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ASSIM, PROCLAMOU, O DEPUTADO, NEREU RAMOS, NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA SEGU N D A LEGIS
lATURA NA CAMARA DOS DEPUTADOS.
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dos trabalhos, o sr. Nerêu

I mel •• antllo la-. Ramos proferiu a oracão

a,io d. S. Catarina i oficial de encerramento. Em
breve, mas comovido díscur-
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Na Câmara e no Senado

QUE SEJA SUS
'PENSO,

WASHINGTON, 2 (U. P')

O l'epr,sentante Paul

Cunningham pediu ao govêr
no americano que seja sus

penso o envio de famílias de

militares para o exterior, até

que tenha diminuido o, peri
go de guerra,

Nótulas
Quem se der ao trabalho de examinar os últi
mos orçamentos do Estado, neles encontrará 2

ou 3 milhões destinados ao Palácio da Agronô
mica, O custo da obra orçou, no entanto, im
portância aproximada a 10 milhões! (Fora os

alhos), Essa a cifra citada no discurso de 31.
O estorno de verbas é vedado pelo art. 37 da.
Constituição. E o art. 54, nO VI, declara que QS
atos do Governador que atentarem contra a

lei orçamentárla constituem crime de respon
sabilidade,
A planta do Palácio Agronômico, disse o' sr,
Bornhausen, não é do seu tempo, mas do tem

po do sr, Nerêu Ramos, Essa história já é co

nnéeídu. A pÜl.llta.foi .um presente ao Estaçlo, E
coíbe) c1'frlCfllé'les' têroPof\ só' se,' âl#n�l;l>V� 'dhlhei-

'

ro público em obras l;teis 'e repredutívas,
,

a

planta ficou arquivada nas gavetas do Palácio.
Em 1948 uma chicolateira, das boas, custava 20
cruzeiros, O imposto a pagar: 60 centavos, Ho-

je custa 100 cruzeiros. Imposto apagar: 3 cruzeiros,
Nada mais, nada menos, do que 5 vezes mais.
O aumento, levado para o orçamento, daria o

seguinte: orçamento de 1948: 200 milhões: ele
1!l55: 1 bilhão. Mas não deu isso, O que se ve

rifica é que a maior fonte de rendas é o ven

das e, consignações, Num dos últimos anos,
segundo dadost de Mensagem governamental, a

produção caiu, O exportação também tem bai
xado. A elevação de cifras' representa preço
alto, inflação: Progresso é outra coisa!
A sopa escolar, por exemplo, em 1948 poderia
custar 50 'centavos por caneco, HOje por menos

de 2 cruzeiros não será possível, A verba or

camentaría, todavia, apenas foi dobrada, Don
de, " muito grupo não terá sopa,' por falta de
verba!

-

,

O de que mais se gaba o govêrno é de aumen

tar a receita sem aumentar os impostos, Mas,
se a Assembléia deixasse aumentar os impos
tos. " andariamos de tanga, escorchados pe
las propostas de varias aumentos, feitos pelo
sr, Bornhausen,

APROVADO PELO SENADO IANQUE' O
TRATADO DE DEFESA DA

terna e à subversao interna
na zona que abrange o tra
tado e que compreende os

territórios do Paquistão, Tai
lândia (Sião), Viet Nam do

VULTOSOS DANOS OCASIONOU O
INCENDIO NO EDIFICIO DO IPASE

RIO,2 (V, AJ - TudoIn-
clica que o sinistro lavrado
no edificio sede do IPASE,
que destruiu o 13° anelar on
de estava instalado o audi-

RIO, 2 (V. A.) - Mais r,3' Depoís de amanhã será

pída que li sessão da Clima- realizada a eleição da Me

ra foi a do Sen!1do, E:3ta co- sa. Nos termos do Regimen-'
mo aquela outra Casa do to, enquanto não for escolhi
oongresso, resumiu seus tra-. do o Presidente não se prece

balhos ao reconhecimento derá à apuração dos surrá

dos diplomas dos novos se- gios obtidos pelos concorreu

nadores, os quaís amanhá em tes aos demais cargos. O nú- bras, e cujo requerimento de

nova reunião prestarão o mero de representantes re- verá ser apresentada I Iogo
compromisso constitucicnal. eleitos e eleitos, que apre- após a constituição da Mesa,

E, nada mais ocorreu (lig- - .

no de nota no Palácio Mon

roe, até por que a eleíção da

nava Mesa do senado é pi 0-

blema já resolvido, com a

escolha dó sr: Nerêu Ramos

para vice-presidente da ca
sa, e do sr, Gomes Oliveira,
tarnbem de Santa Catarina,
para a i.a secretaria.

CAMARA DOS DEPUTADOS
RIO, 2 (V. A:) - O Palá

cio Tiradentes apresentava,
ontem um ambiente de ver

dadeiro contraste com o de

ontem. Em vez de parla
mentares, que se despediam
melancolicamente, poc não

terem sido reCOnduzidos üs
suas cadeíras, novos repre

�;ent\mte3 dó: povo ,�D:q\lç�a
casa do Congresso aparece
ram sorridentes, muitos

'

:;I - I
campanhados de, suas famí

lias e de amigos, a fim de Ifazerem entrega -de seus di

plomas.
Foi, assim, dentro daquele

ambiente de satisfação e ale

gria que a Câmara realizou

sua primeira sessão prepa

ratória, cuja instalação so

lene se verificará no dia 15

de Março próximo. De .acôr

do com o parágrato 1.0 do

Regimento Interno, assumiu

a direção dos trabalhos o

deputada Carvalho Sobrinho,
na qualidade de membro

mais graduada da comissão

diretora da legislatura on

tem' finda.
Aberta a sessão foram con

vidados para secretários os

deputados Rui Santos,' José

Guimarães, Paulo Germano

Magalhães e Cid Campelo,
Depois de anunciar o objeti
vo da reunião, isto é o re

conhecimento dos diplomas,
o presidente mandou ol�ga
nizar e publicar 'no Diário

do Congresso a relação .dos
novos representantes, vete

ranos e estreantes 'e, em

seguida, maI·c�u. a segunda
. ,AS IA SUDESTE

sessão preparatona para a-
.

manhã às 14 e meia horas. E I WASHINGTON, 2 m. P.)

suspendeu os trabalhos. - O Senado dos Estados Uni-

A sessão de amanhã, desti.- dos: �provou" ontem, por

nada ao compromisso cous- malOrla esmagadora, ? tra-

t't i 1 rlos eleitos obede- tado de defesa da ASIa su-
l uc ano. �

t f' d 8
-

cerá às seguintes normas: de des e, l_:ma � por naçoes,

pé todo o Plenária e assls- A votaçao fOl de 82 votos a

tência, tribunas e galerias, a fav?r ef1, co�tra, ,� �oto n�
..

Mesa ditará o seguinte com- gatlvo 01 eposl a 01, �e li
.

"P ometo guardar senador republicano WIllH\\U
promlsso: ,r·

"

a constituição Federal, de- Langer, O pa�to tem !lar flm

sempenhar fiel e legalmente fazer frente a agressao ex-

o mandato que me foi con

fiado e sustentar a união,
integridade e Independencia
do Brasil".

sentaram hoje seus diplomas,
atingiu a mais de doís ter

ços da Casa, Assim a Câma
ra já tem número para se

reunir extraordíuárramente,
na forma ela convocação de tório, foi motivado por um

um terço de seus novos mem-
curto circuito nas instalações
elétricas. Após a retirada dos

bombeiros, estiveram no lo
cal o delegado Lirio Coelho e,
o perito do GEP, que obser
varam demoradamente os es

combros. Acompanhou-os o

sr, Alfredo Rodrigues, encar
regado geral do prédio, que

prestou informações conside
radas pelas autoridades co

mo ele grande importância,

)

EM PORT OF SPAIN
A PRINCESA MAR

GARET
PORT OF SPAIN, Tl'inidad,

2 (U, PJ - A princesa Mar

garet ela Inglaterra 1l11ClOU,

ontem" uma excursão de um

m�,,)),� T,'ll�ia)}_ óe;dJ,�tajs ABfiNO AO FUNCIO-
bl'ltamcas, A írrna da l'all'ltHl '. .

Elizabêth II da Inglate.v-a .NALISMO }-'EBERAL
chegou a esta cidade com 6 RIO, 2 (V, AJ - O presí
minutos ele antecedencía. Foi dente da República saneio
'anunciado que a princesa nau hoje, transformando em

veio em missão de boa-vou- lei, o projeto da sua inicia
tade. O avião "Stratocruiser"

I tíva, aprovado pelo Congres
em que viajou a princesa so Nacional, concedendo um

Margaret chegou ao aeropor- I novo abono ele emergencia ao

WASHINGTON, 2 (U. PJ

I
servido por menos de dois 0,- to local, todo engalanado funcionalismo' civil e -mílltar

- ° presidente Eisenhower, nos nas forças {trmadas deve com bandeiras, às 2,54 horas da União. Nua tendo havido

SOlicitoU. ao Congresso a I ser chamado ao serviço ativo da tarde de hoje, O vôo 'de veto a qualquér disposição,
prorrogação da Lei de Re- para participar I das novas Londres, via Montreal, pro- a referida lei começará a vi
crutamento Militar pelo es- reservas ativas, porcionou a princesa Marga- gorar na data da sua .publí
paço de quatro anos, a apre- 5 _ Permissão aos díver- ret a sua primeira visão di) cação no "Diário Oficial"
!.ração de uma nova lei sobre sos Estados para que mante- Novo Mundo, O governador possivelmente amanhã, nos

reservas militares, e o au- nham em tempo de paz "uma sír Hubert Rance declarou à termos da redação final r10
menta dos soldos das forças milícia organizada que cola- princesa que espera que a SU;1 projeto, cuja íntegra o "Cor
armadas, numa media de 6,7 bore com a Guarda Nacional visita à colonía "seja o come- reio do Povo" divulgou na

por cento, nas atívídades de defesa ci- co auspicioso de uma viagem edição de sábado, 29 de de-
Na mensagem que acom- vil", feliz e memorável". , zembro proxímo findo,

panha essas recomendações, ••••••• )•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o presidente declarou ao

, Congresso: '

'''Nós somos um povo tra

dicionalmente, amante da

paz e temos um patrimonio ,�

alicerçado'na d'ignidade do ,cinco cruzeiros a. gazolin,a comumindiyiduo, Porém sempre se-

rá nosso objetivo, na pre- RIO, 2 (V. AJ - "calcula-l custar, assim que se proces- foram taxados o óleo com-

sente situação mundial,.' damente, cento e trinta mi- sem as novas licitações, oito bustível e o gás liquefeito.
manter uma força militar lhões de dÓlares serão vendi- cruzeiros, E a gasol}fia co-' Declarou o sr, José Willem
durante os .muitos anos que dos no leilão da Bôlsa de Va- mum\ setá vendida a cinco I sens Júnior que as taxas vão
serão necessarios para dissi- lares às companhias que a- �ruzeiros, vigorar talvez ainda esta... se
pàt a sombra da ameaça co- bastecem o mercado trasUei- E;sta lnformaçiiQ do pre,�i- mana e serão fixadas e não
munista", 1'0 de óleo crú, gasolina e ou- dente da Bolsa ele Valores dI) sofrerão qualquer oscilacão
O presidente afirmou que tros combustíveis, Essa, cota Rio baseia-se no ágio dos dó- duránte o primeiro semes'tre

para isso era necessario será destinada pelo Banco do lares destinados à aquisição deste ano, 'Entretanto admite

prorrogar por quatro anos a Brasil à cobertura das neces- das diversas categorias de ele que no segundo semestre
Lei de Serviço Militar exis- sidades nac�onais de com- combustíveis, Esses ágios so- essas taxas possam baixar.
tente, e recomendou que o bustíveis elurante seis meses �am-se ao preço oficial do

Sul, Laos e Cambodia, Tam- Congresso aprovasse o se-, - declarou hoje a "A Noite" dolar qU0 é de d�zoito CI'U- •••••••••••••••••••••
bém abrange as Filipina::i, guinte plano de cinco pon- o sr, Jos� Willemsens Júnior, zeiros e oitenta e dois cen

Austrália e Nova Zelânçlia e tos relativos às re.servas mi,· ·presidente da Bolsa de Valo- tavos. Assim, para o óleo bl'u-
algumas possessões britãni- lit(\res: res, to, será cObrad,o um ágio de
cas' e francesas ela Asia S\l- 1 _ Estabelecimento de Salientou o _entrevistado trinta e cinco cruzeiros, Para
deste, entre' as quais figura�l uma reserva ativa pronta que o Conselho Nacional de a gasolina destinada à avia
a Malãsia e Nova Caledonia, para a mobilização e uma Petróleo já remetera à Car- ção, haverá um ágio de vinte
O senador democrata da Ge- "segunda reserva de antigos teira de Câmbio do Banco do e cinco cruzeiros,
orgia, Walter George, presi- combatentes que possa ser Drasil o expediente alusivo à A gaSOlina 'extra" ou

EMPOSSADO O NO- dente do Comité do Exterior, chamada a prestfl,r serviço concretização da medida e "premium" será' adquirida

VO MINISTRO DA pediu ao Senado que apro- caso se faça necessario", a ordem da Carteira para que por dolar a cento e sessenta
vasse rápidamente o tratado, 2 -

Treirmento dos jo- se processe a licitação, está e oito cruzeiros e vinte e dois

VIAÇÃO como um gesto que "aviso vens de 17 19 anos por um sendo aguardada para êstes centavos, isto é com o ágio
RIO, 2 (V, A.) - No palá- antecipadamente a qualquer períodO de seis meses segui- dias, de cento e cinquenta cruzei-

cio do Catete tomou posse, nação comunista que preten- do da participação da reser- Disse ainda o sr, José Wil- ros, Quanto à gasolina co

ontem, às 10 horas, o novo da uma agressão, que terá de vá pelo espaço de nove anos lensens Júnior que o novo di- mum, o ágio será de setenta
ministro da Viação, coronel haver-se com os Estados U- e me,io. Essa disposição deve retor, da Carteira de Câm- cruzeiros, o que implica na

Rodrigo Otavio Jordão Ra- nidos". O tratado exclui es- vigorar pelo e�paço ele qua- bio, sr, Paulo pook Corrêa 'sua aquisição em dolar a oi

mos, em substituição ao sr. pecificamente Formosa, ° tro anos, ftzera pronunciamento asse- tenta e oito cl'llzeiros e oiten-
Lucas Lopes. O novo titular, ,pacto não tem relação diret'l 3 - Treinamento basico gurando Cjue' aquele setor do ta e dois centavos,
como foi �ticiado, vinha 0- com a resolução sôbre a de- nas forças armadas para os Banco do Brasil manterá os O ágio do queroséne foi fi-

cupando o posto de subche- fesa de Formosa, firmada por membros da -Guarda Nacio- preços ora vigentes. " xado em trinta e cinco cru-

te da easa militar da pre-\li- Eisenhower, no sábado

pas-I' naL, ,
,

'
'

I Um litro de gasolina "pry: I zei,ros e o óle? Diesel ,e,m
dencia da República, Isado" 4, - O. pesso.al -que haja mium', <a�ul', 'Essa-extra' vaI qumze. Tambem em qumze

,

O fogo, segundo deduções
de Alfredo Rodrigues teria

começado na parte superior
do pavimento e se propagou
devido ao material ali exis
tente, de fácil combustão, As
fagulhas dum fio desencapa
do teriam provocado o curto

I circuito, Assim, o celotex que
envolvia as paredes, arden-

I do, teria peixada cair uma

substância viscosa (espécie
de co)al, altamente ínflu-
má'lel.'

