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quia rapidamente aprovaram da Russta de retirada das

N
A

�'fl � S �
a iniciativa da Nova Zelân- forças americanas ele For-

ereu na C e 1"8
.

a o
dia de solicitar ao Conselho mosa. Enquanto tais rorcas

. .' .

.

O
'

,e n. de Segurânça que se esforce lá' continuarem - clacíarou
por uma cessação de hosttlí- - "ninguem poderá falar ele

WASHINGTON, 1 (U. P.) Thomas Kennedy, vice- dade. Os mesmos países tam- cessação de hosttlídades'',

,
_ Gerca de 20 membros 'do presidente do Sindicato Mi- •••••••••••••••••0 .

O comentarista Murílo r firmada desde 1945, como um �1�A'-O HA'VE'R'A"
Y

PUNICO�.ESCongresso e de representan- neíro "United Mine workers '

I
.

Marroquim, ,a propósito, es- extraordinário dirigente par-
tes operarias e comercíats of Amertca", declarou peran- • .'

.'
,

dos Estados Unidos, que Pl'()- te o Comitê que' a maíorpur- cre,ve n' O Jornal, o seguinte: lamentar e, sobretudo, como RIO, 1 (V. A,) - Tenden- ra apurar as ocorrências há

duzem o carvão, .pedt: arn ho- te do petróleo resídual vem
um elecíd ido homem de par - ela das altas autoridades a pouco havidas na Escola Mi-

A composição das Mesas do t'd'
'.

o mas co '

b
-

1 1 t
'

je, que se limite rigorosa- da. Venezuel:l. Disse que o
,1 o, as vezes asper - propósito da re eliao c os alu- i 'ar, já entregou aquela au-

-,

b ti I I t
Senado e da Câmara está se crente e cumpridor de com- �10S ele Agulhas Negras. toric1ade o relatório contendo

mente a Importação do pe- com us ive (e ai tipo que fazendo através do criterlo
.

d I [ , .,

t 'd
- promíssos. O PSD, a despeito A Comlssão encarregada as resoluções do ínquéríto.troleo resíc ua .' iecrararam se impor ou no ano passa o, majoritário. Quer dizer, os

'

perante a Comíssàc de Meios substítuíu mais de 30 milhões partido
.

1 S t
de sua grave politica do mo- pelo ministro ela Ouerra pa- A nossa reportagem conse-

A bit 1"- ele toneladas de carvão nor-
s mais poderoso em menta, não ofereceu ao sr. guíu apurar 'que no seu rela-

e r 1 ragem c a oamara, díreíto aos lugares tio .maíor Nerêu Ramos tU11a dádiva pa- •••••.,..�.............
tO'I',I'O, o general Ot!'1.Vl·O dn SI'l-

que estuda a renovacáo <ia te-americano, causando em destaque e 1:'01' iSSO,1 ao, PSD
'

" -- "

I
'

d d
. .

1 b d d'" ra captar-lhe eventuais sim- SOLDi\DO FlELR'�,DO' va Paranhos, que o presidiu,ei e acor os comerciais l'e- uezern 1'0 o ano passa o a
c,aberá à presídêneía do Pa- .

cíprocos que o petroleó resí- desemprego de 143 mil ope-
patías nesta ou naquela dí-

TRIESTE, 1 (U. P.) ..:_ O opinou pela não punícão ela
Iácío Tiradentes e a více-pre-

. reçâo, Deu-lhe o que efetiva- quase totalidade dos cadetes,dual que do estrangeírc che- rarios. Joseph Moedy, repre- sídêncía do, S,enado. Confor- l' soldado italiano, ferido quan-
E t d U i I,' t t 1 d t 1 mente, he pertencia e n111- sob fundamento ele que os-a-

ga aos s a os n ( os, cons- sen an e (OS pro u 'ores c e
me observei ilO regNi.o, pas- t lo do incidente ocorrido 11a

titui uma ameaça para:l:'l ,carvão declarou qúe a impor- sado a escolha do c�ndiebto gue,n'l lhe poderia dispu ar,
-'ronteira entre a antiga zo- lunos� não haviam incorrido

.

d ti'l'"S de carva-o fel'ro t'aca-o do petl'oleo I'e�l'd "11)
Não se eleve perder de vista, " " ", t'o'," ,. "B" em l'nell'scl'pl'l'na e 8-1'111 <;1".. l�en", s111 US " '-:-' .

., lia e-
à Câmara _ COlll a' retiI:ada nestes dias fio tensos para a

na A ,e, a. an leoa :JO.lll "

'lJ "

v:ias e industrias com estas los Estados Unidos é "resul- dos nomes dos srs. Ulisses política brasileira e tão deei- lo Terntono de Tneste, fOI haviam ma�ifestado, n.tt�v(,s,
relacionadas e. que está pon- cante de um cal'.tel' petroli- Guimarães' e Hon\cio LaTe!'.

. P"D
'.

t I
>ncaminhado pelas autorida- de um movImento de sollda-

do em perig'o o esforço de- fero internacional". Acl'cs- SI�OS ?ara 01 ;:)d '1 e�de seu �les· iuo'oslavas às at{torida- I
I'iedade, apôio moral [lOS C07

- ,
- poderia dar margem a pnmeIro go_pe c UCI ez pp_' " eo,' . ,', _

- .
_

fensivo da nação. Alguma.s centou que "nem a Venezue- movimentos inesperados', Isto lítica: ata.cado por vários des nal1anas, depOIS de ter i l�gas cUJa.s .nota� mto atlh-

pessoas pediram, em suas de- la e nem qualquer país es- J'á começou, desde ontem, ele 1 fi
.

d'
. ,'ecebido os primeiros cuida- ' gIam a media tl'cs.

1
.

-

·t a trancrel'ro" se ben f'
. - I ancos, o pesse Ismo enqUls-

.

. 'I' S b
. .

't '0c araçoes, o.u por escrl o - o�' e IClam com sorte que o I3r. :Mazzili terá de oferecer-lhe o alto posto. E ta-se no seu reduto partidá- dos no hospital de Iso a

DIS-I
a e-se que o. .ml�l:; I

presentados à Comissão que este "dumplng" do petrôleo agir com muita sagacidade um reconhecimento, sem a
I
rio, procurando não disper-- t:'i�, em território �a Iug?s- Teixeira Lott, est� ,.InClmadO

o Congresso atenda aos pe- residual ,nos Estados Unidos
para manter a posicão. A menor dúvida à tradição po-l sal' forças, e enfllentar a crise lavla, para onde tmha SIdo

I
a .ap!'ovar � rel:,��o: 10 ela co-

(lidos de ajuda dos E�tados ':d� qual sá conseguem pro- questão' das r�ivindica'cõcs cle lítica do sr. Nereu Ramos, I c_,O,111- rnel.hore,s,.....}.�.,t-�.'�aS�.:':;"",
transportado. ,mIssao de mqucnt().

produtores do carvão� 4lgu- vehO �s gran�es companhias São Paulo é novàmcnte P05-
_.

".- � �

1"'0 PARei L'AO ABONOmas pediram limitação ge" petrohferas 111ternacionais". I t .

"

b l' -------
"( 7' V' E ' A.' ,"raI. Outros pediram especifi-' Disse ainda :MQody que as' .

a .em. Jogo, sa enç ,o-se que o

. _ I proprlO governador J<mio
camente que as importações l�nportacoes elo petroleo �e _I' Quaclros já havia optado i!Je. J·AY.M,E ,DE BA.,·RROS F·IXA Ado ·pêtt:oleo residual, produto Sldual devem ser "rigorDsa- . . . -

- -

__
•

t '. -

"

.

.
10 sr. Ullss.es Gunnaracs. ,po .

bara"o que fic� depois do. n1ente hrl1ltadª"s. 'roro Pl-· I" }?Sli -dO it ô·' "

.'

-

Pin.r � nA D:1\\ "';"1
.

processo cjé l'�firtaçã,.o) se !j.. çkett, da' AS.'>Qcj;:t�ii'() /iN8}.ltl),.,·e e�3;,_ D ,
'.:.� la! í,8'1 r.:1 Çl'ts_�", . -: ��': � ';t.{tlJf ,ÀÍ} {}\J::..uJ'K'A:J' L

miti!:ln a lO%,do p�clido, (18 ,):1} elo C;l'-\'!"'<)- i:li-s!)Á'({W� '�a .l'];Ue. s 'J;'Sl)",,� �i:!- ,.éU'Iiflra, .f i < " ,

_

:
'd t· 'l

"

- ': J
1 manter o 'sr, Mazzili? Dé Otl- NACoES' UNIDAS' Nova 'sr. Jayme 'cté'BarfOlJ, o.ue a

pet1'oleo, domestico do tri" m us na (O CUl'VtLo tem cli-, ".",. . .",
�

-
.. .,

, ,

·t t t ." '. tra pa1'te, fOl pacIflCa :1 111c11-1 York 1 (U. PJ - O 1'8pre- "ma.n,obra soviétka'" só t.é1n
mestre ,corp.esponden-te ao reI o a· se mos 1':11' eme"o<], --

,.
I

'

� t I t
." ," caça0 elo sr· Nerêu R.amo.s Da- sentante do Brasil 'SI' Jav,· pOI' 'obJ'etl'"o l·mp""!I·I' " p'('o-

ano ante,crior. Entre ,as teste- uO pe 1'0 ao es rangeu'o". . .
. .' .

.

- , .
- "- n

munhas figuraram o deputa-
ra a vice-presIdência do Se" I me de Barros. declarou hOje posta néo�zelanclesa, r,oróue

do democrata pela Virginia lpado. E. ,é curioso
1 co.nstatar,_: que a 'proposta s.oviéti�a 2ub- ,sua adoção poderi.'l. ó;cn"tl1.uir

ocidental, Cleveland Bailey; n
. 'Gle�d� Ja, a sabe(,ünu com Ill1etlcla ao Com;ell!o ele ,'::;,e--! uma fórmula que ab::iria o

, o republicano por Filadelfia, ,RE,STIT,UIDA PARTE I q1.{é o PSD atua 1103 seus ln8-- gurança, sôbre a l.:uestào de 1
caminho da paz n,j ExtrelJ1o

Elizabeth Kee; o democr'ata DAS EMISSÕES DE tantes mais ,dificei�. Saben- um�__

suspensão do :�\5) na Oriente.

pela Virginia ocidental, Ro- 'DEZE'M
. do-se que o sr.. Nel'êll Ramos l'eglao de Formosa r,�LO "vi- O Brasil não Sê opc.ri\ à BAIA, 1 (V. A.) .- A re-, bêm nas fábricas que estáo

.

1 BR.O. diverg"iu da esco.Jh�.L .L10 sc- sava seni.'to 'ccnlpr'p!·r'lete.", o'" . -

I' 1· 1 I
bert Byl:d ;e o vice-presiden-

" � mscnçao na ore em r,O ( la l,[t cente instrucão ela SU1VrOC, admitindo operários 'tlispen-
. .

t' dA'
RIO;' 1 (V. A.) - O Gabi- nhor Kubitscheck, no

Dlt':.>-t
Estados Unidos ne?<1nte a o": pl',oposta sovl'e'tl'c,', C01I":U.. ill c .

d 1 d B lh- d d lt d
'.

fte do Execu IVO a ssocla- ,
.

" _" ,. aSSIna a pe.o r. u oes e sa os .vo an o a'SSlm ao ··un-
nete do ministro ela l1'azenda tório Nacjonal, nem por isso l)inião prública 'mundial",

'

ção Na�ional do Carvão, Tom SI', Jayme de, Barros, "CGI1l ri Carvalho, produziu efeito fa- cionamentq as fábricas de
forneceu, ontem,·á imprensa, os ju§celinislas hesit:nam em.' É evidente, a�r"'3centon o C011dl'ça-o r�e que ,<,e·)··-' l'.",·C'l.·J'l)·,- '1

' .

I S 1 d Ilh' APickett. U "" "u vorave no comercIO c os pro- a va 01' e eus.. nova
a: seguinte nota:, '----- nada depois da proposta 'da dutos industrializados de instrucão cambiai refletiu-se
"Foram recolhidos:í Caixa '

I
"

PÍl.ÊSO·O SOBRINHO de Amortização, durante o VOLTA'M A·'O T·R.A,.BAlHO. OS
-

(
Nova' Zelândia" f: "embora cacau que já começaram a tambem nos preços do cacau

inês de janeiro Cr$ '1.200 mi-
não compreendamos porque ser, exportados pal:a o

exte�\l
que acusa alta tanto no mer-

DE MUSSOLINI a URSS quer ... perturbar a I rim'. 'Essa movimentaçÊ'..o elo cado interno como no exte-

ROMA,l lu: P.) - Um so- }hões, o que pode ser consi- PILOTO,S' DA PANA' IR orelem de nossos tra.balhos". Con,lércio vai se refletir tam- rior. .

derado como restituição do , 1)8••••• ,•••••••••••••••••••••••••••••" .bl'inho de Mussolini, Celebres excessó de. comissões em cle-
Boattini, de 30 'anos de iéla-

zembro� R�O, 1 (V. A,) - Segundo I mandantes e pilotos. grevL.,-

Pudm�iicodi�eecr�.e�t�oiO,cqutflmeOipp.�r,io:l.b:e�to�eaJ; vei,a:�l�u: ��s�aêtn��v���: �is��al1::s ������e!����ía e;; I �:� c::�;:�:�;� see:::�e:��� ··COIPanh I·a S -I d,.erurg ,-c·� ,Hac1·0n a'I- reabertul'a de debates, de assim, aquela' empresa nol'- __ U
tir".

cesso a essa cidade, de paren- uma questão que já foi obje- malizal' dentro tem breve «8

S
·

dtes do antig'o "Dl.1se". ACUSARAM ALTA O to de decisão ela Justiça, foi seu� serviços. uperou s.eus
.

proprlos ,recor s na
Boattini justificou�se de- abandonada a idéia há di[/,3 't

��������ibi;:o i::�O�;v:stiv��� DR����. �.)A �!�!�o ����I��O,Pde�o co�:��:����o �� ·MENDERES NA produção- ,de c�que, gusa e aço
se em vigor. mercado de câmbio livre os um Juizo Arbittal 119,1'.1. 1'e- RIO, 1 (V. A,) - Amplia- neladas de coque. Esses nu- l côm 370.259 em 1953, ou ile-

Sabe-se que Forli é a capl- preços do dólar e da libra ver as clemissões do eonutn- ITÁLIA das mediante fi; instalação de_ meros apresentam um acrés- jam 168.231 toneladas a mais.

tal da região natal ,de Musso- acusaram altq. Os Bancos dante Lauro RoqUe c ele al- ROMA, 1 (U. P,) - O sr. uma nova bateria de fornos cimo de 124.751 toneladas sô-I Quanto a produçã.o de aço em'

Uni, onde ainda residem vã- pàrtic'ulnres .venderam a guns pilotos grevistas da Pa- Adnan Menderes, Presidente de c<;>que, em numero de 21, a bre a proelução computada lingotes, registrou-se uma di,

rios parentes seus e onde se moeda americana de ..... nair do Brasil. do Conselho turco, acampa.. Coqueria de Volta Redond::t em 1953, qu� atingiu .. ,.,.. fevença para mais da ordem

enconti'a, em Predappio, o Cr$ 75,00 a Cr$ 75,30 e a lon- A par disso, estamos f;eg.l- nhado pelo sr. Fuad Ke- aumentou, consequentemen- 332.038 toneladas. A produção de 105.817 toneladas, pois
tlimulo da família elo ditador drina de Cr$ 202,00 a ..... ramente ·informados de que" prulm, Ministro dos Ne

..
gócios te, a sua capacidade de p1'o- de gusa em lingotes, também, enquanto em 1953 conseguiu·

que s(jb o regime fascista tor- C'r$ 203,00 e compraram de aten�lendo aos diversos aJ.:;e-1 Extrangeiros, 'chegou ontem duzir, tendo enviado para a cresceu sensivelmente. l1'0- se 482.376 toneladas, em

nara�se um lugar de ·peregri-- Cr$ 7,3;óo a Cr$ 73,50 e de .. .lps que l,hes foram feitos pe- à tarde a esta capi.tal, �indo alimentação dos altos for'nos, ram obtidas 538.490 tonel�, 1954 obteve-se uma produção
nação. \;, Cr$ 196,00 a Cr$ 197,00.

