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• O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que neccastta,
diàriamente e de imediato:
JDRNAIS Telefone

IO Estado 3.022,
A Gazeta ...............•

2.6561Diário da Tarde 3.579

IA Verdade............... 2.010

C Imprensa Oficial .......• 2.688

.,HOSPITAIS ('--- --a Caridade:
(Provedor) ............•. :1.31'4
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos 3.881
Militar 3.167
São Sebostião (Casa de
Saúde) 3.163

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 8.121

CHAMADOS UR-
GENTES'

Oorpo de Bombeiros S.313

!Serviço Luz (Reclama-
ções) _2.404

Polícia (Sala Comissário 2.038
'Polícia (Gab. Delegado).. 2.694

'COMPANHIAS DE
TRANSPOI!TES

! AÉREO
•

ITAC
'.............. 3.700

_-----.- ..�--------------_
Cruzeiro do Sul 2.500 I
Panair 3.663

'Varig
2.S26

Lóide Aéreo 2.402
Real 2.368

I'
Scandinavas ',...... .. 2.500
HOTÉIS

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS _:.. Lux ......•.............. 2.021

BATISADOS - ANIVERSARIOS 'E REPORTAGENS EM �:fre;���"':::::::::::::::: �:i�� IGERAL. La Porta .,............. 3.321

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

3.449!ES'l'ADO".
Central :-: 2.694

Segundas - Quartas - Sabados Estrela 3.371

h Chamados: Rua Conselhejro Mafra nr, .160 ou pelo IIdeal
.. " '........ 8.669116 :15' oras ESTREITO '

Telefone: 3.022.
Para Porto Alegre Disque 06

--------�����------------------�-----�----- ----�--------------------��--��------�..
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r ESPE· aura I o
.. .I"X l!l ema "" en ermar�a r CIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS'

;'Com prática no Hospital São e Serviço de gasbro-ente ro logta CU _ '

DRA. WLADYSLAVA DR 1. LOBATO DR. WALMOR ZOMER ,iFrancisco de Assis e na "'lnta da Santa Casa do �io �e Janeiro J
RSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO

•

.v GARCIA Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardmelb). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS :00 RECEM-
W. MUSSI FILHO.

pela Faculdade Na-
CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSIST1!:;NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

Doenças do aparelho respiratório Diplomado CARDIOLOGIA Auatregestl o ). PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTIl,
I ' TUBERCULOSE cional de Medicina da Uníver- Contu ltôrio : Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital matar- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE' NO-
RADIO�AI<'IA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675.

I
nidade V. Amaral. TURNA.EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTúRBIOS"

nos PULMõES Ex-interno por concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu..rtas e DOENÇAS INTERNAS PSICOLoGICOS 'DA INFÃNciA - ENFERMIDADES DA INF-4lN-Clrúrgf a do Torax
' ternidade-Escola Sexta feiras: Coração. Estômago, intestino, ClA DE MANEIRA GERAL

"
,

(Serviçe do Prof. Octávio 11.)- D ]'6' 18 h fi I
.

bT R' / CONSl
'

_ MÉDICOS - I· Formado pela Faculdade Nacle-
• drigues Lima), Ras,dA �s

R
oras. igac o ': vias 'I lares. 111S, ova-

CON
TLToRIO - FELIPE SCHMIU:r, 38. ' ;

IRURGIA CLíNICA nal de Medicina,., Tisiologlata e Ex-interno do Serviço de Círnr-
esi encra : ua Felipe Sch- ,rIOS e utero. '

SpLTAS - DAS 2 AS 5 HORAS."C
GERAL-PARTOS Tisiocirurgião do Hosllital Na- gia do Hospital 1. A. P. E. T. C. midt, 2;3 - 2° andar, apto 1 - Consultório' Vitor Reireles C<?]\'SULTAS Cf nORA MARCADA: FONE 3165

Se rviço completo e especiali- i rêu Ra.mos _ do .Rio de Janeiro
Te!. 3.002

122.
RESTDtNC1A -- TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 3165)

C de li
- I

.

Das 16 às 18 horas. ATEJ>.;l)E CHAMADOS A DOMICíLIO
'

zado das DOENÇAS DE SENHO- urso especra zaçae pe a Médico do Hospital de Residência: Rua Bocaiuva 20.
RAS, com modernos métodos de S. N. T. E�-Inte.rno e Ex-assls- Caridade DR NEWTON
d iagnôsticos e tratamento. Itente

de Cí rurgía do .Prof. UKO DOENÇAS DE SENHORAS _ '. I,Fone: 3458.

SULPOSCOPIA - HISTERO - Gul�araes (RI?). PARTOS - OPEItAÇOES D'AVILA ;\ --D-R�-M-A-R-I-O--W-E-N--ISALPINGOGR'AFIA - MET�:r;O-, Con s : Felipe Schmidt, SR -

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

LISMO BASAL
. Fone 3801 I das 16,00 às 18,00 horas, I Doenças de Senhoras - Procto- DHAUSEN

.. Radioterapia por ondas

curtas-I
Atende em _hora marcada.' Pela manhã atende dià-,' logia - Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

Eletrocoagulação - RaI08 Ultra Res: Rua Sao JorgeB - Fone rian.1Cnte no Hospital de Consultório:, ,Rua Vitor, Mei- i E GRIANÇAS
Violeta e Infra Vermelho. 2395. CarIdade., I�eles n. 28 - Telefone: 3307.' Consultório - Rua João Pi n-
Co�sultório: .R;u� Trajano. n'.l, DR YLMAR CORR-1!:À- T:.esidência: Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.

l° andar - EdlÍlclo do Montepío. '" . i Rua: General Blttencourt n. dia�te. A' f

I . Conshl}ta�: ,Das 4 às 6 hor: ,'oIrorário: Das 9' às 12 horas - CLlr;ICA MÉDICA ,101.
'.

Resírlência : Fone, 3,422. Rcs idência : Rua Esteves Jú-
Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho-

(
Telefone: 2.692.

, Rua': Blumenau n. 71. ! nior, 45. Tel. 2.812.
Das 15 às 18 horas - Dra, ras, ---------.. DOENÇAS DO APARELHO DI-' -----

MUSSI Rua Tirndente 9 - Fone 3415 MARIO DE LARMO GE3'l'IVO - ULCERAS DO ES-
I DR. HENRIQUE PRISCO

Residência: Avenida Trom- CANTIÇAQ TO'\1AGO E DUODENO, ALER- PARAISOpowsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES
MÉDICI)

GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
IRACEMA CLíNICA DE CRIAN,.çAS

NICA GERAL MÉDICO
SOperações - Doenças de. e-

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos.

R NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas CLINICA Curso de Especialização noD .
,

, Do Serviço Nacional de Doen-' CORAÇÃO - FIGADO - RINS de .. I Hospital dos Servid&es do Es-
MUND ças Mootais. ' I - INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS NARIZ 'tado.,

Formado pela Faculdade Naci-·I Chefe do Ambulatúrlo de Higie- , Tratament,o.moderno d� SIFILIS E GARGANTA " (Serviço do Prof. Mariano de
náol de Medicina Universidade ne l\;1ental .

I Ccnsultór!o - Rua TIradentes, DO Andrade)
do Brasil I P�lgulatra, do Hospital -.9. " DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhã no

RIO DE JANEIRO Coloma Sant An.a I. HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI- lIo,spital de Caridade,
,

Aperfeiçoamente na "Casa de ! Convulsoter,,:pla pelo, eletro-, �s 13 as 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis I A tarde das 1530 hs em dlan-
Saude São Miguel" c�oque e c:ardlaZ?I. In�uhnde�a- 'leI.: Co 11S ••,-, 3.4�6 - Res. -

Possue a CLINICA os APARE- ,te no consultório .á Rua Nu.nes,Prof. FerlNlndo Paulino pIa. MalarlOterapla. PSlCotera�la. 2.276 - FIormnopohs. LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esquma de TIra-
Interno por 3 anos do Serviço CONSULT�S: 'l'e�ças e Qum- �. - -

� --------ITRA'l'AMENTO das DOENNÇAS dentes. Te1.276� .

de Cirurgia ·tas da� 15 as 15 horas. Sabado DR. JÚr.;IO DOIN da ESPECIALIDADE I Re�idencia - rua Presidente
Prof. Pedro de Moura \(m;nhal 't G 'b ld'

.

I
VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutmho 44.

Estagio por 1 ano na "Mater- aa 111 a
.

an a I, esquma
É HOSPITAL I

'd d E I" de General Blttencourt. . M DICO I.' DR VIDALm a ,e - �co a.

I RESIDENCIA' Rua Bocaiúva ESPECIALISTA EM OLHOS, A TARDE - das 2 as li -

I
.

Prof. OtáVIO RodrIgues Lllna
139 T 12901

' ,

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA: no CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS
Interno por 2 "no do P::I'nto e,

, I 'rRA'l'AMÉNTO E OPERAÇOES [
CONSULTORIO - Rua dos f Consultório: - Felipe Schmidt, 12Socorn

'DR ARMANDO VAL:&. ,Infra-Vermelho - Nebulização - Iumos nO 2 38.,
1S

_ x _ I' 'Ultra-So:"'l ' RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das <I. ali 6

OPERAçõES RIO DE ASSIS ,(Tratamento 'de .Iinuelte lem jmiclt n" -:'13 Tel. 2365 horas. 19
CLINICA DE ADULTr::: Dos Serviços de Clínica Infantil ' operaçao> ---- Residência: Tenente Silveirll,
DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência M,unicipal e HOI-: Anglo-retinoscopia - Receita de

J
DR.

ANTO,
N�O MONIZ 130 FONE -:- 3.166.

CONSULTAS: No Hospital de I pita I de Caridade OClllos - Mod�rno equipamento, DE ARAGÃO
'----.-- 20

Caridade diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE

/CRIAN-lde Oto-RinolarlD&,ologla (único "

'

, TOLOGIA
DR. ANTONIO BATISTA

10.
'

ÇAS E ADULTOS no Estado) CIRURGlA TREU�A JUNIOR
No consultório, ii. Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horal e

, .Ortope_dIR ,

Pinto nr. 16 (10 andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 hora�. ConsultOl'lO: J��o. Pmto, 18. .CLlNICA ESPECIALIZADA DE
26

Diaria�ente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 16 às Consultório: - Rua Vitor Mei- Das 15 às 17, dIarIamente. CRIANÇAS
14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Foue 2675. Menos aos, Sabados Consultas das 9 ás 11 hoTas.

RESIDENCIA: - Rua Duarte Re��dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Res: Boca1Uya 135. Res. e Cons. padre Miguelinho.
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme,6 - Fone: 3783 Fone 2421. FoTle: - 2.714. 12.

-LOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
SANTA 'CATARINA)

Apresentam as exmes, sres, Donas de
Casai a.marevllhosa

.

E L.G I'N
(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA

MUNDIAL)
,

,

Pelos serviços prestados ec seu lare
pela valorização sempre constante,

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
ELETRO-TÉCNICA INOUSTRIA �

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

ELETROTÉCNICA
Caixa �ostal193 - Telefone 3.193
Florianópolis .- Santa Catarina

/

IGORI NOVOS H-DRftRIOS
D a

Terças - Qulntas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para .() ínteior do Paraná S. Paulo e Norte

do Pais)

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

___
1
__

MINISTÉRIO D,\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

-0-
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. D.I!J

o ESTADO

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr, 23.793 de �3-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS D,E MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada � derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Côdlgo Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os inf�'at()res
sujeitos a penalídodes. i

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes ele 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 oh

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem aatorízação

,

de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipaís ou diretamen
te a esta Repartição,' siil�a(la à rua Santos Dumont nO. 6
em Florianópolis.

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

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lr.ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas,' 40 - 6°

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

Rua 15 de Novembro 228 5°
andar sala 512 - São Paulo.

A.SSINATURAS
Nl Capital

Ano $ 170,00
Semestre Cr$ 90,00
I No Interior
Ano Cr$ 290,00
Serneatre Cr$110,OO
An úncio mediante -ontrúto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos,
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇÕES
UTEIS
,.;_o-

Viagem com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l<SDL ..BRASILBIRO),

e

Florianópolis - Itajaí -- Joinville -,Curitiba
-.�"',;,-

Age
An�Cl·a·:- Rua Deodoro esquina:da

• Rua Tenente ,Silveira

FOTOGRAFIAS

\

----------------------_._---'-:--:------------
--,-----,-----_ ......----------

Navio-Motor «Carl Hoepcken
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANCA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS. RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...

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

A.s escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prej1Ldíc.arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Fpolis !taJai. Rio Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Florianópolis
28/1
9/2

21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2

Santos
5/2
17/2

Raios ·X'
xparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radíograrras e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).·
Estomago - intestinos e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieluguafía),
Utero e anexos: Bistero-salpiilgografia com Insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em -geral,
Medidas exatas dos diametros da bacia para 'orienta:'

ção ilo parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos oorrêa:"

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
DR. CLARNO G.

GALLETTI
-ADVOGADO -

Rua .Vitor Meireles, 60.
F'ONE: 2.468

- Florianópolis -

Rua Frei Caneca 122

� ADVOGADO-
Caixa Postal 150 :- Itajaí _
Sn 11 ta Catarina.

.

DR. ANTONIO GOMES m�
ALMEIDA

--------------------.��

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

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

FARMACIA 'DE PLANTÃO
Mf:S DE FEVEREIRO'

5 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra-

6
jano.
Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
Sábado I (tarde) Farm.ácia Noturna Rua Trajano.
Domingo ,Farmácia Noturna Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Rsperança Rua Conse
lheiro Mafra

Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
:M:afra� . r

22 Carnaval Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua JO,ão
Pinto

27 - Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

Lavando:com Sabão

\?irgem ES1=>eçialidade
d'a .ela. IIIIIL INUUSTRIAL-J8iovIHe., (marca registrada)

eC�Dc}mizil·se� temp�_�. dinheiro o

�������--�--��--�

r
.........__--

"

I
-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Importante discurso do PresidenteYNerêu Ramos
RIO, 8 (V. A.) - Instalou- ate o dia 9 de março próxí- Antes do término da ses- do presidente do Senado: gratulacões efusivas com os traordínaríamente o Con= ] de aos altos objetivos que a

se, ante-ontem, no Palácio mo. são, que, apesar .de solene, se "A circunstancia de en-: melhores votos para que fe- gresso. instituição, tem-nos ofereci-

Tiradentes, o Congresso Na- Abertos os trabalhos, ás desenvolveu em atmosresa centrar-me na Presídencía cunda e feliz vos sela a atíví- E assim estabelecendo, ga- do a colaboracão das suas

cíonal, de acôrdo 'com o re- 14 horas e 50 minutos, toma- simples e tranquila, o sr. Ne- do Senado "permite-me, no dade e o labor,' rantíu a uma minoria, que ooservecões � advertencias
querímento convocatorío su- ram assento á Mesa os srs. I rêu Ramos pronunciou pala- uso de atribuiqão que lhe re- O diploma constitucional considerou politica m � n t e patrióticas.
bscríto por mais dê um ter- Nerêu Ramos, presidente do vras relativas ao ato. servou a Constituicão, a sa- de 46 assegurou a um terço ponderada, atribuição que, E' a hora, pois de uma ati-