'

O prejuízo material foi até

agora avaliado 'em um mi

lhão e oitocentos mil cruzei

ros, pois todo o mobiliário,
cortinas, máquinas cínemato
gráficas, tapetes etc, foi com

pletamente destruido, Tam

bém os danos provocados pe
la água não foram pequenos,
atingindo todo o décimo-se

gundo andar,
O gabinete do sr, Raimun

do de Brito, presidente do

IPASE, foi duramente casti

gado pela água, quase des
truindo vários processos que
se encontravam sôbre a sua

mesa, Felizmente, devido ao

trabalho dos bombeiros que
ali compareceram sob as or

dens do próprio comandante
da corporação, coronel Sad
dock de Sá, nenhum processo
ou documento importante se

perdeu. ..�:

.
Informou-nos o sr, Licurgo

Salgado, diretor da Carteira
de Seguro do IPASE, que o

prédio não está segurado em

companhia particular, isto

porque, há 'cêrca dum ano,
foi alí inaugurada aquela di
retoria. Dessa,nW,ileira, o edí

Hciq- est:· s�!r.frado pdff pi.;,:,
prío IPAS-E.

-

,

ErSENHoWER PROPÕE A REVISAO DE
EFETIVOS MILITARES

CONCEDIDA RXO- ATRASADO O PLA

NERAÇÃO AO SR. NO DE BASES' IAN-
VALTER JOBIM QUES NA ESPA-

NHA

so, o presídente da Câmara,
agora elevado ao SCIHulo da

República, dlrtgiu-se, pela
última vez, aos seus pares,

Depois de agríldeCl:l' ':1 hon

ra que lhe havia sidu conf'e-

rlda, qual seja a de l11'C'JitJir
1, Câmara dos Deputados nos
quatro anos de Icgislat.ul"l,
que se findava, ag'radeceu,
particularmente, a colabo

ração estreita e desínteres
sada que lhe deram os Iide
res partldários, o funciona lis-

RIO, 2 (V, A,) - O presi
dente ,da República assinou
decreto concedendo exone

ração ao embaixador do Bra
sil no Uruguai, sr, Walter
Jobim, Por ato de hoje, foi
nomeado sub-chefe da casa

militar da presidencia da Re

pública o coronel Ernesto

Geisel, em substituição ao
coronel Rodrigo Otavio, no

meado para a Pasta ela Via

ção e Obras Públicas,

Passará a' custar

, I

mo e a bancada de impren-
sa, e, todos empenhallos na

tarefa de .enaltecer o con

ceito do Poder Legislativo
perante o povo.
VOTOS DE FI.ORES DA

CUNIIA
O sr, Flores da Cunha for

mulou ao novo senador da

Repúbliea os votos ele felici
dade pessoal e manifestou
4 certeza de que, na outra

casa do Congresso, S. Exeia,

continuará a servir o seu

país com a mesma austerl
(lade, dedicação e espírito
público de que deu provas
íncontrastávels na presidên
cia da Câmara dos Deputa
dos.

WASHINGTON,2 (U, P,)
O secretário da Aviação Ha

rold Talbott, declarou, hoje,
perante uma Comissão da
Câmara que o programa de

construção de bases norte
americanas na Espanha es

tá atrasado de 60 a 90 dias

mas que isto "não deve ser

causa de alarma", Talbott a

crescentou perante a Comis
são investigadora das insti

tuições armadas, que a de

mora se deve príneipalmen-'
te a que não foram conce

didos os fundos pará as au

toridades espanholas que
devem desapropriar terrenos

para as construções norte
americanas, Disse não acre-

ditar que a demora seja sinal
de falta de cooperacâo da

parte do governo espanhol.

O RISO DA CIDADE·"

�
I,' 1,

_ Sabes o comentário que
fizeram depois de ouvi

rem meia hora do dis

curso do dia 31?
- Não!
_ I Disseram que o orador

é que nem, o dis�o voa

dor: chato e ninguem
vê!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o lISTADO

L O J A, S -
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
/ Casa, a maravilhosa
E LG'I N

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

P/elos, serviços prestados ao seu lar e
pela valorização sempre, 'constante,

ElGIN paga-se a si mesma.
.

DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE
,

ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 . End. Tel.
ELETROTECNICA

Caixa Posfal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

AGORA lINOYOS� ;HORARIOS
D ii

�

ERL
Terças - Quintas ;_ Domingos

9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo

do Pais)

e Norte

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI'

"

MINISTÉIUO D,\ AGRICULTURA
SERVIÇO FJ>ORESTAL

DELEGACIA FLORESTAl.
REGIONAL

"ACÔRDO" COM O ESTADO, DE
SANTA CATARINA

AVISO
A Delegacia Florestat Regfnnal,

no sentido de coibir, ao máximo 110S
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarreta� 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) cm todo o Estado.

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

proceder queimada ou derrubada de mato. sem solícitar,
com antecedência, a necessárla Iicença da autoridade flo,·
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalldades.
REFLORESTAMENTO

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flurestais 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 anos.
'

IOs interessados cm assuntos floresta:i� para a obten

ção de maiores sclarecímeutos e requererem autorrzação
de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.

Telefône: 2.470 ---. Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

Viagem com segurança
.

e
. rapidez .

80 NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - 'Joinville - Curitiba

Agência:
-

Kua Deodoro esquina�da
Rua Tenente .Silvelra

FOTOGRAFIAS

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

_. , .�__� �_ ..... v.. ••

\

o ESTADO
-Q-

ADMINISTRAÇÃO
Redacão e Oficinas. à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139,
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DR

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lr ra,
Ltda.

'

Rua Senador Dantas, 40 -:- 5°
andar.

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

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano $ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano •..... Cr$ 2�0,00
Semestre ............• Cr$llO,OO
Anúncio mediante con trâto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emí tí dos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇOES
UTEIS
-0-

O leitor encontrará, nesta co-
.

luna, informações que neccaalta, '

d ià.riarne n te e de imediato: 1
JORNAIS Telefone

3.022
2.656
3,579 i
2.010 I

2.688

2.314
I

2.036 I3.881
j

..._

3.157

3.153 ,)3.121

I
3.313

'

I
2.404 .

2.038 \

2.594

2.021

2.27613.147
3.321

3.44912.694
3.371

l8.659

06

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

Navio-Motor «Carl Hoepcke>l
RAPIDEZ - ,CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre ]!'LORJANOPOLIS .. RIO DE JANlt�IR{)
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba niío
prejudic,arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Fpolis Itajaí Rio Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro
, -

IDA VOLTA

Plcríanõpolís
28/1.
9/2
21/2

Itajaí
30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2

Santos
5/2
17/2

.

CURITIBA nuCRA ......, PROSEBFU8

Raios· X
xparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radíogratras e radíoseopías,
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (coíectstograría).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salping:ografia com insufla

r ção das trompas para diagnóstico, da estertlídade,
Radiografias de ossos em geral. .

Medidas exa.as dos díametros da 'bacia para ortertta
cão do parto (Rádio-pelvimetria).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIRÔS

VIEIRA
DR. ÇLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468
- Florianópolis -

Rua J!'�ei Caneca 122

-- ADVOGADO -

Ca ixa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA DR. JOSÉ M. CARVALHO

REIS
ADVOGADO

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

�'

FARMACIA DE PLANTA0
Mt:S DE FEVEREIRO

(

5 Sábado (tarde) Farmácia :Catarinense Rua 'I'ra-
jano.
Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua 'I'rajano.
Domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajano .

'

Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse
lheiro Mafra

Domingo Farmácia Esperança Rua Con'selheiro
Marra.'
Carnaval Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João
Pinto

.

Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
\

LavanQo;!com. Sabão

\iirgem ESJ;>ecialidade
da ela. \VBIZIL INDDSIRIAL-Jolnvllle. (marca registrada)

econemtza-se" tempo e dinheiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o) ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Fevereiro de 1955

Vestido de noite preto, I vas compridas tambem pre-

de sêda ou veludo. Decote, t bi d
redondo bem grande; for-I

as, com man o com o pe-

mando biquinhos.' Saia bem I quen.o
chapeu, com duas

justa, com drapeados dos, pontinhas, como chifre de

lados imitando bolsos. Lu-I diabo. '

--a--

ANIVERSÁRIOS' I
-,sra. Milti Alberti San-

FAZEM ANOS, HOJE: tos, esposa do sr, Reinoldo

_ dra. Leonor Chaves de Oliveira Santos ;

Engelsing, esposa do Capi- � - sr. Viriato Leal, alto

tão Médico dr. Carlos Fer- funcionário dos Correios e

nandes Bngelsing, servin-
I 'I'elêgrafos ;

.

do no !l.ospital. da Gu�rni-I - jovem Manuel Bernar

, ção Mílíta» desta Capítal ; des Alves, estudante

_ sra, / Marinelia Mar- - 1° Sargento José An-

tins Cardoso esposa do sr, tonio Bento, do Exército ranjas descascadas,

Numas Caãdoso, profissio- Nacional servindo no 140 2 - Batem-sé os ovos in-

nal do volante e.pessõa mui- B. C., aqui sediado; teiros, juntando-se, pouco a

to relacionada nesta Capí- pouco, o açúcar, .depois a

tal;
DóCE DE LARANJAS PA- manteiga; bata-se bem a

_ sr. Juan Carlos Ganzo, RA SERVIR GELADO
,

mistura e- por fim, junta-se

diretor da Companhia Tele- Delicioso e de sabor que o caldo das laranjas.

fônica Catarinense e ele- agrada, especialmente às 3 - Leva-se ao fogo, em

muto destacadt!l na socie- crianças, é êste dôce de Ia- uma caçarola, e vai-se me-

''dade local; ..
'

ranjas. xendo sempre, com uma co-

_ 10 Tenente Ernani INGREDIENTES: Iher de páll. O dôce deve

Layme Falção, do Quadro, 3 laranjas seletas,; ficar da mesma consistên-

de Dentistas do Serviço de 6 ovos; cia que o dôce de leite.

\ Saúde do Exército Nacional,' % quilo de açucar; 4 - Deixa-se esfriar. e

servindo, presentemente na 2 colheres de sopa de leva-se ao congelador. Ser-

Guarnição Militar nesta Ca- ,manteiga. ve-se com queijo ou com

pitár IMAN.EIRA DE, FAZER: t o r r a d â s de Petropolis.

;_ sra. Ai'k'l.ir Mello 1 - Espremem-se as la- (APLA)

"O ESTADO"

'.

COMECOU OBTENDO UM SUCESSO
I'

ESPETACULAR
justificado pelos preços
espantosamente baixos

A LlQUIDAÇAO DAS.UQUIDAÇOES
DA A MO. D E lA R

�o LAR E NA SOCIEDADE
hÃ t'L!

't-TIfIll.�!��Qgio ';\\
\ PAULO DE GOUVlllA

Sobre o meu lago amanheceu a asa do·sonho ...

Eras tu que chegavas nem sei donde

com as mãos esquecidas sobre o colo

e a fronte pensativa e o gesto estranho.

..

A agua mansa tremeu devaga-rinho

Iá tua imagem debruçada nela,
enquanto pelas m�rgens solitarías "

um murmurio de amor subiu cantando.

No proxrmo mês repetição
da grandiosa venda de Mar

ço de 1954:
.

Mediante apenas Cr$ 50,00
de entrada e mais 10 mensa

lidades qualquer pessôa (me

recedora de crédito) compra

ri
1 afamado colchão de mo -

las DIVINO

2 travesseiros de molas

DIVINO
mais

1 tapete de sala de jantar
ou visita

A tarde se faz grande ante o mistério
, das bocas que buscaram beijos longos
e o silencio guardou no seu segredo
as palavras inquietas que o feriam.

ANULAÇÃO' DE
IMUNIDADES
PARLAMEN

TARES
LIMA, 1 (U. PJ - O Con-

Fica ao meu lado agora. Não te afastes!

Esquece as tuas mãos em meus cabelos

e que sobre. a agua não se esfume nunca

a loucura feliz do teu destino.

-0-

UllimQ Moda

gresso peruano foi convocado

em sessão extraordínárla, a

partir de amanhã, devendo
abordar, entre outros assun

tos, o caso dos parlamentares
mencionados como envolvi

dos no recente "complot"
descoberto pelo govêrno. Re

corda-se a propósito que em

recente entrevista à ímpren
.sa o sr. Alejandro Esparza
declarou aos jornalistas que
o govêrno pediria a anulacão

das imunidades daqueles
parlamentares (senador RoeI

e deputado Miro Quesada
Laos) com o fim de processá
los.

PROMESAS E REALIZA- 1
e desprezada zona norte, ou

ÇõES. .. 'seja a parte suburbana da

Há dois elementos do capital da República. Pen

atual Govêrno que estão sando na água problema
dando demonstrações de que I angustiante do carioca, so

realmente se puzeram na

I
bretudo .da zona sul -, pen

atividade para realizar al- san do em obras de ruas que

go, êmbora tenham pela! 3C eternizam como a rua 24

frente pouco tempo: - O I de Maio, "artéria aorta" da

Chefe' de Polícia e o atual zona da Central, que se

Prefeito do Rio de Janeiro'lvcm arrastando ínexplícâ-
O Coronel Côrtes que, à velmente por mais de três

frente do tr-áfego, conseguiu anos; pensando em [ar
realizar muito de pOSitiVO,.' dins para a zona dos su

está às voltas com plano de
.

búrbíos, mostra-se o atual

reforma do Departamento I T�l'efeito embaâdo de espí

F�deral d� .Segurança pú-I rito �rát,�co. � bumanitár�o
blíca que executado, dará na dístr'ibutção das realí-

,
bons frutos. O policiamento zações do Rio.

mais positivo da metrópole, Só não vemos o Sr. Alim

novos métodos na fiscaliza- Pedro falar na construção

ção do tl'áfe&,o são pontos da definitiva "Ponte dos O "Satosin" é excelente

cuja eficiência já pode ser Suspiros" - obra de gran- para combater as conse

comprovada e há ainda um
I de necessidade para o trá- quênclas d08 resfriados:

Comandante como o da Polí- fego do Rio rumo ao inte- irr ita
-

b'

ci� Militar que vem preces- ríor do país e à outra gran- !
111'1 açoes dos ronquros,

sando milagres dentro da- de parte do subúrbio. 'Só tosses, catarros. Peça ao seu

quela instituição, hoje me- não vemos falar do ansía- farmacêutico "Satos in ', in

recendo ,do público respeito do e incompreendido "Me-, dicado, nas traqueobron
e acatamento. trô". O Govêrno deveria to- quites e suas maniresta.