,

lIa Panau' desde ontem cc·- cte Istambul, por vm aerea. no ano passado, 456.789, to- ' das de gusa, em comparaçao de 588.193. No setor de laJ1\l-

..........................................................0 S @o1)Oe011 nados, conquanto se tenha
Não ouvi, na ínteg'ra., a irradiação elo diS'clI,l'SO com

()b 'E
' ,

,
O candidato lrineu Bornhausen ,eleg'eu-se . Govel'na- verificado redução das tone-

que 'o sr. Governad,01' cngróssou os s,eus ,desastrosos qua- /a Vo·e
dor por obra e graça do seu Plano. Cheg'a\io ao Palácio, ladas produzidas de, alguns

tro an.os de' poder. Os transmissores da' Rádio Diário da .,' arquivou-o. Prometeu pavimentar as principais estradas e
produtos acabados, o COl11pU-

Manhã - nasCida sob signos máus 'e póstumos -'hão cor- • .• ,pavimentou-as 'de buracos e atoleiros. Prometeu varIaS to geral da produção do ano

reSp01ll1i�1'am ao ,anunciado poder e à gabada IJerfeição (la 'centrais elétrica� e fico.u na promessa. Prometeu do pouco,,' r: de 1954, ac-usa, com relação a
nova enÜs'sora local. Tratando-se' de' estreia, eómpreendem- mar Santa Catarina na terra da Grã\-V.c�tura. A Felicida- fazer muito e inverteu os termos da equação. COlHlenou

, I do ano anterioi', um aumento
se as intermitências. Escutei, entretanto, alg,'umas partes de fixará l'csidência entré nós. A Fartura também. aumento de in:tpostos' e não só os aumentou pelas l'\evisões,

,'" ele 43.453 toneladas.
óú p'eríodos completos da fala palaciana" Pelo mesmo figu- Contra os buraeps e os àtQ.leiros dás estradas, o Pl:mo como se exauriu em mendig'á-los ao Legislativo. Prometeu ••••••••••••••••••••••
rino demag'óg'iéo continua o sr. Qoverna,dor a eIifeitar a jogará 800 milhões.' Por mais resistentes que tenham sido, salvar o funcionalismo - o queri(lo· pessoal de casa - e é

,; �. \ _, - ... �

.

sua atlíriinistração. Os mesmos passes de mágica. Des!'ul- nestes ú)timos qu�tro ano?, não haverá atoleil'os ou blll'a- o que se sabe. Prometeu livrar o ensino das influências O RISO DA CIDADE ..•

pàs, as 'mesmas. Velhas, bolorentas, as justificativas do' cos que resistam a esse 'poder eco-nômicO'. Em cada um de- !loIíticas e nele instalou o seu partido, Prometeu hO'mens

que ,não foi feito. Repetidas, as agressões aos antécessores. les, onde ag'ora drapeja umà bandeira vermelha, avisal�do para O'S cargos.,.

perigo, tremulará, de saida, uma bandeira 'branca, pedil1dO' 'Com que· autoridade S. Exa. se julga p�ra oferecer pl�-
S. Exa., julgalulo-se sem causa llrólJria, é. insupera- paz e entregando os pontO's. Em matéria de energia elétri- nos para o futuro, se falhqu, cem por cem, na execuçãO' do

\'ehriéute, o maior. JulgadO' pelo' pO'VO, foi o que se viu a 3 ca tornar-nos-emos 'feéricos. Nada menos de 600 milhões seu lJlano?
de outubro. l'esolverão, outra vez em caráter definitivo, o raclO'namen- A falta de cerimonia de S. Exa. já nãó estarrece, }lOI'-

De inovação, na oração de ante-ontem, encontrei, to. O do Norte? Não, parvos, o do Estado inteiro. Para co- que ante!,! s.ugere ideias e, �onceitos muito pouco lisongli-
com finíssimo sabor anedótico, ,um plano ele obras do go- meço da conversa, 63.000 H. P. De imediato, mais 27.000, 'ros, a respeito da .auto-cl'ltIca. �

vêrno. Esse govêl'no, esclareceu o orado.. , niío sel'i o seu para arredóndar para 100.000.H. P. Onde hoje se ergue um Quem .nada fez do seu programa devêra, pelo menos,

govêrno, que já. descamba para ,o horizonte. Nem· o de seu posto fis�al, em forma de, porteir.a, o Plano erguerá uma ter a virtudç do silêncio e do recato. Aludisse a seus esfO'r

sucessor, que o plano não cabe no reduzidO' espaço de um usina.;E todas hidro-elétdcas; que isso de luz de carvão' ços, e estaria bem; talvez desculpado, talvez perdO'ado.
quinquênio. Exigir:l,.' vários! Ainda mais: llão é pianinho tem lá o seu pózinbo! No setor de Educação e Saúde, o Inaeeitáv�l é querer ensinar, quem não soube alll'een

atõa, desses que o T�souro possa, financiar. Não. Plano é sóbrio. Um centro de saúde em cada munÍcípio, um clero Com o seu plano para os outros, à base de muito tem-

.'É plano gigantesco, monumental, espécie infinita de" jardim de infância, em cada grupo. Menos de 200 milhões.' po e de dinheiro a rodo, S. Exa: decai tão só do 'reSIJeito
arqui-super-colosso. De início só eXÍg'e dois elementos, a- Não sei porque, mas ao ouvir essas niIrabolâpeias fu� que d�via merecer. Escutan.dn-o. ·nessas lições que não

'p�J$�!':�t��o�,,�� ,;',:v,};�W:!': ��.Çlln{!/\'-H'iig.��):�çmp� e d�nheil'o!,
'. Em furas, -lembrei-me ,tlaq\lele asti",ônwno" pJ,'OfU11do, vel'sej,a:do copseg-ujt!"fazel',. o ))OVO não teve itispiração para ulI1all§os,

seudoi'6y. era:l',io inexaurfvel e .em seml0 vltaH(lIOS os goVCl'- por Guerra Junqll(�iI'o e' qn:e, pcií:'hão .i.mymder nada. cá. Glf!s� m�r�;§e:·oHvíUi �iíH.j e ali, um qúe outro Oba! Evoé! ;' .l·::; ;
i��u,lt�k; : o ;í.i,r�i1b Bornhausen fará l1�il\tgt:e . de tmn5fol'- ·te m lído, anda\ta a pl'ocut'àr mis munelos nOI'Ds!

",
.

; 'O· : " RUnE:�H;;,hÍ\llt ,�ªR;VDi\ RA;J\'1(j�f <;, ',>

.,

rio para garantir a realiza

ção elos debates. Em breves

discursos os Estados Unidos,
Inglaterra, França,' Brasil,
Belgica, Peru, I;'ersia e Tur-

.bem concordaram em consí

derar 'as acusações dos russos

c!Ci agressão norte-americana
contra a China, mas insisti
ram em que os debates sobre

a cessação de hcstlltdaces
tenham prioridade'. tl maio

ria dos delegados manteve
silencio sobre a propost-; da

Nova 'Zelandia e ao da Russia

para que a China comunista.

participe das discussões. Pa

rece, entretanto que o convi
te será aprovado. O delegada
soviético, Arkady sobotev,
frisou que a sim proposta de
convidar a China C0l111lY1ÍBt:1
a enviar representação a �

Nova Iorque foi apenas pflfa
o fim de discutir os nodídos

NOVA IORQUE,' 1 (U. P.) fim de ser tentada uma ces
- O Conselho de segurança sação de fogo. Esta medida
das Nações Unidas aprovou foi adotada apesar das oble
hoje a intervenção da ONU ções da China Nacionalista e

no conflito, entr€ as Chínas da Russía, tendo a votação
nacíonalísta e êomunista a, apresentado o resultado de

nove a um; senelo o voto

I
Nova ,Zelandia sendo apoiada

contrario o da Russia, tendo totalmente pela Inglaterra.
havido lima abstenção - a

I
Coni breves d�scurso�, os

da China Nacionalista, l'eprese.ntantes ela Gra-Bre-

A moção que deu origem �\ tanha, Brasil, Belgíca, Peuu,
votação foi apresentada- pela, Irã e 'I'urquía apoiaram a

moção, tendo os mesmos pai- te sobre a cessacáo do fogo.
ses elecidido considerar as I NAÇÕES UNIúAS, Nova

acusações russas de agressão Iorque, 1 (U. P..) - Ficou

norte-americana contra a garantida, hoje uma díscus

China comunista, porém de- são completa do caso rela
ram pricridade par� o deba- cíonado com a cessação de

----------------------------_,;..--- fogo, na região de Formosa,
�.c.O•••�•••••�••••••II.:-' quando a maioria dos mem
• •

I
bras do Conselho de segu-Om-I·s ant·,dO D=a' .. I<iW iIt' rança decidiu 'incluir o as-

:rio, de S. C i1Itarin ii I sunto no seu temario. 4pe-
: '.. sal' das objeções da Rússia e

• A XLI China nacionalista, as gran-

a no ; des potências ocidentais

: .: conseguiram o apoio necessa-

: NII 12.098 :
o. :
....., ,

Cr$. 100

1 1" .'DIRETOR ,\: Ru"ens de \
.

i Arruda Ramos I,
.

• , GERENTE :

I Domi.nsos F. ,i
I· de Aquino' •
. . ,
.....................l

Edição de hoje - 8 páginas Flarianópolis, Quarta-feira, 2 ele Fevereiro de 1955 I

CONTRA O PETROLEO IMPORTADO A I
INDUSTRIA DE CARVÃO DOS EE. UU:

..

,

,RIO} 1 (V, A.) - Com vetJ

I
zenda deverá sel' entregue

parcial a algumas emendas, 'hoje pela mf1nhã, A luz d,'!sses

o presi.àentp� C�{é,JUl110 çiev _ -\, esclai'eciIt1entm;� (), m< G�fé ,

�
•. '"","' .,' T ". • ,

:â Í3an:clül'la1\ h je, o projt::tê ,Filhd decidii:á sobre as emen-

de lei sobl:e o abono ao flm- ,das a serem vetaElas, a fim

�ionalismo, de enquadrar' as despesas
Os estudos dos orgãos têc- dentro das possibi}1dadeS do

nicos da' Presidencia ficaram Tesouro.
'

concllÍidos, ontem, enquanto 'o veto não deverá retrrrdar
J parecer do nünistro da l1'a- o início do pagamento.

VOLTARAM AO TRABALHO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O leitor encontrará, nesta co

luna, informàções que neeesaita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS' Telefone
O Estado .....•.........• 3.022
A . Gazeta ........•••.•••• 2.1166
Dfário da Tarde ....,...... 3.679

IA Verdade... ....•..•••.• 2.010

C Imprensa Oficial •...••.• 2.688

'IHOSPITAIS ,

�-----------------_....._--- Caridade:
(Provedor) ••••••••••••••

(Portaria) ' ............••..•
Nerêu Ramos ....•..•.•.•
Militar .....•......... '...

São Sebostião (Casa de
Saúde) 8.153

Maternidade. Doutor Car
los Corrêa ...• : .,' . . . . • 8.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ••.• 3.818
Serviço Luz (Reclama-
ções) ,...... 2.404

Polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 2.694
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC .......•.......••••• ' 11.700
Cruzeiro do Sul ...•...• 2.600
Panair ...

'

.. ;. . . • . . . . • . . • 8.568
Varig .......•.......•••• 2.1126
Lóide Aérjlo 2.402

FOTOGRAFIAS
Real .......•...........• 2.358

"

Scandinavas ............• 2.500

Terças .;_ Quintas - Domingos. HOTÉIS

9 :50 horas ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CA�AMENTOS Lux ..

Para' Curitiba S PaulG> Rio BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM ::fre:;�l·::::::::::::::::'
(Conexão para '0 inteior do'Paraná S. Paulo e Norte

r
GERAL. La Porta .

P
-.
) c 1 R G D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O Oacique ......•...... " .•

do aIS I (_ ES'l'AD')"
,

'\ i Central···········r•••••
,

S d - Quartas - Sabadus ' , • LA., l Estrela .

egun as
,

I
Chamados: Rua Conselheiro Ma*a ar. 160 ou pelo Ideal ,,' � ;' ..

16 :15 horas .

ESTREITCiJ
P t Al

Telefone: 3.022. D' q
.'

O" 1Para or o egre IS ue
,

u

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

'INDICAD00 PROFISSIONALI
DR.

�.O���rASTOS' DR. JUi:r�H�AUPITZ f' Dr. Vidal Dulra Filho
'

n
C011l. prática no Hospital São � ��r���efn�e d;a:t�:_:!f::!i:;l: ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS-,'tr

I
DR. I. LOBATO DIt. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na auta da Santa Casa do �io �e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRODRA. WLADYSLAVA GARCIA Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardmell�). PEDIATRIA NEO·NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-W. MUSSI FILHO, '

,

d d N
CLINICA M�DICA Curso

.

da neurologia (Prof. NASCIDO - ASSLSTl!:NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS'

Doenças do aparelho respiratório Díplomade pela Facul a e a- CARDIOLOGIA Austr�gesllo). .
PREMATUROS - TRATAMENTO ,DA INAPET:Ê:N:CIA INFANTILe 'l'UBEltcULOSE eional de Medicina da Unívee- Contultório: Rua Vitor Mei- .Ex mterno do H�!pltal mater- (FALTA DE APETITE) - TR.(\.'TAMENTO DA ENURESE NO-DR. ANTONIO DIB RADIOG:aAFIA E RADIOSCOPIA Ex.inter!�dap�� d�o::::�� da Ma- reles, 22 'Tel. 2676. mdade V. Amaral. TURNA _EM CRIANÇAS, E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

MUSSI DOS PULMOES ternl'dade-Escola
Horários:' Segundas, QUartal e D��NÇAS. INTE�NAS. PSICOLOGICOS DA INFÁNCIA - ENFERMIDADES DA INFA.N-

C·
.

d T - Sexta feiras: 'Cora�ao. Estomago, mtestlDo, CIA DE MANEIRA GERALrrurgra o oraA
(Serviço do Prof. Octávio Ko- "

Formado pela Faculdade Naclo-
drigues Lima)

Das t6 às 18 horas. f�gado � vias biliares. Rins',ova- CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.
nal da Medicina, Tlsiologlsta e Ex-interno do Serviço de Cirur- Residência: Rua Felipe Bch- rios e utero. CONSULTAS - DAS 2 ÁS 5 HORAS
Tisioclrurglão do Hos)!tital Ne- gla do Hospital I. A. P. E. T. C..

midt, 23 - 2° andar, apto 1

-I
Ccnsultõrío- Vitor Reireles CONSULTAS pi HORA MARCADA: FONE 3165'

rêu Ramos do Rio de Janeiro
Tel. 3.002. 22.

,
RESIDÉNCIA - TENENTE SILVEIRA 1-30 (FONE 8165)Curso de especialização pela Médico do Hospital de

--------------- Das 1� .as .18 horas. .' ATE1I<DE CHAMADOS A DOMICILIO'
'

.
'

S. N. T. Ex-interno e Ex-a.sls- Caridade Residêncías Rua Bocaíuva 20.
tente de Cirurgia do Prof. U,o DOENÇAS DE SENHORAS

DR NEWTON 'Fone : 3468.
Guimarães (Rio). PARTOS - OPERAÇOES D'AVILA , -�----------

Cons : Felipe Schmidt, 88 -

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

Fone 3801 das 16,00 às 18,00 horas, Doenças de Senhoras ...:.

procto-I
DHAUSEN

Atende em hora marcada. \ Pela manhã atende�:'dià- logla -

Elet.ricl.'dade
Médica CLíNICA MÉDICA DÊ ADULTOS

Res: Rua São Jorge 8 - Fone riamente no Hospital de Consultório:""Rua Vitor Mei- E CRLANÇAS2395. Caridade. reles" n. 28 - Telefone: 8307. Consultório - Rua João Pín-
--------..,..�,-- Residência: Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769. '

DR. YLMAR CORMA
I Rua: General Bittencourt n, diante., Coasultas: Das 4 às 6 horas.

CLíNICA MÉDICA .lIn. \ Residência: F.one, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú-
CONSULTAS das. lO - 13 ho- Telefone: 2.692. Rua': Blumenau n. 71. ior, ,(6. Tel. 2 81�.
ras.. DOENÇAS DO APARELHO DI-

.

_

Rua Tiradente 9 - Fone 3415 ' MARIO DE LARMO GEST'iVO _.:. ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
,

CANTIÇAQ TOMAGO E ,DUODENO, ALER- PARAISODR. JOSÉ TAVARES
'

'GIA-DERMATOLOGIA E CLI-MÉDICI) ,NICA GERAL MltDICOIRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS Operações - Doenças de Se-
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adultoll.

n., MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Intérnas CLINIéA Curso de Ellpecialização no,DR. NEY PERRONE Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS de Hospital dos Servidores do

EI_]
MUND ças MerJtais. .

- INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS NARIZ tado.
Formado pela Faculdade Naci',' Chefe do Ambulatório de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS E ' GARGANTA (Serviço do Prof. Mariano de '.
naol de Medicina Universidade ne Mentat' Consultório - Rua Tiradentes, DO ,Andrade') --..,...--__- -:-

,

do Brasil 'Ps'iquiatra do Hospital - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhA DO

RIO DE .JANEIRO Colônia Sant'An.a ,

HORÁRIO: Chefe do Serviço de

OTORI_,Ho.sPital
de Caridade"

.

Aperfeiçoamente na "Casa de Oonvuleoterapía pelo
. �letro- As 13 as 16 horas.. NO do l{ospital de Florianópolis A tarde das 1530 lis em dían-

Saude São Miguel" J c�oque e �ardlaz�l. In�uhn(te:.::a- Tel.: Cons .. -. 3.4�6 - Rei. - Possue a CLINICA QS APARE- te no consultôríe á Rua Nunea,Prof. Fernando Paulino pia. Malarioterapia, PSlcotera�la., 2.276 - F'lorlanôpolis,

JLHOS
MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esquina de Tira.

Interno por 3 anos do Serviço I CONSULT�S: Te�ças e Qum-I' TRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. Te1.2766
de Cirurgia tas da.:' 15 as 15 heras. Sabado DR. JÚLIO DOIN da ESPECiALIDADE Resideneia - rua Presidente

Prof. Pedro de .Moura (manha)
. .., VIEIRA Consultas _ pela manhã n,o Coutinho 44.

Estagio por 1 ano na "Mater- Rua Amta qllnbaldl, esquIna. MÉDICO HOSPITAL. ---__,__�-------

\ nidade - Escola" de Gene,ral Blttencourt.
.• ESPECIALISTA EM OLHOS ' Ã TARDE - das 2 aa li -

I DR. VIDAL
Prof. Otávio Rodrigues Lima 13:�Il���lCIA; Rua Bocaluva,

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA' no CONSULTORIO I CLíNICA
-

DE CRIANÇASInterno por 2 "no do Pronto e .

TRATAMENTO E OPERAÇOES CONSULTORIO - Rua 'dOI Consultório: -'- Felipe Schmidt,
Socorro

DR ARMAND'b VALÊ- ,Infra-Vermelho - Nebullzação - ILH;EOS nO 2 38.
- x -

•

RiO -DE ASSIS (Tratame��ltrd;s:�USlte sem mi����D��9i�. 2365 Felipe Seh- ho��s�SULTAS -Dal "ai 6

CLINIgÁE��Ç2��LTrs Dos' Serviços de Clinica Infantil operação)
DR. A'NTONIa MONIZ

Residência: Tenen�e ' Silveira,
DliENÇAS �E SENHORAS ,da Assistê�cla Municipal e HOII- Anglo-retino8copia - Receita de v 130 FONE - 3.166.
CONSULTAS: No Hospital de pitál de Caridade Oculos - Moderno equipamento DE ARAGAO

Caridade, diariamente dal!l 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- 'de Oto·Rinolarin,ologia (único
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

10. ' ÇAS E ADULTOS ,no Estado)
h Ortopedia,

No ,ft".onRultórl·o·, à . Rua João - Alergia - ,Horário das 9 às 12 oral e
p' t 111�

, '

M d à 18 h Consultório: João ln o, .'
Pintá ,nr. 16 (1- andar) .

Consultório: Rua Nunes a- as 16 s oras.

V II i Das 16 às 17 diàriamente.
Diariam,ente das 10 às 12 e das chado, 7 '- Consultas das 16 à. Consultório: - Rua itor e -

S b d
14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Foae �676. Menos aos á a os

RESIDENCIA: - Rua,' Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui-
F Res'2421 Rua Sao Jorie 20 ����: Boea��;:4.l8V.Shutel, 129 - Florian6polis. , lherme, 6 - F.ne: 3783 one.

LOJAS
Elelro-Técnica

(A, ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casal a maravilhosa
E�GIN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL) .

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

ElGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE

7

ELETRO-TÉCNICA INDOSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Iel,
ElETROTÉCNICA

Caixa Postall93 - Telefone 3.793
Florianópolis -- Santa Catarina

AGORa NOVOS UOftlRIOS
D a

- MÉDICOS'
CIRURGIA-CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENH�
RAS, com modernos métodos de
iliagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPINGOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
.. Radioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Víoleta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano. n, 1,

10 andar - Edifício do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 heras -

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18 horas - Dra.

l\IUSSI
ResidêRcia: 'Avenida Trom

powsky, 84.

MINISTÉRIO D,\' AGRICULTUJU
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA I�LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE
SANTA CATARINA

AVISO
A Delegacia Florestal Regional,

_

no sentido de coibir, ao máximo pos-
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-

. pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código ' Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo 'o Estado.

QUEIMADAS E DERRU.QADAS DE MATO
Nenhum ,proprietário de terras óu lavrador poderã

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

REFLORESTAMENTO

o ESTADO
--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n.. 160 Tel. 3022
- Cx, Postar 139.
'Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F, Dli!

AQUINO
Representante. :

Representações A. S. L�ra.
Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22�5924 - Rio de 'Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 60

andar sala 612 - São Paulo.

AiSINATURAS
Na Capital

Ano $ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano ..•........•.•..• Cr$ 21)0,00
Semestre •...........• Cr$110,00
�núncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão dev�vidos.
.' direção não se reaponsabfliaa

pelos conceitos emitidos nos ar-

tigos assinados.

I'

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies florestaís e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 a:nos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
em Flori�nópolis. . JTelefone: 2.470-- Oaíxa Pp,tal, 395.

Endereço telegráfico: Agrisilva A- Florianópolis, S.

INFORMAÇ0ES
UTEIS

Viagem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO»

2.814
2.036
8.881
3.167'

Florianópolis - ItaJaf -.Jainville - Curitiba
.� -_.:t:r" dD il_ ',"': f'A".

Age'"ncía e
R.ua Deodoro esquina:da

.

• Rua Tenente ;Silveira

2.021

2.27613.-147
3.321
8.449
2.694
8.371
'8.659

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

I CLINICA ESPECIALIZADA DE

'l
CRIANÇAS'

Consultas das 9 ás 1l hora8.
Res. e Cons. Padre Mi,uelinho.

·12. '

Lavando:com Baba0

"ir ESJ;leciali�ade
da as ,Z

'

- Iii, • o
.

·r8 .).-"........r,"""'_"""'"
�, I�· ecoDQmizo-seltempo e dinbeiro

" '�:"""""_-'���-:--i..:.... '�'�'�", ...o'� \, ,;' d,\<;.i�'-". _, --------,---.--,..,_---�'�'I:' - �._-----�-----

", '
.,' '",. <:1'/ �ªy � (";,,:S��ct\\': {,),�,�j�1i"{i;ij;�;s���I�;)r\iál��J�{�if.'1;��,:�:2ic;,,li;"

f

,,;-

,�:>},h;:'>�i�"i

Navio-Mllor «Carl Hoepcken
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO.
Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlu..
mos I apenas para movimento de passage4'os.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, aUbatub4 nlIo
prejudi�rão o horário de chegada no RIO (lda)_�

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

Fpolis Italaí Rio Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Itajai
30/1
11/2
23/2

�lorianópolis
28/1
9/2
21/2

Rio

4/2
16/2
28/2

Santos
5/2
17(2

Raios ·X
aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogrartaa e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figa�o (colecJstografJa).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingo_grafia com Insufla,

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidlls exatas dos díametros' da bacia para orienta-

'

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

,

ADVOGADOS'
'�"J

DR. CLARNO G.
GALLETTl

-'- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468 '

- Florianópolil -

DR. JOSÉ MEDEIROS
,

VIEIRA
- ADVOGADO

Caixa
,
Postal 160 - Itajal

Santa. Catarina.

Rua Frei Caneca 12:1

DR.,ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA ->,

,

-----------------�....�

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 3346.

FARMACIA DE PLANTA0
Mll:S DE FEVEREIRO

, '5 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra-
jano.

6 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajàno.
12 - Sábado (tarde) FarmáCia Noturna Rua Trajano:I

13 - Domlngo Farmácia Noturna Rua Trajano.
'

"

19 - Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse�
lheiro Mafra

20 - Domingo Farmácia E�perança Rua Conselheiro
Mafra.

'. . .

Rua Felipe Schmidt
Moderna Rua Jóão

22 � Carnaval Farmácia Nelson
26 - Sábado (tarde) Farmácia

Pinto
'

,

27 - Domingo Farmá,cia Moderna Rua João Pinto.

, I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Aqui um parentêsis: FA
I BULOSO êste planeta ...

Há um ditado popular I
'

Repórter :_ Acredita que

que diz: "santo de casa não "Carnaval em Marte" fará
faz milagres". <Ora, que- o mesmo sucesso de "O Pe- Iremos aplicar o adágio à tróleo é nosso"?
carreira astística do Pítu- Pituca - Acredito, por- IIca (cujo r.ome de batismo é que é dir-igido pelo mesmo

Mozart Régis) na Capital diretor, Watson Macedo. O
da República, com um êxí- filme é muito engraçado'.1to que vai a jato. Mas, tam- com situações cômicas ines-
bém o Pituca fazia "mila- peradas para o público. IIgres" aquí uma terra em Enfim, uma "bomba de
que nem sempre as iniciati- gargalhadas". Ivas de cunho astístico con- Repórter - E a exibição
tarn com o devido apoio. em Florianópolis?' �

Pítuca organizava em Pituca - Dar-se-á prO-l-Florianópolis a "festa dos vávelmente a 27 de Feve-

•
coelhos" no domingo de, reiro, em todos os cinemas,
Páscoa. Pituca foi um lu- simultâneamente.
tador, porque veio de baí- Repórter - E, sôbre o I
xo, à custa de sua perseve- Carnaval de Florianópolis? I
rança. Pituca - Pelo que pre-IIHoje, é um nome do tea- senciei domingo à noite,
tro e cinema nacionais. O teremos aqui um 'dos maio
seu mais recente sucesso é res carnavais destes últí-
no filme, "Carnaval em mos anos. Os preparativos IMarte". O produtor inspí- começaram com bastante,
rou-se certamente, nos fa- antecedência, bem mais ce-

,-' bulosos "discos-voadores" do que em 1.954. •

(que segundo.c-um cidadão Repórter - Tem algo a

que escreveu para a Gua- dizer aos desportistas?
rujá, já fizeram escala em Pituca - Fiquei muito

Florianópolis); e na mira- satisfeito com a vitória do
boIante invasão da Terra Figueirense (meu quadro)
pelo planeta Marte, tão a no campeonato da cidade.
gôsto dos apreciadores das A vitória dos remadores
histórias de mademoiselle catarinenses em São Paulo
carochinha. encheu-me de justo orgulho,
Na Rádio Guarujá, o re- Foi um exemplo digno de

pórter abordou Pituca sô- sua capacidade: Ibre "Carna�al em Marte" A entrevista estava en-
'

e outros assuntos. cerrada, quando alguém
Repórter - É verdade maliciosa, indiscreta 'e mis-

••••••••••)••••'.......................................••••••••••�••

que no filme você viaja de teriosamente sussurrou o

disco-voador? "noivado" do Pituca. Uma
Pituca - Viajo. . . "bomba" para as fans do

Aqui, fez uma pausa e cômico nacional. Pituca
não quiz adiantar mais. É riu e explicou: "Calma. Tu-'
que, a sua viagem no "dis- do não passou de uma sim- gredo, a fim de não "estragar

co-voaflor" contém uma ples brincadeira. Estou li- a festa". Dando um tom ele

passagem curiosíssima e, vre e desembaraçado". Aí, mistério à sua chegada, ele

Pituca confessou não que- fica pois o aviso do Pituca
rer desde já torná-la pú- de que se acha em disponi
blíca, "Não desejo perder bilidade. Pituca demorar-se
uma gargalhada", explí- á até Março. Estamos an- par'ic::ipa�Ão l çào desenvolveu-se a "soí-

cou. I
siosos pelo "Carnaval em

y... rée" no Clube Doze de Agõs-
R

.

t M " D· ,
LUIZ VIEIRA to, com a presença elo reí

epor er - O que encon- arte. esejamos ver o' ,

rrou de interessantJ no pla- Pituca às voltas com um IVETE CAM�OS VIEIRA
Momo,

neta Marte? "disco-voador" no planeta Quando fi reportagem a-

Participam aos seus pa- d t t·Pituca. - ]j; um planeta (que segun éo 61� diz com .en TOU o recinto, ja os fQ-
rentes e' pessoas de suas 1-'habitado únicamente por satisfação incontida, "só ioes trepidavam de entusías-
relações, o nascimento de 1 d f dmulheres. possúe muI-heres".) ,. ,1110, pu an o e azen o cor-

DE LIMA0' LI- sua prtmogen ita ELIANE, dões, inspirados certamente

GEIRO
ocorrido no dia 30 de Ja- na presença do ilustre vísí
aeiro na Maternidade Dr. tante.
Carlos' Correa.

"O ESTADO"
NO LAR E NA SOCIED�OE

Ultima Moda

Para o seu chá com as

amigas, em qualquer con-.

:fe1taria elegante, êste ca

saco é. o indicado. Da mes-

ma fazenda do vestido, com
mangas quase compridas e

grandes punhos, não tem go-
la nem é abotoado. Tem
uma, lapela que faz uma

pequena elevação no pesco

ço.:Çrande çhaJléu� de .abas, "J.,
lar:giis 'e luva'!'! mãi-s c1)mprÍ'-;..; ,

das do qlle o normal.
.

,

--o--

ANIVERSÁRIOS

I
CREME

FAZEM ANOS '''HOJE:

I Verdadeiramente, é uma.

- jovem Dagoberto Wal- táboa de salvação, para
da Raijche, funcionário da quando aparecerem visitas,
gerenciá de O ESTADO e a despensa está Ilespreve-
- menino Izis Pacheco nida; experimen.te esta re-

- sr, José Cândido da ceita e veja!
Silva, Fiscal do Imposto
de Consumo, no Rio' de Ja- INGREDIENTES:
neíro

sr, Aloíso Almeida

Gonçalves, comerciario.

- sr. Ciro da Costa �i-
beiro \

- João D. Bernardi, do
alto comércio local
- sr. Carlos Moritz

sr. Euclides de Almei-

1 xícara de chá, bem
cheia, de açucar ;

2 e 1/2 colheres de sopa
de maizena;
I ovo;
,Raspas e suco de 1 e 1/2

limão.

da

MANEIRA DE fAZER:
1 - Bate-se o ovo com o

açucar e junta-se, de vagar
a maizena, as raspas do li:
mão e, por último, o caldo.

2 - Leva-se ao fogo
brando, em banho-marta,
mexendo-se constantemente,
até que ,comece a ferver e

enrrossar.
3, - Deve ser sérvido ire

ladQ; de,preferência com

úma bola de sorvete, uns

bisc,?itinhos, ou algum quei
jo não muito ácido. (APLA)

Ten. Edison Batista
Galvão, residente no Rio
- sr. Lucio Corriero
- sr. Hildebrando Nunes,

funcionário federal
sr. Joaquim Blumerm-

berg
sra. Bercides Tolenti

no de Souza, esposa do sr.

Ernani Tolentino ,de Sou
za

...............� .

PARTICIP'ACAO
> '

Dalmlil Bastos Silva e Modesta Savas de Bastos Silva,
'participam aos parentes e pessoas amigas o nascimento

de seu filho_J.DSÉ CARLOS, Q�orrido dia. 24 de Janeiro na

Maternidade Dr. Carlos Corrêá.. \

Florianópolis, 24-1-955.

CURSO SAO VICENTE DE PAULA'

AVISO
A diretora do Curso Pa.rtic�lljl;r S,; Vi.cente de Paula

avisa aos srs. Pais e interessados que o referido curso

não funcionará no corrente ano.

�
,

., ,-'
,. ..

Restauranle· Hapoli
RUA Marechal Deodoro fiO.

Em Lages, no sul do Braall, o melporl
Desconto especia1 para os senhores viaJantes.