ço dos membros da Câmara Sénado e Carlos, Luz, presi- ALTO SENTIDO tisfação patrídtíca de apre- de qualquer dos ramos do uma vez por outra, pode ser tude corajosa e afirmativa,
dos Deputados, a fim de run- dente da Câmara dos Depu- DEMOCRATICO sentar-vos,nesta oportunída- Poder Legislativo o direito mal usada, mas que incon- do Poder Legislativo no sen-

clonar, extraordinariamente, tados. Foi o seguinte o discurso de, srs. congressistas, con- insofismável de convocar ex- iestavelmente, tem alto. sen- tido de conjugal' as 'suas com

tido democrático e é condi- as observações dessa .Justíça,
zente com a natureza per- para dar à Nação a lei que
rnanente dos poderes ínte- ela reclama, a fim ele que me

grantes da soberania. lhor e mais nitidamente se

Não temos, portanto, os expresse a vontade popular,
que sob inspirações patrlótí- donde, nas democracias,
cas votamos a Constituição, emana o poder.
senão motivos para reafir- Atentemos nas vozes que
mar a convicção do nosso a- nos vêm do fundo da conscí

cêrto, permitindo que o' Con- êncía nacional'e não retar

gresso reinicie sua atividade demos a votação de leis run

ainda que para o exercício damentais ao prestígio das

prevalecente de sua função instituições que adotamos e

política, porque nos parla- que têm no congresso, atra
mentos democráticos não é vés das proprías divergencias
possível dissociar essa de sua das correntes partidárias em

função propriamente legís- que se fragmenta a represen
latíva. tacão nacional, o orgão por
Elas se completam para dar excelencia de'ressonancia das

RIO, 8 (V. A.) - Esteve no do sr.. Licio Hauer, que.. no prestígio ao orgão. aspirações populares,
Palácio elo' Catete uma co- momento, interpretou o pen- Tenho assim por justifica- ADVERTENCIA RENOVADA

missão ele previdenciár,ios, a sarnento elos funcionários ela a decisão dos que, convo- Falando à Câmara dos De

fim de pedir ao presidente públicos e' previdenciários, caram esta sessão extraordi- putados, em solenidade ca

da República o pagamento respondeu que quando não náría. O Brasil está vivendo memorativa da Constituição,
do abono para a classe. Fa- vetou o dispositivo referente dentro em 'uma crise política adverti-a certa vez, com a

ziam parte 'dessa comissão os ao abono das autarquias I que ainda não encontrou seu autoridade que me vinha de

srs. Lido Hauer, presidente concomitantemente, determí- termo. sua honrosa confiança, que

da União dos Servidores Ci- nára o estudo nos vários mi- Natural, pois, que reeritre a melhor homenagem que

vis do Brasil;' René Arruda, nístértos sôbre o assunto. em atividade, o Congresso, lhe poderíamos prestar era a

presidente da Uriiâo Paulís- Qúe, finalmente, encarava pulmão por onde, a par da de votar quanto antes as leis

ta de Servidores Públicos; com toda a simpatia aquela imprensa livre, sua 'ínsepa- complementares que aínda
Lucílio Feliciano Castilho, pretensão. ravel e insubstituível com- faltavam e que eram índís-

presidente da União Baiana panheíra, mais democratica- pensáveis à sua exata e com-

de Servidores Públicoa; Arís- mente respira a. Nação. De pleta aplicação,
teu Macedo, presidente, da mister, todavia, que bem pe- Ouso renovar aqui, com o

Associação Paulista de, Ser- O LIDER DA UDN netrado -de suas responsabí- mesmo impulso patriótico e

vídores Públicos; Maria Con- RIO, 8 (V. A.) _ Está reu- !idades no mecanismo das sob a inspiração de ver cada

ceíção Perrele, Clube Inapiá- nida sob a presidencia do' instituições, tenha ela
I

per- vez mais prestigiada o Poder'

rio _ de São Paulo e Aiace dep. Artur Santos a repre- manentemente diante dos Legislativo, a advertencta ele

cargo. E as promoções deve- Mendes Tavares, das caixas sentação da UDN na Câmara olhos e do pensamento que a então.

rão obedecer ao critério de dos ferroviários e dos servi- Federal. Constará dos traba- Nação está exigindo, como' Estão na letra e no espí

antiguidade e merecimento, ços públicos do Distrito Fe- lhos, a eleição do líder, de- Imperativo de seus destinos rito dá Constituição a ir&por-

DEVI'DO AO' PROJ,E'TO DE MONOPOllO até apurado peja Comissão de deral, bem como represen- .vendo a escolha recair no sr. democráticos, medidas legis- tancia e o relevo que ela quis

Promoções, que' é composta tantes de todas as autar- Prado Kelly que aliás já latívas que não podem ser dar 'e efetivamente deu aos

DE TRANSPORTEC CAIU O
de um membro da Mesa e quias.

I
exerceu iclenticas runcões ao procrastinadas pela predo- partidos políticos como )ns-

:
.

.

_,

.

,.J
'

_ .

"

dois, funcionários, eleitos' pe- O presidente, da Repúql1c_a;.· tempo do governo do gal, mínancía obstinada de ativí- trumentos de governo e 01'-

100s seus colegas. depois- ele ouvir as palavras Dutra. dades meramente politicas, gão de ação democrática.

GOVE'Rfl.10 'ClhlO
'

quaisquer que lhes sejam o Os meus votos são por que
"

'

l':j .J �� ..
'-

,

Este.s 'são o;; ]i)J:opósitos da '
'

,
"

'

, sentido e o alcance. r�unam os' seus esforços e

_DAMASCO,8 (U. P.) -Es:"tbro do partidôrracfunal. se
noJú Çoh�issão Direforal se- f'_' � �IO\ln "AINIS�RO DA JUSTICA A revolução tle 30, posto movimentem o seu patríotís-

ta noite, demitiu-se o gabí- demitiu do cargo de mínís- gundo dedu'Ztmus de:"Jil�Ü�d,...:u- • ,"'1-. 'lt'V,,,,tY-1 - '1: _' ,
' : . malsinada de muitos, porque mo no' sentido de elevar cada

nete sírío, presidido pelo prí- tro de Economia, protestan- n�a�tida com o scu lU secr�- I RIO,8 ( . A.) � O r;;.in��- j�rlsta' ;em fIliã;'âo padfidá. 0$ o:cdn1�cinlehto_s'mais que :vez mais o Poder Legislativo,

metro ministro, 'Faris EI elo contra "o insulto" ao go- ta�lO, senador G?mes �e 011- tro Seabra Fagundes, depms ria, sente-se deslocado na os' homens lhe desviaralÍl' ás -asse,guta1'lclo'='l}J..e Q prestí�io
Khoury. O govêrno de coali- vemo e posteriormente seu

velra. E tal ol'lentaçao só de continuada' insistencia, Pasta da Justica. onde' o mo- . rumos do idealismo inicial, necessarió -à vida política do

zão; que constava de 10 mem- )artido retirou os outros '2 póde merecer apla,usos. Na obteve, afinal, que o pr'esi- inento requer -u� lider polí- (leu-nos, .��tretanto, o voto.
Btasil.

bros, foi o primeiro que Se ,ninistl'os <los 10 que consti- presidência da Comissão Di- dente João Café Filho lhe tico ue reconhecida autori- secreto e a' Justiç� Eleitoral, Declaro instalada a sessão

_ con;;tituiu,' depois das elei- tuiam o gabinete. reto.i'a, o sr. Nerêu Ramos é, concedesse" .. ,hoje, demissão dàde., 'garantias reclamadas pára a extraordinária convocada pe-

ções' democráticas, procedi-
aliás, uma garantia de aus- ela Pasta da Justiça. Pura sU-.

'

I verdade da representação na- 'lo terço da Câm(1.ra dos De-

dos de 5 anos de ditaduras

'

teridade e equilibrio. E o sr. bstituí-IQ foi convidado o sr. O Presidente ela República cional. A expeJ;:iencia, entre- putados".

militares. Um' cOllmnicado 0- EM CONFERÊNCIA I Gomes de Oliveira,. nos �pus Etelvina Lins. O sr. Seabra convidou o eX-Gove'rnador' tanto, vem ãtestanto inequi-
-------------

fl'cial informa que El Khoury RIO 8 '(V. A,) _ E t ve q.uatro anos de mandato, tem Fagundes considerou finda a

I
pernambucano, sr: Etelvina vocamente que, a verdade elas NOVO SISTEMA DE

" se. sldo, no Monroe, um exemplo
entregou sua demissão ao 10 Monroe, em conferencla

d
-

r'd I J'
sua missã? no governo, por Lins, para substituir o sr. uEnas ainda não 6 a que cle- RADAR

presidente, depois da retira- �om o sr. Nerêu Ramos, o
e ,correçao e c Wm

-

ae e. a-_ isso que senelo apenas um Seabra Fagundes. sejamos atingida. WASHING'nON, 8' (U. P.)
. mms compactuou com refor- '

Daí ser no.sso dever colherda do partido nacional da 10VO presidente da Câmara
mas ôu reestruturações es-

- Um novo sistema de radar

coalizão. Um comunicado do jos l1eputados sr. Carlos Luz. candalosas,-embora se tenha

ABALO SI'SMICO DE 6 M'INUTOS NA
nas provas que nos deixaram foi' instalado nos aeroportos

presidente, Hashem Attassijs, Oa conferencia participou o batido por uma melhoria dos,
alguns pleitos livres, tanto de Nova Iorque e Wasl1ing-

iniciara suas consultas �om 3r. 'Juraci Magalhães. serviços ela Secretaria. Não
quanto o permitia a nossa ton, a fim de orientar me-

os diversos partidos políticos há notícia de que tenha o re- CAPITAL DO MATO GROSSO educação politica, lições pa- lhor os aviões em momentos

e que entrementes pedira a
DESISTEM DA GRE- presentante catarinense colo-

1'a, o aprimoramento ela nos-' de intenso trafego. Por meio

EI Khoury para continuar, em cada ou pleiteado emprego no RIO, 8 (V. A.) - Segundo noveis aparelhos, aliás, estão sa legislação eleitoral e con- dessas novas instalações, 08

seu pôsto. A coalizão de EI VE ANTE A AMEA- noticias recebielas de Cuiabá, enconiendados há dois ands sequentemente do nosso sis- aeroportos mencionados po-Senado, para, "filhos, paren- tema representativo.
-

Khoury, que subiu ao poder ÇA DA RENUNCIA tes ou apaniguados". capital do Mato Grosso, na não tendo cheg'ado até hoje derão aumentar sua capaci-
em 29 de outubro do ano pas-

-

".

noite de '31' de janeiro últí- por, dificuldades cambiais. O A Justiça Eleitoral, na no- dade ele maneira, cOl1sidera-
sado, abrangia os partidos DE ESTENSORO A composição da atual Co- mo, l'egistrou-se, ali um aba- I abalo eni. questão deve ter bre preocupação de ficlelida-

popúlar, nacional e os blocos LA PAZ, 8 (U. P.) - Os missão Diretora está, assim, lo sismico que durou seis

se-,
sido consequência de um es-

parlamentares liberal e do mineiros da indústria do es- inspirando confianç'a a todos gundos e ocasionou ligeiros carregamento de camadas ,MA.IS 8.500, JAPO,NESES VIRA-O 'ESTE--representação· das tribos. Os tanho decidiram continuar quantos, dentro ou fora do danos, atingindo inclusive I subterrâneas não se tratando

,deputadOS se atracaram· em normalmente em, seus traba- Senado, dela espei'am uma São Luiz de Cáceres. A pro- própriamente de um terre- ANO' PARA O BRASilluta corporal, durante um lhos e retirar a ameaça de ação segura e eficaz, que res- pósito, declarotl à reporta-' moto. i\ pergunta de um re-
'

acalorado debate, no sábado greve que haviam feito, guarde a Câmara Alta de crí- gem de O GLOBO, o sr. Lel- portel' sôbre o número de a- TOQUIO, 8 (U. P.) - Cêr-

de noite, quando se tratava quando o presidente da Re- ticas, resultantes de atos que lo Gama, dire,to�' do Observa- balas sismicos registrados no ca de '15, mil japonéses emi

de um projeto de lei do go- pública, Victor Paz Estensoro, não se coadunam com a aus- tório Nacional. "Nossos sis- Brasil, disse o sr. Lella Ga- grarão para a América do

verno para nacionalização decidiu renunciar ao seu car- terielade e a dignidade da- mógrafos estão sofréndo re- ma, não podel responder já, Sul, durante um periodo de

dos transportes no pôrto de go se a greve fosse levada a quéla Casa elo Congresso Na- paras, razão pela qual não re- que não existe estatística a 17 meses que começara no

Latakia. Faker Kayali, mem- cabo. cional.' gistraram a ocorrência.' Os respeito em nosso país". mês de abril, de acôrdo com

�"",.""".",,,���••,,,,Wl._" ."._.....,... .........._ � - ,.., i4 III.��...-.c1�._ ..._*.J��••tII�iáW�_,,_�Ji'w,5i ........,._.. ..-_...,.• ._ ,;,., � s.• .;.•••••w
Os 'nossos inconcussos cunfrades da Gazeta, incon- do se fez para facilitar o plano da mildança, põe o bando�

fórmados com o não nos meterem a vara de marmelo, vol- lim na caixa, e, com uma cordura de assombrar Lamartine,
taram explicativamente ao assunto do turibulatório, com

.N o'
,

t u I a -S'
volta a público, para explicar lânguida e seráficamente:

a seguinte lição: "Não é vérdade que afirmásseinos a "trama" para a

('O autor de "N{)tulas", no "O Estado", tornando à tal mu�ança da capital em 1947. Simplesmente transcreve-

cincada do turibulatório, diz que fingimos não ver o grifo, I mos' trecho de um excelente estudo do dr. Victor Pelnso,
destacando a palavra. Pior a emenda ...Jxrifo ou itálico, é um palavra ironicamellte". Correto seria se rabiscasse assim: publicado em um órgão oficial, no 'Boletim" do Departa-
tipo de letras inclinadas para a direita; o que o ilustre co- "Não normadinhes a palavra ironicamente". mento de Geográfia e Estatística�'.

Íega chama' de grifo não é nem mais nem me'Q,os do que a - O Super XX, cronista esportivo do Diário Carioca, - Diante disso será, de fato, pirronice persistir no

negrita, muitas vezes mascuIlnazada para lleg'rito, ou nor- po(le ser igualmente citado: "Qua-qua-qua-qúa-quá-qua- assunto, provado e confessado éstá que tudo quanto se fez

mandinho". qua! para facilitar a mudança da Capital não passou de haver '

O ensinamento, além de �nn tanto primário, está in- - ,A 31 de janeiro, a querida confl'eira, no engrossa- o dr. Victor Peluso, em excelente estudo, aludido ao caso,
O RISO�DA CIDADÉ·..

completo. Pôr lima palavra cm grifo, grifá-la, é salieútá- tório do atual govêrn6, fazia esta grave denúncia no· to- Convirão os nobres confrades em que, se ISso foi tudo,
,la, diversificá-la das, outras, acent1;lá-Ia, sublinhá-Ia. No cante a Florianópolis. esse tudo foi nada, em comparação com o tudu que Nerêu

tópico em que, há dias, apareceu 'a palavra turibulatório "Tudo se fez para desacreditá-Ia e fa- e Aderbal fizeram no sentido de Florianópolis continuar,
grifada, apareceu também a palavra fessô, tambéin em ci�ar o plano (la mudança". per saecula saeculorum, como Capital.