O Prefeito A'lim Pedro mar como exemplo fi, realí- - .

d "bl"
\ çoes, Sedativo da tosse e

e� ,a pu lCO seu plano de zação do Túnel Rio - Ni-
"

.

obras e há um fator anima- terei, cujo sistema poderia
expectorante.

dor com referência às .suas ser imitado na construção
intenções, foi ter êle pen- do "subway" carioca.
sado sériamente na pobre Oxalá os dois homens, o

Chefe de Polícia e o Pre
feito da cidade possam
executar os seus planos até
o fim do govêrno. Porque
de boas intenções êles es

tão cheios e de planos tam
bém. Que os políticos os

deixem trabalhar, são os

votos dos habitantes do

Rio, acostumados a muita

promessa e pouca realize-

ção. .. \ '1

CHUPETA DA MORTE
Se as mães soubessesa o

perigo de vida que correm
as crianças habituadas com

chupeta, jamais consenti-
riam no seu uso. Quantas
vêzes, amas-sêcas, ignoran
tes, apanham do chão, on

de se contaminam as chupe
tas com micróbios mortífe

ros e as introduzem incons
cientemente na bôca das

Resfriou-se 1

Preceílo do Dia

crianças.
Livre seu filhinho de
moléstias, -algumas bem
graves, impedindo que
se habitue ao uso da
chupeta. -- SNES.

.

Parficipaçào'
e ,----------------------

IVETE CAMPOS VIEIRAAI
.

Participam aos seus pa- . uqa-se
rentes e pessoas de suas Uma casa de material sita

relações, o nascimento de Ia Rua Laura Caminha Mei
sua primogenita ELIANE, a nO. 54.
ocorrido no dia 30 de Ja- Tratar com o sr. João Re
neiro .na Maternidade Dr. gis no Departamento de
Carlos Correa. Saúde Publica.

f·
I·

3

-

_._

"Sal de Fructa"

ENO
H OJ E NO PASSADO

3 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1680 no Engenho Novo .de Goiana, em Per

nambuco, faleceu André Vidal de Negreiros, um

dos heróis da expulsão dos holandeses, Patriôta

por excelência, esteve com o seu espir'ito sempre

voltado para os destinos de nossa Patria, em cu

ja história ficou seu nome inscrito com destaque;
- em 1787, quando da exploração que fazia para

a abertura da estrada de Lajes, pernoitou em Pi

nheiros o Capitão Antonio José da Costa;
em 1802, no Engenho Trapiche, em Pernambuco,
nasceu Francisco do Rego Barros, mais tarde

Brigadeiro, Senador do Império e Çonde da Bôa

Vista;
em 1843, faleceu o Bt-ign.deiro Francisco de Al

huquerque Mello, que foi Presidente desta então

Província de Santa Catarina, de 12' de Marco de

1828 a 14 ele Janeiro de' 1830. Foi o fundad�r da

Colônia de São Pe-dro de Alcantara, no visinho

mun icipio de São J'osé;
em 1852, travou-se o combate de Monte Casseros,
entre o Exercito Aliado (Brasil, Uruguai e Pro

víncia de Entre-Rios) e o do Ditador 'D. Juan

Manuel de Rosas, cabendo fi vitória aos alia

dos, que escreveram uma das mais bélas páginas
de nossa História Militar;

.

em 1852. foi elogiado o bravo catarinense, então

Major Manoel da Gama Lobo d'Eça, mais tarde

Marechal e Barão de Batoví, por ter sido, no com

bate desse 'dia, em Monte Cart-eros, o primeiro a

penetrar na casa da Sotéa, expulsando o inimigo,
patenteando suas elevadas qualidades de mili
tar e seu desassombrado amor ao cumprimento
do dever;
em 1952, vitima de pertinaz enfermidade, fale
ceu no dia anterior, nesta CapitaL �endo sepul
ta-do nesta data, o Sargento José Luiz, do Exér
cito Nacional e que servia no 140 Batalhão de

Caçadores. Sua morte fOI muito lamentada não só
no seio daquela Unidade como na sociedade ca

tminenso por ser elemento de grande valor e

muito estimado por suas qua lidadss. Nascera em

Lajes, neste Estado, em 2 de Dezembro de 1920.
André Nilo Tadasco

.,.:< �'''''''':/���:��!'''";''�''.''''J'!'''--:.:''�''' .. '�'1;'-''''".� M.

Grêmio «Cruzeír» do Sub)
Recreativo-Cultural-Esportivo'
Dia 5 - Sábado - SOIRÉE ANTÁRCTICA - Me

sas _: Cr$ 40,00 a serem' reservadas com o sr, Lidio

Silva, .com direito a Cerveja e Guaraná, oferecidos gen
tilmente pela Cervejai.·ia Antárctica.

-

ZE-MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DOMINGO PROXIMO, NO ESTADia DA RUA BOCAIUVA, ESTARÃO FRENTE A FRENTE AS ESQUADRAS· DO 'FIGUEI
RENSE, CAMPEÃO LOCAL, E DO FERROVIÁRIO, CA,MPEÃO DE TUBARÃO, QUE TENTARÃO VENCER, AFIM DE ENFREN
TAR O VENCEDOR DO PREUO CRUZEIRO (JOAÇABA) X LAGES (LAGES). ESPERAaSE UMA DAS MA·IORES BATALHAS

DESTES ÚLTIMOS ANOS.

Novas homenagensserãa pres-
(Conclusão) L�:"t�al:�;oi,�,�;��;ed: d tadas aos heróis do remo ',HOJE: AMERICA X

Ao mesmo tempo renun- rembl éia firmou-se em mim j No próximo dia 6, do- -,

Isuculenta feijoada tipica- FLAMENGOclava à representação da
L certeza de que Ferrari mingo, real izar-se-ão, na loito e vice-campeões, res- tiram com os mais serias

I
mente "barr-iga-verde", des- , .

F. A. S. C. no caso de não lotaria com a oposição, Os- Pra�a da Saudade: em Co- pectivamente dos clubes �e I adversár íos do remo brasí- I file de embarcações e sole-
ser eu prestigiado. Dias querros, das 10 as 13 ho- remo Aldo LlIZ - Francis- Iei ro, A guapas h

'"

id d d h t t d1 í não honraria a sua pala- � e eroicas 11l a es e as eamen o os Prosseguirá, esta noite, o

depois recebi dêle um tele-
vra e que finalmente José ras, grandes festividades co Martínellí que, a 25 de guarnições de ambos os clu- pavilhões .de todos os nos- terceiro e decisivo turno do

grama em que me comunica- Cândido da Silva iria trair' promovidas pela diretoria janeiro, em São Pau- bes, mais uma vez; deixa- sos clubes náuticos que tam- Campeonato Carioca de Fu-
va sua reeleição e sua pró- \ sua representada não vo-

ido Coqueiros Praia Clube lo, espetacularmente ven- ram bem vivos os louros bém se associarão às festi- tebol de ·1954. Serão adversá
xima vinda ao Rio, para to-

can do no candidato desta. que, num gesto dignifican- ceram a 'grande prova fi- que tão dignamente honram I vidades, devendo compare- rios os conjuntos do Flamen ..

mar parte na assembléia. Si- '\.0' ser iniciada a votação te, homenageará os nossos na!. "Fundação da Cidade I as tradições dos remadores I cer todos a"S embarcações gq e América.
multâneamente recebia um Lir ig i aos três um veemen- cri-campeões de' out-riger a de São Paulo", onde compe- catal"inenses. .Haverá uma engalanadas ..
telegrama do meu querido 'e e dramáticc ,ar>êlo em

amigo Luiz Oscar de Car-
torne da amisade pessoal,

valho comunicando-me: "F.
im nome dos altos interês ..

A. S. C. deliberou' ontem
,es dos desportos de nos-

prestigiar-te ficando Fer-
ia terra. em nome dos trinta

rar i reeleito autorizado as- '30) anos de dedicados e
sístir eleição aí votando leais serviços por mim pres-
acôrdo balanço fôrças dis- Desde fins de Dezembro O trícolor do Estreito está

. - :ados as nossas entidades,
putantes", Não era tudo, em nome, enfim da grati- o.p, encontra-se, novamente, onvídando todos os esforços Concorridíssima esteve a

mo. s já era bastante porque
. no seio da í'amília atletícana, par'a no presente ano voltar h dG cxÓs.s c dão que os desportos de

., c urrasca a com que o Ve-

se, efetivamente o Sr. F'er- 3anta Catarina deviam aos
o Capitão Paulo' Mendonça, a concorrer nos esportes a- leiros da Ilha de Santa Cata-

rari procurasse 'fazer' um proveniente do Rio de J'aner- madorístas: volley basquete, '

1 d- riam a CBD. A Osni lembrei
" " nna lomenageou, segun a-

balanço honesto das fôrças 1'0, onde rõra tirar um Curso atletismo e tantos outros que feira última, em sua ,0.ede
- - lOmens que até então diri- -

b
" .

che.ga��a a concluir que a
) seu compromisso de votar

Ie Especializaçao da no re deram ao Atlético títulos que social, no àprazíveI recanto
maioria estava de nosso la-

no dr. Starlinge a José Cân-
.arreíra das armas, enobrecem a quem os possue, :da prainha, os remadores

do. Tinhamos compromis-
_ Iido alertei sôbre o fato de

Esportista emérito, o oapí- A direção geral dos espor- dos clubes de remo Aldo Luz

d C m t
. tão Paulo Mendonça' gosa nos tes do Clnbe está entregue a e' iarttneür pela estupenda O'sos em o u en os assina-

que êle tinha instruções lVl SJ;", Governador Irineu
dos que nos davam uma

expressas. Tudo foi em vão.
ueios esportivos de nossa ca- um desportista entusiasta, proesa do dia 25 na regata elo Bornhausen, acompanhado'

. ..

d 38 t t
' .ntal de um vasto círculo de capitâo Ary Oliveira, que 'J • t b

-

marorra e vo os a raves �u fui ferido em meu amor '
uruoa u a, em Sao Paulo. de correligionários e amigos,

ôd F d .elações, onde é largamente :)01" diversas vezes derenueu d b
.

de to as as e erações de lOS desportos de minha ter- quan o em, alto elevaram o honrou com sua presença ?

R· G
.

d d S 1 d P
conceituado pela lhaneza do a jaqueta' tricolor no Volley nome de S'an.ta Catarma, co- di f t10 ran e . ou, o a-

'a. Sofrí pela derrota, não _ _
'"" gran IOSO es a.

,

d S- Pld M'
'�rato e apurada educa�,w. e no Basquete, m

..
p'_,. ..v_,ellcec':o··res've �e�.tY1IT."ijO·E' ' ,

. .

rana, e ao au o, e 1-
lar que ela f'ôsse minha,

.

."
,I ,.. .., '" y" '" Váríos oradores fizeram-se

G
'" d: B h' d Espol'tista de renome esta- O Atlético que no ano p,p éolocados, respectlvamente, .

d 1 dídi
'

E:1S erUls, a a la e o .iois eu não tinha qualquer
-

I'
-

� v � ui � OUVIr sen o ap,au ICllS;;1l!;Q3,

E t d d R· lé d 1 dual, o Capitão· Pau o ja viu-se obrigado, por motivo da importante prova que l"Pll- A ds a o o 10 a em a At é- J,mbição. Derrotados foram l' )
- gra ecendo, em non�.3 dos

tica, de Tenis de Santa Ca- d
-

d S t C t
)CUPOU o lOm'OSO cargo, t.e de força maior, a afastar-se niu as mais credenciadas remadores falou 'o notável

JS esportos e. an a a a- Vice-Presidente da F.A.C" dos esportes amadoristas,
tarina, da de Piuaí de Ala- ,.

F .) guarnições de out-riggers a sota-voga aIdista Françisrorina. Ate aqUI as nossas e- �argo a que se viu obrigado voltará este ano a dtsput!i.j" os
goas e de Goiás,

.

além da d
-

f'
. oito remos do páís. Sçhmitt, o Chicã,o, camp8,ão

eraçoes Iguravam no prl- a renunciar quando de "UH campeonatos citadinos, sem-
promessa da de Futebol de '

1 d l't'
Um número apreciável de catarinense, brasileiro, e sul-

melro p ano a po I Ica es- )artida para a Capital Fede,· prel animado pelo principia: eSPol'tI:,stas, dI'retore·s, "el'p_
•

Sa11ta Catarina. Note-se que t'
.

1 D t
v - amerIcano, que recebeU. ao

)01' Iva naClOna. erro a- rá!. "o essencial é' competir, .. "

a a F. A. S. C. não entrou d f
.

1
jadores, remadores, elE'li','On,· encerrar seu belo improviso,

as oram e as, porque se. Atleticano dos mais ardo- Nos meios desportivos do t
no cômputo As f d

- os do nosso· mundo pOiítieo, prolongadas palmas.
. e eraçoes �leito o dr. Starling (soube tosas, o ilustre desportista lá Atlético reina grande aninõ,a-

citadas haviam asstimido' . .

)1ISSO depOIS do pleIto eu ocupou elevados cargos no ção pelo esporte a vela, e é
compromisso formal e escri- Jeria convidado para o car- Atlético, do qual foi presi- üe se prever a filiação do A-
to, não nos sendo lícito es- d t'

.