�•••8...................................................••••••••e4M'UMA ENTREVISSTA COM PITUCA
Por Jorge Cberem

AO PUBLICO
,

Dentro em breve, já para as vendas de inverno, e com

um sortimento verdadeiramente maravilhoso, serão inau

guradas as novas e modernas instalações da A MODELAR,
no prédio n. 7, da rua Trajano, radicalmente transformado
e adatado ao fim para qual se destina.

.

A despeito das instalações luxuosas continuará o esta
belecimento a fazer jús ao seu velho slogan de "Casa Me

lhor Sortida e Casa Mais Barateira do Estado".

Dispondo de espaço amplo serão anexadas ao comér
cio atual mais algumas secções de novidades. O sistema

erediárío, - a despeito das atuais e difíceis conjunturas
econômicas e altas, quasí diárias, de preços, será mantido.

Contudo, ,só poderão ser atendidos, pelo crediário, os, f·re

gueses que estiverem com os seus débitos rigorosamente
em dia.

xxx

Quanto às liquidações, utilizadas, ultimamente, com re

lativa frequência, em razão da mudança e de uma locali

zação um tanto fora da zona de mais intensa movimenta

ção, serão feitas, rigorosamente, em 2 épocas certas: fins
de inverno e tins de verão, para a radical venda dos arti-

gos de estação.
'

I
I

xxx

AGORA, ENCERRANDO
O ciclo dessas liquidações e no objetívo de uma com

pleta, renovação do estoque e facilidades de mudança, lan
çará A MODELAR - a

1° de Fevereiro próximo
a sua definitiva,

LIQUIDAÇAO DAS LIQUIDAÇÕES
OS prêços serão algo de espantoso, de tão baixos. Para

evitar com que determinadas pessôas façam compras de
vulto com a finalidade de revender as mercadorias, preju
dicando, assim, ínterêsses da numerosissima freguesia da
casa e do público em geral, ficará limitada a venda a de
terminadas quantidades, por pessêa,

Coluna Carnavalesca
vando-a ao mundo da ranta
sía, quizemos aguçar a curto
sidade pública em tôrno ,d'J
acontecimento.

nado que parece efêmero,
mas é realmente eterno, co
mo eternas devem ser todas
as horas bôas da nossa vida!

reinado nesta terra, eu, rei
Momo Primeiro e único, san
ciono a presente lei que deve

ser cumprida. rigorosamente
em tôdo êste maravilhoso

xxx Portanto, ao assumir ° meu
Debaixo ele intensa anima-

território:

Artigo 1° - Fica instituí
do Q. reino da folia nesta ilha

hoje, sob meu govêrno, consí -

derando-se folião ou tolíona,
todo aquele homem ou aque
la mulher ,habitante dêste
território!

Artigo 2° - Sendo o meu

reino o reino ela confusão e

do vale tudo, brancos e bran
cas, morenos e morenas, es,

curinhos e escurinhas, e rte
mesmo o Iegítíjno carvão nv

cional, ... tudo é de uma só
côr: A côr das minhas car-

VENDE-SE
xxx

A MENSAGEM DO REI
MOMO:

Foliões de Plortanópolís ,e

suas adjacências!
Que as loucas alegrias do

meu reinado estejam convos

co!

CASAUma casa de madeira, à rua do Sossego, com terreno
de 7x16 metros, no Estreito, no valor de Cr$ 15.000,00.
,A dinheiro.

Uma máquina SINGER por Cr$ 6.000,00 à presta-
ções. ,

Diversos 'lotes a rua Tupinamhâ, esquina com a Rua
Max Schramm, no Estreito, com água luz e ponto de ôni
bus em f'rente., Variando de quinze a vinte mil cru-

Vende-se uma de madeira,
pintada interna e externa
mente a.óleo, situada à rua

Dr. Carlos Corrêa, 13.
Tratar com o snr. Dante

Bonetti, no Depósito Rita
Maria.

Como acabais de vêr� rece

bo neste momento, das niveas
navalescas loucuras!

mãos do excelentissimo se- Parágrafo único - As cu

nhar Prefeito, as áureas cha- anças dêste meu reino tam-
bém serão consideradas ro

ves desta buliçosa cidade de
zeíros.

3 casas a rua Tereza Chriatina, com água
trinta mil cruzeiros a din eiro.

Tratar com Aristilia o de Abreu Neto
A Avenida Mauro Ramos, 4,- Sobrado.

e luz, a

Florianópolis, 29 de janeiro de 1955.

líõesínhos em evolução e,
sendo assim, serão todas aqui
,do papai, mesmo que não se

jam do peito.
Artigo 3° - Nêsse salve -se

quem puder, é bom que �e

respeite o material alhet.i,
para que os demais foliões
não avancem no nosso mate
rial!

Artigo 4° - Precísamos,
nestes dias de folias e lou

curas, não dar bóIa a qual
quer internado em manico
mios ou colonias de loucos,
pois êles como pessoas de

JUiZO não pódem nos senil'
como bôa companhia!
Artigo, 51? - O uso de más

caras será permitido, porém
o mais certo é usarmos mes

mo a nossa máscara que nao
só é muito mais barata, como
também muito mais filia do

A Loteria do Estado necessita nomear Agentes na! que essas de papelão que an

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E, OR- dam por aí!
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do Artigo (JO - Não sendo per
EstaJo, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380, Florianópolis mitido, durante o decurso de

S. C", dando referências e illforma.róes sobre os eleme?-, 'meu reinado o uso de bebi
tos de trabalho que dispôem. -.; das como café, mate, chá

e outras congêneres, fica ins

tituido, por êste real decre

to, o uso diário, constante e

permanente, da única bebi
da de todos os carnavais: A

Cerveja ANTARTICA, sabo

rosa, nutritiva e refrigerante,
que eu tomo, tu tomas, êl�

tOflla, e que todo o bom fo

lião de ,conjugar em todos !JS

tempos e modos! Nos dias de
dicados 'ao meu relnado não
se ,deve ·comer, deve-se so
mente beber, e beber a deli
'ciosa ANTARTICA!

j VIVA A FOLIA. VIVA O
*""'=_... MEU_ REINADO DE LOU

CURA!

Florianópolis, chaves que en

cerram os tesouros da ilha

Vende -se maravilhosa, cujos encantos,
cujas aleY'ias, agora me per

Um Bar bem afregueza-
I tencem, como senhor úníco e

do cito na Avenida Mauro absoluto dêste sólo que eu

Ramos N.o 4. prometo" incendiar com as

Ver e tratar no mesmo 10- loucuras � folias elo meu rei-

cal.
Escola Profissional Feminina

,

de Florianópolis
Grêmio "Cruzeiro do Sul»)
Recreatlvo-Voltural-Bsportllo
'Dia 5 - Sábado -'- SOIRÊE ANTÁRCTICA - Me-

MATR1CULA - 1955

,

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO

10 ano - dias: 8: 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, das 9

ás 1.2 horas J

2° àno - dias: 13, 14 e 15 de fevereiro,
12 horas.

Documentação para efeito de matrícula:
1. Certidão de idade (15 anos até 31 de julho de 1955)
2. Atestado de curso primário completo
3. Das candidatas casadas exige-se a eertidão de ,.a

sarnento. '

Dia 1°. de março apresentação das professoras
na Escola.

das 1) ás
sas - Cr$ 40,00 a serem reservadas com o sr. Lidio

Silva, com direito a Cerveja e Guaraná, oferecidos gen
tilmente pela Cervejaria Antárctica .

Cora Batalha da Silveira, Diretora

ZE-MUTRETA .I..It..
"

"AVENTURAS DO

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O Estado" Espo
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Narrarei, agora para ações Catarinenses
."

de Re

julgamento dos desportis- mo e de Futebol -ir iam se

tas sinceros e dignos ,de voltar contra uma corrente

Santa Catarina, como foi que queria dar ao seu re-.

que os presidentes da presentan.te uma posição de

F. A. S. C. e da F. 8. F. e o tanto relêvo e no desem
representante 'da F. C. T. penha de cujas funções tau

conseguiram essa c o u s a to poderia fazer 'por elas?

extraordinária de retira- Então teria eu de consultá
rem os desportos Catari-, las sôbre se deveria ou não

nenses da situação excep- receber a homenagem a

cional de lideres, ao lado honra que lhes eram ofere

dos grandes centros desper- cidas na pessôa de seu re

tivos do 'Brasil, corno Rio,' presentante ? Absurdo dos

São Paulo Rio Gt-a'l'lde,' absurdos! Devo esclarecer
Bahia, etc',' para transtor- ,que as, Federações Catarí
má-los em caudatârios das uenses de Atl.etismo e de

entidades 'do norte 'I'enís, pelos seus ilustres e

"d"o idígnos presidentes hipote-
Em virtude da perda caram o 'apôío desde logo a

Campeonato do Mundo )�- minha ação.
vantou-se grande' onãa con-

Conheçam e julguem os
tra a C. B, b. l<'oi desde lo� 'desportistas 'de Santa' Cata
go agitado o problema su- rina a ação dos presidentes
cessório, com o caráter não das Federações Aquática e

apenas de oposição mas, Futebol bem assim a do Sr.
até de hostilidade pessoal José Cândido da Silva, re
ao 'Dr. Rivadávia Correa presentante da Federação I
Meyer. Muitos candidatos dé- 'I'enis, .Depois do lança
foram lançados, firmando-se mento da candidatura ofi
a oposição, por fim no no- cial escreví aos presiden
me do Sr. Silvio' Pacheco. 'tes citados, descrevendo
Após regressar ao Rio o Dr. lhes o panorama' político-,
Rivadávia seus amigos ten- esportivo. Não responde
do à frente êsse vulto mag- ramo Por ,correspondência
nífico de desportista e de recebida de um amigo tive
cidadão, símbolo de lealda- confirmadas minhas sus
de e dignidade que é Silvio peitas de que' eles estavam
de Magalhães Padilha, reu- ',endo "trabalhados". Ven
n iram-se no escritório do do' fi, inutilidade das ten
Dr. Rivadávia com o fim de tativas por um pron�ciainsistir para 'que aceitasse menta através de corres
a indicação de seu nome à pendência, resolvi ir a Flo
reeleição. Convidado, estive rianópolis. Tudo me foi, di
presente. Nada consegui- ficultado como se eu f'ôsse

, mos. Razão de saúde impe- intruso no desporto de San
diram que fossemos atendi- ta Catarina. Não consegui
dos. Depois de várias con- avistar-me com o Presiden-
sultas à nomes ilustres do t

.
,.

d F A' e em eXerc.clO a . .

desporto nacional roi, ado- C., mas isso não me preo-
tada a' candidatura do tam-

cupou, visto que eu já tinha
bém ilustre General Edgar recebido a segurança do
Amaral, tendo-me como seu apôio dessa entidade dada
companhetro de chapa .e pelo digno e honrado des
essa chapa recebeu a ade- portista Osmar Cunha. O
são escrita de grande maio- ilustre presidente da, Fede
ria das entidades filiadas. ração 'de Tenis me assegu
Os fatos posteriores, que rou que iria dar instruções
resultaram na retirada des- ao Sr. José Cândido da Sil
sa chapa são do conheci- 'va para que votasse no Sr.
menta geral. Depois surgiu, Starling. O presidente da
lançada por Minas Gerais '

, F. C. F. Sr. Osn í Melo de-
e reunindo, sob a forma
.de compromisso escrito, ain
da grande maioria. Respon
derei, de público a uma

pergunta que, me fez Hei
tor Ferrari: 1.a Porque não
consultei as 'Federações an- votaria no Sr. Starling mas

tes de tomar posição? Con- que, não votaria no Sr. Ivan

':orme já demonstrei sem- ,FreitJas para a vice-presi
pre minha ação foi dirigidh dência. Quanto ao Sr. Hei

ao sentido da salvaguarda tor Ferrari, presidente da

,dos reais interêsses dos des- entildade que eu rep�'e
portos de minha terra, e te- sentava declaroq que não

nho a conciência serena de tomaria atitude em vidu

que jamais, em qualquer de da terminação do, seu

momento, deixei de ser ,díg- mandato antes das eleições
no de seu manEi,ato

.

e da da C. B. D. Não houve ar

confiança em 'mim depoisi-' gumentos, não houve apê
tada. E essa ,confiança me los qu� t1vessem fôrças pa

vem do fato de que minha ra demove-lo de, seus pro,:,

ação sempre teve aplauso pósitos, que se me apresen

das Federações; 2.a�Porque tavam evidentes" encober

não me incorporei ao gru- tos, apenas por aquela eva

po da oposição? .Exatamen- siva. O Sr.' Fer�'ari estava

te por )ser da oposição di- enfeitiçado pe'lós "grantdes
rigida cop.tra os homens amigos do desporto aquáti
que' eram amigos sinceros ço de Santa Catarina", em�

dos desportos de' ,Santa Ca- ,bora tenha sido esta a, úni

tãl'ina e cuja política sem- ca ocasião em que êsses

pre nos foi tão favorável. "amigos" se lembraram ,da

Além disso eu, por tanto existência da F. A. S. C. Os

indiretamente as Federa� homens que dirigem a C.

ções Catarinenses, também B. D. e o,representante da

era, alvejado pela oposição F. A. S. C., que sempre a

e pelos ataques feitos con� ampararam: ajudaram, ele

tra os homens que dirigiam varam a uma posição de re;:

esportiva e politicamente a lêvo no cenário nacional e

C. B. D.;· 3.a Porque me cô- no sul-americano êstes pas

loquei ao lado do situacio- saram a ser inimigos e fo

nismo?, ,Os' dois itens ante- ram abandonados., O grandli
riOl'es seriam suficientes benemérito dos desportos que não póderiamos contar 1'3, Dr. Starling a fazer ao

para justificar a minha po,- Catarinenses Dr. Aderbal com a "minha entidade". Sr. Governador 'lhe reafii'�

sição mas reforçarei o es- RaÍnos da Silva ao saber F. A. S. G. teve esta expres- mara o seu apôio. Depois do
clareêimento dizendo que da at�tude que estavá to- F. C. T�. dera instruções po- !.fmçRmento" da, ,can'ditlatura'

"

não poderia estar contra mando o presidente da, sitivas ao seu represéntan- do Dr:. 'Starling vpltei a. és-
"

uma corrente que' era�total, F.:�. ,�. C. teve esta �xllers-l �� e � F. C. F
..�e assegq-, c",reve.r, ao, p.residente da, F�

absoluta, intégra1mente fa- sao. A F. A. S. C. e a en- .1 ava ql�e votalla no Dr., ,L S. C. pe.dmdo-Ihe que le

vorável a Santa Catarin\)o tida,de que maiore8 benefí-! Starling. Essa foi exata- vasse, ao Conselho Supçrior'
tanto que havia lançado ctos tem recebido dos atuais mente n nEurtçi'íO que "o Dr. ,a a:-iêlQ que ,Jhe razIá :tIl;)
meu nome como candidato a qirigentes da C. B.D .. ". 'Starling encontl'ou qllal1,do I 'w1(ida de' ddr apôiÓ"'a,:' �i�
Miee-Presidente ,da C, B. B., ,Ao vegressar ao Rio fiz aí esteve. l'i[essa,

oportnnid�-I
nha açãQ.

f" ", '" "

";'�Ora pergunto: Po.deria eu, sent�r aos compan�1e�ros. de o Sr. Osn� ,Melo, ao re- (Conclui no pró:ximo nú·'

que as Fedúra- humilhado e despretIglado, gressar da VIsita que leva- mero)

CARTA ABERTA AOS ESPORTISTAS
CATARINENSES

pois de uma longa palestra,
.durante a qual percebí per
feitamente suas' inclinações
deu-me a palavra de soli-'
dariedade, declarando qu'e

:r' -I Nome por extenso?
, R - Alcides Silva.
P - Data do nascimento?
R - 14 de Novembro .de 1932.
P - Cidade onde nasceu?
R - Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Figueirense Futebol cl'ube.
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R '- Figueirense e Paula Ramos.
p' - .Títulos conquistados?

"

.

R - Duas vezes vice-campeão pelos dois clubes acima:
P -,- Maior momento de sua carreIra?

'

R .- Foi na peleja contra ó Olaria do Rio' quando es-
tive muito insplrado�,' .

"

P - Diversão predileta?'
R - Danca.
P - Pior -momento de sua carreira?
R _:_ Deu-se numa peleja frente ao, Avaí. Faltou-me

sorte.

