAMENTE DO BElO'TROFÉU QUE TRAZ
O,NOME DA METROPOLE BANDEIRANTE. AMBAS AS GUARNI(ÕES REGRESSARÃO AMANHA, PELO AVIÃO DA REAL, DEVENDO CHE-

.
. ... , - "

,

GAR A ESSA CAPITAL PELAS 16 HORAS

��

Muita:Alegria-Muita F�olia
Dia.·30,· E'le,IO maior-O. I, e Unico-Rei ·Momo chega,rá.

festivamente em nossa· Ilha
DIREÇÃO DE PIERROTE' praça XV e uma parte

Refere-s.e a uma nota que
foi escrita neste matutino

faz alguns dias, insinuando

)que, registrado, �o fim da

dita, o discurso do sr. Fran

cisco Grillo, com o comentá
rio de que ele, por sinal, ha
via sido feliz, quer o Tim que
isto valha por lançar dúvi
das ao sucesso da peroração
do presidente da Ala Moça
do PSD.
A nota, embora não seja

de autoria de mestre, se a

analisarmos, verificaremos

que não dá margem a outras

interpretações, senão à In-

trínseca. v

O Tim tem o sestro do re

paro, das divagações soberbas

_e resplandecentes" corrigindo I'mas nunca corrigindo-se.
lI\ã,o sei como entender ou

a que atribuir a emenda do
cronista d'A Gazeta.

Também não sei explicar,
por sinal, isto, escrito 'pelo
Tim:

.

"De minha parte estou ao

18.,r do que houve".

'Corrija�se, mestre Tim.
X. T.

dição imorredoura do Carna-

A Prefeitura, pelo seu De- Felipe Schmidt, é calculada val de Florianópolis. Mesmo

partamento de Turismo, da- em alguns milhares de pes- que não venha à rua , ne

rá sua contribuição valiosa soas. nhuma escola de samba ou

ao Carnaval de Flodanópo- Os ilhéus certamente aín- bloco, os "bororos" não dei
lis, a exemplo.dos anos an- da se recordam do ínolvrdá- xam de dar o seu "grito de

teriores. Afinal, êle. bem o vel carro de mutação dos Te- guerra", como índios cívílí
merece pelo extraordinário nentes do Diabo represen- zados, cuja "antropofagia"
des.file oferecido pelas socíe- tando a "Ponte Hercilío consiste em gostar dum
dadés Tenentes do Diabo e Luz", obra de 'arte e bom' "carnavalzinho". oertamen
Granadeiros da Ilha. O Car- gôsto; do carro em homena- te os "bororos" desfilarão em

naval daqui atrai turistas, gem a Francisco Alves (Chi- 55. Os preparativos na "ta

sendo da alçada do Departa- co Viola) dos Granadeiros da ba" ínícíar-se-ão brevemen

mento Especializado da Mu- Ilha. Não é por outro motí- te, sob as ordens do "cací
nicipalidade prestar-lhe a vo que o numeroso público se que".
necessária assistência. acotovela horas a fio nos

A sensacão do desfile da pontos já citados, a fim de

terça-reíra são, sém dúvida, presenciar o delicioso espetá
os carros de mutação, pois culo para os olhos.
só abrem em determinados * * *

lugares, préviamente estabe
lecidos, aguçando a curíosí-
'dade pública. A multidão
que anualmente superlota a

••••••••••08•••••••8.,

zará sábado mais uma "soi- BELO HORIêONTE, 26 (V.
rée" carnavalesca, prestando A) _ Um avião da Imperial
vassalagem ao rei Morno, que Transportes Aéreos, quando
vem. aí procedente da "Len- voava' para a cidade Montes
dária Atlântida", segundo
informa o Grêmio dos Co-

da

* �: *

O Lira Tênis Clube reali-

sambando no planeta Marte. O CARNAVAL NO RIO
"Carnaval em Marte" é o fil-I . i.J ,

me de Watson Macedo, em Domingo será realizado
que o cômico catarínense um "show" na Quinta da
desempenha papel preponde- Boa Vista, como parte dos
rante. Como se sairá '''Pitu- preparativos para o reinado
ca" com a atmosfera, de de momo na Capital, da Re- '

Marte e em contacto com as pública. Diversos àstros do
marcianas? Brevemente o rádio carioca participarão
filme será lançado. do programa.