_

grifo. O atilado filQlogo gazeteiro percebel� logo que fessô De imetliato ,saimos a campo para esclarecer o aSSUll- - Pode-se, em atenção às picuinhas das artes gráfi-
queria dizer' professor, mas lião, alcançou que turibulatório to. Salientamos, baseados em verdades históricas, que se cas, PÔI' o grifo em grifo. Assim:
Significasse turibulário ou tUl'iferário! Questão, pois, de mA houve, no passado, lllano de mudança, com ele os gover- ,; Os exemplos, citados acima, de Ru:y e Castelo
vontade, apenaS:
.'

nos �erêu e Ade�b�l nã_o têm cu�plicida�es. Nerêu, visan-· Bmnco, não foram colhidos aos Q1·iginais. São de se-
_ Ruy, _pelO que ensma o nosso sabedor

.

crítico da do dIretamente a flxaçao da CapItal aqm onde está, ane- gunda mão
Gazeta, sandejou ao escrever: :'Transéreve o Diário tre- xou-Ihe o Estreito; Aderbal, resolvendo os problemas de - Muito original o conceito de apoiar (o'grifo é nosso),
chos da oração, grifando-lhe as primeiras palavras", Deve- ,luz, água e leite., O da luz, segundo A Gazeta, era parte do dos nossos queridos colegas. b de justica também, Só. va
ria grafar:"Transcreve o Diário trechos da oração, negri- plano da mudança. Acabando com' êle, Aderbal aeab()u lem, apoio ti jus'tiçl!:, no presente, com �s'poderosos do dia,
tando-Ihe as primeiras palavras" .. Essa asne,ira, de Ruy es- com o plano, no que lhe tocava. Os já ontem, por apoio e justiça, levarão bordoadas diretas
tá na Queda do Império, página 20. Também Camilo (Feli- - Explicado isso, à hiz das verdades históricas, a nos- e acusações indiretas pelo resto da vida ... se não volta
cidade, página 161), asueh'ou, e!icrevendo: "Não grifes a !ia frateI'na colega, esquecida de have,r denunciado que tu- rem ao poder.

FIOl'ianópolis, Quarta-feira, 9 de Fevereiro ele 1955 Cr$, 100
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,Concurso Pú�lico no S8na�o I, QUEREM lAMBEM o ABONO OS
PREVIDENCIARIOS

Crité�io a ser, adotado para preenehiment«
de cargos criados. Como serão espremcçêes

, RIO, 8 (V. A.) -'- A nova sultaría se fossem aprovadas nova Comissão Diretora pre

Comissão Diretora do Sena- 'as emendas apresentadas, e- tende agir dentro de rigoroso
do, presidida pelo sr. Nerêu ',mendas que, afinal, foram critério de seleção, quer

Ramos, recebeu de sua an- rejeitadas ou retiradasgraças quanto às nomeações, quer
tecessora um legado sôbre o i1 ação vigilante da ímpren- quanto às promoções. Os car
qual .terá de se pronunciar sa e à repulsa da maioria dos gos iniciais de carreira serão

muito breve: a' execução da membros do Senado. Se não preenchidos através de con

reforma da Secretaria dá Ca- se decidir uma revisão dessa curso público. Para os cargos
sa. O projeto, votado "a to- reforma, o que seria o mais isolados, como' os' de asses

que de caixa, nos últimos dias prudente, os novos cargos SOl' legislativo, 'deverão ser

da legislatura passada, au- deverão ser preenchidos e nomeados candidatos sele
menta vencimentos e

_
cria cerca de cem promoções te- cíonados

'

dentre portadores
cargos, embora em escaía rão que ser feitas. de títulos e trabalhos que os

bem menor do que a que re- Tudo, está indicando que a recomendem ao exercício do

vel.

U111 plano que vem sendo es
tudado pelo Ministério do Ex
terior. Diz-se que ta.l plano
faz parte de um programa
de grande alcance que' abran
ge a emigração de meio mi
lhão de japoneses durante

, .
.

,

os proxm10s 10 anos. Espera-
se que êste ano, o Brasil a
colherá 8.500 imigrantes a

Argentina, 1.300, o Para�uai
e República Dominicana 1.000
cada um e a Bolívia, 1.500.
A0redita-se que outros emi
grantes escolherão a Colom
bia e o Chile.

bem!

_ Sábado àconteceu cham

panhota no Palácio

Agronômiw! Tudo es

teve decididamente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ra, recém chegada do Rio de

Janeiro, de onde veio tran
camente adepta ela nova li
nha Dior. Trajava um ele

gante e original casaco dh."

sornbrado, em, seda preta,
com sapatos em cetim rosa.

o ESTADO
___WZ

Uma Festa de Caridade e Elegância
justa, grande uecote, de muí

to realce foram a elegância
e simpatia de Norma. Níce ,

Faria, em lindo modêlo bran

co, de linha justa, grande
decote para a parte de trás
da blusa um furror verde

água completou sua maraví
lhosa toillete.
Eliana Cabral, em tafetá

natural azulão, ,modêlo am

'pIo, apresentou-se como

sempre, com muita graça,

simpatia e beleza. Tereza.

Fialho, em tafetá natural na
côr chama (fogo). 'I'ereza

transmite: por seu microfo
ne desfilam' as impressões
dos presentes. A' mela noite,
foram apresentadas as dez
mais elegantes de l"lol'ianó

polis. Expectativa geral, co

mentários em surdina. Não se

sabe se o ruge-ruge vem do
movimento das amplas toíl

letes, em rendas, tatetás ou

cetim. A elegância nesta noi

te passeia pelo salão do Lux
Hotel. 'í!'ernando B. Viegas (a sra. Festeja hoje seu 6° aní-

x x x Viegas é uma das dez e1e- versário, o travesso Renato-
A sra. Osmar Cunha e o �antes); sr. Fernando Faria, Indio, filhinho do casal HE'

Governador da cidade com- ,1 menina moça Maria do Ro- nato Lemos-IncHa Costa Le-

pareceram. A elegante sra.

I'
cio Caminisi, muita graça e mos, Renato-Indio comemo

Cunha usava um modêlo em beleza, completava sua"toílle- rá a alegre data oferecen
renda preta com fundo te um custoso aderêço de do aos amiguinhos uma lau-

, champanha. Animadíssimo, J igua-marinh'a e pérolas, A.q ta mesa' de doces e gelados,
grupo formado pela oficiali- mcantadoras Tereza e vera x x x

dade da Base Aérea, onde se ?ialho em companhia do sr. LUIZ CARLOS SETUBAL
notavam os casais ooman- rosé Lemos, Orlando vannter Festeja hoje o seu 1° aní-

dante Brandini, Capitão Luiz � Artur Fialho Garcia. Nota- versário o galante menino
Mororó e sra, Cintra, sempre .nos ainda a elegância dos Luiz" Carl� Setubal, filho di-

muito bonita. iasaís Dr. Orlando Goelde- leto do nosso distinto con-
\

x x x ler, Dr. Aujor Luz, sr. Wr,l.. terrâneo sr. Antônio SetubnJ
'Um prazer enorme foi no- .er Mussi e sua irmã Norma, e sra. Rosa Trilha setubal,
tal' em nossa soeiedade a sra, una das mais elegantes, des- func-ionário da Imprensa
Cândido do Rego Chaves .acando-se muito bem. 81' Oficial do Estado.
(neé Zulma F.r.eysleben), de Antônio Luz, Desembargador :e:

.muíta beleza.r como querendo '\lves Pedrosa (a sra, Pedro- FA4EM ANOS HOJE:
conservar o título, que já foi a elegantíssima) sr. Silvio - menino Pedro' Paulo
seu, de Miss Santa Catarina, 3ilva. O sr. Ciro Nunes, re- Machado Filho, encanto do
Acompanhada do sr. D!:, oresentando a Rádio Dtárto lar do nosso prezado com

Cláudio Valente Ferreira e Ia Manhã. panheiro Jorn. Pedro Paulo
sua encantadora noiva Lay- De Brusque, à última hora, Machado e de suá exma,
la Fl'eysleben,. ,tPÓS um jantar no Palácio esposa d. Maria das' Neves

x x x J-overnam,ental da Agronômi MeHo Machado;
A família Machado, sra .a, espiavam a festa os. ele- - sra, Marina Bott, espo-

e sr. O s v u l d o, sra. e zantes casais s�·. Dr. Carlos sa do sr. Cêl. Cuido Bott,
sr. Dr. Heitor' Steiner, srta. .1enaux, Dr. Max Tavares do gerente do Banco Nacional
Heloisa Helena Machado e Amaral: de Blumenau, Dr rio Comércio; í -s ;
seu noivo Dr. Paulo Blast, J'ottardi Pastor.

-- sr, José Tolentino' de
sr. e sra. Luiz Fernando Ma ' x x x Souza, funcionário dos Cor-
chado, sr. e sra, Dr. Sebas- Senhorinhas Silvia Fle- reias e Telégrafos;
tíão Neves. níng, Beatriz Luz (Afonso - Jorn. Juvenal Melquia-

• x x x 'Joureiro presente, é claro); des de Souza,
A mesa do Contra Almí- üronídes Lenzi, da sociedade

- Jorn. Jobel Sampaiorante Oarlosda SilveiraCar- te Blumenau, moça muito Cardoso, alto funcionário
neiro foi ocupada pelo seu ronita, e de belo porte. Ar- da Companhia Nacional de
ajudante de ordem e exma. indo Machado, Helena Spy- 'N,avegação Costeira e Di'ides, Lacy Vieira.

retQr do "Boletim Espiri-
ta"; fNGREDIENTES:
- sr. Egídio Régis Azeite de oliva de
- sr. Walter Gosten boa quali,dade
- sr. Osvald.o Lenkhull vinagre aromático

--0- 2 dentes de alho

FALECIMENTOS: 1 colherinha de sal
SRA. FILOMENA CIOFFI azeitonas
Na vizinha cidade de São algumas colherinhas

José, onde residia, veio a Queijo parmesão
f::Llecer, ante-ontem, em a- alface
vançada idade) a exma. sra. pepinos cortados em 1'0-

F'ilomena Cioffi, extremosa delas
esposa do nosso prezado pa:'

. batatas picadas
trício, sr. Domingos Cioffi. cebolas cortadas em ro-

O seu desaparecimento ielas
consternou profundamente a pimentão em rodelas
sociedade local que prestou beterrabas cortadas em

comovedora homenagein à rodelas
memória da extinta, acompa- cenouras picalas
nhando-lhe os restos mortais salame, presunto
à última morada. pedaços de galinha.
A' família enlutada, apre

sentamos nossos votos de pe
zar.

1 ...

.............._......

Onze horas da noite! O
elévador do Lux Hotel sobe
e desce casais os mais ele

gantes. A melhor sociedade
de Florianópolis vem prestl
giar a iniciativa muito bela
da associação de Assistência
ao Pequeno Jornaleiro.
A um canto do bar. um

conjunto de cordas fuz rnú
sica, enquanto grupos ani
mados procuram as mesas,
/

A Rádio Diário da 1'.!a.Ílha�I

sr�.
xxx

Outro grupo muito anirna
do o dos casais Capitão Ra
roIdo Ramos e sr. Dr. Ar!
-Neves.

xxx

Muita elegância na mesa

ocupada pela sra. João José
de Sousa Cabral, onde se no

ta a presença da Srta. Sil
via Carneiro da Cunha. E a

elegânCia se estendia' a mesa

vizinha com os grandes ami ..

gos sra. Fulvio Vieira e srta.,
Eliana Cabral com seu noiv:::
Dr. Nilton Cherem. Sra. e ,�r,

Darcy G.oulart, si-a, Goulart
estava para um grande prê
mio; sra. e sr. Júlio Gonçal
ves e sr. João' Augusto Sa
raiva. A sra. e Dr. José Moel
lmann (Liginha, sua encano

tadora filha uma nota da

graça � beleza) Dr. João Ca
vallazzi e sra., sr.- e sra. Dr,
Lauro Linhares.

xxx

Outra ·mesa de destaque a

do sr. Dr. Celso Ramos Fi�h.o,
senhorita Cecília, Medeiro8
em companhia de sua mãe_
sra. João Cupertino Medeiros
e de seu irmão, o elegante
Paulo Medeiros.

xxx

Dr. David Ferreira Lima e

exma. 'espôsa foram um ::<1-

sal de destaque na: elegante
festa. Dr. Armando Ferreira
Lima e senhora.

xxx

Anotamos os casais sr. e

sra. Dr. José Boabaide. Sr. e

sra. Michel DaUl-a, sr. e sra:

Armando Silveira de Souzá,
,

sr. e sra. Lenzi. A sra. Mada
Iene, T. Viegas acompanhava
sua encantadora filha VAles
cka Viegas. Participavam de
um grupo onde se destacav�
a sra. Prof. Sálvio de Oll�ei-

x x x

Coronel Juan Ganzo e sra.,
Senhora Ganzo sempre sim

pática e elegante. Na mesma

mesa viam-se as sras. ()ljlía
Fialho, Helena Carvalho da

sociedade de Lajes. Olga Ga
rofallis Campos, Terezinh:'\
Flalho Garcia.

x x x confeccionou seu belíssímo

Quando chegamos, nota- vestido no corte moderno
mos uma grande mesa cen- (princesa) grande gala espí
traí e tivemos que participar rado no seculo XVIII. Tere

da espontânea alegria 00 za estava linda.

nmpático grupo, formado pe- -0-

.os casais Dr. Volney Colaco ANIVERSÁRIOS
'de Oliveira (a' sra, Oliveira
Ie beleza exótica), Tenente RENATO-INDIO

x x x

Senhores Maurício dos
leis, Carlos Alo'erto Lenzi,
\lberto Perez Velasco, Japi
El'ernandes, Dr. Paulo Ama
aI, Ruy do VaBe Pereira.

x x x

A' meia noite, em nome do
)residente da sociedade, jor-·,
la lista Martinho CaBado, .o

9rof. Sálvio de Oliveira ocu·

)OU o microfône da Rádio
Jiário da Manhã para agra
decer a presença da socieda
:le e a colaboração da sra.
)tília Fialho e do responsn. ..
7el por esta coluna, organi ..
mdores da festa. Depois' fêz,
1. apresentação -das dez mais
�legantes, que, com muita
distinção, vieram trazer seü
ipôio a uma causa justa e

>impática.
Assim, a sociedade floda-

'10politana aplaudiu o gôsto
lPurado dás elegantes

.

s€-

3horas e senhorinhas apre
,entadas.
Dálvia P. Luz, num custoso

vestido em renda francesa
de lindo desenho, na côr
branca, fundo em táfetá
preto, grande laço ele velucl.:l
italiano, em preto, destacan
do-se a linha justa dêste mo'
dêlo. ,Almira Tavares GQeld
ner, em tafetá preto com iis
tras em dourado, modêb d,e UTILIDADE DA GELA-
·linha justa que deu realce à DE IRA
sua beleza. Maria Leonic!a O calor favorece o deserr�
Souza Vieira, em tafetá pé- volvimento dos micróbios
rola, modêlo amplo, próprio nos alimentos que, por isso,
para seu tipo, bonito e sim-' se tornam perigosos para a

pático. Bernadete Garofallis· saúde. A geladeira conserva

Viegas, senhora dona de' os alimentos, impedindo que
grande simpatia, apresentou _ êles se estragem.
se em tafetá natural cim,a, Evite que os. alimentos
em linha moderna. Norma fiquem estragados, com·
Mussi apresentou linda toil- prando ou improvisan-
lete em "guipure" branco, do em sua casa uma ge·
fundo lilás, modêlo de linha ladeira. - SNES.

(I.'YII ••)
."ANOI T6HfOe

Preceíto do Dia

Ultima Mod,a

HOJE NO PASSAD,O
'}
,}

8 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1635, chegaram ao Recife a Infantaria e Ca

valaria holandesas saídas da Paraíba a 26 de

janeiro, sob o comando do Coronel Siegesmundt
Von Schkoppe ; ,.

'

em 1687, uma carta régia mandava que fossem
fornecidos indigenas para as minas de prata e

ferro de Sorocaba, na então Capitania de São
Paulo. Esta expedição foi confiada a Luiz Lopes
de Carvalho. Serviram .aqueles jazidas de ferro
como base à construção da Fábrica de Ipanema;

- em 1730, o Governador do Rio de Janeiro, Luiz
Vahia Monteiro, recebeu cinco cartas régias re

ferentes as minas de ouro do território hoje cha
mado Minas Gerais. Uma delas proibia o desco
brimento de novas minas sem autorização pré.
via;
em 1846, faleceu um dos mais inspirados pinto
res brasileiros. Chamava-se José Leandro de Car
valho a quem Duque Estrada chamou de novo

Andrés del Sarto. Os 'exaltados do "7 de abril"
obr-igaram-no a brochar a obra prima que pintara
na antiga Capela do Carmo, por ser a represem
tacão 'da Família Imperial.