1 '" ' . .

d2,'0 e secre ano-gera e o jen"e por vanos anos, t.lético á F.V.M,S,C., ,.um a

peral' que alguns dos pre- Jr. Paula !lamas represen- E' pOl'ta'rÍto imensa a satis- êste ano.
sidenfes dessas entidades cante da F. A. C. figurava :ação dos tricolores pelo l"E- Para tal está �sendo estu-Iviessem a trair a aquêles la chapa para a Assembléia gresso de tão pujante bata- rl.ada a constl'uçao de um

que acredi�aram e� confia- �special cuja função precí- hador, que por certo sabe- gàlpâo para barcos em sua

ram em que êles fossem ho- pua é a reforma das leis da ;á chir o melhor de seus e:3- sede, afim de atender ás ne
mens dígnos de serem cou- C. B. D .. Assim chegamos forcas em prol de seu clúbe, cessidades do nobre esporte, Rio, 2 (V: A.) - Inician- jleito mais uma vez para

siderados desportistas. ,i êsse absurdo' de ver os' A direção do :Atlético, acer- O remo tambem está nas
do a assembléia geral de' a presidência da C. B. B. e

Telegrafei ao Srs. Osni e desportos' de Santa Catari- ;adamente,;confiou-Ihe a dl- cogitações da direção lltleti- domingo na Confederação: o Conselho Fiscal sufr�gado •••••._. .

Ferrari pedI'ndo lhes qlle
-

d D t t dI' Brasil:eira de Basquetebbl, o foi o seguinte: Efetivos -

c -

,la derrotarem aqueles que
- reçao o, epar 'amen 'o e cana, sempre empen l:?Gaern. '

me avissasem de sua vinda. f
.. Futebol, mi.ster (lue J'á de- fazer o tricolor conCOITer em presidente Paulo Meira a- Milton Chagas, Rubelio

:;empre 'oram e contmuan- I

Procurei o Sr. José Cândido "m a ser os seús naturais ;empenhou, colhendo para r, tbdas as modalidades de es- presentou excusas "por a- Aguiar e Cidio Carneiro e

e dêle tive a confirmação jefensore, afastando-o� das cricolor glórias que enrlque- porte, na prática constante presentar seu relatório in- Suplentes - Carlos Nunes,
de que recebera instruções 2e1'am o seu I)atl'imõnio de do "mens sana. in corpore completo, mas, os repre- I Antenor Teixeira e Cândido

posições de relêvo que não I .

espressas do presidente da 3eriam para êles; pe.ssoal- tradições, I sano". ':\�ntantes. ,resolveram apro-I'Moura. Depois, .0 represen- Capoeiras
F. C. T. para votar no Dr. mente, mas para os próprios,

O O O
va-lo. aSSIm mesmo. tante da Federação Gaúcha Pelo presente, a Diretoria

Starling. Os Srs. Osni e D IS N V S RECORDES CONTINE ..iTAIS Pa$sada a presidencia ao i propôs a concessão, do títu- do Clube Recreativo 12 de
. Ferrari vieram ao Rio no

desportos Catarine11ses!
. � .'. n

.

" sr. Silvio Fonseca a as-: lo de patrono do basquete- Setembro, ,torna público qüe,
.dia 13 mas nada me comuni- Durante mais de 30 anÇls ,BUENOS, AIRES, 2 (U. gundos 8/10, para' 'a cor- sembléia aprovou por Ul:Jâ-! boI brasileiro ao almirante até o dia 8 de fevereiro

caram nem me procuraram, ..:;erví aos desportos de mi- P.) - Dois recordes sUl-'1 rida de 1.500 metros. Com nimidade a proposta da di-
.

Paulo Me Íi.'a.
_
A proposta vindouro, receberá propos

d-onde se evidencia que de- oha terra. Dei-lhes tudo o ;imericanos, um de natação isso, superou a marca de retoria sôbre
.

a concessão I foi aprovada _ "ad-refer,en- .[ tas. para arrendamento de

:Sejavam entretanto segun- que possuia em energias, e outro de atletismo, cai- i Ruiz Ga"rcia, que era de do 'título de benemérito ao dum" Ida próxima asssem-, ',duas galas, destinadàs a

do fui informado tomaram interêsse, trabalho, que sei ['am �ábado, durante uma! 3'54" 5/10. sr. Pascoal Segredo so-I bléia, já que da ordem no escritório ou cOplércio, e de

parte, em companhia do Sr. Ler sido profícuo; -empre- prova realizada para man-I Em Paraná, o nadador brinho.
,

I
dia de ontem não fazia par- um salão para cinema' e'

José Cândido, numa reunião suei em seu beneficio todo ter o estado dos atletas que Hectar Domingo consegui A seguir foi realizada a jte. Finalmente o represen- teatro, localizados no andar
dos elementos da oposição. o esfôrço de que fui capaz; 'intervirão nos Jogos Pan-, um novo recorde sul-ameri- eleição para o biênio de

I
tante do Amapá, sr. Pauxy térreo de Isua séde social, em

Somente na manhã do dia nunca deixei de atender a ,mEH'{canos do 2.\1:éxico, em cano, com o tempo de 2 mi- 55-56. Como se esperava o Nunes saudou' o almirante Capoeiras.
14 consegui comunicar-me qualquer interêsse seu, par- 'Ylarço..

.
. Inutos, 40 segundos 4/10, pa-1al'rnirante Meira, foi l'ee- Meira)· que agradeceu. As propostas. deverâo vir

telefonicamente com o Sr. tisse das entidades, dos Juan l:arlos Mira' Hia em-I �'a os 200 metros, nado de', •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• acompanhadas das condi-

,José Cândido, quando soube Clubes e até de pessoas. pregou 3 minutos, 53 se- ,peito. ções p-retendidas pelo pro-,

que haviam chegado os seus Por êles briguei coIl). ami-
•••••••••••••e.............................. Coque-Iros Pral"a' Clube"

. ponente, de�endo, constar
companheiros "mas não Slit- gos, indis.puz-me com mui-

.

prazo, valor, etc., em envelo-

bia onde encontra-los". Meu' tos e sofrí os mais violen,- ';;0 que eu me salvei porque mos ao' Ministro Luiz Cal- ',' pe fechador sendo ·que o aiu-

encontro com os Srs. Osni tos ataques. Tudo fiz, en- :nantive intacto o meu pas- lotti, ao amigo CelsoRà-' \ guel minimo será fixado por

e Ferril.ri só' se tornou pos- fim por amor, por dedIcação, :;ado ,de dignidade e de leal- mos, 'ao Presidente da F. A. AVISO IMPORTANTE . esta Diretoria.

sível na C. B. D. à hora da por interêsse pelos despor- �lade. Lanço ao julgamento C. Prefeito Osmar Cunha, Comunico aos senhores associados proprietários e No caso de empate ria

eleição. O Sr. O$ni me dis- tos Catarinenses, sem já- dos desportistas de minha ao presidente da F. C. T'I contribuintes, que, a pútir do proximo dia IOde feverei- apreciação entre duas ,pro
se que votaria em Starling, mais ter ' dêles. solicitado terra a atitude dos srs. dr. David Ferreira Lima, 1"0, a entrada nas dependencias do proximo dia de feverei- postas vencerá aqúela cu

mas percebí que faltava �ousa alguma. A única vez, [-leitor Ferrari, Osní Me·lo e ao dedicado Ellrico Hoster- 1'0, a entrada nas dependencias do club fica condicionada jo proponente seja associa

sinceridade ao' que dizia. O que, em retribuição a tudo' José Cândido da Silva. De- no e ao meu velho amigo saciados quanto ,para seus dependentes. do do Clube. O empate en

Sr. Ferrrari se trouxe' a isso lhes pedí alguma ·cou- pois de haver sofrido a h,u- I Luiz Oscar de Carvalho pe- As ca-rteiras serão encontradas no Salão Record, com tre dois sócios será decidi.,

missão de fazer um prévio sa e essa cousa, ainc\a as- mjJhação q�le me foi impds- lo interêsse e pelo empenho lo Conselheiro .do clu'b, Sr. Osvaldo Goulart, o qual pres- do a favor do mais antigo
balanço das fôrças, não I sim, era em seu próprio be- ta por aquêles que sempi'e que tiveram no sentido de tará maiores esc la reGimentos aos senhores associados. no quadro social.

honrou o seu mandato pois, rnefício, em benefício do seu me encontraram a seu lado, levitar que os desportos de

I
Inicio da entrega: Dia 1 de fevereiro. A Diretoria se reserva o

tendo-me êle declarado: I patrimôn'io moral fecha- nad,a mais me resta se não Santa Catarina sI'! desvias-
' CID ROCHA AMARAL - Presidente direito de rejeitar qualquer

"Votarei naquele que esti-' ram-me as portas, bateram-' fazer um definitiva des- se:n do caminho da graticlão, i
,.-----.

E
. --;--' proposta que,' a' crit�rio

ver com a maioria e. como me com elas no rosto escor- ;cdidJ. ao" ,desportos. de 'do reconhecimento e da ,le-I VENDE-S' seu, lhe pareça inconvenien-

o voto é secreto, nínguém racarido-me como se eu fôra :::\anta Ca�arina, não sem
I aidade. para com �queles I

'

te.
'

.

vai saber como votei"!!! u� intruso ou um réprobo. 'tlí.tes dCJx�r exp�SE;O o Gl)e sempre os serVIram, e Vende-se terrenos situados á rua JOAQUIM COSTA A abertura ,das propo�tas,
Mas êle não procur,ou saber Abandonaram-me no meio 'TIeu recoi1hecimen to ao be- dos quais muito poderiam (na Agronôq1ica), proximo a Zona residencial do 50 Dis- dar-se-á, na' presença dos

realmente com quem esta- do naufrágio. Eles perece- 'uemérito desport.1�,ta dr. I receber. I
trito ,NavaL.. . .

.

interessados, em dia a ser

. va.á maii:\rià.PÓiSSénegó:lllra�1.110C6t;Cei�odósveí.da-Adhl.bhIRam.osdaSilvaao.Trat:ncom.0.S1.. AbtllO Costa; no Cartório do CtiuJe' fixadó .

. a fazer conllgo, o respectI-. de.ll'OS desportIstas, 'ao pas- d,epuiado dr. Joaquim Rar Máximp Martinelli ou a rua UruguaI, nO. 11. A DJRETORIA

'.

I Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Fevereiro de 1955
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CARTA ABERTA AOS ESPORTISTAS
CATARINENSES

NOTICIÁRIO DO ATLETICO ! A CHURRASCADA OFERECIDA AOS
REMADORES NO VELEIROS DA ILHA

A VOLTA DE UM o ATLE'TICO NOS

ESPORTESATLETICANO

social, e esportivo, além de

represer.tanres da Imprensa
esportiva escrita e falada, to
maram parte nos comes e be

bes, tudo transcorrendo num

ambiente da maior camara

dagem.

o COMANDANTE PAULO MEIRA
REELEITO PRESIDENTE DA C. B. B.

o ESTADO
<0=_ ="

NITEROI, 2 C\'t. A.) - En

cerrou-se, na noite de do

mingo, no Ginásio "Caio
Martins", o VII Campeonato
Brasileiro de Basquetebol Fe
minino. A representação de

§ão Paulo, confirmando o seu

favoritismo, conseguiu, peta
sétima vez consecutiva, o tí
tulo máximo brasileiro, ao

derrotar as paranaenses, pe
la contagem de 55 a 33, Na

preliminar, as cariocas der
.rotaram as fluminenses po:
56 a 26 e garantiram a ter"
ceira colocação do Campeo
nato.

Após o encerramento de

prélío, principal, a torcida
paulista comemorou o feito,

.

sendo atiradas serpentinas i
quadra, vibrando jogadora,'; e

•

dírigentes, com a conquísta,

PALMEfRAS X
FLORIANÓPOLIS

No Largo General Osório,
antigo Campo do Manejo,
voltaram a preliar ante-ôn
tem, as equipes do F'loríanó

polís e do Palmeíras, termi
nando a pele ta com novo

empate: 3 x 3.
Ressalte-se que o Palmei"

ras vencia por 3 x O, tendo o

Florianópolis, em espetacu
lar reação, foi diminuindo a

diferença 'para finalmente
igualar o marcador.
A partida 'transcorreu mo

vimentada do princípio, ao

fim, tendo a assisti-la um

público numeroso.

O Palmeiras obedeceu á
seguinte formação: Anilton,
Gonzaga e Nelson; Masinhü,
Natal l) J(I;3:�' :'1edn. Vj "el1te.
Nelson, Mário e Bibi.

FANGIO VENCEU
BUENOS AIRES, 1 (U.

P.) - O volante Juan ,lWa-
11uel Fangio venceu bri
lhan,temente, domingo, o

Grande Premio Cidade �e
Buenos Aires.

EDITAL
CLUBE RECREATIVO 12

DE ,SETEMBRO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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H arnona A Casa Oriental
DE PITIGRILLI IStradivarius não atendia à - Não, Sire: Gi-ra-ud. P' ira na campanha da reducão dos'

Iverdade
cientifica. Não Girô, mas Gi-ra-ud.

- I 10nel _. .'.
Buenos Aires (APLA) - A viagem continuou: en- E Napoleão, que tinha a , , ,

t'Um dos humoristas ameri- frentamos o borrascoso Pas- intencão de nomeá-lo supe- preços, prosseglJe na sua iniCia Iva
canos mais sutis, elegantes, I so Drake, para internarmos rinte�dente de espetáculos

b d 'dfantasiosos, o argentino Li- ao sul do Círculo Polar do Iteino da Itália, virou- para o arateamento do custo e VI ai
no Palacio, criou a perso- Ártico, deleitando-nos com lhe as costas, fastidiadis-

nagem de Ramona. Ramona a musica que o reverendo simo, oferecendo agora as últimas ncvida-
é _ algo entre cozinheira, padre extraia de seu violi- Dir-se-ia que em nossa

criada e governanta. Vive no, e regressamos a Buenos consciência e em nossa von- des em íecldos de alqodên, elém de
intimamente com os pa- Aires. Quando estavamos tade se traçam sulcos fal-

,

trões, participa de suas ale- em terra firme, no meio de sos, como nos discos velhos

todo 0- seu Iebulcsc stOCI{grias e de suas penas, é gente que eu não conhecia, de fonografos, nos quais U t

quase "como da família", ouvi o padre falar de víoli- se enfia a agulha por um

nara usar uma expressão nos, de autores e f'abrican- caminho errado produzindo,
fora da moda que era cor- tes de violinos famosos; obstinada e irreparavelmen
rente nos tempos idílicos Dizia: te, sons desagradáveis. Nos-

em que as leis sindicais não
-

- Stradivarius, quando so raciocínio em certos ca�
haviam eliminado o senti- queria fabricar um violino sos, se nega a pensar, como

menta entre o capital e o novo, ia pessoalmente ao eu me nego a pensar quan

trabalho. Ramona tem a ha- bosque, acompanhado de do alguem me propõe o pro

Ibili-dade de entender tudo 'um lenhador, dava golpes blema do caracol que todos

ao contrário, de realizar ca- em cada "pinheiro macho" os dias sobre tres metros e

da dia um disparat'e novo, e...
.

desce um e quantos metros

de tomar as palavras por I Tenho um grande amigo, terá subido em não sei

seu signific�do gramatical um sacerdote beneditino. É quantos dias. A semana

e direto quando o ínterlocu- pura coincidencia que os passada morreu de tétano

tal' se expressa em sentido dois- casos tenham como um grande artista que se

figurado e vice-versa. jn-otagonistas eclesiasticos, obstinava em fazer a pon-

Como todas as criaturas, e Deus não permite a n in- ta do lapis com uma lâmina

de Lino Palacio, Ramona Igue� s�lPôr que faço anti- de barbear, tendo a seu dis

foi inspirada por uma per- clericalísmo. Falando de pôr um .série de apontado
sonagem real, eonhectda em

I

uma mística famosa, ainda res e uma criada afetuosa

casa de seu avô quando o viva o beneditino costuma-
.

que lhe dizia: "Você terrni- Puro linho branco, larg. 2,20 ''.' .. ' .. ''.'''.

grande humorista era crian-I va captar que ela se ali- nará por cortar o dedo". Puro linho em cores, larg. 2,20 ""', .. ,"',., ..