,P - Seu maior desejo .no futebol? ,,,,,�,
. �{lli!��iiM�!i�-l ;

,R - Jogar sempre um. bom futeboL ',AVISO IMPORTANTE

p.- OUtros esportes que pratica além do futebol? ,Comunico, aos senhores associados proprietários e

R _ Atletismo.
' contribuintes, que, a partir do proximo dia 10 de feverei-

P _ Melhor jogador da Capital? 1'0, a entrada nas dependencias do próximo dia de Ieverei-
, R - Valéria, pívot paulaino. ror-a entrada nas dependencias do club fica condicionar,l,a A' 'rd

.

'd lnP - Melhor 'jogador dO; Estado? soda/dos quanto para.seus dependentes. )" ,I CO eoo e 10
R - 'I'eíxeirinha, atacante' 'do' Carlos Renaux. As carteiras serão encontradas no Salão Record, com, 'Vende-se com 80 baixos
P - Melhor jogador 'do país?

'

,

o Conselheiro clr� club, Sr. Osvaldo Goulart, o qual pres- sete' registros, sendo um
R - Zízmho, meia banguense, "

f tará maiores esclarecimentos aos senhores associados.' trin-ado. Cr$ 16.000.00
P, -:- Melhor jogador .catarínense do passado? Inicio da entrega: 'Dia 1 de fevereiro. . ',Informações nesta -Reda-
R_ - Loló, atualmente técnico do clube em que atuava, CID ROCHA AMARAL - Presidente ção.
,

o Avai. >,

P - Melhor técnico de 'todos os tempos no Estado'!
'

,

,R - Carlos de Campos Ramos o Leléco.
'"

p, :_ Dos atuais técnicos qual �. melnor? .

R - José Barão,
P - Arbitro mais completo da Capital?
·R - Oswaldo Meira e João Sebastião da Silva.
'p l- Dos clubes da Cabital por qual 'é' torcedor?
R - Paula Ramos Esporte Clube. '

P - E dos clubes do Rio?
R - Botafogo de Futebol e Regatas.
P - E .de São Paulo?

.

R - Santos Futebol. Clube.
P -;- Se, lhe fos,se dado formar o selecionado da Capital,

como o faria?
'

R - Ciro Soncini, Trilha e Waldir; Aníbal, Valéria e
'MATRIZ:' FLORIANÓPOLIS

Cidone; Wílson, Betinho, Danyr, Julinho e Jacó,
Escritório:

Rua Padre-Rorna.ôü - Térreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

,

COM A PALAVRA O CRACK
\.

ALCIDES - (26)

, ,

VENCEU O CAMPEÃO DA LIGA
SERRANA

Por 4 x,3 foi derrotado o Iruzeirn. de.
Joacaba

. ,.' ,

Terminou favorável ao Lages F. C., da Cidade do mes-

mo nome, o encontro do certame disputado domingo fren
te ao Cruzeiro, de Joaçaba', nos domínios do' Campeão 'da
Liga Esportiva Oeste Catarinense.
° Campeão da Liga Serrana de Desportos marcou qua

tro tentos contra tres dos cruzeiristas que nQ próximo do
mingo terão que jogar no reduto do adversãr.io.

WESTERN 4 X SÃO PEDRO 2
O' Westérn E ..C., constituido por funcionarias da "The

Western TtÜegraph' Co. Ltd.", continua em sua marcha vi

.toriosà, abatendo domingo à tarde o fprte 'esquadrão do
São Pedro F. C. da Costeira de Pirajubaé, em seus próprios
dómíníos, pelo significativo "score" de 4 x 2.

Os tentos foram consignados' por Bittencourt e Osni
send'o este o scorer da tarde consignando 3 belos tentos.

'

E' o São, Pedro F. C., dificil de ser soprepujado em seu

gramado, devido contar com o elemento torcida, que por
sinal é b,em ent?siasmada e dá grande ânimo à sua equipe.

Assimjmesmoos rapazes do Western E. C., com, um es

pírito de IU,ta leal e digno de louvores apresentando tam�
bem um melhor padrão de jogo, partiram para a vitória,
e a conseguiram com um expressivo placard de 4 x 2.
° Western E. C., formou com a seguinte constituição:

Nilson, Vivaldo e Lourival;' Ayres (Hamlltol1), LObo e Ati
lia; . Tibica, ,Osni,' Bittencourt, Vidomar e Len1r.

Na preliminar entre fts duas equipes houve empate de
dois tentos.

HOJE: BOTAF06Q X VASCO, NO
MARACANÃ

Em continua�ão ao Campeonato Carioca de ,Futebol,
turno decisivo, estão marcadas' para esta semana os se

guintes prélios:
Hoje: Vasco x Bótafogo, á noite.

.

Amanhã: América x Flamengo, á noite.
Sábado: BotaJogo x Bangú; ,á tarde.

Domingo: Vasco x Fluminense, á tarde.

,.•....•..•••.....

I
I

. O Centro' de Irradiação
Mental "Amor e- Luz" realiza

, sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras; às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar. -'f§1!'
r ENTRADA FRANCA :.�

Coqueiros Praia Clube I

Aluga-se quartos com ou

sem pensão.
,
Á Rua Gal.

�o '43.
Bíttencourt

Expresso Florianópolis,' LIda.
Transporíe de cargas'em geral eníre

•
•

' "t

FLOR'IANÓPOUS, CURITIBA E, SÃ'O' PAULO.
t �

• I

COM VI�GENS DIRÉTAS E PERMÂNENTES EM CARROS PRÓPRIOS
"

'

FILI�J-: 'SAO ip,ÁULOFILIAL: CURITIBA
, j

�
,

:v
' ,

Vi.s�o:i:i.d� '·�h',Rio 13rarlce '

(932/36)
Telefone: 37-30-91

'relefone 1230

Ender�ço T�legrã,pC:l
santídra e Transpo1i."l

-0- ,

Caixa Postal, 4;35
End. Telegráfico:

Sandrade ,e Transpolis
-0-

São Paulo -' Capital - S1:'.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-;--0-

(Agência no Rio de Jan'eil'o e e!i1 Belo Horizonte eom, tráfego mútuo até
, São Paulo com a Ernprêsa de'Transporte� Minas Gerais S/A.)

"

l. . I •

t'

\
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o ESTADO' ;Florianópolis, Quarta�feira, 2 d,e Fevereiro (le 1955 -j •
� �� � �.e'�

___

GRANDE DEMONSTRA· riocas, levou aos lares de
çÃO DE FÉ CRISTÃ todo o Brasil uma idéia da
O dia da fundação da me- solenidade religiosa do dia

trópóle carioca - 388 anos 20. As descrições, as' expli
e cada vez mais nova e cações litúrgicas,' e o acom

mais bela! - teve a abri- panhamento da procissao
Ihantar-lhe fato digno de marítima - trazendo Nossa
registro pela sua magnifi- Senhora de Fátima de Ni
ciência: - A missa na Pra- terói para o Rio - foram
ça do Congresso, "avant-: perfeitas. Nós ouvimos pare,
premíêre" do 'Congresso te da festa católica pelo
Eucarístico Internacional. rádio e completamos as im
que se realizará no Rio, em pressões depois, indo ao 10-
Julho do corrente ano. cal vendo e sentindo de per-
Aspecto feérico pela ilu- to o grande espetáculo .. díg

mínação abundante aspec- no de um grande povo ca
to de alto valor religioso tólico.
pela congregação de extra- Foi um belo ensaio para
ordinária massa popular o Congresso Eucarístico
que se comprimiu na praça Internacional. Formosa mos

nova -' aproveitando o a- tra de que será aquêle eon

têrro do mar com terras ti- clave que reunirá no Rio
radas do Morro de Santo delegações de todo o ter
Antonio - cujo desmonte i-ítôr!o nacional, e de todo'
caminha alviçareiramente. mundo. E a capital brasí-
A missa foi oficiada pelo leira teve a marcar-lhe a

Bispo do Rio de Janeiro data aníversária, festivida
Dom 'Jaime de Barros Câma- de que .ficará nos anais da

i:h��::��iE:;�:�!:��:� �;�t:�::�:';':��';"'d�ai:� iColeuio CoraÇãD deJesus "H
.

-

-
"

pr'
SANG.UENOL EXAM:�A���ID':��;�'!.����G�:����GlAIS ..

!1.��•.�.... I�la�Inscrição: dia 16 de fev. de 1955, das 9 às 12 horas.
Esquadrão dos Rurais Mon-

"

supervisionarao uma zona
Data dos exames: dias 17 e 18, às 8 horas.

tados Éles, os Rurais, viajando (uma norte e outra sul, re-
MATRÍCULA das alunas do Colégio com pagamento S. SURI sempre, percorrendo a sua partida de leste a oeste,

da Ia, prestação.
Nós somos dos que crêm, fronteira ou visitando 'to- inspecionarão, obrigatória-

Curso Primário: Dia 16-2-1955.
h dos os pousos da sua juris- mente, uma vez por trimes-Das 8 às 12 horas _ las. e 20s. anos. que um dia que pode ser 0-

d Ije, amanhã, ou mais além, dição. Os soldado, um em tre e condensan o os re a-
Das 15 às 16 horas - 3°s. e 4°s. anos h'poderá surgir um Secre- cada quarteirão, em contac- tórios diários, para o 18-

tário do 'Estado, na Fazen- to com os destacamentos tórico do quarteirão ; o pr i

da, na Agricultura ou nas policiais' e podendo requí- meiro tenente, será o ele

Obras Públicas, que, olhos sitar outro soldados comuns TIl1�nto de Hgação entre �
argutos, enxergue as van- em caso de necessidade; o Comando do esquadrão e as

tagens; espírito elevado,' cabo, em permanente, mó- Secretarias, instrutor per

perceba as melhorias, jni-!vel, e não' traçada, fiscaliza- mane�te, Comandante do

ciativas prontas, movimente ção sôbre um grupo .de Pelotao Esco_l� atual ��l�
a ideia; vontade firme, lea-I quarteirões. coletandq in- tão de C�val�r�a; o Capitão
lize a obra benemérita, útil1formações

idóneas, da atua- que, obrigatórtamente deve

para o povo e grandiosa P8,- ção e conduta dos respecti- ter exercido função -de :e
ra a, própria

o Polícia Mil i- vos Inspetores e encarrega- nente dentro do Esquadrão,
tar, que será a instituição, do vez ou out�·�, :de algum junto a� �ufções de Coman-

dentro da mesma, do ES- caso mais dIÍlCIl. O sar- do, sera mstrutor e o ele

QUADRÃO DE RURAIS gento, numa região, atra- mento de ligação com a

11,30 horas MONTADOS.
'

vés os cabos e por ação Chefia do E. M. da Polícia

17 horas Já possue, a Polícia Mi- própria, exercendo o con- Militar. O oficial da P. M.,
litar, um Pelotão de Cava- trôle e fazendo o registro para servir no Esquadrão de

.laría, que na Capital, pres- diário de todas as ativida- Rurais montados deverá fa

ta serviços na ronda notur- des dos Rurais. Os segun- zer um curso de três meses,

I na na função de Escolta dos tenentes, além de coope- dessa especialização e, pre-
Presidencial e como tropa rarern na instrução e pre- ferencialmente, os �ue pos

de choque em casos extre- paro, quando na séde, e re- suirem também o curso de

mos de tumultos populares. visão dos ensinamentos, equitação.
Indispensável, portanto, a .'Wh'!lf.�
continuidade dêsse Pelotão. --,-,.,.-----------
Acresce, porém, que insti- <II
tuido os

_ MON�ADOS, del� lServlçoo Pelotao existente fara ,

parte, acrescido ainda de '

mais serviços, que serão os

de ser transformado em

Curso Primário: dia 10 de março de 1955.
Curso Secundário: dia 7 de março de 1955.
Turnos da manhã, às 8 horas.
Turnos da tarde, às 10 horas.

r DURANTE �o�NO LETIVO
Expediepte da Diretoria e Secretaria: 10,30 às

15,30 às

I
Expediente das Professôras: 17 às 18 horas.

Ao estrear com o livro confissão, êsse abarcamen-
Chuva Sôbre a' tua Semen- to do mundo através da in- • 1 '"

te, Jorge Medauar trouxe pa- terpretação de paisagens
,o-----

..

----e'-�e�.. ,

"�.::'.":�� � ,

, ra a poesia brasileira e' em
I
bucólicas e de descobertas ,__ &II

particular para as caracte- da sensibilidade, tem como

rístícas de sua geração um
I elemento propulsor uma

sentido ode intiinismo onde a I grande fôrça lírica provin
forma, às vêzes oriental, já I da de fontes profundas. Os
revestia de preocupações de segredos dessa realização
linguagem e de, símbolos o! advém do trato' poético, es

conteúdo lírico. Com isso" I pecial e rico da linguagem.
foi taivez o primeiro poeta

I De fato, os Prelúdios e No-
a reagir contra a dissolução turnos, se pelos títulos su- t'� =��. ;��-ª- � I �::_- -���., _-....::- \ �� -.
léxica, provinda da .influên- gerem certa aura simbolís- �-

ii
-

......:::...-_�_. unidade base e servir de es- O Chefe do Serviço de ou não, públicos ou em so-

cia mal assimilada de Má- ta, em verdade reformam o cola de formação e centro Censura e Diversões Públi- ciedades, só poderão reali-
rio de Andrade e que pas- maneirrsmo dêsse preces- de revisão de toda a Unida- cas, 110 uso das suas atri- zar-se depois de pagos os

sara a prejudicar a' beleza so, numa atualização intei- de. buicões, torna público que: DIREITOS AUTORAIS e

da composição. Seu segundo rarnente nova. Quanto ao
;ii; _

Os RURAIS, segundo a 1Ó - tôda 'e qualquer aprovados os respectivos
livro :.:_, Morada de Paz - Tem,a de Amor, sua beleza \ -.'�_ nossa concepção, devem, apresentação de préstitoS,! programas por êste Servi-
apesar do último poema emana do aproveitamento i - -=-� ,; • I�- desde os soldados, possuí- grupos, cordões, ranchos e, co de Censura e Diversões
�'Autoboi�grafia", veio des� do 'sonêto liberto das sín- ".;:_ tCUI .... de� ,_,.�-;

_,;.
rem conhecimentos práti- estandartes carnavalescos, IPúblicas;pojado tanto de remíniscên- teses clássico-barrocas de �' p� do bJ\dO� �6 COI",:� .. . .:;.;,::,!'1� cos de enfermagem e socor- propaganda e anúncios fei- 70 - no interior do Es-

cias do/Modernismo como de Petraca e Camões, alítera-
__

-» �, L--1� de
.� ..i"·')f ,f =;'l\'t"'''i,;,o;� ros de ur2"ência curso prá- tos em carros alegóricos,· tado, os Senhores Delegados

saudosismos clássicos. Nes- do numa espécie de Da Ca- ,�:_� ."..,,-..�
.-

;,.."..�.--�\ COI" Ú�:;�{��:� tico de capatazes rurais, etc., depende de censura I de Polícia darão cumpri-
sa equidistância, é, um H- po, que consegue na poesia :,�.t'· f\O'I�__h ser6 léCil C "ft\OlO'. l n�"'-... _ \?;,� curso ê�se orientado e di- prévia, que será requerida 'mento aos dispositivos des-
vro participante, atualís- o que na música exprime a �.,>

_

,/�,. �,. de, um pessantcNs'aM'
"� rigido pela Secretaria da com a antecedência minima ta Portaria;

simo, que reflete os males melodia infinita. _
.

_

_ owu- Agricultura e que será feio. de dois dias, acompanhando 80 -:- a inObservância das
do mundo orienta-se pela �

- �,.