9 DE FEVEREIRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1558, no Forte de Coligny foram executados
os próto-mart.ires da Reforma Religiosa na Amé
rica, Jean du Bourdel, Mathien Verneuil e Piêrre
Bourdon
em 1853, em Ouro Preto, Minas Gerais, faleceu
D. Maria Joaquina Dorothéa de Seixas, a ce

lebrada "Marilia de Dirceu" das "Lyras" de Tho
maz Antonio Gonzaga, o poéta da Inconfidencia
Mineira;
em 1856, por decreto que tomou o numero 1722
foi creada em a antiga Desterro, hoje Plorianô
polis, a repartição especial de terras publicas,
tendo. sido seu primeiro diretor o Coronél José
Bonifácio Caldeira de Andrada;

- em 1865, o governo uruguaio caudilho Aguírre,
inimigo do Brasil, depois de mandar atacar a ci
dade de Jaguarão pelas forças do General Ba
silio Mun hoz e do Coronel T imoteo Apacicio, fez
constar o aprisionamento de .uma bandeira, que
foi arrastada pelas ruas de Montevidéo;

,

- em 1867, na cidade de São Gabriel, no Rio Grande
do ,Sul, faleceu .o General João Propicio Mena
Barreto, veterano da guerra dos farrapos e que
tomara parte na c!1.mpanha contra o ditador do
Uruguai, Aguirre; ,

'

em 1870, foi exposto na Imperial Academia de
Bebs Artes do Rio de Janeiro o célebre quadro
do pintor catarinense Vitor Meireles intitulado
'Batalha de Guararapes";
'em 1893, irrompeu no Rio Grande do Sul a cha
mada Revolta Federalista. Os revolucionários
chefiados por Gumercindo Saraiva pretendiam
depôr Julio de Custilhos. Aos federalistas jun
taram-se o� revolucionários da armada, em 6 de
Setembro cio mesmo ano, coman'dados 'por Cus
todio de Melo, tendo aliado, ainda Salclanha da

•
,

Gama.'
André Nilo Tadasco

PARTICIPACAO
,

CARLOS CESAR DE MELLO
-e-

SENHORA

VIRGILIO INACIO
-e

SENHORA
participam o contrato de participam o contrato de

casamento de seu filho CAR- casttmento de sua filha ISA ..

LOS, com a srta. Isabel Iná- BEL, co mo sr. Carlos Cesar
cio. de Mello Filho.
Florianópolis, 23 de dezem- Florianópolis, 23 de dezem-
bro de 195"4. bro de 1954.

CARI..IOS e ISAB:t:L
confirmam

Elegante casacão para

qualquer roupa. Em estilo
chinês, com golinha : presa
na frente, mangas bem tô
fus e bolsos embutidos. \

•••

-�

ZE-MUTRETA

'Y, x

A DEMORA
CARLOS AUGUSTO FERREIRA

Cristalizadas lágrimas brilhavam
nos olhos dela - esplêndidos diamantes!
Tinha êle entrado, havia alguns instantes ...
Doces perfumes no' ambiente andavam ...

Do sol gloriosos raios penetravam
pela janela aberta. e, coruscantes,
em prolongados beijos delirantes,
sôbre as flores das jarras se espraiavam.

Tomou-lhe as frias mãos, nervoso, .afl ito,
e interrogou-a: - "Acaso algum delito
eu pratiquei, ó meu divino, encanto ?".

E ela a sorrir, tremeu, e ansiosa, apenas
ba ixin ho murmurou: - "Que horríveis penas
eu suportei! ... Tu demoraste tanto! ... ".

1 MANEIRA DE FAZER:
1 - Antes de colooar os

I vegetais, que devem ser

muito; previamente cozidos e pre
parados, esfregue um dente
de alho no fundo da sala
deira.

2 - Arrume então a alfa

I ce e depois os legumes dan
de do o formato que quiser,

para o prato ficar bem bo
nito.

3 - Arrume também o_

salame, o presunt.o e peda
cos de galinha. Espalhe por
�ima umas' azeitonas e al

gumas colherinhas de quei
jo parmesã,o.

4 - Tempen a salada
com azeitE?-de oliva, vinagre
e um dente de alho moído
com uma colherinha da: saL
(APLA)

SALADA ESPECIAL

Restaurante Napoli '!
'RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no ául do BraslI, o melhor I
Desconto especIal para os senhores viajantes.

AVENTURAS 00

rc�i�}DG
�•. f,'!CI :í'
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CONSEGUIU O FERROVIÁRIO EVITAR APRORROGACÃO COM UM GOL DE MESTRE NOS OLTIMOS SEGUNDOS,- TOI-

. ,

NHO E LOURINHO OS AUTORES DOS TENTOS - CONFUSA ARBITRAGEM DE SALVADOR LEMOS DOS SANTOS - A-
'PRECIACÃO INDIVIDUAL- QUADROS - RENDA

t

E' isto mesmo: Ao, invés' bola para longe. Somente no R,EMING Regualar, to. Salientou-se na linha Reming, Nilson, Lourinho, I vador Lemos dos Santos,
de progredir técnicamente último minuto da fase in i- Muito marcado. média. Mangueira e Norzinho. que foi a nota decepcionan-
estamos recuando sujeitos cial conseguiu o Eígúeiren- REMING Regular. ANIBAL - Ardoroso na FIGUEIRENSE - Mafra, te da pugna. S.S. quasi
a vexames e aos' comentá- se seu unico tento, por in- meia. Possui grande contrô- marcação. Deu o que pou- Trilha e Heleio; Vico, Ani- não correu pelo gramado e

rios mais contraditórios. termédio de Toinho. A pro- le da bola, distribui e avan- de. bal e Laudares : Plácido, não nos parece ter presta
Antigamente a coisa era ou- -pó sito do gol em .questão ça com muita segurança e LAUDARES - Bom tra- Betinho Alemão, Pacheco do atenção aos lances da
tra. Bons tempos aqueles choveram os protestos dos empenho. O melhor do qua- balho. Saiu-se maravilho- e 'I'oinho. partida.
em que o campeão da me- visitantes, que alegaram ter I dro. samente.

tropole catarinense difícil- o arbitro apitado penalty LOURINHO Convin- PLACIDO - De, acôrdo O arbitro
mente perdia um titulo má- antes da pelota ter ido aos cente. Foi o goleador do com as" suas .carateriati-
ximo. 1946 marcou o início pés do e trema alvi-negro, quadro visitante. Seu tento caso Um bom elemento. Confuso o árbitro da Li-, Apuraram' as bilheterias
do nosso fracasso no setor o que foi confirmado pelo dispensa maiores comentá- BETINHO - Sem jogar ga Blumenauense, sr. Sal- I a quantia de Cr$ 24.370,00.
futebolistico. O 'fdot-bal!' bandeirinha. Mas o gol foi rios. tudo o que sabe, ccrrespon-
bom e digno de ser aprecia- valido pelo juiz. MANGUEIRA - Muito deu.
do pa sou a .ser jogado no O segundo tempo nos pa- cavador e inteligente. Coo- ALEMÃO - Jogou muito
interior. Em 1947 a. corôa' receu melhor que o primei- I perou grandemente. recuado e por vezes abu-
deixou' a ilha e desde então 1'0. O Figueirense passou á

'

sou do individualismo. Con-
não mais a vimos, apesar defensiva Satisfeito com o NORZINHO - E' consí- tudo, esforçou-se.
dos esforces e desde então! marcador' e certo de que derado o ponto do time ru- PACHECO - Improvisa
não mais' a vimos, apesar I iI'i� á prorrogaç.ão., Neste bro-negro. Sofrendo a rigo- do na meia constituiu-se
dos esforcos dos nossos três meio tempo dommaram os rosa marcação de Anibal e como, sempre' num elemen
principais clubes: Avai, Fi- I

visitantes, ansiosos pelo Trilha, mesmo assim foi lo perigoso.
gueirense e Paula Ramos.' empate. Ao 2 ms. num ata- util ao conjunto. TOINHO Cumpriu,
Passamos a contentar-nos I que de Norzinho, Reming 'MAFRA - 'Dentro das talvez, a maior "perfor
com o Vice-Campeonato, de- 'mandou o balão de encon- suas aptidões técnicas. ,Não mance" de sua carreira, po
pois com o terceiro e o �tro à trave, perdendo bôa roi culpado do gol que des- dendo 'ser considerado a

quarto lugar e agora somos locasião. O extrema Toinho, classificou o Figueirense. figura pontificante do pré
eliminados dura 'e cruelmen- J num lance alto e perigoso, TRILHA - Potente na lio, apesar de atuar fóra de
te diante do primeiro anta-

I
chocou-se com Jai.me, resul- vigilância sôbre 0- extre- sua posição.

gonista, como foi o caso do
) tan�10 grande f'erimento no ma' Norzinho. Corresporideu

Avai no ano passado e age- na�'lz do atacante, o que o- em cheio.
'

'

ra o Figueirense que do- :'obrig,ou a deixar a cancha HELCIO ---:- Esforçou-se
mingo último sentiu o peso I pelo espaço de 20 minutos. 10 máximo e saiu-se bem. FERROVIARIO - Pipa,
da eliminação com o empa-I Pacheco, a seguir corre com VICO Incansável e Jaime e Bega; São Mar
te de 1 x 1, frente ao Ferro- a pelota e sozinho frente a técnico. Houve-se com acêr- ' tinho, Antoninho e Edilio;
viario da cidade de Tuba- Pipa atira fora, infantil-
rão, Diante disso tudo, ama- mente.

nhã a F. C. F. será capaz de Os minutos iam se esco

não permitir a presença de ando rapidamente e o Fi

um clube da Capital no gueirense já contava com a

Campeonato Estadual ,de prorrogação decisiva, guari

Futebol. No profissionalis- do o
.

"center" Lourinho,'
mo, conquistar o cetro má- exatamente ao faltar 20 ,-

� !t<l'IJ!ll" �,,-41'
ximo requer muito trabalho, segundos para 'o término do Completa, hoje, seu 12° res expressões do esporte do

.organização e dinheiro e os embate, executou uma mag- iníversárío de fundação; o tiro em Santa Catarina
nossos clubes, mesmo os nifica manobra e atirou de Nossas relícítacões aos seus

principais não estão em fóra da area, bem no canto Jlube de Caça e Tiro Couto valorosos dirigentes e adep
condições de 'arcar com tan- do arco guarnecido por Ma- :le Magalhães, uma elas maio- tos.

to. í'ra, o qual saltou arrojada-
mente ao solo, sem no en-

�
Elímínado ao apagar das

'

tanto conseguir deter a tra-
, \

luzes ,jetória rasteira davesf'éra", l:lIM.INANDO O LAGES, ·0 CRUZEIROA desilusão nas hostes aivi- l: No União, apesar de altos e

E
" baixos temos a citar somente

Domingo o Figueirense, negro foi tamanha, rpoís NFRENTARA' O FERROVIA�IO Silvio, já que os outros esti-
que uma semana antes fota tempo algum lhe deu para

veram num nível baixo tcc-
sofrepujado pelo Ferroviâ- uma reação em busca do de-

nicamente.
rio nos dominios deste em J' sempate. A surpreza da rodada do tár e na prorrogação. Deverá,

, O vítoríoso esteve assim
'I'ubarão, por 2 x O', teve, 1- Achamos justo o "pla- Campeonato Estadual de Fu- assim, o Cruzeiro enfrentar

constituído: Valter, Juca e
desta vez, os fatores cam- card" de 1 x L O eITO do tebol foi a derrota do Lages

I Gastão; Acíolí, Ká e Alíatar:
po e torcida, mas nada lhe, Figueirense foi recuar na em seus próprios domínios, domingo e dia 20 o Ferroviá-

Eduardo, Corinho, Zezinho,
adiantou pois Dona Sorte 'jfa.·se .complementar, após [rente ao Cruzeiro de Joa- rio, de Tubarão, vencedor do Nilo I;) Mario.
foi lhe adversa, permitindo dominar no período suple- çaba, no tempo rcgulamen- Figueirense.

que seu adversário fugisse I mentar, no que se aprovei-
á prorrogação, com a mar- taram os sulinos para eli

cação, nos últimos 20 se- minar o campeão da .Ca
gundos da luta do gol do pital.
empate, 'Por intermédio do
centro avante Lourinho, em

belo estilo, após .ludíbríar
'dois contrários.

Os quadros'

'120 ANIVERSÁRIO DO CLUBE'DE CACA
J

E TIRO "COUTO'DE MAGALHÃES"

CORINTIANS, CAMPEÃO DO
Altos e baixos

4° CENTENÁRIOPassamos agora a uma

rapida apreciação sôbre os

22 cotejadores:
PIPA - Interviu com a

certo em uma série de ve

zes fazendo algumas defe-
sas' de vulto.

.

:rAIME -;- Magnífico na

marcação e apoio aos ,com

panheiros.
BEGA � Zagueiro de re

cursos técnicos, correspon
deu.
SÃO MARTINHO - Bom_

no 10 ,tempo, melhorou na

fase final.
ANTONINHO

Ao empatar com o Palmei
ras na tarde domingo, no

Pacaembú, o time do conn
tians Paulista conseguiu o

tão almej ado cetra de cam-

peão paulista do Centenárl::>.
Grande públíco assistiu' o

encontro, aplaudindo entu
siasticamente os novos cam

peões,

Resultado Justo

O Figueirense, sem o con

curso de Julinho e Daníyr,
êste o artilheiro do certame
citadino de 54, lutou bem na

fase inicial, ,tal como que
riam os seus adeptos. Nos
45 minutos do tempo suple
mentar os alvi-negros fo
ram ao ataqúe diversas ve

zes, obrigando a defesa fer
roviária a se empregar co

mo nunca.

Aos 35 minutos, após for
tes assedios a.o arco guar-

I necido por Pipa, Toinlio,
recebendo de Alemão man

dou a pelota no travessão e

logo depois Pacheco conse

guÍll burlar a vigilancia de

Pipa com um gol sEmsacio
nal que o árbitro anulou

,

érradamente, alegando ....
"foul" no guardião tubaro
nense. Mais alguns minu
tos são decorridos e Anto:
ninho surgiu no momento o

portuno para livrár a cida
dela de um gol de Pacheco,

\ mandando a pelota a cor

ner. Mais adiante Toinho
I
livre atirou, mas os' pé� do

I guardião impulsionaram a

RETORNOU ,A' DIRECAO DO PLANTEL
,

PAUlAINO O PROF. BARÃO

Emé-
rito elemento de' defesa, a

poiou muito bem a vanguar
da. Ao nosso ver o melhor
da retaguarda visitante.
EDILIO - Outro que

conseguiu convencer. "

Marca muito oomo"
__ l....

Renda

UNIVERSAL.3 X UNIÃO O
'Depois de um primeiro pe

ríodo em branco, coube ao

Universal abrir a contagem,
logo após amplíala, para 2 e

depois a 3.

O União apesar de suas de

fesas serem bem seguras, não

conseguiu evitar, que entras
sem os 3 tentos:

O� do Universal sempre
com supremacia em campo
fiseram jus ao placard de 3

tentos a O.
Os atacantes do União pe-

caram espetacularmente, nos
arremêssos desicivos.
Os do Universal, aproveita

vam as falhas da defesa con-

trária, para ampliar o mar

cador.
O goleiro do União, o jo

vem Maia, não foi culpado
elos três tentos que o 10�[,:1-
ramo ' Esforçado e arroj ado.
Soube na primeira etapa de-'
fender uma penalidade má-

xíma, com espetacular clas

se, depois desta bater na tra
ve e ir aos pés de um con

trárío.
Temos a destacar, nos

vencedores: Acioli, foi a fi

gura de maior destaque, no

gramado, seguindo Nilo, Cal' .

linhos e Gastão.