'.'

ça. Esta mulher chegava I mentava desde não sei Entre Ramona e o patrão Cambraia de puro linho (Irlandeza) lurg, 90 - ... ,.

de Espanha, trazia consigo quantos anos somente com tinham se invertido os ter- Meio linho branco, larg. 2,20 , .. , .. ', .. ,.,."" ..

, toda uma bagagem de a hóstia da comunhão coti- mos... Organdy liso Matarazzo , , , ... , . , , , , . , . , , .. , , ...

prantos e nostalgias por diana (o que é verosstmil, Organdy-Iíso Nova América ""."." , .. '"",

sua terra distante e não porque há de permeio um Lonita listada, cores firmes ,. '.' . , . , . , , , , .... ,

tinha querido adaptar-se fator psicológico, um ele- Fustão branco, a começar de "'.'",'.'"",, .. '

. aos costumes de seus novos menta humano) e que sua Fustão branco, piquet ".,.""."""., .. ",.",

patrões transatlânticos. To- temperatura atinge a uma Fustão píquet em cores ."".".""""., ",

dos os dias, varria a esca- altura incrivei (o que é ve- Fustâo estampado, em belos desenhos .",., .

da, começando pelo último rosstmil), tanto que a pres-
Cambraias estampadas, novidades ",."", .. ' .

escalão e tarminando pelo são do mercúrio faz estalar Opala lisa assetinaela , . , .. , , , , , . , , . , . , . , . , - . , , ,

t d O t t (o que já e' Opala típo pele ele ovo, largo 80 "-"",,,,,.,,,,,,
mais alto, transpor an o ') ermome 1'0 c

.

d
' ,

'1 a es Opala legítima pele ele ovo, larg. 80 " .. " ... ".".

lixo .degruu- por egrau inverossrmu, porque -

,
. . ..

I d t' tê Opala tipo cambraia, largo 1,00 �
do andar térreo ao primei- ca a o termome 1'0 vai a e

1'0 andar e recolhendo, fi- 3inquenta graus, que ne- Opala estampada, a começar de .... '.', .. ""."

Tafetá de algodão escocez, corse firmes, larg. 20 ",'
nalmente, no segundo toda .ihum corpo humano pode

I ) Muit
Cassa bordada vários desenhos, larg, 80 ,.".,.,"'_

a varredura para tornar a I cançar . U1 as vezes
'A

-

d t
Tricolines brancas a começar de ".",.,.,." ... ,

trazê-la ao andar terreo. 2XpOS o pormenor o er-
, .

d
' I'rtcoline branca, marquísete, largo 80 "",.,., ...

Nenhum }'aciocínio teonco, nomotro, e to os nos, que
,

t t
Tricoline branca, tipo Ingleza """."'."",,,.,

nenhuma demonstração pra- ião eramos : compe en es, Tricoline branca, cordoné, Iarg. 80 .".,." _ , , , , , .

tica valeram para conven- 10;; lim itavamos a tragar
d d' '1 1\'-"

Tecido pi colchão, larg, 72 " ... ", .. ,." - . , . , , , - , .

cê-la de que () méto o opos- lOS8a8 UVIC as. mas. um

'1'
Tecido pi colchfLo, larg, 1,40 .. '., .. ,.,',." .. ".,

to era mais razoavel e re- dia, estavam na tertu la i--------------
. Tecido estampado pi cortina, larg, 1,30 .""",.,.

P'resentava menor gasto de 1m médico e um fabricante Tecielo lavrado, creme, pi cm-tina, largo 1,30 ",.,.
energia. le termometros. O primeiro 'r -d I 1 I t' 1 140' eCle o C'e ny on p cor lna, arg, , .. , ..... , , , ,

O fenomeno ;de Ramona é disse:

C A 5 A Brim colegial J, 16 """".""' .. "",.,."",,

menos raro do que sé crê. - A temperatura huma-' 8rim colegial, branco e marinho .. '""".,." ..

Conheci um capelão da Ma- na não pode superar os 42 recido xadrez, pi mêsa, largo 1,40 ... ,'.".""".

l'inha Argentina, um ho- graus" porque se a ultra- Vende-se uma de madeira,.
mem adoravel, esquisito ar- passa o sangue... (e ex- pintada interna e externa- •••a , .
tista, dotado de ampla cul- plicou o que sucederia ao mente a óleo, situada à rua

tura, um pouco rígido, co- ;angue). IDr. Carlos COl'l'êa, 13.
,

mo impunha sua patente de - Os termometros clíni-. Tratar com o snr. Dante

capitão e seu hábito de sa- �os disse o segundo - apre� TIonetti, . no Depósito Rita

cerdote. Nos tres meses �entam uma escala de cin- i Maria.
-

que passei a, seu lado no luenta graus, mas como

)\ntartico, numa nave de ,[LO levados a regiões ém

guerra, pude apreciar 8\1 :}Uê a temperatura ambi

elevadas qualidades de sol- ente é superior à de nos

dado da Marinha de Cris- ,os países, o vidro tem

to. .lma composição de modo

Viajava com seu violino, que pode resistir a uma

que nfto era um Stradiva- pressfto superior à indica

rius, mas vinha se não de da, e por conseguinte a uma

Cremona, com segurança �emparatura mais alta.

de' seus al'l"edores, e fôra ,Não sei se, fisicame,nte

cons-truido cem anos depois falando, isso é verdade,
da morte do grande ,cremo- 11as a afirmação do médico

nês, ,e lhe oferecia ocasiãr 2 do industrial ,deviam ter

de contar que Stradivarius deixado perplexo meu ami

ia pessoalmente aos bos- go. Tres dias mais tarde,

ques a procura de ma-deira !ssisti a uma prédica sua.

Ide "pinh'eiro' mncho", que �'alou' da mística famosa

escolhida dando
' pancadas que, ano após ano, se

nos troncos das arvores e, lUtre exclusivamente do

quando o s9.m parecia satis- Pão Eucarístico.• E ajun
fatorio, ordenava aos le- tau ...

nhadol'es: "derrubem este". - Sua temparatura che

E com aquela madeira cons- gu a ser às vezes tão alta,
tl'uia o instrumento. que faz rebentar os termo-

Como pitoresco, não há metros ...

'nada que dizer; é pitores- 0- fenomenó do "ramonis

'co. Este homem que se mo- mo" de Lino Palacio é fre

ve entre os pinheiros 'do 1uente. Não esteve isento

bosque e com ouvido sutil dele Napoleão, que, apesar

escolhe a madeira que pro- dos' respeitosos protestos
vocará as harmonias per- dos gramáticos e os reto

feitas está saturado de li- ques ,dos revisores, pro

rismo: Só que, depois de _1lll1ciou durante tôda a sua

uma meia dúzia de vezes vida "rentes voyagéres"
que contou aos oficiais e viajoreas - em lugar de

aos estudiosos da missão 'viagel'es" - vitalícias -

cientifica a história do gol- � tendo encontrado em Lyon
.

d MATRIZ: FI-,ORIANóPOLIS
pe contra o tronco do "pi- a Conde Giovanni GU'al,l, Escritório:
nheiro macho" um jovem 30mediógrafo e poeta sa

hotânico lhe disile, com res- tÍrÍco romano, chamou-o à

peitoso sorriso, mas ,com francesa, pronunciando Gi�
voz firme: !'Ô.
_ A'tente, padre, que o Chamo-me Gi-ra-ud-

"pinheiro machD" não exis- disse o gentil-homem, sepa-

te. l'ando as sílabas.

Outro botânico, que esta- - Meu nome não é fran-

va com ele, confirmou que c:ês. É italiano e se pronun-

esta distinção de sexo en- cia à italiana. .

I (Agêneia no Rio de Janeiro e ew BelO' HO'rizonte cO'm tráfegO' mÍltuo at,é

tre as arvores destinadas a - Está bem, Girô - re- SãO' PauJO' cO'm a Emprêsa. de Transportes Minas Gerais S/A.)
l},roporcionar a madeira a ll\icou o imperador. �_-.-__�

_

NOVIDADES

Tecido ele rufia, larg. 80 .. ,." .... ".".""."
..

Lonita San Jum, larg. 90 .""""."", .. ",.,'

Lonita bordada, grande moda .... , . , , , , .. , , , , . ,

Lonita lisa, larg. 80 ",.""."".,.",."",.",

Lonita Bangú, largo 1,00 , .. , , . , , .. , , , , , , , , , , , , . ,

,Nylon estampado com veludo (Americano), Iarg.
1,20 ,.' .. , ... "". , " , , ".", " .. ,_.,.,.".,.

Fust:io casa de abelha, novidade (Nova Améríca)

Orguudy Bangú, estampado a ouro "' .. "",,, .. ,

Organdy Bangú, estampado, ::t começar de , "

Popeline lisa, especial ".,., ... ,., .. ,.,.,., ,.,

Popelines estampadns f. cOl11pçar de '",. ,-, . , , . , , .

Popelinita mercerísada .. , , . , . , .. , , , , , , , ... , , . , ,

Cambraia bordadn com veludo, novidade ., .. " _ .

LINHOS E AI,GODÕES

Vende-se
Vende-se á rua' Altamiro

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

c/ 530 ms 2.
TrataI' com o sr. José

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

Vende-se

Faile bem encorpado, larg. 90 "".,." .. , .... ,."

Tafetá chamalote, larg. DO .""" .... ".",., .. ,.

Organza lavrada , .. ".,." .. , . , ., .. , , , . :, , , .. , , ,

Organza lisa, largo 90 " ... ",., .... "", .. _ , _ ....

Seda langerie, misto com natural, larg. 90 ,.,.".,

Setin langerie extra especial, larg. 1,00 .. , .. "",

; Sedas estampadas a começar de "" ... ,.,.",. _ . ,

200,00 I
San Jam, larg. 1,40 """"""""' .. ", ... " .. "

210,00
135,00
140,00
20,00
38,00
38,00

200,00
65,00

48,00
20,00
24,00
49,00

.
24,0.0
il,50
30,00
29,00
28,00
55,00
17,00

-

20,0;;
30,00

Expresso Florianópolis· LIda.
. Transporte de cargas �m geral entre

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO
J J

COM VIAGENS DIRí:TAS E m�RMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: CURItIBA FILIAL: SAO PAULO

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 13:)

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

(

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

São Paulo - Capital - SP,

Endereço Telegráfico:
Sandrade e TranspQ.lis

Endereço Telegl'áiie:)
Santidra e Transpolis

-0-- -o-

Tapetes de veludo pi quarto "" .. ,.,.".,'.'". 120,00
Toalhas plásticas Americanas , , , , , , .. , , , , , , , , , , 5D,OO
Guarnições de mêsa com 6 guardanapos .. , .. , � . _ 55,00
Toalhas com franjas pi mêsa 150x150 .,.""", 115,00
Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150x150 ",.,." 280,00
Toalhas de rosto, a começar de """ .. "., .. ,. _ . 8,00
Toalhas de banho, a começar ele .. '"., .. ,.""., 38,00
Colcha branca, artigo bom, pi solteiro ,.", .. ,... 80,00
Colcha branca, mercerísada, pi solteiro , ... ".". 115,00
Colcha Francesa p/ solteiro ."" .. , .. _ . , . _ . , , , .. , 210,00
Colcha em cores pi solteiro ,.,., .. ,., ... "", .. , 85,00
Colcha branca pi casal """"""",.",." ... , 90,00
Colcha branca, superior, pi casal ,_,.,. _ . _ . , , . , . , 150,00
Colcha branca, rnercerísada pi casal , ..... '., .. , 195,00
Colcha Francesa pi casal ",.".",.",."" .. ,.. _2t>0,00
Colcha em cores pi casal ' ... " ..... , .. , . , . , . , , . , . 1-10,00
Colcha de fustão em cores pi casal ""'.',,,.,., 135,00
Colcha de veludo pi casal ."",.,.,.,.,."",.", 190,00
Colcha de seda c/ bicos, pi casal """' .. ,."." 210,00
,Çolcna de seda cl franjas, pi casal ..... ),.". __ . , 225,00
Colcha ele pura seda dupla cl franjas, pi casal, . , , 280,00
Colcha de pura seda dupla, Japonesa, pi casal , .. : 370,00
COMPRE UAIS BAll.ATO E SEJA MELHOR ATENDIDO,

'PREFERINDO 11

.

Tecido branco, pi mêsa, largo 1,40 ", ...
,.,."., ..

Cretone estampado, larg. 1,40 ... "., .. ".",., ...

Cretone branco,. especial, Iarg, 1,40 ",."",.,.,.'
Cretone branco, especial, larg. 2,00 ,."."" .. ",.

55,00
63,00
88,00
40,00
50,00

Lumier especial, Iarg. 90 "", .. ,,' ,., ,.

Lurnier lavrado, larg. 90 """,.,.,., , ,.'

Setin duquesa; muito bom, larg, 90 , "." "

Setin duquesa, extra especial, largo 90 ., ""

Tafetá faile, muito bom "".,.",.", .. ,.,.,.".

35,00
43,00
33,00
44,00
49,00
88,00
17,00

118,00
19,50
145,00
22,00
24,00
80,00
105,00
90,00
115,00
34,00
43,00
25,00

30,00
39,00
40,00
50,00
:�5,00
60,00
30,00
25,00
29,00
42,00
65,00
14,00
85,00

45,00
20,00
30,00
13,00
23,00
30,00
35,00
11,00
24,00

ORIENTAL
Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 � Florianópolis

PRINCIPAIS OTIUAS
Além da obra científica

sôbre medicina legal suas

principais obras foram:
"Maria Bonita", "Fruta do
ato", "Bugrinha", "Sinha
zinha", "Uma mulher como

as outras" e "As Razões do
Coração". Em 1944 viu suas

obras completas serem pu
blicadas pela Editora Ja
ckson, totalizando vinte
ciilco volumes.