DH
to simultaneamente com a os debuxos é figurinos res- determinações acima sujei-

solidariedâde e de- que o Prelúdios, Noturnos e
.' �.. J

'

� -; instrução militar que deve- pectivos; tarão os infratores às' pena-
excelente poema "O Guia" Tema de Amor, em fim, é

S r
� rá coroar todos êsses co- 20 - só será concedida lidades previstas no REGU-

é exemplo típico. Agora Jor- ao mesmo tempo um livro'
r A H OR" '.... o) nhecimentos. Formado, as- autorização aos blocos, cor- LAMENTO DO SERVIÇO

ge Medauar acerta de vez, de amor n!) seu verdadeiro S..·.'
22 H P. '; sumirá °a Inspetoria de dões, ranchos e outros agru- DE CENSURA E DIVER-

como já deixara entrever. sentido e 1,lma reação sig- r---� 1)_�_2.��_, ._,_.:._�J Quarteirões onde mais se pamentos carnavalescos, SõES, aprovado pelo De-
no poema "A poesia nas- nificativa contra certo her- '" . faça sentir a necessidade quando, .

por êles houver, creto nO. 16, de 2 de abril de
ce". Escolhe primeiro o 'ru- metismo por demais obscu- h Distribuidor de tais e1ementos. Desde o pelo menos, unia pessoa 1952.
mo introspectivo" mas não i'o, que impede a necessária � seu' ingressb no curso de" responsável de comprovada Maiores esclarecimentos
8� perde em 1abirintos de comunicação entre o leitor � C_' RAMOS S;A formação para Rural, deve- idoneidade moral; serão prestados aos inte-
angústia. Ao contrário: ex- e o poeta. t COlnerc�o - Transportes l"á êle saber, compreender e 30 - qlfando na rua, tô- ressados, no horário das 14
pande-se pela vastid'ão ,d�s, Uma edição da Livraria

"

I itua João Pinto, 9 Fpoli;. praticar o seguinte lema: da a pessoa ou grupo de pes- às 17 horas, diàriamente.
sentimentos, até encontrar a José Olympio Editôra Rua j "O RURAL, MONTADO, soas que pretender usar Cumpra-se e publique-se
sua plenitude. :S:sse desven- dos Gusmó.es; 104 -S.·., TEM QUE SER O ANJO meia máscara ou ,máscara no D.O. do Estado.
dalnento sem arroubos de Paulo. LIRA 'tEMIS CLUBE DA GUARDA DO SEU, inteira, deverá indentifi- iFlorian6polis, 26 de ja-

QUARTEIRÃO". Anjo da. car-se, antecipadamente, no neiro de 1955
o

guarda:, sim! Anjo da Guar- Serviço de Censura ou ria �nio CaBado Flôres
da porque protetor uos ho- Delegacia Regional de Poli- Chefe do S.C.D.P.
nestos e laboriosos agricul- cia, e à Diretoria do Clu-
tores e lavnadores <i'ue pro- be, quando dentro do Clu-

I movem a riqueza da Nação, be; Vende 5.defende-los-á contra todos. 40 - é proibido o uso çle'
-

os males, tai� sejam os la- máscara inteira ou meia Vende-se um amplifica
drões de pistolas a cinta ou. máscara em "cabarets", dor de Som com Microfone,
de colarint.o, os salteadores' "dancings" buates e salões Toca-disco e Alto-�te.
ou cha.nta.gistas disfarça- para bailes públicos;

.

ótima aparelhagem para
dos, as doenças ou os aci- 50 - bailes públicos só Barraquinhas, C o m 1. i o s,
dêntes, as pestes ou as pra-' poderão realizar-se depois I Bailes, etc.

ga�. qüe assolelll: a zona de devidamen.te licenciados, Informações à Rua 7 d""e"",,., ..,.,,",,��úlfando <l gad"O ou destru- por êste S�rvlço; ISete,mbro,21 com o Acy
mdo a lavY,lura. 60"- baIles carnavalescoS J. Sautos,'

. .

-.:,.' , �

I

�grad�cimento
.

Adélina Caldeira' Boecker, Alfredo Boecker, Sylvió
Boecker, Celio Boecker e Maria B. Amorim, cunhada e

de sobrinhos de OLGA' EBEL, vêm por este meio,' expressar
\ seu sincero agradecimento pelas manifestações de pe
zar, recebidas pór ucasião de seu falecimento.

TONICO DOS CONVALESCENTES
TO�ICO DOS pESNUTRIDOS

tônicos: Fósforos, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDOS DEPAUPE
RA DOS, ESGOTADOS,
MÃES QUE CRÍAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organismo, com o

PRElUDIOS NOTURNOS E TEMA'
DE AMOR

AulolDóveis
Aceito encomenda de qualquer tipo de carro, mar<;1l1

aDO etc.
,

Informações R,mi Rui Ba'rbosa 124.

\t
------------------�----------------------

Peças de Auiomoveis
Aceito, encomenda, enviando diretamente dQ Rio

Janeiro. Quall'luer tipo de carro.

Informações Rua Rui Barbosa 124.

E"Xperiência que explica I

a

Este homem ,el1àma-se Alphonso Steinhoff. Há 20
anos êle faz a classificação de fumos, escolhendo entre
os de melhor qualidade o tipo selecionado para
os cigarros ,CONTINENTAL.
Esta longa experiência constitui-mais um motivo,
,entre tantos outros que levam

I ell cada & fumantes a preferir

IUDI

e Pré-ginasial.
Jardim ele Infância: 28-2 e 1-�.

e

de Censura
Diversõe-s Publicas

Curso Ginasial:
Dia 23 - las. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 24 - 2as. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 25 - 3as. e 40.s. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 26 -, Cursos'Científico e Normal - das 8 às 12

"horas.
INíCIO DO ANO LETIVO

,

\

Dia 29 - sabado - Grandiosa Soirée Carnavalesca
promovida pela Rainh,a do Lira, senhorita Valeska Vie-
gas.

,

Reserva de mesa'na Joalheria Muller Cr$ 50,00

'I
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ex.ve•. ,a .1)a ·ACOS"O
'�:, .

L_..�{_' ; � �_�

., ,,;., .. , .. ' ....

MESAS - Cr$ 40,00
COOPERE PARA A GRANDEZA DOS DESPORTOS DO

CONVITES - CrS/aO,oo,'

"
'

VETERANO
-

,

"

'

i, �'�'�"."o�";_,,�,.,,,�3!:.�(t·� (FUNDADO EM 12-8-1872)
'GRITO DE CARNAVAL

'

'DIA )'-' SABADO
EM BENEFI CIO DO DEPARTAMENTO DESPORTIVO

, '-

.......•.•.......•...•••••......•...•..� ..

Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

Inscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.

Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro.
Exames do Artigo 91

Inscrição: de 1° a 9 de fevereiro.
o

Realização: de 15 a 27 de fevereiro.
Exames de 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal Desastre na Central do

Inscrição: Dias 1° a 4 de fevereiro. Brasil em que um maqui-
o

Rea1ização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, '4 e 5 nista bebado, atirou tôda a

de fevereiro. composição fora dos trí-

Realização dos exames de 23.. época: Dias 7, 8 e 9 de lhos, acabou com a vida de
fevereiro.

'-

dezenas de pessoas, Inutili-
,

Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a 'zou outras tantas e feriu Um piano marca "Bentley" _

28 de fevereiro. dezenas de outras. Desastre -- (Inglês) novo.'
É Obrigatória a apresentação da caderneta. ferroviário no nordeste, Uma mobília de copa: (me-

próximo à cidade de São
T sa elástica, guarda-comída e

Cristovão, antiga capital e:� seis cadeiras)
s,ergipana. Não foi bebeira ..... .."

••
1

Rua: São Jorge 23. Por motivos superiores a
ira maquinista, foi excesso

•
,," dia da maquina fotográfica

de velocidade; o homem Com,ês�e va.lol" VoS. VENDE SE '-ANSCO" que i'a correr dia
pensando na rapidez do ",brirÃ uma. conta. que '.

-

26/1/55 foi' adiada para o
avião à jacto e nos discos Ihe ..ender6jurocom, Por motivo de víagem um dia 9/2/55

.

voadores. ,E a sidra da pens�oll' e fogão "BERTA" n� 2, á le- Agradeço antecípadãmen-
morte foi m�ior ainda, .meía d 1 lt d br

INSTITUTO DÊ ,APÓSENT�ti'ORIA E PENSOES
Il!vór';' p6r6 SU6 resi in- n la, esma a 0- altCo. te. -

centena de mortos, centenas
,

,

eie um lindo e útil prese"te: Tratar á rua Este1'es Jú-
DOS EMPREGADOS' EM TRAN PORTES E GARGAS de feridos.' umBEL1�$IMO eOFREdeJ4ÇO eROMADO. nior nO ,62. "',' ,Procura·.. se' quar-.
DELEGACIA REGlON�J. EM SANTA CATARINA o ,

./

1
.

R' I P T C 'do
NCO AGP"'�Rcul"ieCh,oJO'e°LNOVAO Vh I d IJ

1 � A De egacia egional do .A..E... , Em San- Isto,.. dentro Brasil. A .vro et 8' 010 to' com relei-"o-esta Catarina;' comunica aos sénhores empregadores e se- América começou com uma II �' ,
, ','J

gurados condutores de veículos em geral, que em face

I
guerra entre' países do cerr- 1Zua c7�, 16 POWER GLIDE

.

Rapai solteiro procura
,

I'
. ri FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA" .,D�

V de-se t d
.

' ,

t d f '1'dos novos níveia de, sa ario-milllmo, os atuais valores dos troo I.,merra, dizem os cos- en e-se, em es a o im- qual' o em casa, e,' ��lla
selos .de Seguro Social; em uso neste Estado,

Sã,O
os

se-1tarriquenses
do govêrno pecável, cor preta, quatro de tratamento" com reiei-

guintes:" . atual. Revolução" disputa "

portas. Preço Cr$ 240.000,00 ções, dando referências.
,

. ',', 'intestina, afiançam os vizi- ,Informações nesta Reda- Resposta para Caixa Postal
3f)·Municípios .de : Plortanôpolíà, Blumenau, Brus- nhos .que juram não terem L," ,'I-'V' r'o de Ensalos ção,

','
474.',

J

que, Criciuma, Gaspar, Itajaí Joinville Orleães, nada com isto.' Morte dó
Tubarão e Urusanga - sêlo de Cr$ 165;00 Presidente do Panamá, frid- L t � V'

.
,

db) Municípios de: Caçador Canoínhas, Indaial, Joa- mente assassinado. Motivos', ' O es 'a ' ..eu' u
çaba, Laguna, Lajes, Mafra, Porto União, Rio do políticos? Ideologia?'Quem Acaba de ser editado mais um livro de ensaios e es- U
Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Tim- sabe?

'

.
-, tudos, -de autoria do escritor e professor João Alfredo)

bó e Videira - sêlo de Cr$ 150,00. Tndavia a impressão é de Medeiros Vieira. Trata-se do volume "Estudos Psicoló-

c) Demais Municipios _ selo de Cr$ 127,50 que tudo estava guardado, gicos", o terceiro já publicado pelo autor, que pertence
2 - As Contribuições excedentes, recolhidas por esperando o princípio do ao Instituto Brasileiro de Filosofia, secção catarinense

guia de recolhimento, serão colculadas, doravante, to-: nno, para o destino mover e a outras entidades culturais.

mando�se por base o novo valor do sêlo de seguro social. suas mãos negras e des-

Floria.nópolis, 3 de janeiro de 1.955 Itruidoras no cumprimento O livro de Medeiros Vieira traz uma apresentação
ADIL REBELO - ,Delegado Regional

I
da sua trágica missão. da acatado e ilustre prof. des.- Henrique da Silva Fontes,

,
O ano continuará 'assim o qual, na mesma, tecé considerações acêrca do autor,

VENDE SE tétrico· e convuls.o? Que. a- encomiando seus persistentes esforços e dedicação aos
-

guarda a humallldade, dIas estudos. Sem dúvida. tais pala;vras constituem atestado

',Vende-se terrenos situados á rua JOAQUI'M COSTA ,ailldá ma.is negros? ERta- do ápêgo daquele' fecundo e jovem filósofo às coisas Uma maquina de costura marca Kadilar,' em per�
(na Agronômica), pi'oximo a Zona residencial do 50 Di,,:

.

rão cel'tos 0ó1 profetas, .das: de espírito e da cultura.
'" .

", I feito estado tipo Singer.,
.

trito Naval. ,QQlas de cristal e entendi-I Ao ,registarmos o fato, agí:ade'cemos a oferta que I
,

Ver e tratar'('0ID Simeão Siqueira no fim da',Lintha,:,�
'fratar com o Sr. Abilio Costa, no Cartório do Crime! dos ;na interpretação dos n08 fez de um exemplar, com g'entil dedicatória, e for- Tl'inc\;ade, em frent.e antiga· fabrica de Seda da Peni·:;'i

ou á rua Uruguái, nO. 11. ' ('a,stros?j Imulamos \�tos de novos e contír�uos triunfos.

)
tenciária.

(óm a 'Biblía na Mão

QUARTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO
Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tê

das estas coisas vos serão acrescentadas. (Mat. 6:33).
Ler Mat. 6:25-34.

Tinha lido estas palavras muitas vêzes, mas foi só
durante o meu último ano -coleg ial que elas me impres
sionaram de maneira especial e não me saíram da mente.

Eu não estava obedecendo êste mandamento, ainda que
estivesse em preparo para ser jnissionárto. Estava mui
to ocupado procurando trabalhar para pagar meus es

tudos ,e estudar ao mesmo tempo, Pensava .em procurar

primeiro o reino de Deus,' após minha formatura.
Mas seriam os ensinos' de Jesus endereçados ape

nas a alguns grupos? Não se aplicavam êles 'a todos,
indistintamente? De repente, tornei a deliberação de su

pôr que, ou êles eram bons para todos ou não eram bons

para ninguém. Isto porém, implicava em que eu devia
obedecer-a esta regra agora mesmo e não. esperar para
o futuro. Significava ([tle os deveres e privilégios cris
tãos teriam o primeiro lugar, e depois ganhar dinheiro
e estuda]'.

'

Desde então, 'procurei, conscienciosamente, pôr em

primeiro lugar o reino de Deus. No fim do ano eu ha
via ganho mais dinheiro de que ara necessário para pa
gar meus estudos e minhas notas de aulas melhoraram
sensivelmente. As outras coisas tinham de fato, sido:
!acrescentadas. Tomei portanto a minha Bíblia e escrevi t
à margem daquele versículo: "Dá certo;".

ORAÇ�O
Ó Deus, ensina-nos a pôr em primeiro lugar o que

deve vir primeiro. Perdoa-nos o tempo em que o não fi
zemos. Mostra-nos tudo que diz respeito ao teu reino pa
ra que procuremos estas coisas, em primeiro lugar.yl/e
dimos-te em nome, de Jesus .. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
De'us' acrescenta as outras bênçães quando -colo-

camas o .reino em primeiro lugar. �CHARLES W. CLAY (Brasil)

.INSTITUTO DE EDUCACAO E COLEGIO
,

ESTADUAL DIAS VELHO
\

EDITOL
ANO LETIVO DE 1955

Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.
José Warken Filho - Diretor.

-
, .

, '

,

As 5 - 8 horas,
Augusto (O Garoto Re

velação)
'O' FILHO DE OUTRA

,

'MUJ,HER
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: -7,60 - 3,5'0.'

I
Censura Livre.

,,'
.

_

I�C! I i�a!]·
As 8 horas.
Anne Baxter - Richard

Conte em:
-/ .A GARDENIA AZUL

'No Programa:
Atual. Atlaritida ...Nac. 55

x 2.

Preços:,7,60 3,50.
Imp'' até 14 anos;

As 8 horas.
Amalia Aguiar Victor

Junco - Pedro Vargas em:

v, d'
.

AMOR PERDIDO

en e' 'se' No Programa:_' -

S
.. Noticias da Semana. 55 x

A . Vende-se á rua Altamíro 3 Nac.
• •

-Gufmarães, com beIlssíma, P 7 60 3 5'°reços : ,
,-

, .

vista para o 'mar, um terre- Imp. até 18 anos.
'

é/ 530 ms 2.
,T Tratar com· o sr. José

.Participamos à Classe Médica, aos nossos Clientes e, Mendes á Rua. Cons. Mafra
Amigos em geral que a Filial destes Laboratórios. em 99 � fone 3797.

'

CURITIBA, sita á rua Comendador Araujo, 117 (fundos)
e Escritório, nesta Cidade, sita á rua Jerônimo Coelho,
16, eat-irão fechados no período compreendido entre
12 de fevereiro e 12 de março, para concessão de férias
coletivas aos nossos Funcionários.

"

,
.

PRE�I��9:'MO��iTINQ, Laboratorio Silva
.

Todo início d; ""O, profe-' .

ArauJ' o "":Ruosseleras aparecem nos Jornais. '

Os profetas olham a sua

bola de cristal, perscrutam
o futuro através os astros,

, e Jazem os seus prognóst]
coso Os dêste ano são som

brios e já tiveram início os

tristes presságios ...

AVISO

... r .....m,',

fllU '[lUSlTIII
(11lYU••)

,

.,,�ND. TONfOO
Permanecerá entretanto, nos enderêços acima um

plantão para .atender aos pedidos de' amóstras dos S1's.
Médicos, atendendo-se também pelos telefones 21>89 em

Curitiba e 3752 em Florianópolis. Vende-se

CINE SAO· JOSr-
'As 3 - 8 horas.
Na Téla Panorâmica
Robert Stack - Coleen

''Gray e�:
ASAS DE FOGÇ)

, (T'echn icolor) ,

',No Programa:"
Noticiaria Guaiba. Nac.
Imp. atê 10 anos.