-'

HOJE: FLAMENGO
X BOTAFOGO
Em continuação ao Cam

peonato Carioca, de Futebol,
para a noite de hoje está
marcado o jogo Flamengo x

Botafógo.
As duas últimas pelejas a

cusaram os seguintes resul
tados: Bo.tafogo 2 x Bangú
1 (sábado) e Vasco 4 x Flu
minense 2' (domingo).

ANIBAl GOMES

"*�l,..1(;l>' !

ina i� a o
.

Ili�t ..� uinvi �
j 1

.i

,'Os vencidos assim se ali
nharam: Maia, Tosinho e

Charuto; Nilo, V. Sul e Jacó;
Hamilton, Duarte, Guedes,
Ceceu e Silvio.
Teve como árbitro o po

pular Gartncha, com fraco

desempenho, pecando cons

tantemente nas penalidades
em prol do Universal.
Na preliminar o União a

bateu categoricamente o es

quadrão do Palmeiras local,
pela contagem miníma. Ten
to . assinalado .por Hamilton
aos 30 minutos

.

da segunda
etapa.

Escreveu: P. Apóstolo

Participação
PARTICIPAÇÃO DE NAS

CIMENTO
JAURO D. LINHARES e

SENHORA participam aos

parentes e pessoas de suas

relações o nascimento' de
sua filha' ELIANA ocor

rido dia dois do corrente na

maternidade Dr. Carlos Cor-
rêa.

.. .. \
�'L -.

As 3 - 8 horas.
David Wayne

Pinza em:

SINFONIA ETERNA

, Ezio

(Technicilor)
No Programar
Noticiario Guaíba. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

r•• 1P1
As 5 - 8 horas.
David Wayne

Pete'rs - Hugh
em:

CAVALGADA
PAIXõES

(Technicolor)
1;1'0 Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços:' 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

Jean
Mli.rlowe

DE

AS'8 horas.
Yvone de Carlos - Car

los Thompson em:'

FORTE DA CORAGEM
(TechnicoÍor)

No Programa:
Atual. Atlantida n. 55 x

2. Nac.
, Preços: 7,60 3,50.
Imp, até 14 anos.

As 8 horas.
Jean Hendriks

Egger em:

FRONTEIRA DO

Inge

CRIME
No Programa:
Bandeirante ria Tela.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 18 anos'.

"I?1JIAl
As 8 horas.

Sessão Popular
Phil lys Calvert

chard Burton em:

A DESCONHECIDA
No Programa:
Noticias da Semana. n.

55 x 4.'Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.

_ Imp. até 14 anos.

Ri-

- Dawn
As -s horas.
David Niven

Addams - em:

)NGÊNUA ATÉ
PONTO

CERTO'

No Programa:
, Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até' 14 anos.

•••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••

(' RAMOS S/A
Comercio Transportes
tlua João' Pinto, 9 Fpolt.

,�:;;._l__ ,

ESTUDE POR CORRESPOND1!:NCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonio
RoUo.

Segundo apuramos, os di- I tende o professor' Barãq con- Anibal, jovem e promissor
tores do Paula Ramos aca- servar todos os valores dI), valor do Figueirense, viu
bam de conseguir a volta do ano passado e fazer novas transcorrer,' ôntem� o seu

técnico José Barão ás filei- aquisições, estando nas suas ailiversário natalício, ocasião
ras do tricolor praiano. Em cogitações o retorno do meia em que teve oportunidadp. de
contacto com o jovem pre- Sombra que no ano passado aquilatar o quanto é cOP.si

parador técnico e físico, in- integrou o Atlético. �, derado 'pelos seus 1'1Ume1'080S

formou-nos êle já ter daelo Que seja feliz em sua 6.1'- amigos' e admirildores.
início aos preparativos do dua missão, são os votos q11e Embora com atl'azo, "O Es-
team para a temporada. Pl'e- enviàln'oS ao prof. Barão. tado'" felicita-o.

Jogando domi,ngo em

BCUS-j
ense, a equipe do Caxi,a.s, ',�l1cendo novamente seu

po-,
p�l�a �s finais. R�ndeu o en

que, frente ao CiarIos Renaux, campeã. da �iga Joinvilense, I �eroso opositor p:l? escora contro a apreciável soma

campeão da Li ga Blumenuu- consegUiU bnlhante façal1h�, aIO 2 x 1 e c!asslÍlcando-;;e de Cr$ 46.000,00.
, f

R.

Praça da Sé, 28 - Tel. 33-9070
São Paulo.

C. Postal 6374

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Qriarta-feira, 9 de Fevereiro de 1955

Radar vitima
milhares de pombos

'� �ss,en - A Bêlg ica.i a Re-tade rezressou ao pombal. de número de "espiões". Os

nan�a. do Norte-Vestfália, a: Enquanto os restantes desa- criadores mantém que o ra-

Bavieira e o Hess
- h'! .

. .;
e sao oje par eceram, Presume-se que dar desnorteu por completo

a� reg�oes da Europa onde se tenham desviado para as pombas que partiram da
ha mal�r �úmero de adep- leste .para a Alema�ha Cen- Inglaterra e se perderam em

�os do mteressante despor- trai onde as autoridades terras desconhecidas.
o d.os pombos corr�ios. 01'- comunistas falam de gran- Hermann Badinger
gamzam-se competições de
centenas de quilómetros, a-

tinguindo os pombos veloci
dades de até 100 km por
hora. Conforme as condi
ções atmosféricas, 'voam a

,150 ou 200 metros de altu
ra' seguindo de preferência
os cursos de água, e evitan
do as elevações de terreno.
Em média fazem um trajec
to de 50 a 55 km por hora,
No caminho os pombos são
frequentemente a t a c ados
por aves de rapina, tais co

me açores falções e águias.
Além disso, o granizo é um

dos grandes inimigos das
pombas.
Chegou-se, no entanto à

conclusão que todos esses

factores' não podem ter vi
.timado cerca de meio mi-
lhão de pombas que toma-
ram parte em competições.
Os criadores afirmam que a QUARTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO

causa são os raios de radar, Recebereis poder, ao descer sôbre vós o Espírito
ou seja de ondas ultra-cu 1'- Santo, e sereis minhas testemunhas ern Jerusalérn, em

tas emitidas para elevar a .ôda a Judéia e até os confins da terra. (Atos 1:8) .....

segurança da aviação e da A história de Jesus é contada de muitas maneiras

navegação. - Os raios emiti- especialmente quando pensamos nos inúmeros lugares
dos são reflectidos com in- do mundo onde missionários e ministros nacionais estão

tens idade diferente por aci- trabalhando.

dentes e objectos e, torna- Harold Kelley, que é miJsionário no Brasil, conta

dos visíveis num válvula de ele uma experiência que teve certo sábado de manhã.

Braun, permitem verificar a Em companhia de dois irmãos saiu de "jeep" para fazer

existência de obstáculo a visitas pastorais. Viajaram por caminhos em plena sel

grandes distâncias. Como é la para alcançar povoados à margem de um rio. As ha

sabido, o radar desempe- .ritações eram simples, feitas de madeira bruta e roliça
nhou papel importante, se � .de varas as paredes e caibros. O soalho era chão bati

não decisivo na Segunda .lo e poucos móveis rústicos serviam às famílias; algu
Guerra Mundial. .nas cadeiras I;!_ uma mesa. No final de cada. visita êle lia

Enquanto os ornitólogos L Bíblia e fazia uma oração.
confirmam a teoria dos cria- Quando os pastôres visitam os crentes" nem sempre

dores, os físicos contestam .ndam de "jeep" em estradas más, contudo a história

que é cientificamente insus- .íe Jesus é .a mesma. O Deus a quem êles oram é o mes

tentável. Resolveu-se, por
mo Deus daquele+miasonário nos sertões da terra bra

isso, agora proceder a uma s ile irn.

experiência em grande es

cala no aeroporto de Essen
Mühlheim. Tenciona-se fa
zer levantar vôo bandos de

pombos que teriam de atra
vessar uma zona infestada
de raios radar.
Neste contexto é interes

sante estudar a extraordi-
nária capacidade de orien

tação dos pombos correios.
Por uma série de tentati
vas 'provou-se que imãs mi
núsculos colocados debai
xo das asas eliminam por
completo a faculdade de

orientação. Afirma-se; por
isso, que a faculdade de ori

entação se baseie numa sen

sibilidade invulgar a ondas
magnéticas. Entre os cíen
tis tias ha, porém" adversá
rios desta teoria. É mais fá
cil de explicar, talvez, a fa
culdade dos pombos cor

reios de encontrar o seu

pombal. O pombo voa muito
mais, depressa 'quando sabe

que sua pomba está à sua

espera no pombal. As pom
bas, por seu Iado, realizam
vôos excepcionalmente rápi
dos quando têm ovos DO ni-

,hho ou pombinhos acabados
de sair da casca.

As competições começam'
em geral com distância de

200 km', e aumentam cada
semana de 100 km até se

chegar a trajectos de uns

700 km. Os pombos cor

reios são transportados por
avião ou por comboíó para

o,s pontos de 'partida. Um
anel de borracha e um tu

binho de alumínio
.
com o

seu número. _A anilha de'
controle é marcada logo à

chegada do pombo por um

relógio especial. A decisão
sobre a vitôria ou a der

rota compete a uma "comis
são dos relógios" constituí
da por criadores de pombos.
Como já dissemos, os

criadores de pombos estã'o
alarmados com o número
elevado de _vítimas e dão a

culpa ao ra-dar. Aguarda-se
com o maior interesse o re

sultado da experiência que
se levará a cabo em Essen.
Discute-se animadamente a'
notícia que de 800 pombos Ido su da Alemanha só me-

'

)

Com a Biblia na Mão

ORAÇÃO
Ó Pai, que a história de Jesus seja contada a todos

is povos e nações. Ajuda-nos para que sejamos prontos
l auxiliar na obra de propagação do evangelho e faça
nos a nossa parte em conhecer a Jesus e fazê-lo conhe
rido de todos os homens. Em nome dÉle, oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
"Não é da vontade de Deus que um só se perca."

EDWIN F. TEWRSBURY (Maine)

russ FATOS E UMA CU- dinheiro para a obra mais
RIOSA CONCLUSÃO necessária do Rio, depois da
""" ,'"'''' ..���_ água: Segundo deslize; in-

Houve três acontecimen- s istir a Prefeitura em que
tos na metrópole que, [un- rer construir o "Metrô" com

tos, poderão oferecer curio- recursos que não possui,
,;[I, conclusão... quando o mais prático se-

A Câmara Municipa1 do ria entregar a companhias
Distrito Federal' a rainha estrangeiras para constru
.dos escândalos e' dos "com- ção e exploração por deter
plots" políticos, que dístrt- minado período, como se vai
bui emprego "às pampas" fazer com o Túnel Rio-Ni
l amigos e parentes, a Cã- 'terói.
mara que legisla para a Pre- Agora o terceiro fato: a

feitura que é "sui gêneris" polícia deu uma batida na

110 mundo, pois só arrecada Favela do Esqueleto, posta
em função dessa arrecada- da a dois passos do Mara

�ão: - 70% da receita são canã, o maior e mais ím
para funcionalis o e o ca- ponente estádio do mundo.
doca paga para .ser cobra- Era para ser construido ali,
do; a famosa "Gaiola de um hospital de .clínicas,
Ouro" começou ano com mas faltou - dinheiro e as

"mais um"; novas nomeá- obras pararam, os favela-1ções, novas promoções, imo- dos invadiram a armação
'rais, sem, se lembrarem os de ,cimento armado e se alo
vereadores de que o erário jararn ne1a. Pára' sair -

municipal não chega nem pois era antro de malandrá
para as obras mais' vitais gem e vício - foi preciso
do Rio. uma pequena guerra.

Enquanto isso o Prefeito Onde a analogia entre os

anuncia que o projeto do três fatos? E não há? In
"Metrô" será encostado por cúria governamental, desca
falta de dinheiro. Primeiro, so público pelas coisas pú
deslize: falar em falta de 1 blicas ! ! ..•

EMPREGADA
Precisa-se de empregada cosinhar e arrumar,para

casa com apenas três pessôas sem creança.

Preço: Cr$ 500,00 por mês.

Rua COl)selheI'ro Mafra, 135 ' Sobl'ado�

�----� _"- .. - _-----_._ . ....-;. ......._ ------------

75 Missionários, represen- .

lando 12 países, desfilaram
(SNA) - Um desfile de versas reuniões noturnas de

75 missionártos que con- igrejas locais.
duziam estandartes e ban- Os campos' representados
deiras de uma dúzia de pai- pelos missionários eram os

ses onde êles servem, foi seguintes: Assam, Congo
realizado no Templo Ba- Belga, Burrna, China, Índia
tista de Filadélfia, Estados Japão, São Salvador, Haití;
Unidos. Cuba, Porto Rico, e várias

Os missicnários, prece- I regiões de indios.
dentes de campos nacionais Entre os que falaram no

e estrangeiros, contribui- conclave estava o Rev. Dr.
ram para formar uma .das Gustav A. Sword, que há
maiores assembléias até a- 31 anos opera em Burma, e

gora realizadas, com exce- o Rev. C. Sranford Kelly,
ção de sessões da Conven- diretor de um programa
ção Batista Americana. missionário em Haití, cujos
Congregações de mais de resultados em 1953 assina

cem igrejas batistas de Fi- laram um número superior
ladélfia participaram da a 2,000 batismos.
reunião. Sob os auspícios O sr. Kelly disse que o

da Associação Batista de Protestantismo está con

Pensilyância e de Filadél- quistan do de 12 a 15 mil
fia, os missionários tiveram membros por ano no Haiti,
oportunidade de falar, 01'- trabalho quase que Só d.e
ganizados em grupos, em di- pastôres nativos.

VIVER!!! MORRER!!!
Depende do sangue, o sangue é-a vida!

SANGUENOL - 'I'ônico f�('S convalescentes, tônico

dos desnutridos. Contém excelentes elementos
tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseníato e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS -"- DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUíTICt\S receberão a toni
ficação geral do organismo

Ministro· da Justiça
São Paulo (Agência Na- das adotadas não só de

cional) - O sr. Seabra Fa- combate ao ioga, como à

gundes, ministro da Justiça, respectiva fiscalização dis
recebeu os representantes se o ministro da Justiça
da imprensa paulista para II haver tomado a iniciativa,
falar sobre a significação por intermédio do Procura
dos congressos culturais e dor Geral da República, de

jurídicos, realizados em co- recomendar aos procurado
memoração ao IV Centenâ- res nos Estados que apu
rio de São Paulo, assim co- rem as ocorrências de jogo
mo arralízar outros proble- dentro do circulo de sua ju
mas.

, i-isdição, denunciando- as

:!=tEPRESSÃO ÀS PUBLICA- aos juizes de direito e co-

ÇõES INDECENTES munican.do-as ao ministro

Relativamente, às publica- da ';ustiça.
ções pornográficas, disse o O

-

COMUNISMO
titular da Justiça de suas Respondendo a outra. per-
providências a respeito, gunta da reportagem, o mi

qual seja a ação policial nistro declarou textualmen-
mediante entendimentos te:

ESTOFADORES DE AUTOMOVEIS
Grande firma de S. Paulo necessita oficiais e meio

oficiais para estofar automoveis . Of icia is Cr$ 16,00 por
hora, iniciais e mais prêmio por "estofamento conclui
do. Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inu
til candidatar-se se não forem hábeis ao serviço. Es
crever para AUTO CAPAS GENERAL S/A., Rua da
Consolação, 323 - São Paulo.