O AVIÃO CAIU COM O CADÁVER:
TODOS MORTOS

Claros, sofreu pane no mo

tor e caiu na localidade An
mercíárros, Nesta "soirée" a

senhorita Valesca Viegas,
candidata do "clube da co

lina" ao, concurso "Míss
Santa Catarina" será home
nageada. Salve ela.

tônio Olímpia, 30 quílometros
de Montes Claros, tendo fa
lecido seis pessoas, inclusive
a tripulação composta dos

comandante Clovis Espíndo-.
la e' co-piloto Carlos Cleto.
O aparelho rõra, fretado

para transportar um cadá
ver, que deveria, ser sepulta
do em Montes Claros. Os.
mortos no desastre eram

membros da família do que
ía ser sepultado. Faltam
maiores detalhes.

Um dos sucessos para o

Carnaval é a- modinha "Vou
gargalhar" com o impagável
Jackson do Pandeiro, que já

Ise ouve de boca em boca
com muita popularidade"
principalmente a parte que I
diz: Quá, quá, quá, quão ..

Ôutro, "Maria Escandalo-_
sa" também teve boa aceita-

COLETÂNEA DE
JANEIRO

Encontra-se "em circulacão

ASSOCIACA-O CATARINENSE DE em todo o país'o número -ele
, janeiro de COLETÂNEA,a di"
t _

, M,EDICINA,
nâmica revista editada pela
SOCo Gráfica Vida Doméstica,

Realizou em sua' séde, à

I
da a efeito no correr dêste Ltda. e cujo gênero de leítu-

Rua João Pinto, no dia 21 ,ano.
ra, fácil e agradável vem Normas estabelecidas pelo

passado, uma sessão de ca- !conquistando, cada mês, Departamento de Turismo da

A
. - maior número de leitores. Prefeitura para a Comissãoráter cientifico a ssociaçao

Catarinense de Medicina. Na COLE'l'ÂNEA, de janeiro, Julgadora jío desfile:

ocasião foi preterida uma
IRMANDADE DE N. insere um esplêndido artigo 1) � votação pelo escrutí-

-comuriícaçâo que esteve a S. DAS' VITÓRIAS sôbre o Império Português no nio secreto.

cargo do Dr. Prisco Paraizo, A Irmandade de Nossa Se- Oriente e conquista de Goa e 2) - o critério a adotar-se

cirurgião do Hospital de Ca- nhora dasVitórias, que tem um outro de flagrante inte-
para as respectivas classifi- "CARNAVAL EM MARTE"

rêsse nacional intitulado "De -

1
-

d O "Pit taráridade, que discorreu sôbre à sua frente, como Provedor, cações sera pe o numero e 1 uca es ara as vol-

"O pogassío no post-opera- o sr. Vice-Almirante Carlos quem é o nosso petróleo?" pontos ou seja de O a 5 para tas com discos-voadores
tório". da Silveira Carneiro, inau- Apresentação gráfica, co- cada deliberação.

1 t d t
. mo sempre, muito boa. 3) - os srs. membros de- O CONGESTIONA-A pa es ra mereceu os gurou on em o seu serviço

médicos presentes a melhor de Assistência Médica, às 10
PANOS PARA sígnados para esta Comissão MENTO DO 'PORTO

aceitação tendo sido discuti- horas, na sede da Legião deverão comparecer dia 17

do o assunto pela maioria Brasileira de Assistência, à MANGAS ele Fevereiro, às 16 horas pa- DE PORTO ALEGRE
dos presentes com entusias- rua Vidal Rames, 66. A gente de imprensa desta ra uma reunião preliminar a RIO, 25 (V. J...) - Os srs.

mo e interesse. Para o ato recebemos cidade, (há exceções), quan- realízar-se na Prefeitura Carlos Brandão de Oliveira e