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

versos "Rosa Mística". Por motivos superiores a

Iniciando-se nas letras rifa da maquina fotográfica
como poeta, Afrânio Peixo- � '-ANSCO" que ia correr dia
to mostrou-se escritor se-: 26/1/55 foi adiada para o

guro, ingressando na Aca-I dia 9/2/55
demia Brasileira de Letras �gradeço antecipad'amen-
:w,s 34 unos, no ano de 1910, te.

Trinta e um milhões de crianças
receberam auxilio

APóIO DO GOVi!.:RNO DO pela sêca, a Sra. Gertrude Nunca até então, tanto foi eleito para a cadeira n. 7

BRASIL, - ABERTURA I Luz, che,fe dessa ent�dade l'�alizado, em tão curto pe-
I cujo patrono foi o poeta

DE CREDITO DE DEZ· no BraSIl teve enseJo de nodo, em prol das crianças. ! Castro Alves.
MILHõES DE CRUZEIROS If"lar à imprensa. !iC\ada ,,,ia d'e trabàl)1o a PRESIDENTE DA
- FALA À IMPRENSA A I Assinalou a entrevistada I ação com a qual estamos as- A.B.L.
CHEFE DA M�SSÃO DO

II que
o Govêrno. Fedaral vem, I saciados, �ting� mais ou- Apontado· como o mais

BRASIL de ano para ano, aumentan-I tras cem mIl cnanças. Te-, assíduo dos acadêmicos,
Rio (Agência Nacional) do a sua verba a fim de que

I
nho ele agn,ldecer, também, I Júlio Afrânio Peixoto foi o

- A propósito do decreto i os projetos de assistência à a todos os representantes I presidente da Casa de Ma

assinad� ,pelo p.residen�e;maternidade e à infância �e I governamentais e. indivi-! cahdo de Assis por mais de
da Repubhca, abrmdo cre-· desenvolvam cada vez mms. dualmente, a cada auxiliar uma vêz.

Vende-se· \Im amplifica- dito de dezmilhões de cru- COOPERATIVA MUN- nos Estados abrangidos pe- REGIONALISTA
dor de Som com Microfone, zeil'os para atender às eles- DIAL lo FISI, pois essa colabora- Como escritor regionalis-
Toca-disco e Alto-:WlIiI1te. pesas com a restituição ao Terminando suas decla- çoã, a par do auxílio técni- ta foi cultor das coisas de
ótima aparelhagem para Fundo Internacional de So- rações, após dissertar sôbre I co e financeiro do Govêr- sua terra, a Bahia. Como
Barra,quinhas, C omi. i o s, corro à Infância (FISI), de, as atividades do FISI, con- no Federal que constitui a mestre, exerceu cátedras,
Bailes, etc. oitocentos toneladas de lei-

II
cluiu a Sra. Gertrude Luz: i base ,que nos permite desem- I

na Faculdade Nacional de
Informações à Rua 7 de te em pó fOl'l1ecidas para - "Somente em 1954,! penhar nossos projetos mú- 'lVredicinà e na Faculdade

Setembro 21 com o Sr. Acy socorrer a população infan- trinta e um milhões de ,c�'i- tuas, se tr"aduz em incansá- 'Nacional de Direito, tendo
.l. Santos. . til do Nordeste, assolada ,ançflS recebernm auxlho. vel esfôrço e devoção de ca- : deixado um compêndio so

da um desses auxiliares! bl'e Medicina Lega.
que tão abnegadamente nos

oretone branco, especial, largo 2,20 .... _ . , , ' , ... , .

Percal superior, Iarg, 2,20 .. ",., .. ,., .. _ , , , , , , . , .

Cretone especial, larg. 70 ,."".,.,.",.,.,.,.,'.

Morin especial pi fraldas, pç. ele 10 mts. "", ... ',

Mor_in Ave Maria ,." .... '"",." .. "."",., .. ,.

Alvejado extra especial, pç. ele 10 mts, .,.,.,., ....

Filó branco ..... , ... , , , , . , , , . , , , . , , , , , , ,-. , . , .. , .

Filó em cores

Filó mosquiteiro branco, larg. 3,50 .,.,', ..... ,.:'
Filó mosquiteiro branco, larg. 4,50 "" ... ":.:.,,,
Filó mosquiteiro em cores, largo 3,50 "."""" .

Filó mosquíteíro em cores, larg. 4,50 ,."."., .

Matéria plástica lisa, larg. 1,40 "",.,.,"': _ . , , .

Matéria plástica estampada, Iarg, 1,40" _ . , . , . , . , . ,

Flanela rustão especial, branca e cores """", ..

SED1\.S

58,00
48,00
50,00
35,00
60,00
65,00

13,00
33,O�

DIVERS.OS

Casa

AVISO

asseguram o sucesso".
RiO' (Agência Nacional)

- No dia 12 de Janeiro, oi
tavo aniversário da morte
oe Afrâúio Peixoto, vários
atos solenes se verificaram
em nossos meios literários e

cen tros ,cu11;l-Irais.
DO SíMBOLO À IMOR

TALIDADE
O famoso escritor baiano,

diplomado em direito e

medicina, nasceu no muni
cípio de Lençois, a 17 de de
zembro de 1876, e morreu

a 12 de janeiro de 1947, nes
ta capital. Seu primeiro li
vro publicado foi o livro de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Precisa-se
CURSO SÃO VICENTE DÊ PAULA

I Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Fevereiro de 1955

.Com a Biblia na Mão
IProcura�se quar
,tó com· r6fel�õe8

sem pensão.
A Rua Gal.

nO 43.
Bittencourt

Rapaz solteiro procura
quarto em casa de familia
de tratamento, com refei

cões, dando referências.

Resposta para Caixa Postal
474. )

QUINTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO
Aconteceu que, voltando Jesus, a multidão o recebeu

alegremente porque todos o esperavam. (Lucas 8:40).
Ler Lucas 8:37-40.

,

Por cêrca de dois mil anos os cristãos em todo o

mundo têm orado; "Venha o teu reino." Tem sido êste o

seu sustentáculo' e sua mais acalentada esperança. No

entanto, o reino ainda não veio.
Contudo, os .dias de João Batista o reino de

Deus estava próximo. Não foi isto que êle disse';
Qual é pois, o mistério do reino de Deus? Cristo

disse: "O reino' de Deus não vem com aparência exte
rior" mas ".0 reino de Deus está dentro de nós." Desde
os di;ls de João Batista tem havido incompreensão do que
significa a expressão "está próximo", tomando-a muitos
com o sentido de tempo. Ignoram a condição necessária
naquele tempo, como ainda hoje, "arrependei-vos e crêde
no evangelho." O, reino estava "entre . êles", isto é, ao

seu alcance.·Neste sentido é que êle estava próximo. Mas
êles não estavam esperando Cristo nem desejosos dé re

cebê-lo.
Nos nossos dias, o reino vem a vós e a mim se nos

arrependermos de nossos pecados e crermos na verdade
do evangelho e aceitarmos Cristo como nosso Salvador
pessoal.

ORAÇÃO
Nosso Pai, nós te agra decemos porque o reino de

Deus está em nós, na nossa vontade, ao nosso alcance;
está próximo. Concede-nos neste' dia a fé para aceitar
Cristo como nosso Sft'lvurlol' e receber a dádiva do teu
reino. Rogamos em nome elo bendito Salvador. Amém...

.

PENSAMENTO 'PARA O DIA
"O reino dos céus está próximo." Mat. 3 :2.

MAX ZALCMAN (Israel)

UbevJ olet de IUIO
POWER GLIDE

Vende-se, em estado ím

pecavel, cor preta, quatro
portas. Preço Cr$ 240.000,00
Informações nesta Re,da-

ção.

ALUGA-SE
Aluga-se quartos com ou

----_._-----

Vende-se
Um Bar bem afreguesa

do cito na Avenida Mauro
Ramos N.o 4.
Ver e tratar no mesmo

10-1cal.

Vende·sel,I
Vende-se 3 casas, sendo

LIma de material e 2 de ma

deira, sitas na Rua José
Boiteux na 3 fundos em

Florianópolis.
Ver e tratar com o srs.

Altino Lobo da Silva no

Ponto de Automoveis da
Praça 15.Convocação

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAULINO"
FLORIANóPOLIS

De órdem do senhor Presidente, convoco os senho
res sócios excursionistas, I):wa uma reuíão ordinária a"
ser realizada dia 3 do cor-rente, a fim de tratar de assun-,
tos de interesse geral.

Local:' União Operária ..

Hora: 20,00 h.
Pedro Ditt rich Júnior

Secertário Geral

Cine:masl

I?ITZ

Restaurante
.

Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores viajantes.

Ann

Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
lmp. até 14 anos.

AV[SO

Ag",··'1a·' .-1 c'" ,.�).� 1J] AI"'" to� ,1. �.'Clt \::� t �I .I. _1 -.J _J. . I

Precisa-se de uma moça CINE SA-O
.

JOSE'ou rapaz para serviços de
escritórios e cobranças.
'I'ratar a Rua Pedro Soa- r As 3 horas.

res 5.
.

John Wayne
Dvorak em:

CIDADE DE BARBAROS
No Programa: A� ;8 horas.

.

Noticiario Guaíbà, Nac.
I F'illips Calvert - Dennís

Preços: 10,00 - 5,00. I'
Pr ice em: '

Imp. até io anos; HO�C�DI? S.EM CRIME.
As 8 horas.

' N o Pr OgI ama.

Na Téla Panorâmica r Ligação Norte Sul. n. 24

Robert Stack - Coleen
' Nae.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

'.

A diretora do Curso Particular S. Vicente de Paula
avisa aos srs. Pais e interessados que o' referido curso

não funcionará no' corrente ano.

Dodqe K-A 1952 VE�D��SE
Vende-se Caminhão, com baixa' quilo.metrag-em rOdà-1

Por motivo de viagem um
,

f
�

"BERTA" O? I,
1da, conservadissimo, com capacidade para 7.500 quilos. ogao n �,a e·-

Tratar no Bar Rosa, CO�l1 os propritários. . "lha, esmaltado-brujsao,
------- ---'----.- ----- I Tratar á rua Esteves. Jú-

nior na 62.

Adelina Caldeira Boecker, Alfredo Boecker, Sylvio Vende-se com 80 baixos,
Boecker, Celio Boecker e Maria R Amorim, cunhada e sete registros,. sendo um

sobrinhos de OLGA EBEL, vêm POI! este meio, expressar I trinado. Cr$ 16.000.00
seu sincero agradecimento pelas manifestações de pe-' Informações nesta Reda-
zur, recebi das por ocasião de seu falecimento. 'çAo.

Grayem:
ASAS DE FOGO
(Technicolor)

No Programa:
Noticiario Guaiba Nac.

Preços: 10,00 _;_ 5,00.
Imp. até 14 anos.

glbl.Q
As 8 horas.
Wllian Holden

Aulotnóveis
Aceito encomenda de qualquer tipo de carro, marca,

. ,mo etc.

Informações Rua Rui Barbosa 124.
John-

As 5 - 8 horas.

Uma casa de madeira, à rúa do Sossego, com terreno
7xi6 metros,' no Estreito, no valor de Cr$ 15.000,00.

A dinheiro.
Uma máquina SINGER por c-s 6.000,00

Ao registarmos o fato, agradecemos a oferta que
nos fez de um exemplar, com' gentil dedicatória, e for

a presta- I�ulamos votos de novos e contínuos triunfos.

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

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

VENDE-SE

ções.
Diversos' lotes a rua Tupinambá, esquina com a Rua

Max Schramm, no Estreito; com água luz e ponto de ôn i
bus em frente,. Variando de quinze a vinte mil cru
zeiros.

3 casas a rua Tereza Chrtstína, com água e luz, a
trinta mil cruzeiros a dinheiro.

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO

. A Loteria do Estado necessita nomear Âgentes nas
seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E OR
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do
Esta.lo, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380, Florianópolis
S. C". dando referências e informações sobre os elemen-
tos de trabalho que dlspôem.

.

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

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

Vende�se
Uma maquina de costura marca Kadílar, em per- últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros, .J

'e il o estado tipo Sínger.
.

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
. Ver e tratar com Simeão Siqueira no fim da Linha 15 metr-os de fl�enl'e. a rea de 400m.2, 'servidos de agua

em frente antiga fabrica de Seda da Pen í-
I
encanada e luz.

I Informações no local com o snr, Gilberto Gheur•.
oü

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(FUNDADO EM '12-8-18�2) ..
GRITO DE CARNAVAL '. DIA 5 - SABADO

EM BENEFICIO DO DEPARTAMENTO DESPORTIVO
MESAS - Cr$ 40,00

.

CONVITES - Cr$ 30,00
COOPERE PARA A �RANDEZA· DOS DESPORTOS DO VETERANO

)
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CONTAS nKANGURU�MIRIM';
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CO$�O CLUB1� RECREATIVO 12

DE SETEMBRO

EDITAL

Capoeiras
Pelo presente, a Diretoria

cio 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 sua séde social, em
Capoeiras.
As propostas deverão vir

acompanhadas das condi
ções pretendidas pelo pro
ponente, devendo constar

prazo, valor, etc.i.em envelo
pé'fechado, sendo que o aiu
guel minimo será fixado por
esta Diretoria.
No caso de empate na

apreciação entre duas pro-.
postas vencerá aquela cu

-jo proponente seja associa
do do Clube. O empate en

tre dois sócios será decidi
do a favor dÓ mais antigo
no quadro social.
A Diretoría se reserva o

direito de rejeitar qualquer
proposta,' que, a critério
seu, lhe pareça ínconvenien-

SAO PAULO, 1 (V. A.) -

Serão transferidas para a

Caixa Econômica Federal <19

São "Paulo, aproximadamen
te 90 mil depósitos de "Kan

guru-Mirim", sendo que já
foram encaminhadaa àquela
Caixa as contas tlós'- deposi-

tantes das letras "a" "b" e

"c", em número aproxima- INSTITUTO DE APpSENTADQRIA E.PENSõES
do de 4 mil. Espera .. se que DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E GARGAS
todos os noventa mil da COl1- DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
ta "Kanguru-Mirim", este- y_ A Delegacia Regional do LA.P.E.T.C., Em San
[am deposrtados -na Caixa

I ta Catarina, comunica aos senhores empregadores e se
Econômica Federal. gurados condutores d� veículos em geral, que em face

dos novos niveis de salárto-minimo, os atuais valores dos
selos de Seguro Social, em uso neste' Estado, são os se-

Curso Particular.
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, Distribuidor

,

a Veuda

('. RAM'OS S/A
Comercio - Transportes
tlua João Pinto, 9 Fpolí.,

-. .�.. I
_...... J

FIRMAS DO RIO DE'
JANEIRO RESTABE-

"

. Vende-se um lote de ter-
LECEM, RELAÇÕES reno na Vila Ce1. Lopes
COM:ERCIAIS COM Vieira.