'

_- "_ .. _ ,-

SINDICATO DOS TRABALHADOÍmS
-

NO-COMÉRCIO
ARMAZENADOR DE FLORIANOPOLlS'

De acôrdo com as Instruções baixadas com a Por
taria nO. 11, de 11/2/54, FAÇO SABER aos que o pre
sente virem ou dele tomarem conhecimento, que a chapa
inscrita concorrente à eleição para a escolha do Dele
gado Eleitor dêste Sindicato que será realizado no dia
tO de Março de 1955, ja anunciada no edital anterior, foi
:t seguinte:

. "A difusão comunista no

país não se afigura, atua 1-
mente, maior nem mais gra
ve, menor nem menos impor
tante do que ao instalar-se
o atual govêrno."
REFORMA DA LEI ELEI-

TORAL
Concluindo sua entrevis

ta coletiva, _ ao referir-se à
reforma da lei eleitoral, o
sr. Seabra Fagundes enal
teceu a sugestão do minis
tro Edgard Costa, que se

lhe afigura fundamental ao

propósito de moralização do
voto, ou seja, a substitui
ção do título eleitoral por
uma fôlha individual de

com o Juizado de Menores
do Rio de Janeiro que, uma

vez acertados, contribuirão
�lecisivamente para a luta
moralizadora.
CONFERÊNCIA DOS
CHEFES DE POLíCIA
Prosseguindo, informou

o sr. Seabra Fahmdes ha
ver se dirigido aos gover
nos estaduais, solicitando a

presença, na Capital da Re

pública, dos chefes de po
lícia dos Estados, para es

tudar o problema _
da segu

rança pública, devendo es

sa reuião ter início a 10 de
Fevereiro.
COMBATE AO JOGO

Para Deh;gado-Eleitor:
,CHAPA

Reduzino Farias, Carteira Profissional nO. 5.474
série 5ga. Empregado no SINDICATO DOS 'l'RABA-LHA
DORES NO COMÉRCIO ARMAZENADOR DE FLORIA
NOPOLIS.

Florianópolis, 8 de Fevereiro de 1955
ANTONIO DE OLIVEIRA - Presidente.

Mi,ssa de. Selimo Dia
João- Martins de Almeida e familia convidam aos

parentes e amigos, para, assistirem a missa de 70 dia,
por alma de seu irmão, cunhado e tio Luiz Martins d
Almeida, falecido em Itajaí, que mandam celebrar na

Catedral Metropolitana, no altar do S. Coração de Jesús,
dia 11 do corrente ás 730,horas. r

A todos que comparecerem á este ato religioso an

tecipam agradecimentos.

Relativamen te às medi- votação.

Peças de Automoveis
�ceito encomenda, enviando diretamente do Rio de

Janeiro. Qualquer tipo de carro.

Informações Rna Rui Barbosa 124.,VENDE-SE
1 sítio, .,.- granja na ilha, a 10 minutÓs da cidade

com 10 'hectares, pasto, água encanada, otima casa d�
residencia, pomar e instalações modernas para vacas e

porcos.
1 -conjunto de 3 magníficos 'lotes, 'á beira mar, no

aprazível bairro de Bum Abrigo.
,

Informações com o dr. Steirier, na Casa Fernando,
.Ltda., á rua Saldanha Marinho' 2 (Edif. OSVALDO
MACHADO).

ALUGA-SE
CASA' DO CENTRO

Com 3 banheiros - 5 quartos - 2 salas - copa e co

zinha - despensa - garage.
Tratar na rua General Bittencourt nO. 76 depois das

17 horas.
�-----------------------------�----------------------�------

....
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Um novo burgomeslre:em· Berlim. Não se traia
de administrarj mas, de governar

Berlim - A antiga capí- leu o difícil cargo, tão cheio ser polícia de qualquer po- demorar o seu tempo até o a fundo todos os problemas
1 da Alemanha, hoje díví- de responsabilidade. tência aliada. Considera a novo burgomestre, sempre orçamentais, assim como

ida num sector democrá- Otto Suhr nasceu numa ordem da comandantura [calmo e bem vestido, ofus- tudo que diga respeito à
ico e num sector comunis- região agrícola do noroeste soviética inexecutável. .. " I que a popularidade do seu representação de Berlim
a, com administrações se- da Alemanha, veio para a O General Kotikow julgou antecessor Srnst Reuter, além dos seus actuais limi
IJaradas e "fronteiras" 'ri- capital há uns trinta anos. melhor deixar enterrar a

I
conhecido como "O homem teso Duas das suas grandes

I�orosamente guardadas, 80- Como docente da Escola sua ordem entre os preces- da boina basca", undigitado virtudes são a sau integri
'precarrega o chefe do seu Superior de Política con- sos que se iam

amontoan-I
mais de' uma vez para ocu- dade pessoal e a faculdade

I�overno com tarefas íngen- quistou tal prestígio que do. par altos cargos no Gover- de convencer nas - díscus
'ces e problemas extrema- lhe foi conferido o titulo de Já antes de assumir o no Federal. sões. A política é para ele
mente graves. Entre os seus professor honoris causa. seu cargo, o novo burgo- O Dr. Suhr será sem dú- um elemento vital que não

Irfazeres diários não figura Nessa fase dedicou à hís- mestre- de Berlim, preme- vida o melhor mediador en- abandona nem mesmo nas

//Upenas
o de assegurar o tória e à economia o inte- teu aos seus .eleitores que tre os partidos políticos que horas de descanso. A sau

'bem-estar de 3,3 milhões de resse que hoje vota quase não administraria, mas go- em Berlim se uniram en- esposa, redactora de um

Ihabitantes de BerÍim Ocí- axclusivamente à política, vernaria. Suhr é o protóti- quanto que na Alemenha grande jornal de Berlim

Ilden�al,_ mas também as ne- insistindo, aliás, sempre na po do professor universítá- Ocidental os dois maiores Ocidental, sente todos os

i gociaçoes com os coman- sua parte social. O perito rio sempre pronto a contes- estão separados, um no so-: dias o pulso
.

da cidade de
dantes aliados num atrnos- que antes investigava as tal' e a discutir, dotado de verno e o outro na oposição. quatro

.

milhões, à qual a
I fera de cidade situada na oscilações da conjuntura altas qualidades de retôri- Suhr que colaborou na re-

I
sau vida e a do seu marido

I frente da guerra fria qu'e econômica, reage hoje com ca, Não resta a mínima dú- dação da constituição de

I
estão ligadas mais do que

se tornou pouco a pouco o a máxima rapidez às mano- vida em que cumprirá a sau Berlim; é tenaz e diplomátí- nunca.

centro de uma rede de a- bras abruptas e repentinas promessa. No
. entanto, deve: co ao mesmo tempo, co_nhece .... Herbert Ahlschwedt ..

·

I
gentes Idas grandes potên- dos políticos soviéticos e

cias. Berlim Ocidental é dos representantes das au-

uma autêntica ilha no meio toridades de o c upa ç ã O.

da zona soviética. Quem Quando os nacional-socia-

�I r d
·

viaja para Berlim dá, em listas chegaram .ao poder. '1-.1a 10geral a preferência ao avi- em 1933, Otto Ruhr enfilei- ,ão renunciando. à via fér- rou na legião dos desempre
rea para não se expor a pe- gados p�r mot��os POI.íticO�·1 Vende-se um rádio "Ge
rigos. Conseguiu, porem, afirmar- neral Eletric em perfeito

O burgomestre de Berlim se no. jornalismo graças estado.
Ocidental não é somente aos seus conhecimentos- Tratar a rua Almirante
objecto constante da obser- profundos no domínio da Alvim 36. Ivação dos homens e, das mu- economia.
lheres que ele representa, Logo depdis do fim da ---� ------- -------------..

mas também de cerca de um

milhão de habitantes de
Berlim Oriental é, até mes

mo, de setenta milhões de
alemães no oeste e no les
t'e que vêem nele um dos

portavozes mais categoriza
dos da reunificação da Ale
manha. Neste difícil cargo,
o antigo burgomestre Ernst
Reuter, já falecido, con

quistou a simpatia e a- con

fiança de todo o povo ale
mão e até mesmo grande
prestígio internacional. As
sim como Ernst Reuter
nunca foi, o porta-voz de
um partido, o seu sucessor,
Otto Suhr, recentemente
eleito, membro como ele, do
Partido Social-Democrata,
resistirá com certeza à ten-

. tação de defender os in te
resses de apenas um deter
minado grupo político. Não
foi a sua filiação partidá
ria, mas a sua personalida
de bem vincada que lhe va-

guerra, Susr veio ocupar
um lugar de primeira pla
na como secretário geral
do Partido Social-Democra Vende-se uma de madeira,
ta em Berlim., Em 1946 f�i pintada interna e externa
!1o�eado presidente do prr- mente a óleo, situada à rua
melro parlamento de Ber- Dr Ca -I C'

A

13
I' D d tã f' 1 it

. r os orrea, .

1111. es e en ao OI e elo' Tratar com o snr, Dante
sempre de novo para este

Bonetti, 'no Depósito Rita
cargo tãó importante na ci- Maria.
dade dos quatro sectores.
"juhr manteve-se bem firme
.iele, mesmo nos períodos
mais tubulentos.. Em Mar

ço de 1948, quando o par- Um Bar bem afregueza
!amento ainda se reunia no do cito na Avenida Mauro.
sector soviético, o genaral, Ramos N.o 4.
soviético Kotikow partici- Ver e tratar no mesmo 10-
pou-Ihe que de futuro o tor- cal.·
naría responsável por que I .

10 parlamento cessasse to-IAlug'a'-s·eela e qualquer "propagan-Ida anti-soviética". Suhr leu Uma casa de material sita
em voz alta esta declara- na Rua Laura Caminha Mel-

,

ção perante todos os depu
tados. Em seguida, pôs a

mensagem de parte e deu a

sau resposta: "Não posso

ra nO. 54.
Tratar com o sr. João Re

gis no Departamento. de
Saúde Publica.

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

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

Informações no local com o snr. Gilberto Gheur.

CASA I· 8ÀHCOdeCRflllTO

porULARI'

�. AGRíCOLA I I

.

Rv..();�,�,16
.. I

FLORlANOPOLlS - 5fó., C'cró.rlno,

Vencle-,se Vende-se

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida' de material .altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.'
• Controle automático de temperatura pot' TJ.RMOSTATO,

qult progorciona grinde ECONOM,IA.

I ,PAu _

GARA�TE O QUE FABRICA
�

....
__- ---::::-� ...�..., "

......
'

.. �.......-. ,--

ECONOMIA absoluta"
Grande CONFORTO

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

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4,
�IMERSÃO e CHUVEIR0....--=l_"---

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tampe-
ratura de�jada.

r,

,0 MiStURADOR DÁKO. de regu·

logem instontoneo, permite o

maior "scala de graduações de

rEMPERATUR"" -

r' ii/'

'�.. \\1
;"\9 .

-

-,

.

Uma maq_úna 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
tenciária.

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

(na Agronômica), proximo a Zona residencial do 5° Dis

trito Naval. ''''��..... �
Tratar com o Sr. Abilio Costa, no Cartório do Crime'

ou á rua Uruguái, nO. 11.

CONFORTO absolutó
Grande ECONOMIA'

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL
.
I

Capacidade: 'lV
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizo'1tol e verticaL.

._ .. _ ...• �.

------_ ..

"t

CENTRO EXCURSIONISTA ':ARNOLDO AAULINO"
,

-�PEDICIONARIO-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINEN,SE!
,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ .TERAS
MAIORES OPORTUNIDADES DE' CONHECER A

.

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN-

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E' ENOERE

ço A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLI5-S.C,

ccAgencia de empregos)) es

pecialmente para 'cristãos
(�NA) - o Rev. Lawren- 'profissões," . disse o Rev.

ce Linton, missionário evan- Linton. "Os jovens cris
gélico, é diretor de uma tãos são frequentemente
agência de empregos, con- preteridos numa terra onde
siderada como a única no as religiões nacionais são
gênero, organizada pelas fortes e os cristãos são ape-
• • 1-.

. igrejas protestantes de, Cal- ,nas 2,5% da população. As-
cutá, na Índia, cujo fim .ê I sim, as 34 igrejas protes
procurar empregos para os \antes de Calcutá e da vizi-

, I nhança resolveram organí-
.
cristãos nas maiores cida- zar o seu primeiro escritô
des índusti-iais da Índia.: rio de- empregos, in teres
"Parece que há mais moços sando-se pelos que proçu
com instrução universitária 'l'am o pão de cada dia. No
e básica na Índia (a nação

I

momento estão procurando
tem 30 universidades) do' colocar algumas centenas
que vagas nas diversas de pessoas sem emprêgo."
;�,;'.

•

• Com êst. v6lo� V. S.
."b .. i..ã. um." contA que
lhe ..ender.i. ju..o com·
penSf>do,.

·e

leVA,.,;, pAr." SU<l. r.es'idin-
,

I eie, um lindo e útil presente:
um BEUSCIMO eOFJ<Ede ACO eROMADO.

AP...OCUI"! hoje o NOVO

NCO " GRICOLA
�c7�-w,16

�____ FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARIMA

Laboralorio Silva
A,raujo ---Ruossel S.A.

AVISO

Participamos à Classe Médica, aos nossos Clientes e

Amigos em geral que a F'rlial destes Laboratórios. em

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

Permanecerá" entretanto, nos enderêços acima um

plantão para atender aos pedidos de amóstras dos Srs.
Médicos, atendendo-se também pelos telefones 2589 em

Curitiba e 3752 em Florianópolis.

Para o Flgado e Prisão de Ventre
. PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOiS
As vertigens, rosto quente, falta ". ar,
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, •
maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do apaJ:elho direl
tivo e consequente Prisão de Ventr••
As Pílulas do :Abbade Moss sio indica
das no tratamento da Prisio de V.a-'
tre e·suas manifestaçõe. e as Anrioeo-

lftes Licenciadas pela Saude Publica, as 'Piluias do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

Basta saber Jer e escrever
para

aspirar a um futuro brilhante, fazendo.
POR CORREPONDt'NCIA

o seu Curso Ginasial·(Artigo 91, do Decreto Lei 4244).
Peçam informações ao

L N,. C, A, _ Praia. de BQtafqgo" �26 - aIO
(Recorte e remeta-nos êste anúncio _' 3Ó24).

WD'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 1955 '1

............................................................1••••••••••• ,•••••••••••••••••

E,O-TAL.
As mesas poderão ser reservadas para, os três bai-

INSTITUTO DE �DUCAÇÃO E COLÉGIO les P;:�,�I�f�c����oc�'dO que cada sócio só poderá adquirir

I�STITUTO DE APOSENTADOiuA E PENSÕES ESTADUAL DIAS VELHO um� :;;STRIBUIÇÃO DAS' SENHAS PARA AQUIS>!-
DOS EMPREGADOS EM 'I'RANSPORTES E GARGAS E D I T A L çÃO DAS MESAS, SERÁ NO DIA 7, ÁS 8 HORAS E A
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA ANO LETIVO DE 1955 VENDA DAS MESAS' ÁS 9 HORAS DO MESMO DIA.