Preços: 10,00 - 5,00:

I2ITZ

As 8 horas.
Hugo' Del Carríll em:

O NEGRO DA ALMA
BRANCA'

No Programa:
Bandeirantes na Tela Nac.
Preçós : 6,20 - 3,50.
Imp., até 14 anos.

As 8 horas.'
David Niven Clinys

Johns em:

AÇÃO fU�MINANTE'
No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.

Preços: 6,20 - 3·,50 .....

Imp. até 14 anos.

AVISO'

Últimps lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
15 metros de frente, .area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

'

Informações no local com o snr. Gilberto Gheur.

Vende-se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

�lorianópolis, Quarta.-feira, 2 de Feve'reiro de 1955

,

-ElfEOICIQNARIO-
FUNDADO EM 16-9-54

,JOVEM CATARINENSt !

.. I.�

-

AGORA, QUE SURGIU A' TUA SOCIEOAO€\ TE"ÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

'TERRA bATA_RINENSE. NÃO PERCA TEMPO. EH

V{A- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E EHOERE

ÇO" A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLIS-S.C.
/

II: C ITA�,
)

• INSTITUTO DE APOSENTADORIA ,E PENSOES
DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E GARGAS
DELEGACIA REGIONAL EM 'SANTA CATARINA

1 - A Delegacia Regional do I.A.P.E.T.C., Em San
ta Catarina, comuníce aos senhores empregadores e se

gurados condutores de veículos em' geral, que em face
dos novos níveía' de salário-minimo, os atuais valores dos
selos de Seg�ro"Social', em uso neste Estado, são os se

guintes:

a) Municípios de': Florianópolis, Blumenau, Brus
que, Crícíuma, Gaspar, Itajat Join,viUe Orleães,

. Tubarão e Urusanga - sêlo de Cr$ 165:00
b) Municípios de ; Caçador Canoínhas, Indaíal, Joa

çaba, Laguna, Lajes,'Mafra, Porto União, Rio, do
Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Tim
bó e .Vídeira ,;_ sêlo de Cr$ 150,00.

'c) Demais Municípíos - selo .de Cr$ 1'27,50
2 -j As. Contribuições excedentes recolhidas por

" guia, de recolhímente.i serão colculadas, doravante, to
mando-se por base' o novo valor do sêlo de seguro scclal.

...

" -, .

,

��.':;""'�. - e"''';'- ... :r..:;: -"'1'_�"'\""

Florianópolis, 3 de janeiro de 1.955

AmL REBELO - Delegado Regional
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, I'
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EDITOL

ANO LETIVO DE 1955

Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

tnscncão: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.

Realização:. Dias 14 a 18 de fevereiro.'
Exames do Artigo 91

Inscrição: de io a '9 de fevereiro,
Realizacão: de '15_a 27 de fevereiro.

'

, IExames de 2a. época dOIi Cursos Ginasial, Colegial � Normal
mscncão; Dias 10 a 4 de fevereiro.
RealiZàção dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4, e 5

de fevereiro.
,

Realização dos exames de 2a. época: Dias 7,_ 8 e 9 de

'fevereiro.
'

Matrícula � Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a

2�1' de fevereiro.'
,

É obrigatória a apresentaçâo lia caderneta.

.. FlorianópoÍis, 25 de janeiro �e 1955.

José Warken Filho- - Diretor.

,_

18AnCOde C�f�ITO POPULAR

[I, ,AGRICOlA "I I
"'

Rv.ó. � 16''''tLa.lnM:.a ,
, '

II' • �-_-6=--_'-- I
.

"
F'LORIAN,OPOLIS - 5tcS..e�t6.rlnô.

Clqueirls Praia Clube
,

. """'"Z':ê' i
, .

AVISO IMPORTANTE
,,,.....' .

CID ROCHA AMARAL - Pl'e8id�nie

Capoeiras
Pelo presente, a Diretoria

do Clube Recreativo ,12 de

Setembro, torna público que,
até o dia 8 de fevereiro
vindouro, receberá propos
tas para arrendamento de
duas salas, destinadas a

escritório ou comércio, e de
um' salão para cinema .e

teatro, localizados no andar
térreo de aua séde social, em
Capoeiras.
Ai propostas deverão vir

acompanhadas das condi-

ções pretendidas pelo pro-.
ponente, devendo constar 'Curso Parrll·cul'arpl'azo, valor, etc., em envelo- '

"

'

pe fechado, sendo que o alu-

S
-

J'
, Uma-casa de madeira, à rua do Sossego, com terreno

guel minimo será fixado por ao ose de 7x16 metros, no Estreito, no valor de Cr$ 15.000,00 .:
esta Diretoria. A dinheiro.
No caso de empate na Diretora: - Professôra MARIA MADALENA DE Uma máquina SINGER por Cr$ 6.000,00 a presta-

apreciação entre duas pro- MOURA FERRO. ções.
postas vencerá aquela cu- Curso correspondente aos Grupos Escolares. Diversos lotes a rua Tupinambâ, esquina com a Rua
jo proponente seja assoeía- Prepara alunos para os exames de admissão aos Gi- Max Schramm, no Estreito, com água luz e ponto de êní-
do do Clube. O empate en- nâsios, Escola ;de Comércio, Escola Industrial e Escola, bus em frente,. Variando de quinze a vinte mil cru-,
tre dois sócios será decidi- Normal Regional. _ zeiros.
do a favor do maís antigo Professôra dos 1° e 20 'anos: - Sra. Alaide Sardá 3 casas a rua Tereza Chrístina, com água e luz, a
no quadro social. Amorim trinta mil cruzeiros a dinheiro.
A Diretoria se reserva o Professôra dos 3°, e 40 e Curso Médio: Sra. Olga Tratar com Aristiliano de Abreu Neto

direito de rejeitar. qualquer Brasil da Luz. A Avenida Mauro Ramos, 4 - Sobrado.
proposta que, a critério A matrícula acha-se aberta do dia 3 de fevereiro
seu, 'lhe pareça inconvenien-j em diante de 9, às 11,30, horas, à rua Saldanha Marinho,
te. 34, todos os dias úteis., -

, A abertura das propostas, Início das aulas: - Dia IOde marco. - Telefone
dar-se-á, n� presença dos 3737.

'. ,

interessados, 'em qia a ser '

fixado.

Livro de Ens'aiosE'OITAL"
CI..UBE RECREATIVO ,1�

DE SETEMBRO,
Acaba de ser editado mais um livro de ensaios e es

tudos, de autoria do escritor e professor João Alfredo
Medeiros Vieira. Trata-se do volume "Estudos Psicoló
gicos", o terceiro já publicado pelo autor, que pertence
ao lnstituto Brasileiro de Filosofia, secçãoicatartnense
e a outras entidades culturals.

"

O livro de Medeiros Vieira traz uma apresentação
do acatado e ilustre prof. des. Henrique da Silva Fontes,
o qual, na mesma, tece considerações acêrca do autor,
encomiando seus persistentes esforços e dedicação aos

estudos. Sem dúvida tais palavras constítuém atestado
do apêgo daquele fecundo e jovem filósofo às coisas
de espírito e da cultura.

Ao .ragistarmos o fato, agradecemos a oferta que
nos fez de um exemplar, com gentil dedicatória, e for·
mulamos votos de novos e contínuos triunfos.

i'

A DIRETORIA

SENAI
------------------------------------------------�----------

A C I T E
Agência

de,

Pu blicidade
� .........
1'IeIIaa""
..... QdutIa

COMUNICADO

O Departamento Regional do Serviço Nacional de A

prendizagem Industrial de Santa Catarina (SENA!) torna
público que 'ao Exame de Seleção à ESqOLA TÉCNICA DE
INDÚSTlUA QUfM�CA E, T1!!XTIL, a que se submeteram 22
candidatos, foram aprovados QS abaixo relacionados: João
Medeiros de Santiago, Wandir Meller, Roland Dohler, José
Lídio de Souza, Mário Cardoso da Siiva, Oscar Ricardo Gou
lart, Antônio Mendes Freitas e Walmy R. dos Santos.

Florianópolis, 24 de janeiro de 1954.

,,_V,en,de-se' "

.
.......

� -.... '1: T �

Vende-se um lote de ter-
reno na Vila Cel. Lopes
Vieira.
Tratar com o sr. Dante,

Bonettã no depósito da Rita
Maria da Navegação Hoep-

Um Bae- bem afreguesa
do cito na Avenida Mauro
Ramos N.o 4.
Ver e tratar no' mesmo lo

cal.

.' PREGUICl 'E· FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.lN�OA81

HOMENS SEM ENERGIA,
...Não é lua culpa� l�, a fraciu�za que o deixa cansado, �ltdo, ti '"

com moleza no corpo e olhos Iflm br.Ut,JJ
A fraqueza atrual a vid1l porque roü.1,

as ,fôr� para o trabalho,

I tANADIOL
aumenta 05 glóbulos sanguíneoe e VlTALIZ� o ..ngu. eu

fraquaClido. :& de ,osto dellclOlo e pode_ lUtado em toda!
•• 1dad..

Vencle-se

�; -.. ��tL�... .�

Fabricados "OS tipo., ; ..I}f:;;,....
,

1i;!hgriZQQtol C,,' nrtical. ': " "}:�����"""'. ,..

.__ ,
'_

""\ • Construção s6lida, sendo a caixa interna de COBRE ..

iI : revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro).

I'
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada. r",r '. Controle automitico de temperatura pot' U.RMOSTATO.

A
"

__ .' _J \.. � ql.le proggrçiona grande EC:ONOMJA. ::: '., ._'_ ..

rf?:·
.) \11)610 !��e O �U�"fABRlcAJr

f (' '- -
• 1117 i....:.>-·--·---�----··

\ "� ,

��: C. B4MOSIB.4. COmélCio 8 jgências
� :��:::�"C •• .-S.te.Catarina .,.,..

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

ECON0MIA absetuta ".
Grande "CONFORTO

'

..

Comunico aos senhores associados proprietários e

contribuintes, que, a partir do proximó dia l° de feverei
ró,; a entrada nas depen;dencias do proxitpo, dia,de feverei
ro, a �ntra.da nas dependtmcias do club ,fica con,diciona�a
socia.dos quanto para s'eus dependent�s.

'

_," ,,' ,�
As carteiras serão encontrad,l!-s Jl� S.alao �eco�d, �m

o :Conselheiro do club, Sr. Osvaldo Goula:rt, o quaL- plíéS- ,

: "
"

tará m.aiQCes esclarecime�tos' aos, f;jenhorea aS80ciarl.p.!J.
Inicio da entrega: 'Dia 1 de fevereiro. '<,�. .

�ç

I

l '

�-QUECEDOR

ELÉTRICO

.f--��
,IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

,. Construido inteira'!'ente de
cobre.

I,. AQu�ciLTlento ultra rápido.

.' Játo abundante nó! temp.e·
ratura de.,jadil.

o MISTURADOR OÁKO, de regu.
togem inslantaneo, permiti Q

maior Isca la d. IiIrad!.oa.•* "- !

TEMpERATURA. �"

-,'1'

� -----.

" 1 "_+a"" ._�

�r ,
-:

Vende-se
ótima residencía, completamente nóva, em São José,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçósa
sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambem para cópa,
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chácara com 27 metros de frente e 130 de
fundos até o mar.

Conrortavel casa para caseiro recen-construíde,
Chácara' toda plantada e cuidada. r

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

luz.
Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas nO 194,

parte da rua já calçada.
N. B. Facilita-se o pagamento.
Tratar á rua Martinho Callado n. 15 nesta Ca

pital.

VENDE-SE

Vende-se
./

Uma maquina de costura marca) Kadilar, em per-
feito estado tipo Singer.

Ver e tratar com Simeão Siqueira no fim da Linha
Trindade, em frente antiga" fabrica de Seda da Pení
tenciária.,

VENDE-SE
, Vende-se terrenos situados á rua JOAQUIM COSTA

(na Agronômica), próximo a Zona residencial do 5°, Dis·
trito Naval. '

,

'Tratar com o Sr. Abilio Costa" no Cartório do Crime
ou á rua Uruguâí, na. 11.

,I

-----'-,---------�-----

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

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

Ui metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encana-da e luz.

Informações no local com o snr. Gilberto Gheur. 'I
/

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO
A Loteria do Estado necessita nomear Agentes nas

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA É OR
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do
EstaJo, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380, Florianópolis
'S. C". dando referências e informações sobre os elemen
tos de trabalho que dispôem.

- '--- - _,�

I !
CONFORTO absolut0J

l Granae.ECONOMIAl
�'" II"'-"_-{'_

.- - ,-,-� .. ,,-j�.. ",
.:

�

,AQUECEDOR EUTRICO- CENTRAL'

if�·j�;;
. :��..

CapaCidáde:
100 a 1.000 litros,
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mesmos que lhe combatem as

atividades administrativas,
caluniando-o até, na sua vida

privada, para iludir o povo e

incompatibilizar o Prefeito

na opinião pública de }}'lorla

nópolís.
Por ora, limitemo-nos a ci

tar fatos; oportunamente Oi'

nomes dos responsáveis sedio
levados ao julgamento popu
lar. Partimos, entretanto, da

hipótese de que o sr, ocver

nadar do Estado ignore CC1:
tas particularidades que' 1I1e
comprometem os deveres pa
ra com a prosperidade da. ,;a

pital e o envolvem, indireta
mente, na intenção crimino

sa dos sabotadores. Cremos

que assim fazemos justiça .10

Chefe do Poder Executivo rio

águas; não o faz, com evi
dentes prejuizos para o an

damento dos serviços de cal-

çamento
blicas.

daquelas vias pú-

nossa terra merecem a re

pressão enérgica, que certa

mente partirá do sr. Gover

nador, para quem apelamos
nesta nqta.

JORN. PEDRO P.
MACHADO

Assim é que êsses àtos de panheiro, formulando os me

verdadeira sabotagem contra lhores votos ,de felicidades
os interêsses do povo e da junto aos da exma. família.

NOVOS EMBAIXA
DORES

RIO, 31 (V,. A.) \" O Sena

do aprovou, em sessão· ex

traordinária, os nomes � dos

srs. Berenguer Cesar, p!;ll'a
embaixador no Uruguai; A

franio de Mello Franco Fi-

'lho, para embaixador no Ca
-__..

nadá e Antonio Vilhena Fei'"

reira Braga para emb:üxa

dor no Chile.

PRESOS TRINTA
MEMBROS DA

OPOSIÇÃO NA
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 1 CU. P.)
- A Polícia anuneiou, que
tinha detido a 30 membros
do partido radical por usa

rem de linguagem ofensiva
contra os funcionários e1'o

governo. As prisões foram
efetuadas no povoado de VÚ-

'

la Maria, na provincia de
Córdoba durante uma reu

nião dos membros do, partí·
do radical na casa do' nota
ria público À.nge.los Ren,les.

.".>;..,

tralto\',em Sibemól, Saxofone BOGOTÁ, 1 (U. P,) - Uma cal' a economia colombiana.

Tenor;" Saxofone 30prano, estranha praga ameaça 03 A peste éonsiste nU111 sulco

Clarineta, Piston, Trombone cafezais do Departamento rie vermelho e branco que seca

e outros. Antioquia, uma dás princi- as arvores 'sem que os si�;te

_ Aproveitamos a f\portlll1i- pais zonas de cultivo do país. mas de fumigação !1c'onse
dade' para reiterar a' v. S. os Informações chegadas desse lhados pelos agronomo:; da

nossos protestos de estima c Departamento dão cont.a, Federa.cion Nacional de Care-

consideração. com efeito, do alarme exh-:- 'deras seja suficiente para

Evangelina Albinn tente entre os plantadore5 contra-atacar o mal.

Diretora ante a pre$ença de uma es-

Hercílio Cândido da Silva tranha praga que afeia GS

Professor 1 :;:,feeiros e \1meaça prE'JULli-

Os plantadores de Antio

quia dirigi:sam-se à Federa

ção Mundial de Cafeteros,
com sede nesta capital, dan
do-lhe conta do fato e soli

citando que -realize um es·

tudo cientifico e profundo dJ

problema e que re'comende

medidas .indispensáveis para

3o:Q
"

O'"OO OO I d�fen.d, e1' ,o� cafezais e a in-

,

'., , .', , " dustna baslCu.