-A AL'E'MAN'HA CO Tratar com o sr, Dante
,

. ;.I

-, Bonetti no depósito da Rita
l\'lUNISTA Maria da Navegação Hoep-

BERLIM, 1 (ti. PJ - li

Vende-se

"-,
'-o

Colemp Coração. de Je$us
r- .

EXAM�S, .. D� II í1JPo.{)A OfN:!\S'IAIS E' COL)�GIAIS
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO

Inscrição: dia 16 de fev. de 1955, das 9 às 12 horas.
Data dos exames: dias 17 e 18, às 8 horas.
MATRÍCULA das alunas elo Colégio com pagamento

da Ia. prestação.
Curso Primário: Dia 16-2-1955.

.

Das 8 às 12 horas - lOs. e 2°s. anos.
Das 15 às 16 horas -'- 3°s. e 4°s. anos

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

Cdrso Ginasial:
Dia 23 - las. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 24 - '2as. séries - das 8 às 12 horas. nha Oriental também ínror- A d d loxDia 25 - a=s. � 4as. séries - das 8 às 12 horas.

...

mau ao de Relações Exterio- cor eOD e o
Dia 26 - Cursos Científico e Normal - das 8 às 12 res sôbre o bom êxito das Vende-se com 80 baixos,

negociações que realiza 'J sete registros, sendo um

país para aumentar seu co- trinado. Cr$ 16.000.00
mércío. com as Nações do He- Informações nesta Reda-
mísrorío Ocidental. ção,

A C IIIAlemanha Or.ientul restabe
leceu re�Gões cemerclaís com

firmas do Rio de Janeiro,.
Montevidéu e Santiago do IChile, segundo se anuncia.'

.O Serviço Informativo dei
Oeste revelou que virias fir
mas da América do Sul, con
cordaram em representar in-.
dústrías da Alemanha Ori
ental para a introdução de
seus artigos na citada região.
Acrescentou que o Minístó

rio do Comércio da Alcrua-

:;�Agência
de

IpU bUcidade
iliba P..taI. �.

:rl.rt"'pelie
Bata c..t&rlu

horas.
INíCIO DO ANO LETIVO

Curso Prímárto: dia IOde março de 1955.
Curso Secuncl:írio: dia 7 de março de 1955.
Turnos da manhã, às 8 horas.
Turnos da tarde, às 10 horas.

--:0:--'

DURANTE O ANO LETIVO

E4pediente da Díretoría e Secretaria: 10,30 às 11,30 horas

15,30 às 17 horas
Expediente das Professôras: 17 às 18 horas. Ven e-se

ótimá residencia, çompletamente nõva, 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 chac:1l'a com 27 metros de ,frente e .130 de
fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-construida.
Chacara toda plantada e cuidada.
Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

-----_......___--_._--....._----------

I
BANCOdeG�f�ITO POPULARI� AGRICOlA .' I

. R.......o; &W�, 16 ..... '

f'LOR!ANOPOLIS :-5ro..eól6.rlnô, .'

1HZ.
Ver na parte' da tarde á rua Getulio Vargas nO 194,

parte da rua já calçada.
.

N. B. Facilita-se o pagn.lJJpntoo
Tratar á rua Martinho Callado n. 15 nesta Ca

pital.Escola" Profissional Feminina
de Florianópolis #------------------------------------------�--_.

LotesMATRíCULA - 1955

10 ano - dias: 8, 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, ,das 9 últimos loies, na praia Ja Saudade, em Coqueiros,
ás 12 horas ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

de fevereiro, das 9 ás 15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

Informações no local com o snr. Gilbel'to Gheur.

20 ano - dias: 13, 14 e 15
12 horas.

Documentação para efeito de matrícula:
1. Cert-idão de j,dãde (15 anos até 31 de julho de 1955)
2. Atestado de curso primário completo
3. Das candidatas casac1.as exige-se' a certidão de �a-

samento.
.

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

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 Peni
tenciáIia.

Florianópolis, 29 de janeiro de 1955.

Cora Batalha da Silveira, Diretora

guirrtes :

a) Municípios de: Florianópolis, Blumenau, Brus
que, Cric iuma, Gaspar, Itajaí Joinville Orleães,
Tubarão e Urusanga - sêlo de Cr$ i65:00

b) Municípios de: Caçador Canoiuhas, Indaial, Joa
çaba, Laguna, Lajes, Mafra, Porto União, Rio do
Sul, São Bento elo Sul, São Francisco do Sul, T'im
bó e Videira - sêlo ele Cr$ 150,00.

c) Demais Municipios - selo de Cr$ 127;50
2 - As Contribuições excedentes recolhidas por

guia de recolhimento, serão calculadas, doravante, to
mando-se por base o novo valor do sêlo de seguro social.

Florianópolis, 3 de janeiro de 1.955
ADIL REBELO - Delegado Regional A DIRETORIA

te.
A abertura das propostas,

dar-será, na presença dos
interessados, em dia a ser

fixado.

___ o "_.
_

RECOLHIDOS EM
JANEIRO UM BI
lJIÃO E 200 MI
LHÕES DE CRU

zmuos

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COlEGIO
ESTADUAL DIAS VELHO

EDITOLC
'\

ANO LETIVO DE 1955
Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal
Inscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.
Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro.

,
Exames cdo Artigo 91

Inscrição: ele 1° a 9 ele fevereiro.
Realização: de 15 a 27 ele fevereiro.

Exames �e 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal
Inscrição: Dias 1° a 4 de fevereiro.
Relflização dos exames de 2a. chamada: pias 3, 4: e 5

·de fe,vereiro.
Realização dos exames de 2a. época: Dias '7, 8 e 9 de

RIO, 1 (V. A.) - O gabi
nete do míriístro , da Fuzen
da, distribuiu, ontem, à -im

prensa, a seguinte nota:
"Foram recolhidos à Caixa

de Amortização, durante o

mês de janeiro, um bilião e

duzentos milhões de cruzei
ros, o que! pode ser conside
rado como restítutcão do ex

cesso ele emissões ele dezem
bro. ,

fevereiro,
Jaúeiro é mês favorável,Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a em que é usual não emitir.28 de fevereiro.

cIo' O curso das emissões,Él obrigatória a apresentação da caderneta, decorrer dêste ano, clepen-
derá, principalmente, da me

clic1à em que se puder con

ter a despesa pública".

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

POt)ERÁ ALAS
TRAR-SE A GUER- .

RA NO PACÍ
FICO

Livro de Ensaios
Acaba de ser editado mais um livro de ensaios e' es-

, .
i tudos, de autoria do escritor Pe professor João AlfredoEDINBURGO, Escócia, l!Medeiros Vieira. Trata-se. elo volume "Estudos Paícoló(U. ,p.) -'- Lord

_

Coleraíne, [g icos", o terceiro já publicado pelo autor.. que pertence
chefte da .cl�le.gaçao

. 1)�1'la- ao Instituto Brasileiro de Filosofia, secção catarinensemen ar britânica que no 1110 e a .outras entidades culturais.
passado visitou a Rússia, éle-
clarou hoje: .

O l ivr d M dei V" t,,' .' 1 10 e e erros rerra raz uma apresentaçãoTenho Q pressentlm�l:to I ao acatado e ilustre prof. eles. Henrique da Silva Fontesde que a guerra no Pacifico

I l' .. - o

'

.
° quai, na mesma, tece cons ideracõss a.cerca do autorpoderá alastrar .. se Em ge- '. .' _. . , ,

". encomiando seus perslsten tes esforços e dedicação aosral, temos que recordar que t d S ,. . ,

eh' '. d
.

·t
. I' �s u os.. em. duvlda: taIS palavras constituem atestadoa ma e e mUl o maIOr d B d 1 f' ", .

.

to. .

t
° apego aque e ecundo e Jovem fIlósofo às coisasllnpor anCla para os no1'

e-I ele esp"t >l lt .

.

.

-

, ln o e·<",a cu ·ura.
amencanos que para nos. Os A

.

t f
I \

norte-americanos se interes- .

o reglS armas o ato, agradecemos a oferta que
,-,-' nos fez de um exemplar com gentl·l d d· ·tr• .'

fsaram sempre' pela China G .'
-

"
e lca orla'l e or-

-

t· t· f
..

. mulamos votos de novos e contínuos triunfosnao se sen em sa lS eltos por
.

..

ter esta lhe elado as cos- I
_

tas" .

Disse ainda que durante
sua visita à Rússia colheu a

impressão "bem concreta"
de que \ os govel'nantes rus

so') não querem ver-se en

volvidos numa: guerra ver

dacfeÜ'a ,e que "têm mu�to
mêelo ela bombà ele hidrog'ê
nio" ..

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

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E OR
LE!ES. Os �nteressados devem escrever para' "Loteria do
'EstaJo, Rua Tr�jano 23 C x

.. Postal nO 380, FlorianópolisS. C". dando referências e informações sobre os elemen-
tos de trabalho que dispôem.'

.

1.
V'ENDE-SEVende-se

Um piano marca "Bent.ley"·· Uma casa de madeira, à rua do Sossego, -com terreno
(Inglês) novo. de' 7x16 metros, no E;streito, 110 valor de "Cr$ 15.000,00.
Uma mobíli'a de copa (me- A cÜnheiro. - -.

- .

sa elástica, gum;da-comida e Uma máquina SINGER por c'l'$ 6.000,00 a presta�
seis ca�eiras)

,
ções.

Rua: São Jorge 23. Diversos lotes a rua Tupinamb.i, esquina. com a Rua
I

.
Max Schrarnm, no Estreito, com ág-ua luz e pouto de ôni-

VENDE-.. SE bus em frente,. Variando ele quinze a vinte mil cru-
zeiros. .

Por motivo de viagem um 3 casas 'a rua Tereza Christina,
fogão "BERTA" nO '2, á le.. trinta mil cruzeiros a, dinheiro.
nha., es111alt�do- 01'8)1.60.-

com águá e 1uz, a

Tratar á rua Esteves
nior nO· 62.

Jú- 'I'tatar com Aristiliano ele Abreu Neto
A Avenida Mfl.uro Ramos, 4 - Sobrado.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Fevereiro de 1955

PERECERAM· NUM INCÊNDIO
Onze criancas e um pai de família, .

NOVA IORQUE, 2. CU. P.)
_ Onze crianças e um pai de
família perderam a vicia, on
tem, num incendio, alímen

tado por petróleo,' devoran
do uma casa pobre, nesta ci

dade. Cinco outras pessoas
receberam ferímento>. Disse

a polícia que um aquecedor
de petróleo rebentou num d03

8 apartamentos da casa e

provocou a explosão de um

barril de petróleo que Se en

contrava no sotâo, quando
era quase 1 hora da madru

�ada. As idades das crianças
que morreram variam de 6

-

meses a 14 anos. Dez ramí

lias viviam nos 8 apartamen
tos da velha casa que tinha

dois andares. A policia sal

vou 10 dos 22 habítantea,
Muitos fugiram em trajes de

dormir, em meio de uma ne

vada e grande frio. Num a

partamento morreram Ríbe-

ra', de 40 anos, e seus 5 fUbos.

Quatro filhos da familia

Stanley Motvke 'e a mãe per

deram a vida, bem como dois

nlnos do casal Raymond
-Reaton.

MR. BLELLOCK
Procedente do Rio de Ja

neiro deverá chegar hoje, a

esta Capital, Mr. Blellock,
Segunda Secretário da Sec

não de tnrormacões da Em

baixada Ingl�z� na Capital
ela República,
O ilustre visitante chegará;

via aérea, em avião da Cru

zeiro do sll:tl, devendo per
manecer nesta Capital al

guns dias' em 'atividades de

suas funções.
O ESTADO apresenta vo

tos de boas vindas formu

lando os de feliz estada em

nossa terra.

MINERAIS 'ESTRA· ·TEN. CEL. COSTA
TEGICOS UNO

RIO, 2 CV. A.) - O chefe
do' Departamento Nacional
de Produção Mineral, enge
nheiro Luciano Jacques de

Moraes executou extenso le
vantamento geológico do

Nordeste com o principal ob
jetivo de verificar e medir o

corrências de minerais radio
ativos. Concluiu aquele téc
nico do Mínístérto da Agri
cultura que a riqueza do sub ..

solo da região. nesse impor
tante setor mineralógico su

pera as mais otimistas pre
visões. O nordeste .brasileiro,
principalmente o Estado do
Rio Grande do Norte, possui
numerosissimas jazidas .des
ses minerais raros, cujas a

mostras .trazídas estão endo
examinada no laboratório de

produção mineral, a fim de
determtnar-se-lhes a radio
atividade. De antemão pode
se constatar a ocorrência de

. urânio, torio, areias monazi
tas e outros minerais de im

portância estratégica.

I

NÃO HOUVE EMIS
,SÃO-EM JANEIRO
RIO, 2 CV. A.) - O vesper

tino "O Globo" registra o se

guinte em "negrito". "Se

gundo estamos informados,
no corrente mês não foi emi
tido nenhum centavo. Ao

contrário o governo espera
recolher soma superior a, um

bilhão de cruzeiros à Caixa
de Amortização. O Ministé
rio da Fazenda distribuirá à

imprensa; denÚo em 'breve,
uma nota a respeito, com da

,das sobl'e, as emissões
.

desde
/1946".

COMPROME
TENDO...

WASHINGTON,2 CU. P.l __ o

O' representante do Bl'a"JI,
sr. Jaime de Barros, decúl,-

1:9U que a prqposta soviéti
ca submetida ao Conselho de

Segurança, sôbre a que.ltão
de uma suspensão do fogo
na regIão de Formosa, '1"iq
"visava senão compromete�'
os. Es�ad.os U,Qidos perant,j3 a

opinião pública rnundiRl".

,
'

Por Decreto de 29 de De-
I

zembro último, assinado na

pasta da Guerra pelo sr.