1 - A Delegacia Reg-ional do I.A.P.E ..T.C., Em San- Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal O pagamento será feito no ato da aquisição, não
ta Catarina, comunica :'0.; senhores empregadores e

se-I
Inscrição: .Días 10, 11, 12 de fevereiro. sendo aten�idos pedidos por escrito, telefone ou crianças,' -

gurados condutores de v, ículos em geral, que em face Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro. mas podendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos
dos novos niveis de sal�l'io-minimo, os atuais valores dos Exames do Artigo 91 sócios. "lilijiiiiiin
selos .de Seguro Soctal, t[�i .ISO neste Estado, são ôs se- Inscrição: de 10 a 9 de fevereiro. A, critério da Diretoria e mediante requisição, em

I

guintes : Realização: de 15 a 27 de fevereiro. formula do Clube, poderão ser concedidos convites a pes-

a') Municípios de: Florianópolis, Blumenau, Brus- Exames de, 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal soas não sócios, validos para os três dias, aos seguintes-
que, Criciuma, Gaspar, Itajaí Joinville Orleães, Inscrição: Dias 1° a 4 de feveréiro. preços:
'l'ubarão e Urusanga - sêlo de Cr$ 165;00 ,I Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5 CASAL (CGM DOIS DEPENDENTES) . Cr$ 600,00

b) Municípios de: Caçador Canoinhas, Indaial, Joa- UI:! fevereiro. IN�HVIDUAL .'Cr$ 500,00 I
,

çaba, Laguna, Lajes, Maüa, Porto União, Rio do
,

Realização dos exames de 2a. época: Dias, 7, 8 e 9 de O mgresso para um,a só noite, respectivamen-
Sul, São Bento' do Sul, São'Francisco do Sul, Tim- fevereiro. te: (casal) Cr$ 15000
bó e Videira - sêlo de Cr$ 150,00. 'Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a e (ou. individual) Ci$ 100:00

c) Demais Municipios - selo de Cr$ 127,50 28 de fevereiro. Os convites só serão fornecidos até às 19 horas de
,2 - As Contribujções excedentes recolhidas por É obrigatória a apresentação da caderneta. cada dia da realização das festas.

guia de recolhimento, serão colculadas, doravante, to- "É rigorosamente vedada a entrada de menores �os
màndo-se' por base o novo valor do sêlo de seguro social. Florianópolis;- 25 de janeiro de 1955. bailes noturno.

Florianópolis, 3 de lan'eiro de 1.955 '"
José Warken Filho - Diretor.' Á entrada será exigida a apresentação da carteira

ADIL REBELO - Delegado Regional social de cada pessoa ou convite.
-

'Escol� Profl"ssl-OD,ai Fem't"OI'na
É RIGOROSAMENTE PROIBIDO o USO DE LAN- '����

" ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE. �

,de Flori�DÓpolis

/'

ACasa
Pionei-ra na campanha da redução dos
preços, prossegue na sua iniciativa
pare o barateamento do custo de vida,
oferecendo agora as últimas ncvida-
láes em tecidos de algodão, além de

todo o seu fabuloso stock
I , NOVIDADES

Tecido de rafia, largo 80 .

Lonita San Jam, largo 90 , .

Lonita bordada, grande moda , ..

Lonita Ilsa, largo 80 , .. " .. ,., ,
..

Lonita Bangú, largo 1,00 .

Nylon estampado com veludo (Americano), largo

1,20
'

'

,

..

Fustão casa de abelha, novidade (Nova América)

Organdy Bangú, estampado a ouro , .

Organdy Bangú, estampado, a começar de .

Popeline lisa, especial '

, , .

Popelines estampadas a começar de ' .

Popelinita mercerísada , ,
.

Cambraia bordada com veludo, novidade' .

...

LINHOS E ALGODõES

Puro linho branco.i larg. 2,20 .. ! .

Puro linho em cores, largo 2,20 , .

Cambràia de puro linho (Irlandeza) largo 90 .

Meio linho branco, largo 2,20 ,.

Organdy liso Matarazzo .. , , .

Organdy liso Nova América : ,

Lonita listada" cores firmes .

Fustão branco, a começar de , .

Fustão branco, píquet !, •

'

••

Fustão píquet em cores : , .' .

Fustão estampado, em belos desenhos , .

Cambraias estampadas, novidades i.·.·········,·
Opala lisa assetínada , , .

Opala tipo pele .de ovo, largo 30 " " .

Opala legítima pele de ovo, largo 80 .

Opala tipo cambraia, largo ] ,00 .

, Opala estampada, a começar de :
.

, Tafetá de algodão escocez: C01'.se, firmes, largo 80 .

Cassa bordada vários desenhos, largo 80 .

Tricolines brancas a começar' de .

Tricoline branca, marquísete, largo 80 , ..

Tricoline brancal tipo Ingleza .

Tricoline branca, cordoné, larg. 80 .

Tecido pi colchão, largo 72 , .

'J3e'Cido''l)1 colchão,' l�Í'g. 1,4('J�;,:·., .. ": '::
'

��.-.
Tecido estampado pi cortina, largo 1,30 ,., .

'I'ecído lavrado, creme, pi cortíha, largo 1,30 .

',Tecido qe nylon, pi cortina, largo 1,40
, ,

Brim colegial ,J, ,16 , .

Brim colegial, branco e marinho .

Tecido xadrez.ip/ mêsa, largo 1,40 .. , ',., " .

REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955

Serão realizados por 'êste Clube, em sua sede social,
nos dias 19, �1 e 22 de feveretro, GRANDIOSOS BAILES
A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá matinée infantil

das 16 ás 20 horas.
Reserva de mesas: As mesas serão reservadas a par

tir de segunda feira, dia 7 de fevereiro às 19,30 horas,
da manhã do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatória
da manhã .do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatório
a apresentação do talão do mês de fevereiro, para o que
o Sr. cobrador' estará presente para contrôle,

\ As mesas serão reservadas pelo próprio associado
Lumier especial, �arg. 90 '

, 30,00 f 'I' P d A
1 d 1, <1900

0U por pessoa de sua arm Ia, reçe as mesas: s-
Lumier avrat o, arg. 90 ,................ oJ, •

t trê h 'I C � 30000
40 00

sina ura para o res pai es, r.." , .

Setin duquesa, muito bom, largo 90 , N-' h
' ti

, .

f
'

til
S t· d t

.

1 1 90 5000
ao avera reserva para a ma mee 111 an I .

e ln uquesa, ex ra espeCla, arg. . .. . . . . . . . . . , I O CI di ibui
.

P
T f tá f '1 lt b 3500

i ngresso r ube não IS(tl'l urra convite, ara ,as
Fa'le ab'

ai e, mui °d °lm .

·9·0······················ 60'00lpessoas
em trânsito, poderá a Diretoria, a seu critério,'

aI e em encorpa o, arg. . , . . . . . . . . . . . ,
.

Tafetá chamalote, largo 90 , .'.. 30,00
e sob a responsabi'lidade de um Sócio,. expedir mg�'esso, Vende-se uma casa num

organâa lavrada , . . . . . . . . . . . . . . . . 2500
desde que pague o valor de uma anuidade, os qUaIS po- ótimo terreno à r,ua Frei

65,00 Organza lisa, largo 90 :................... 29'00 derão ser aflquiridos, junto, a Secretaria 40 Clube, até' Caneca. Ú7. Base Cr$ .

S d I' . .

t t I I 90 48'00 as 18 horas do dia da realização de cada baile, e depois. 100 000 00e a angene, mlS 'o com na ura, arg. . . . . . . . . ,
. , .

Setin langeríe extra especial, largo 1,00 6500
de autorizada a concessão pelo Sr. Presidente. Tl:atar à Avenida Rio

,Sedas estampadas a começar de .,................ 14:00 Menores: Não será permitida a permanência de me- Branco, 191 Nesta.

200,00 I San Jam, largo 1,40 8500 nores de 15 anoz 110S bailes dos dias 19, 21 e 22. Matinée ---,.---------

210,00
'

infantil somente poderão dançar menores atél14 anos. p
..

'e135,00 DIVERSOS Parada Infantil: Na matinée infantil do' dia 20, do- reclsa-s
140,00 mingo, haverá uma parada Infantil, de fantasia, com dís-

20,00 Tapetes de veludo pi quarto 120,00 tribuição de prêmios.
33,00 Toalhas plásticas Americanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 Rainha do Carnaval: O Lira, como vem fazendo to-

a8,00 Guarnições ele mêsa com 6 guardanapos 55,00 .dos os anos elegerá sua Rainha da Carnaval, a quem

18,00 Toalhas com franjas pi mêsa 150x150 115,00 será conferido rico prêmio.
38,00 Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150x150 280,00 A Diretoria solicita aos senhores sócios a fineza de

45,00 Toalhas de rosto, à começar de 8,00 nãe levarem pessoas �stranhas ao quadro social. Outros- .& VISO20,00 Toalhas de banho, a começar de , , , 38,00 sim, previne que somente poderão frequentar as festas 14
30,00 Colcha branca, artigo bom, pi solteiro ,...... 80,00 de Carnaval, os sócios quites com a Tesouraria até o mês Por motivos superiores a

13,00 Colcha branca, mercerísada, pi solteiro 115,00 de Fevereiro, inclusive rifa da maquina fotográfica
23,00 Colcha F'rancesa pi solteiro ,.................. 210,00 A DIRETORIA '-ANSCO" que ia correr dia
30,00 Colcha em cores pi solteiro ".....

. 85,00 26/1/55 foi adiada para o

35,00 Colcha branca pi casal . , .. ,... 90.,00 ------''-- dia 9/2/55
11,00 Colcha branca, superior, pi casal , , 150,ob "Agradeço antecipadamen-
24,00 Colcha branca, rnereerísada pi casal............ 195,00 (LUBI= DOZa: DI= AGOSTO';���'� �����: ::r���::�\�� \�:�:i .. ::::: :::: :::::: ::::: ;��:��. L· , L 1.

" V�e"nde .se24,00 Colcha de fustão em cores pi casal ,......... 135,00
49,00 Colcha tele veludo pi casal 190,00
24,00 Colcha de seda c/ bicos, pi casal ,210,00
:1,1,50. Col"cha ele seda e/ .franJ�1.s, pi casal

'

.. -:-:. :: :'-:::.-' "225,00
30,00 Colch� de pura seda dupla cl franjas, pi casal 280,00
29,00 Colcha de pura seda dupla, Japonesa, pi casal 370,00
28,00 COM,PRE BAIS B�RATO E SE�A MELHOR ATENDIDO,
55,00

'

PREFERINDO A

17,00
20,00
30,00

55,00
�

68,00
88,00
40,00

""

�-_..;.;-- ----------,_ -----

Dodge K-A 1952
Vende'-se Caminhão, com baixa quilometragem roda- �lconservadissirno, com capacidade para 7.500 quilos.
Tratar no Bar Rosa, con1'OS propd1Jários.

da,

50,00

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

Cretone estampado, largo 1,40 , , .

Cretone branco, especial, largo 1,40 .. , , ,

oretone branco, especial, largo 2,00 .

Cretone branco, especial, largo 2,20 , .

Percal superior, largo 2,20 , , ,.,

Cretone especial, Iarg.: 70 .

Morin especial pi fraldas, pç. de 10 mts, '.

Morin Ave Maria '
, ,

.

Alvejado extra especial, pç. de 10 mts .

Filó' branco , , , , , , :
.

Piló en1 cores ' , ,

Filó mosquiteiro branco, largo 3,50 .. , , .

Filó mosquiteiro branco, largo 4,50 , , .

Filó ;mosquiteiro em cores, largo 3,50. ., , ,

Filó 'mosquiteiro em cores, largo 4,50 ,.',
Matéria plástica lisa, largo 1,40 , .

Matéria plástica estampada, largo 1,40 , .

Flanela fustão especial, branca e cores , .

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

Dias 19, 21, 22, Sabado, Segunda e Terça: prandio
sos bailes e fantasia. Eleição, da Rainha do Carnaval.

Apresentação do monumental Bloco "Aí vem a Mari

nha" .

. Dia 20, Domingo: Alegre matinée infantíl, das 16 as

20 horas. Parada infantil com prêmios
NOTA: Venda de mesas para os bailes nos dias 19,

21, e 22, dia 7 na sede do Clube, às 19,30 horas. Distri

buição de senhas, às S horas da manhã.

SEDAS

200,00
65,00
58,00
48,00
50,00
35,00
60,00

GRANDES BAILES CARNAVALESCOS NOS SALõES
p,O CLUBE DOZE DE AGOSTO

(Fundado em 12 de Agosto de 1872)
Este ano, como já é tradicional no VETERANO

haverá três grandes bailes carnava1escos, a saber:
DIAS 19 - 20 - e -:::- 22 DO CORRENTE.

Casa OR 'I E N T A L NA�ItEsC!: UMA GRANDE FESTA INFANTIL CAR-

Rua Úonselheiro Mafra, 15 _ Telefone 3.493 _ Florianópolis
Os bailes serão iniciados às

INFANrIL, das 1.5 às 20 horas.
RESERVA DE MESAS:

22 horas e a TARDE

;t
O Centro de Irradiação

Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às' 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.
t ENTRADA FRANCA ��\

Vende-se

Precisa-se de uma moça
ou rapaz para serviços de

escritórios e cobranças.
Tratar a Rua Pedro Soa

res 5.

Vende-se 3 casas,» sendo
u�a' 'de 'material e 2 de ma

deira, sitas' n a Rua José
Boiteux n? 3 fundos em

Florianópolis.
Ver e tratar com o srs.

Altino Lobo. da Silva no

Ponto de Automoveis da

Praça 15.

Vend�-se
Vende-se á rua A"tamiro

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

cj 5.30 ms 2.
Tratar com o . sr. José

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

Expresso .' Florianópolis LIda.
I

Transporte de cargas em geral entre
FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO,
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERl\fANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

Telefone 1230

Cur.s.o Particular
São José·

.Dfretora: - Professôra MARIA MADALENA DE-
AOURA FERRO.

'

Curso correspondente aqs Grupos' Escolares.
Prepara alunos para os exames de admissão aos Gi

násios, Escola' de Comércio, Escola Industrial e 'Escola
Norm�l Regional.

Professôra dos 1° e 2° anos: - Sra. Alaide Sardá
Amorim

Professôra dos 30, e ,4° e Curso Médio: Sra. Olga
Brasil da Luz.

,A matricula acha-se aberta do dia 3 de fevereiro . Aul m /', ·

em diante d� 9, às 11,30, hoi'as, à rua Saldanha Marinho, O oveIs
��,.todos os dias úteis. Aceito encomenda de qualquer tipo de cairo, marca,

" Início 'das aulas: - Día 10 de março. - Telefone ano etc.
3737.

.. ,�".,

I' 11lformações Rua Rui BarboSIL 12�.

MATRíCULA ..:_ 1955
1° ano - dias: 8, 9, 10, 11 � 12 de fevereiro, das 9

ás 12 'horas
2° ano - dias: 13, 14 e 15 de fevereiro, �as . 9 ás

12 horas.
Documentação para efeito de matrícula:
1. Certidão de 1dade (15 anos até 31 de julho de 1955)
2. Atestado de curso primário completo ,

3. Das candidatas casadas exige-se a certidão' de {la

sarnento.
Dia 1°. de março apresentação das professoras

na Escola.
, FILIAL: CURITIBAMATRIZ: FIJORIANÓPOLIS

Escritório:
Rua radre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 -:- 2,535
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Sandrade e Transpolis

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Florianópolis, 29 de janeiro de 1955.
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Mal-eA.kQv 4e_i$eioRá�i
Moscou - 8 (u ..P�) - Malenkov, O poderoso� da Russia, apresentou seu pedido d

demissão.: O lalo está sendo ligado à tensa situação mundial.
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, 0••••••••

Notas & Comentários, O GovernoJdo Estado contra a Cidade
INIMIGO DA CIDADE

O Govêrno doEstado, pro- trabalhos de, construção da

I
mente a 'fornecer fôrça

elé-I
dras para aquela ímportan- pública da Capítal, num a

curando prejudicar delibera-I estrada da Base Aérea, vem trica para a Prefeitura, ne- tíssima via pública, de íní- deliberado de má fé éõntra
damente o andamento dos se ,recusando sistemática- cessária à produção de pe- ciativa do Prefeito Osmar povo florianópolitano, víi

Cunha. lando assim a lei n. 1.114, q�
Quer, agora, o Govêrno do isentou a Prefeitura

Estado cobrar a iluminação ônus.