PARTIDO SOCIAL
,

PROGRESISTA
Recebemos e agradecemos:
Florianópolis, 28 de Janei-

ro de 1955
Ilmo. Sr. Diretor

elo Jornal O ESTADO

Nesta
1 - Comunico a V. S. que

tendo o Sr. CeI. Pedro L01,)es

Aproveito a oportunidade
para apresentar a V. S. os

'meus protestos de alta esti
ma e distinta consíderacâo.

RIO, 1° (V. A.) POR UNANIMIDADE, FOI O SR. NERÊU RAMOS INDICADO Ci\NDIDATO DO P. S. D., AO CARGO DE VICE-PRESIDEN-
TE DO SENADO., NAO HAVENDO VICE�PRESIDENTE DA REPOBlICA, NO MOMENTO, O SR� NEREU RAMOS PRESIDIRA EFETIVAMENTE

A CÂMARA ALTA ATÉ FEVEREIRO DE 1956.
----------------------------------------------------------��--�.. �>,

,
-----------���------

IColuna Carnavalesca
Chegada}gloriosa de S. M.:Re!' Momo I· e Unico em

.

nossa capital. Integra da Mensagem Real
__

..
o rei Momo .em carne e tao decantado, personagem, O l:ei l�omo ac�nava de- particular é, o jovial Oci de rei Momo em Florianóp;'1-

osso é um sujeito simpático, ,procedente da "lendária A- mocráticamente aó' povo. Campos, irmão do ex-cantor liso Já sabíamos há
dono de uma barriga respeí- tlândida", segundo o Grêmio Uma comissão do Clube 15 da Rádio Guarujá Onor Cam- dias quem era o rei

tabilíssima e de um sorriso dos Comerciários. O trono es- de Novembro (ex-Democra- pos. Não é a primeira vez que Mas, preferimos guardar se-

alvar, talvez mesmo kolino- tava sôbre um jeep, o que nos ta) apresentou-se ao monar- Ocí desempenha as funcões (Continúa na 3a. pág.)
sista. Sua ,Majestade é desses levou a pensar que fOSSe o [ca, a fim de recepcíoná-lo. I

•

monarcas que se permitem mais original do mundo. Te- Sua Majestade recebeu, a PR'ECA'UÇ,O-ES' ESPECIAIS CER",CAM Aconversas íntimas e demo- nentes do Diabo e Oraríadeí- I chave simbólica da cidade,
cráticas com os-súditos. A ros da Ilha faziam as honras ofertada pelo Prefeito l'.1'uni VIAGEM A'E'R'EA DA PRINCESAreportagem observou isto, no de estilo ao cortejo. As esco- cipal. Isto quer dizer que tô-
"paço" do Clube Doze de A .. las de samba "Unidos de das as portas estão abertas MA'RG'ARETgôsto, quando o monarca re- FloÍ'jianópolis" e !'Copa ao seu volumoso corpo.
cebia com espírito esportivo Lord':, tremendamente ata- OUTRAS NOTAS

palmadinhàs amistosas em cadas dos "micróbios'! cama- .A primeira fantasia anota-

, suas largas costas, longe de valescos, pulavam e batuca- da pelo repórter, foí de, um
considerar tal intimidade cri- vam com animação digna do camarada vestido de caveíra,
me de lesa-magestade. acontecimento. "Avez-vous", Visto de ínopíno por uma

Cêrca das 20 horas o tra- comandante-em-chefe da moça causou susto, o 'que le-

piche Miramar ganhou novo "Copa Lord", comandava as vou outra a' comentar

colorido com fogos de arttrl- ações, justificando o seu car- "CRUZE, S, ASSUSTó".'
cio. Chegara o rei Momo, o taz.

DINAMISMO E HONESTIDADE, NA
'

ADMINI'STRACAO OSMAR CUNHA:
•

Em breve, denunciaremos
onde estão os verdadeiros

ínímígos do progresso de

nossa Capital. Os sabotado

res das obras que o honrado

Prefeito Osmar Cunha está
realizando na cidade são os

Estado, em cujo caráter n8.0

queremos ver as falhas do O nosso mui presado eon- Vieira, em sessão do Direto ..

despeito ou da subserviência \ terrâneo e distinto amigo
rio realizada em data de 2J

a mesquinhos interêsses da l.Torn. Peclt-o Paulo Machado,
do corrente, 'apresentado em.

póllticagem local... dínamíco Diretor de "O Es- caráter irrevogavel o seu pe-

São fatos: quando se iní- tado Esportivo", vê transces- dido de renúncia do cargo

ciou a administração atual rer, na data de hoje, o seu
de Presidente, assumi nesta

data a direção do Partido .so-da Prefeitura, o dr. Osmar, aníversárlo natalíeio. -

Cunha, para levar a efeito o Grata, pois, esta data, não
cial Progressista (Secç:lo de

1 d
.

t
- , Santa Catarína).

seu p ano e pavimen acao so para os que mourejam
da cidade, solicitou desde 10- ,neste matutino, que se hahí

go à
.

repartição estadual tuaram com a colaboração
competente a ligação elétríca prestimosa do notável crnnls
do britador, afim de possibi- .a esportivo, çomo para os

Iítar o funcionamento dessa .eus inumeros amigos e ad-
Dr. Erony Teixeira Pinto

máquina. Viu-se, de imediat niradores, integrantes e ali-
Presidente do D. R. do' P,3,P.

que aquela ligação, depen- .lonados dos esportes, como EXONERADO O EM
dente de um departamento Ia sobledade local, onde Pe-

estadual, estava sendo obie- Iro Paulo goza de merecido BAIXADOR DO BRA ..

to de propositad-a demora, �onceito_ 'SIL NO URUGUAI
com o fim de impedir o tra- Companheiro dos mais RIO 1 (V A) O
balho municipal. E até' hoje .eaís e capazes, vêm se des- dente' da R�p�blica a������
o britador não foi ligado pe- .acando como cronista que

.
". decreto, concedendo exone-

la Diretoria de Obras Públi- re credeneía a estima e ao -,

d baí d 1 B'
.

racao e em aixa ar c o ra-
cas do Estado, não 'obstante concerto dos desportistas ca- '1" U

,.

V' lt G
t· f·t h'·t

',. .
,SI no rugUaI, a a er ,a-

sa 1S e1 as a mm o as eXl- ;armenses, pOIS que se' colo- b'
gências de ordem regulamen- 1a, com dedicacãó, zêló' e es- _11n_. _

tal' e técnica que antes o im- IlÍrito de sacrÚício, à frente
pediam. Jos interêsses do esporte bar··

Por outro lado, o calçamen· '.·iga-verde, sempre com inde ..

to, a paralelepipedos, de vá- :>endênciá e isenção de âni
rias' ru'a surbanas, iniciado mos.

,

com vigor, também está a- Eis porque, na data de

meaçado de interrupção por- hoje, muitas serão as sigui
que a D�retoria de Obras Pú- iicativas homenagens que
blicas, solicitada insistente- !he tributarão os colegas,
mente a executar o rebaixa- ,imigos e admiradores.
menta ,dos 'canos da rede de Nós, os de ,"O ESTADO",

que o têmos semI?re ao nosso

lado, auxiliando-nos eficien
temente na feitura dêste
Jornal, abraçamos prazero
samente ao destacado com-

HONROSO AGRADECIMENTO
Do Gabinete da Presidêr:- pre emprestar la� Poder sob ,Professora Srta. Evangelin�,

cia da Assembléia Legislati- a minha modesta pre�idêí.1- Albino, diplomada pe].o ]ns

va recebemos o seguinte e cia. tituto Verdi ele Porto AJ'�g'1.e,

honroso ofício: Valho-me da oportunidade
Florianópolis, 31 de Janei- para apresentar-lhe 03 meus

1'0 de 1955. protestos, de elevada esi'.irll:t
Exmo. Sr. Diretor de O ES- e distinta consideração.

TADO Oswaldo Rodrigues Cabral

Ao terminar a 2a. Leglnle,- Presidente

tura e, portanto, áo deixar a
I

Presidência do Poder Legisla- --...:....--------

tivo, cumpre-me agradecer a

desinteressada cooperação
dêsse jornal com a minha

gestão, bem como o prestígio
que o mesmo procurou sem-

Músical "Verdi" tem o máxi
mo prazer em levar ao co-

nhecimento de V. S., a fun- ,

_

f
' LONDRES, 1 (U. P.) - O

daçao d� r� er�do Instituto
primeiro ministro, sir Wins-,

em Flonanopohs a 4 de �e- ton Churchill, advertiu hóje
zembro de 1954, com Sede i aos chefes dos governos" da

pr�vi.sóri;1 à rua D. Tere.za I Cornunidade Britânica que

C1?stma n. 22�, no Sl:b-D1S- i não devem se deixar arras
tnto de EstreIto; reglstrac10 tal' a uma política que cau
no Departamento de Educa- "desonra ou humilhacão
ção, com a finalidade de ��s Estados Unidos ou às Na-
'desenvolver a "Arte lvlusi-

'

ções Unidas".

INs'rITUTO MUSI·'
CAL ,VERDI

Recebemos e agradecemos:
lImo. Sr.
Diretor do Jornal "O Es-

tado"
Presado Sr.
A Diretoria do Insti.tuto

cal" nesta Capital.
Tendo como Diretora

tendo a seu encargo Cl ensi

.namento de Acordeon, 'I'eo

ria e Solfejo.
Está a cargo elo Profe,3sor

H:ercílio Cândido '_h Silva, �1

ensinamento dos seguintes
instrumentos: Saxofone Con-

CONli'LITOS EM
NÁPOLES

NAPOLES, 1 (U� P.) - Ir

rompêram
,

ontem .víolentos
conflitos, nesta cidade, entre
membros eíos dois partidos tes de partir o grande avião

monarquistas italianos. ilOú-, ",�tratocr�iserl' de constru- RIO, 1 (V. Aj _ Provoca

ve alguns, Ierídos 'levemente. çao americana, o "Canovus" ram grande sensação as nó
A policia foi 'obrtgado a in- ,anunciou-:se que a primeira tícias segundo as quais o

tervír para restabelecer a or- parada dá' viagem seria em super intedente Artur Reis

demo Ooose Bay, em Labrador e estaria disposto a propor a

lião em Gander, Terra Nova, cessação das atividades da
devido ao prognóstico de Valorização da Amazônia, em
uma nevada naquela região face da mesma ter sido atín

Diz-se que o tempo será es-: gida fortemente pelo regime
tavel no Atlantíco, Um porta- de' econômia do. Governo F�
voz da "BOAC" declarou., I deral. O Sr. Artut Reis é es

"Se predominarem os' ventos perado em Belém onde' deve-
'

favorav.,eis, o àvião poderá I'
rá esclarecer devidamente o

voar em qualquer parte e assunto. '

xxx
As 22 'horas o rei Momo :U

.rígtu-se ao Clube Doze de A-
gôsto .

Sua Majestade na .vída

O desfile subiu a praça X'J,
assistido por grande multi
dão.

N ó t u·1
"Dentro do meu govêrno não haverá lugar para o

racíosísmo nem para as vinditas" disse o dr.

Ilda Meneghetti, ao assumir, ante-ontem, -o govêr
no gaúcho, para o qual foi' eleito rium pleito vigo
roso ele combatividade.

Já', o sr. Irrneu Bornhausen proclamou, à entrada

do último ano de poder, que governaria "com a As

sembléia, sem a Assembléia ou apesar da Assem

bléia"! Edificante! O .maís semostradeíro dos leões

de-chácara seria menos valiente, se atentasse' para
a compostura devida ao cargo.
O sr. Governador vive, de 24 de agôsto para cá, a

jatar-se de ser um "discipulo do sr. Café Filho, na

política financeira. No seu discurso de ante"ontem ,:

repete isso, com. o acréscimo de haver' gove'rnado
apenas e tão só com os recursos ordinários do Es

tado, QU seja, sem um único centavo ele emprésti
mos. Aquela operação com a Sulacap, em 1951, e a

emissão de 25 milhões de bonus são. .. intrigas da

oposição!

"NEM DESONRA, ,NEM HUMllHACÃO
DOS ES'lAtOOS UNIDOS'�

,

reunião essa que devcrá du

rar uma semana.

O chefe do govêrno inglês
acentuou que se referia à po·
lítica com respeito à Formo

sa.

APOIO TOTAL
FRANCO

MA.DRrD,1 (U. P.) -- A Fa

lange foi convidada, por seu

ministro secretário, sr. Rai
mundo Fernandez Cuesta, a

dar ao general Franco seu a

poio total, "com firmeza, in
teligência e de maneira C011S-

a

PRAGA NOS CAfEZAIS DA COlOMBIA

Fontés bem informadas ele·'
clararam 'que sir Winston

Churchill deu esse c'Onselho.
na sessão inaugural, a por

tas fechadas, da Conferência

dos Primeiros Ministros dos

países do ImpériO Britâi:lico, trutiva".

AMANHÃ
'Loteria do Estado

C,RS

,

LONDRES, 1:(U. P.)'_ A

prinqesa Margaret partiu ho

je, via aérea, para uma via

gem 'de um mês pelas Indias

ocid�nt�is. S� os ventos fo

rem favoraveis, fará o per
curso 'via Montreal, no Cana

dá. Este é o primeiro vôo
transatlântico da 'princesa,
que tem 2� anos de idade e

é irmã da raíaha . Elizabeth
II. E' tambem a primeira v�z
que 'Viaja, sosínha jI?�lqs ter

ritórios, dai Comunidade brí
târiica. A rainha," o duque de

Edimburgo, a rainlia-illãe e,

varias centenas de pessoas se

achavam no aeroporto de
Londres. O 'dia era frio e ven
tava fortemente. Pouco an-

aterrar em Montreal". Acres
centou que a decísão de pa
rar em Montreal depende a

penas do tempo, mas que- de

qualquer forma não haverá
atraso na chegad� da prtnce
sa a Trinidad. A príncesa
Margaret abanou sorrídénte
da porta do avião, pouco
antes de ser cerrada, e de
pois; da janela «ío ap,á,í'élho.
A princesa Margaret usaV:\

.elegarite .casaco de velude
vermelho, debruado de peles,
ao partir para esta -víagem,
pela tarde.

V810rl.z80ão ' da
Amazo'nia

A

O discurso de S. Exa. esclareceu-me uma razão: o

porque do amor dos j.ornalistas do lado de lá pelas
pontes, pontículas, })ontonas e pontilhões.

E' que o fabl'iqueiro que' pontefica os discursos 'de
S. Exa,. pontelhan:.c1o dados, pontelhoso que é, desco
briu que S. Exa., em '4 anos de govêrno,' fez mais poin-
tes que seus antece.'isores, em 3 lustros. O score citâ'do
é de '50 e tantas contra 40 e poucas.

A alegação, caprichosamente enfeitada para efei-:;'
'

tos de simples demagog'ia, logrou palmas calorosas d,os
que estavam vendo e ouvindo a fala governamental. Os
que, no entanto, sabem da realidade, êsses, como' nós,'
acharam graça na vitória bornhauseana. O sr. Nerêu
Ramos, ningüem o ignora, ,foi' ó administrador que
mais estradas construiu em Santa Catarina. E as pon
tes construidas néssas e$tradas, :não figuram, por uríi
daqe, nos seus rela�óri,Os. O ponteficante a(Utor do dis
curso 'de 31, cOú1pa1:üu,' assim, as pontes do sr. Bor

nhausen, no seu total, com as pontes do sr. Nerêu Ra
mos, no seu sub-parcial. Do primeiro tomou todas _

com algumas ingressões 'no al-heio - e do segundo,
apenas aquelas qu�, por construidas isoladamente,
c,onstavam dos relatórios. Se percorrermos as estradas
cohstr).1idas pelo preclaro senador catarinÉmse e ano

tarmos ás pontes, a lavagem será completa. '"

O 'assunto mostra, para tristeza nossa, a superficiali
dade que marca 'o atual situacionismo. Para alimento
dé""uma' pretensão mais ou menos infantil, 'Pl;ocuram
sofisticar dados, para' matar a sêde a vaidades ocas

e retumbantes.
Valeu o caso, entretanto, para avisar-no.s do gôsto

da imprensa oficial e oficiosa pelas pontes
'

bornhau.
seanas. "Só .elall valem. ;'

O ;�refe1t� Osma!' €up.ha deyerá ficar ciente de
que a cad.a ponte qúe construir levará chumbo grôsso.
E os dentistas que se cuidem também. Pontes? Só
Bornhausen!

•
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