Presidente da Repúblíca, foi

graduado, no pôsto de Te

nente Coronel, de acôrdo com

o disposto na Lei 1.338, de 30

de Janeiro de 1951, contando
antiguidade a partir. de 2� de ,IDezembro de 1954, o nosso

prezado e distinto amigo Ma

jor Domingos da Costa Lino

Sobrinho, brilhante Ofícíal

do Exército que vinha ser

vindo como Adjunto do Es

tado Maior da Infantaria

Divisionária/5a" c0!U Quartel
General nesta Capital.
A noticia, por ser justa,

causou- a melhor impressão,
não só entre os de' sua classe,
como na sociedade local, no
tadamente nos meios espor-·

Uvos, pois que o Tenente Co

rimeI Costa Lino .é figura de

ma;cada projeção nos meios

culturais e esportivos da ter

ra catarinense.
Oficial possuidor .de bri

lhante fé de ofício, estimado
e considerado 'pelos superio
res e subordii;ta(los, muitas

são as homen'agens tributa

das como prova de reg'oslJO

1)01' tão justa e merecida l1ro

moção.
Os de O ESTADO as:;;ociall

do-se as várias homenagens,
felicitam ao denodado corre

ligionário, formulando pro

gressos na carreira que entu

siásticamente abraçou e vem

servindo eompenetrado de

seus sagrados deveres.
Ao Tene'nte Coronel Costa

Lírio, pois,' o nosso pra�el'oso

abraço de feli'citaçõeiJ;:

Realizou-se, ante-ontem, a

primeira reunião da primeira

rs: legtslatíva da Câlnara
Municipal de Flortanópolts,
em terceira legislatura.
A sessão foi presidida pelo

vereador Genésio Leocádio da

Cunha, por ser o mais idoso

e teve por finalidade eleger
a Mesa, o que se verificou,
Para a Presidência foi elei

to' o dr, Armando Valéria de

Assis, vereador eleito sob a

legenda do PSD. Para os de

mais cargos, o resultado foi o

x Em o ano de 1.680,
x x no dia de hoje" fa-
leceu em Pernambuco

aquele que foi um dos

heróis de Guararapes,
André Vidal de Negreiros.
Nome' consagrado na

Hístórra Pátria, porque
expoente de bravura e

heroismo, porque tinha o

espírito sempre voltado

para os destinos do Bra

sil, sagrou-se patrióta
por excelência, .prestan
do relevantes serviços

.,RIO, 2 (E.) - POR 52 VOTOS FOI HOJE ELEITO VICE-PRESIDENTE DO SENAQO O SR. N E R Ê U RAMOS, CABE NDO-lHE A/ PRESIDEN
tiA ATE JANEIRO DE· 1956, QUANDO SERÁ ELEITO' O PRESIDENTE ,NATO· DA CAMARA ALTA, QUE É O VICE- PRESIDENTE DA REPO
BlICA, - NA ElEICÃO DE ONTEM JJOTARAM 55 SENADORES, RECEBENDO O SR.' ÁLVARO ADOLFO, líDER DO P. S. D. UM VOTO E

1 .

REGISTRANDO-SE 2 VOTOS 'EM BRANCO. '

��,
.

. .

..........................�••••••••••••e.li8.1l' e8••••••••e•••••••••••
'

•••••It••1II0•••e•• ' "•••••••••••••••••••••••••••.,••�••!.t••••!•••••••••"•.

.

' �

j. I Na Camara Municipal· I Elerna Ylgl��ncta elO
.

Elello para a Presidência o dr. Armando Camborlu
Valério de Assis. Como ficou cons'litDI�a

a Mesa. Os lideres· Notas.,

pela maneira
conduziu na

como se

luta pela
expulsão do estrangeiro.
Natural da Paraíba, do

Norte, Vidal de Negreí
ros com o despertar das

primeiras manírestações
do nativismo -beastleírõ,
'figurou entre os mais hé-
los exemplos de coragem
e destemor, destacando
se na Revolução Pernam

bucana, sendo a estrela
de primeira, grandeza em

todos os combates peta
índependêneía política
da Pátria Brasileira, im
pondo-se à veneração
nacional pela firmeza de
suas àtitudes.
Ação mais destacada

teve André Vidal de Ne

greiros nas duas Bata ..

lhas de Guararapes
14 de Abril de 1.648 e 19'
de Fevereiro de 1.649 -

onde, apezar de grave
mente ferido, comandou
o ataque à Fortaleza das

;. "Cinco Pontas", toman

dq as prímeíras deí'êsas
d� Reeife.
E quando do ajuste de

contas com os holande
ses vencidos, foi Vídal
de Negreiros o Chefe da
comissão brasileira de

armistício, como o foi,
tambem, eleito para le
var a D. João IV a bôa
nova da ,expulsão do ini

migo. E o soberallo por·
t u g' U ê s concedeu-lhe
honrarias e prêmiOS; no
meando-o Governador e

Capitão-general do Ma

ranhão, de Pernambuco'
e de Angola.

Se em 3 de Fevereiro
de 1.680 o Brasil penleu
o:,herói máximo da ex

pulsão dos holandeses,
com o seu falecimento,
ganhou a Nacionalidade
um Padrão de exemplos
edificantes que servem

de estimulo à Mocidade
do Presente.
\ Cultuemos, pois, no dia
de lioje, a m,mó"ia de
André Vidal de Negrei�
ros, rendendo-lhe as

nossas mais c!rorosas
manifestações de apre
ço, para que tenhaÍnos
em mente,' no:> dias do
Presente tO nos do Futu

ro, como exemplo civko,
aI.. vida glor:\ls� de gl'an
de perl1ambl�cano Mnré'
Vidll-J (Le Neg:.reÍl·{Js., ,nm

Simlill'i.l Nacioi1,d!

)1
� ' 'I ; ��

I A' �

Elegancia �'
Serão recepcionadas no próximo dia 5, sábado, nos sa-

""....

Iões do Lux Hotel, às dez mais elegantes damas e senho
rinhas de Florianópolis em reunião dançante, festa em be

nefício da CASA DO PEQUENO JORNALEIRO.

rá a representação da UDN.

seguinte: Vice-presidente - O vereador Carmelo Mário
Genésio Leocádio da Cunha, Faraco, do PDC, havendo si ..

do PS:?; 1'0 Secretário - Jú- do eleito para a Mesa, renuri
lia Paulino da Silva, elo PTB; ciou ao cargo, preferindo fi-

2° Secretário - 'Walter Cruz, cal' no plenário, onde agirá
do PSP. com equidistância política'
O vereador Antônio Após- das bancadas da matoríà e

tolo foi escolhido líder da minoria, vale dizer, com ab

bancada situacionista e o ve- soluta independência de a

reador Geremo Eiilva, chefia- ção .

\

EXEMPLO A SEGUIR
'Indicado, ontem, pelos seus correligionários para

a vice-presidência do Senado, declarou o sr. Nerêu Ra

mos que aceitava a indicação por ser partidária, isto é, I

por revestir-se do caráter de, indeclinável dever com

que se ícrmulam e se aceitam as indicações nas legí
timas agremiações partidárias. Aí está um exemplo de

disciplina e. fidelidade partidárias que uma vez seguido
por todos os liberais; daria às diversas facções a que
eles pertencem a autencidade partidária, É_ um erro su-:

pôr-se que a disciplina é a fidelidade são atributos, ex
clusivamente, das organizações religiosas e militares.

trais virtudes elevem constituir também o rundamento
dos gremios políticos, pois não lhes bastam, para que
os reconheçamos como partidos, suas doutrinas, seus

estatutos, seus, programas, diretrizes ou linhas de con

duta no domínio da política. Tudo isso 'póde, de subíto,
esboroar-se. num grémio político, desde quando lhe fal- .

te o básico, o fundamental, o essencial, enfim, que são

aquelas duas virtudes. E se as agremiações não se es

boroçam, entre nós, ao mais leve entrechoque interno

de paixões e interesses individuais, é que nelas há ci

dadãos que procedem com essa disciplina e fidelidade
ele autenticas soldados de partido. "-

É o caso, por exemplo, no PSD, do sr. Nerêu Ramos,
sempre pronto a servir o seu partido, continuamente

disposto a aceitar, sem discutir, os encargos e determi

nações que lhe prescreve a maioria de seus correligio
nários. Dá ele agora, ao aceitar sua candidatura à pre

sidência do Monroe, mais um magnifico exemplo de

que, numa agremiação política, por mais liberal que

seja, como é, no caso, agremio pessedista, póde-se dis

cutir tudo com a maior liberdade e tudo cumprir com

a rigorosa disciplina de um spartano ou de um prus
siano.

Louvem-se os membros dos grandes partidos nesse

exemplo que acaba de dar o sr. Nerêu Ramos, e esta
mos certos de que salvaremos a Democracia, neste pais,
de males que emanam, sem dúvida, da falta de disci

plina e fidelidade partidárias.
(D'O JORNAL, de 1-2-55).
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WASHINGTON,2 CU. P,)
"Todos os aparelhos de com

bate da aviação americana,
desde o caça-bombardeiro
com um só pilô'to, até I)S

maiores bombardeiros inter

continentais" podem trans

portar armas nucleares", de
clarou o general Tho�1as
White, chefe do Est,ado
Maior Acjjunto dà Aeronáu
tica.

GASOLINA
BRASILEIRA

RIO, 2 CV. A:) - A refina

ria de Cubatão, a maior do

Brasil, com capaCidade para
refina.r quarenta e' cinco mil

barris diários, iniciou ante

ontem, às .16 horas, as suas

operações e na madrugada
de ontem, às duas e trinta,
produzia a sua primeira ga
solina.

"TERCEIRA' POSI
,ÇÃO"

WASHINGTON, 2 CU. P.) BUENÓS AIRES, 2 (U. P.)
- O embaixador da Vene- - Acaba de aparecer o pri
zuela, sr. Cesar Gonzales, deu meiro número da revista
a conhecer a declaração for- "Union", dedicada a poll.twa
mulada pl,;lo ministro elas da chamada "terceira posi
Relacões Exteriores ele .seu ção" nos assuntos interna

oa18, -"1'. Aure'lia:no Otaiiez, em cionais. A revista considera

que êsse, país promete aos que a Argentina é o . país
Estados Unidos, seu apoio mais indicatl:o para Çlgrupar
moral e seus recursos mttll- todos aquele,s que não se sen

rais. e estratçgi.cos. na ::me$- tem. atraíçlo,� pelps dQ,Ís .PO,..

, FORM.OSA

I

I

',,:��:.�/��";��
Ante-ontem, contra a von- des da lei. O Poder Legísla

tade elo ilustre deputado .It: tívo ele Camboriú, seguro elas
K. Reis, mentor e instrutor suas atribuições e dos seus
do cidadão prefeito, de Cam- direitos, não se deixou ven

boríú, cujo nome êste noti- cer pelo prefeito de rancaría,
ciarista não teveoportuntda- Impôs a sua soberania ao ato
de de saber, realizou-se a antí-democrátíeo 90 cidadão
primeira sessão ordináría da prefeito,
primeira sessão Iegislatíva, Na eleição que se realizou,
da terceira' legislatura, da para preenchimento dos' ear
Câmara Municipal de Cam- gos da -Mesa, o resultado foi
boriú. o seguinte: Presidente _

Por determinação do regi- Guy Angelina Vieira; Vice
menta interno, as sessões ria presidente - Antônio Fadel
Câmara de Camboriú se rea- Filho; 1° Secretário _ Acá- "'t

lizam às' 14 horas e, de ccn- cio Bittencourt; 2° Secretá
formidade com a lei orgãm- río - Francisco Alípío :

dos

ca, a Câmara, normalmente, Santos.
se reune no edifício da Pre- Apêzar de não ser dia fe
feitura. Acontece que a. lTDN dado, assistiram a posse een

perdeu as eleições em Cam- tenas de pessoas que aplau
boriú, também. A maioria do díram os vereadores e a no-

legislativo' passou' a 'ser do va Câmara.
'

PSD. perdendo no voto, in- Interessante, também, di
conformados, os maiorais, zer que alguns veranistas,
prefeito à frente, -índustría- vindos. à cidade para pagar
'dos pelo" senhor deputado K. os seus impostos, tendo en-

I Reis, entenderam de Impedir contrado a Prefeitura fecha
a posse dos novos vereadores, da, ficaram para a solenida

I no dia aprazada pela lei. Vai de de investidura elos novos
daí, e se espalhou o rumor de edis.
que o edifício da prefeitura
não seria aberto no dia 1° de

fevereiro, justamente para

impedir. a i,nstalaçã? .do po-I Encl"lopAdla deder legtslatívo municipal. � ti
Efetivamente, dia 1°, às 141 (lauta "alariDahoras compareceram em" V

frente ao paço municipal os O Vice Almirante CARLOS

senhores vereadores eleitos e DA SILVEIRA CARNEIRO

diplomados Arftônio FadeI convida para uma reunião

Filho, Guy Angelina Vieira, da Enciclopédia as autorída
Acácio Bittencourt e Fran-' des civis, militares e eclesí
cisco Alípio dos santos, que astícas, professorado, comer
constituem a maioria. Verifi- _cio, industria, associações e

candb que o edifício se eu- interessados, sendo no si)ba

centrava fechado, aguarda- do dia 5 às 10 horas em Ma

ram algum tempo, depois do rra, mesmo sábado às 15 ho

que decidiram, de qualquer ras em Canoínhas, dcmíngo
forma, cumprir a lei. Solici- dia 6 às 10 horas em Papan
tado e obtido um local,

pre-I
duva e às 14 horas em Itai6-

parado, instalou-se a sessão, polis,_não podendo haver al

cumprindo-se as formalida- teração nessas datas.

\

O Veleiros da Ilha" instituiu um uso muito salutar
para garantir a paz e a .harmonia elas suas festas:
atirar os páus d'água na dita.

No recente churrasco aos remadores vitoriosos' em
São Paulo, a praxe foi inaugurada, com diversos ba
nhos de roupa e tudo. E houve banhistas forçados de
fina linhagem.

Comentou a respeito o nosso siderurgico pantaleão:
"Dura leque sede leque. Ali ninguem escapa".

.x

x

O sr: Governador, no seu discurso, reportando-se
às obras federais ou às que O' dinheiro federal paga,
declarou que vem sendo combatido por isso e por elas.

,

Nunca ouvi nem escrevi qualquer restrição aos au

xílios federais. De contrário, já anotei que S. Exa.

quanto mais conseguir trazer para o Estarlo do govêr
no da União, melhor estará cumprin,do o seu dever.

O que nos mereceu reparo foi o fato do govêrno'
estadual apresentar como suas obras federais! S. Exa.
quís torcer a questão, para fazer demagogia em cima

,

da oposição.
Quanto mais vier do centro, repitamos, melhor se

rá para o Estado. Apenas queremos que não facam o

viralbosta, que, como se sabe, reside no ninho alheio ...
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