Esta palestra é a primeira 1 atencioso telegrama de con- do não tem sôbre o que falar, Municipal. Ciria�o José Luiz\ respecti-
de uma série que será leva- víte. dá em olhar os' jornais ad- 4) -, a votação e decisão vamente, presidente e vice
............................................ versarros, buscando, neles, finais serão efetuadas dia 22 presidente da Associação Co-

TENTOU SUICIDAR-SE A IRMA"'" DO falhas, imperfeições ou erros de Fevereiro, logo, após a mercial da capital da Repú
gramaticais, cousas que, a- aberturà dos carros. blica, foram hoje recebidos

ASS,ASSINO DO PRESIDENTE. REMON Hás, nos dias de hoje, não se Os prêmíos serão assim em audiencia pelo ministro

observam muito. distribuidos:
I
da Viação Lucas Lopes, a

O Tim, ontem, n'� Gazeta, 1 - taça para o carro da quem entregaram um memo-

vem, de novo, galhofeiro e Rainha.
I

rial sobre a situação anor

mordaz, com jeito de quem 1 - taça para o melhor mal do porto de Pôrto Ale-

quer safar o -Beírâo de cer- carro de alegoria. gre, onde navios de cabota-.

tos apertos... 1 - taça para o melhor gem aguardam tempo inde-

carro, de mutação. finido com grande prejuízo
1 _:, taça para o clube que para os armadores em par

obtiver melhor apresentação. ticular e para o comércio em

1 - taça para o vencedor geral. O ministro prometeu
do préstito. providencias com urgencia

* " *
,para sanar, aquela situação,

Os "bororos" são uma tra- que ele ali�s já conhecia.

cão.
* * .*

DO PREFEITO OSMAR CUNHA AOS
HEROIS DA REGATA DE ÔNTEM EM

SÃO PAULO
Por ocasião da grande vitória alcançada pelo

C. R. Aldo Luz na Regata Fundação da Cidade de

São Paulo, o sr. Osmar Cunha, Prefeito Municipal,
enviou à delegação catarinense em São Paulo o se

guinte cabograma:
"Federação Paulista Remo _ Para Delegação

Catarinesne _' São Paulo.. \

'

No momento em que Cidade vibra entusiasmo

diante magno' feito desportivo bravos remadores

Aldo Luz, envio a triunfante delegação Catarinen

se em nome Prefeitura e Povo Florianópolis calo

ro�as felicitações, motivo defíníttvo conquista va

lioso troféu que simbolisa mérito e glória do remo

barriga-verde. Cordiais saudações. OSMAR CUNHA,
Prefeito Florianópolis.

Todo mundo quer noticias da bomba.
Calma no Brasil, que ela virá. Fôsse na Inglaterra,

_já teria expluido, com pontualidade cronométrica.
Enjre nós, o atraso faz parte do horário.
Cornélia Pires' exemplificava essa tradição,' com

a anedota daquele sujeito que chegava à estação às lO
horas e gritava a pergunta:

'

- A que horas sai o trem das 9?
x x

x

A"Oltmba está madura. Enquanto não deflagrai 03

leitores que se contentem com os estourinhos de cabe
,ças-de-negros, como o Que vai abaixo, publicado on

tem pelo Diário da Tarde:
O ÇASO DA SUCESSÃO GOVERNAMENTÀL DO

,

,

ESTADO
Tendo os jornais do Rio de Janeiro publicado, te

legramas da cidade de Blumenau de que o Diretório da
UDN dali, reunido, sugerira' ao Governador do Estado
e Presidente do Partido o nome de ilustre cidadão mas

.
adepto de outra agremiação partidária, para ser can

didato ao futuro govêrno, o deputado Wanderley Ju
nior" líder da bancada udenísta catartnense na Câma
ma Federal, dirigiu àquele Diretório Q seguinte tele
grama:

"Diretório que sugere ao Governador o nome de
representante outro partido para, sucedê-lo foge suas

atribuições e confessa a falência do espírito partidá
rio, assumindo gráve responsabilidade.
Blumenau conta com vários correligionários ilustres
que deveriam ser lembrados antes de tudo.

Saudàções
WANDERLEY JUNIOR - Deputado Federal".

x x

x

Essa' bombinha poderá ser apiritivo para a outra,
a atômica.
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