AS CUECAS DO PRíNCIPE
O "Jornal do Comércio" do dia 28

do mês passado, aqui chegado ôntem por
via comum, dá-nos a impressionante no

tícia de que, na semana passada, uma
onda de indignação superior à de frio

V"'l- d'e Ven'lo e'ln Popaque assolou a Europa, percorria a ,velha
�

e conservadora Inglaterra.

O I" hHouve protestos pela imprensa, fa- ft Adminisjrdçào smar "UD a
Iatóríos de rua, o Commonwealth perí- O Prefeito'Osmar Cunha, é dariam com os burros n'água, até agora, sendo um admí-
gou e o Parlamento esteve na eminência

indíscutível.: (e só os apaí- porque, para se eximirem de nistrador operoso e cônscio
de, a qualquer momento, defrontar-se

xonados podem negá-lo) pe- pecados, equívocos e rídicu- de suas obrigações. E êles,
cem uma crise ministerial ,- tudo por lo espaço de tempo que está los, só encontrariam um re- guerreiros profissionais, que-
causa das cuecas e das .meías do símpá- à frente da chefia do muni- curso: a evasiva. Os nóscios, rendo estabelecer a confusão
tico Phílip, Principe consorte de Sua

cípío, já realizou muito, e seu sem espírito, se condenariam nas bandas de cá, mentem
Graciosa Magestade Elisabeth II.

propósito, como nos tem dito porque, medrosos e ígnoran- deslavadamente, e são tão
Aconteceu que um seu tucáio, de

inúmeras vezes, é o de conti- tes, tartamudeariam e daria ingênuos que já se esquece-
sobrenome Dean, que foi seu valet de chambre, andou escre-

nuar realizando, embora -as pena vê-los cadavéricamente ram de que, há tempos, o ti
vendo umas índíscreções sôbre o ex-patrão. trombetas caluniosas do ou- brancos. Tudo resume-se nís- maneiro dêste barco era tão

Já dizia um príncipe francês, séculos atrás, que a nín-
tro lado prossigam, em vão, to: o sr. Osmar Cunha está, bisonho que dava dó.

guém era dado ser grande homem ante o seu criado de
cumprindo seu triste papel

quarto. Pois o valet britânico, apesar da discreção própria
de divulgar a mentira, ten

da raça, não fugiu fl regra. . .

tando, por todos ,os meios,p�ra mal dos pecados, o Dean não contou grandes coí-
convencer a população da

sas, nem ao menos uma briguinha do real matrímõnío,
improficuidade do Prefeito

nem uma picaretagem do Príncipe. Nad,a disso! Dean re-
no trato à causa pública. A

velou apenas que o gostosão Phllíp, que a gente gosta imprensa' oposicionista, como
de ver metido em seu uniforme da Marinha Real ou

temos verificado, não tem se
na sua capa escarlate da Ordem da Jarreteira ... usa cue-

elevado pelas críticas cons
cas monótonas e meias remendadas!

trutivas nem pela análise se-
E informou mais que costuma pentear os cabelos para

rena e imparcial dos fatos.
um dos lados a fim de esconder a calva incipiente, tal co-

Sua arma é o engôdo. Sem se
mo acontece com o meu eminente amigo Senador Ivo

colocar a par dos aconteci
d'Aquino, pelo mesmo motivo, resalvada a íncípíêncía, aqui mentos e sem perspicácia pa-
já fato consumaqo...' ra medir os grandes entraves

Com isto escandalizou-se 'a Côrte, a/oPinião britâpica, que tanto tem concorrido pa-
o White Hall, a Bolsa e tudo o mais! \ ra dificultar o trabalho do sr.

Afinal de contas, que má situação poderá resultar ao
::':unha, em suas colunas tra

fidalgo consorte se o seu' valet revela que as ducais cuecas nram qualquer ataque ao che
não são de riscadinho e sim monótonas, embora não diga

te do executivo municipal,
se tal monotonia é verificada antes .ou depois de usa-

tendo por fundamento o ódio
das?

e por motivo a circunstância
I'Será que o Commonwealth sofre com a preferência do

de pertencerem ao bloco con

bisneto da Rainha Vitória pelas cuecas de uma só côr, trárío.
da mesma forma que se regozijaria se fôssem elas de es-

Ultimamente, nos jornais,
tampado, com orquídeas ou com vistas da Torre de Lon- temos lido autênticas balelas,
dres? ifrrmativas destituídas de

E as meias serzidas? malquer procedência, ínsí-EU' estou aqui estou a ver, n,o Palácio de Buckinghan, b dauações injustas e a sUl" as

numa saleta escarlate, escabelo aos pés, a televisão ligada,
dirigidas ao Prefeito, como se

a música suave, enquanto os flocos de neve despencam lá
êsses escribas fôssem auto

fora, a tranquilidade do horne britânico: a bela Rainha,
mficientes, como se não ti

cansada, depois de uma jornada aturando os Lordes do
vessern, também, telhado de

Almirantado, do Tesouro ou do Sêlo Privado, além de uma
vidro. Falam e se ocupam dos

conversinha com Mister Churchill, depois de despachar a
adversáríos, mas não tem,

extensa papelada que mantém em forma o Império, com
oelo que se depreende, um

um suspiro de alívio, tomar de uma graciosa cestinl�a de
nomento de lucidez e íntros

costuras, meter o dedal no rura bolos, e pegar as melas do
pecção que os fizesse sentir Entre tantos nomes de prí

Philip, para serzir, como qualquer burguesa, dona de casa,
[ue, em seu redor, a procela meira grandeza,' podemos

espôsa e mãe _; coisas para as quais muito pouco tempo 3 de maiores proporções, é destacar Gregório Barrios,
deve restar-Ihe.. '

.

"'��f \ mais agitada, e, por isso, de- Silvio Caldas, Roçlolfo Mayer,
E o marido, com os filhinhos ao. colo, aprecíando a

veriam, antes de tudo, pro- Alcides Gerardi, o�ete Ama

televisão, ou estendido no tapete, brmcando com o trem
curar navegar em mar cal- ral, Panchito Maquíera e sua

elétric_o d,o Plum Puddíng . . .

? I mo, até que, seguros e firmes, O.rquestr� tí�ica, Gábor �á-
Nao e um quadro encantador? '

voltassem a arrumar os ca- dícs, Rísadínha, Adelaide
Muito pior seria se o ilustre consorte andasse com

nhões para dar combate ao I Chiozzo, Renato Murce, Elia
"dias santos" nas meias, como qualquer estudante, por' rival, que êste, felizmente, na, Ronaldo Lupa" Anita Oté
descuido da esposa. caminha tranquilamente pa- 1'0, Black-Out, Luís Gonzaga,

Hão de me dizer: - mas a Rainha tem a quem mandar
ra seus destinos. Pedro Raymundo, Dilú Mel-

serzir as chulipas do marido ...
, Não se vexam de focalízar lo, Orquestra do Cassino de

Engano! tolices. Não se acanham de, Sevilha, LYa Ray, Trio de Ou-

Principe e Rainha, êles são marido e mulher antes de
falta e meia, esplanar assun- ro, Dalva de Oliveira, Grande

mais nada ... Para lidar com o Impérto ela tem de sobra
tos fúteis e dar guarida a Othélo, Regional de Claudio

quem a ajude. Mas, para as meias do marido. não há �om? opiníões errôneas e estúpidas, nor Cruz, Dóra Lop�s,. Badú,
os dedos da espôsa - seja rainha ou vendell·a - POlS. so que, se emitidas por um fra- Virginia Lane, ProcoplO Fer

ela é quem sabe como êles as gosta e �s deseja, dem�nell'a de de páu ÔCO, o faria, corar, reira, Joaquim ,Pereira e de

a não magoar os joanetes de estimaçao que todos nos te-,
com certeza. zenas de outros, cujos nomes

mos. . .

. Há críticos - nós bem o não nos ocorreram, no mo-

Deixe-se, pois, a opinião britãnica de melindres. A m-
sabemos _ que, se fôssem in- menta.

discrecão do Dean revelou a encantadora simplicidade dos
quiridos sôbre o tema que a- �o setor de ráelio teatro, a

mais �ltos 'personagens da Casa RraI.

I
bordaram se lhes fossem exi- Guarujá conseguiu, a custa

Se êle, Príncipe, andasse a beliscar as criadinhas pe- gidas expiicações minuciosas, de muito sacrifício, formar

�; �����1�;�:�, deOn���á���,e s:ril:,��ev::���r:al��=r �a�:a�:�
C.Ongratu Iaç 01lWesmel' pela sorte elo Imp�rio, embora o pratinho fôsse mais

saboroso e gozado ...
Isto de meias e cuecas não pode interessar.

Ao Presidente do PSD neste Estado, sr. Celso Ramos,
A não ser ao comércio, pois a balança comercial ingle-

o sr. Francisco Gallotti endereçou o seguinte telegrama:
sa e possivelmente a mundial vão sofrer com o c!Jlapso

_ "RIO, ,4 _ Quapdo nosso grande chefe Nerêu Ra
das cuecas listadas. Vamos todos usar somente as, cuecas

mos consagradoramente assume Presidência Senado envio
monótonas, a PhiliPS/ tal como as lâmpadas e a Pasta. ..

nossos companheiro,s campanha'minha saudação' devendo
E o sismo produzido pelo valet não abalará mais do

considerar;mó-nos compens'ados esforço luta Câmara pt
que isto... Cardeal abraco".

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A A.B.1. SAODA AO SENADOR'
NEREU RAMOS

RIO, 8 (V. A.) - O presí- votos para que nesse, como

dente ela ABI, sr. Herbert nos demais postos que tem
Moses dirigiu ao sr. Nerêu exercido continue o Hustre
Ramos o, seguinte telegrama 'homem público a prestar re
por motivo de sua ínvestídu- levantes serviços à Pátria e

ra na více-presídencía do Se- à democracia. A "Casa do
nado: "No momento em que Jornalista" que sempre man

o eminente patrício é eleva- teve as mais estreitas rela
do à presídencía do Senado, I ções com V. Exa. rejubila-se
função que V. S. já dignifi- com a expressiva eleição,
cou, é-me grato

J

enviar as I' congratulando-se com o Se

saudações da Associação Bra- nado pela feliz escolha. (sau
sileira de Imprensa, fazendo dações).

a.4io
Incontestàvelmente, a Rá- um cast de 12 figuras que é,

dia Guarujá, desta capital, sem favor algum, o mais per
vem de longa data, traba- feito e o mais homogeneo do
lhando para que Santa Cata- sul do país.
rina possúa um rádio decen-, Palmeira da Fontoura, Ni
'te, honesto e progressista. vea Nunes, Edgard Bonnassts

Pelo microfone da "Mais da Silva, Félix Kleiss, Maria
Popular" já passaram carta- Alice Barreto, Albano de Sou

zes nacionais e internacio- za Lúcio, Caéilda Nocetti, AI
riais, os quais mereceram, da Jacinto, Manoel Passos.
também, os aplausos da gen- Oscar Berendt, Carminatti
te "barriga-verde". Júnior e' Aldo Silva, consti

tuem um conjunto rádio-tea
tral que já firmou, clefiniti
varnente, no conceito daque
les que sabem aquilatar o va

lor dos nossos artistas, des

contando-se, é evidente, as

deficiências naturais de uma

A preferência aliás, que o

comércio desta capital, de
São Paulo e do Rio, vem dan

do à MAIS POPULAR, é uma

emissora que não póde com

petir com as grandes esta

ções' do país, no que se refe
re aos aperfeiçoamentos téc-
nicas.

No setor comercial, a ZYJ-j7 tem desenvolvido intensa

atividade, procurando sem

pre servir ao nosso comércio
e a nossa indústria, da ma

neira, mais correta e mais re-

comendável, colaborando
dessa forma, para a expan
são dos negócios, em Floria

nópolis e, nas cidades vizi
nhas.

prova inequívoca da sua po

pularidade, do conceitó que a

mesma goza entre tôdas as

camadas sociais.
Continúa assim, a Rádio

Guarujá, trilhando o cami
nho certo. Trabalhar sem a-

larde, colocando sua popula
ridade comprovada, a servi

ço elo progresso de Santa Ca

tarina.'

MINISTRO VASCO HENRIOUE' d'AVILA
Nesta Capital o Presidente do

Tribunal de Recursos

NOVO EMBAI
XADOR,.�

Ubaldo Abraham -0-

LONDRES, 8 (V. A.) - O

ministro do Exterior da Uni

ão Soviética, V. M. Molotov,
recebeu, hoje, a Liu Hsiae, o

novo embaixador tIa China

comunista na URSS, segun
do informou a emissora de

Moscou, Liu Chegou à capital
soviética, ontem. Visitou em

seguida a Molotov, para dis
cutir a próxima apresentação
de ereelenciais ao presidente
KJementi VOl'oshilov.

Acha-se entre nós, desde I momento, veio rever paren
sábado último, O exmo. sr. ,tes e amigos, que o tem cum

Ministro Vasco Henrique primentado em alto número.
I

•

d'Avila, eminente Presidente Antes de regressar ao 'RlO,
do egrégio Tribunn,l Federal o sr, Ministro Vasco Henri

de Recursos. S. Exa. que já que d'Avila visitará ainda

residiu nesta Capital ,por vá- Pôrto Alegre.
rios anos, havendo aqui exer-
cidó o alto C[U',9:0 de Proeura" Almejando-lhe feUz estada
dor da RepúbÚca, ' desfruta I em Santa Catarina, temos a

em nosso meio ele geral esti- I f'::l.ti!'!'fnção dp. também cum-

111a. Em gozo ele férias, no' primental' S, Exa.

(B A D O)

MISSA DE 7° DIA

A viúva, filhos, irmãos, tios e sóbrinhos do extinto

UBALDO ABRAHAM, convidam tOdOS os parentes e pes

sôas amigas para assistirem a missa que em sufrágiO de

sua alma, farão celebí·ar no dia 10 (quinta-feira) às 7,30
horas na Catedral Metropolitana.

Anteº�padamente agradecem o comparecimento.
,�.. ,.,

-

Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 1955

Enquanto as aguas vão rolando por

pontes, nós, de ;:1ma (delas, vamos enchendo colunas.
x x

x

Essa posiçao de observar jas águas rolarem po
baixo das pontes é muy peligrosa naquela que o atu

goyêrno fez lá na <terra do Secretário da Víação, Qua
quer meia enchente e a tal, tão baixinha que é, afo
gará os observadores.

x 'x

x
.,�

Eis algumas das estradas feitas no govêrno Nerê
Ramos: Araranguá-Práía Grande; ltajaí-Joinvill
Rocinha-Bom Jesus; Major-Garcia; Praia-Redonda

Imarui; Imarui-Mirim; Anita Garibaldi-Umbú; Joa

çaba-Concórdia; Santana-Urubici; Florianópolis-Tu
barão, em parte e Florianópolis-Laguna, em parte
Estes dados, colhidos mais à memória, não represen
tam, possivelmente, nem a metade do que, no setor
realizou o eminente barriga-verde. Ficam aí, no en

tanto, mais de 500 quilômetros de estradas. Inaugu
rando-os, Nerêu os inaugurou com todas as pontes
Nos seus relatórios aparecem as estradas mencionada'
sem as pontes. Essa � explicação para os números d

que os jornalistas de lá se valem para um confront

demagógico. Fôsse o sr. Nerêu inaugurar ponte pOJ
ponte, acabaria caindo no ridículo! O acessório segu
o prmcípal ...

\__, x x

x

" O sr. Governador já inaugurou pontes da estradã
do Rio do Rastro. A parte mais difícil dessa estrada ess

'-tá por. fazer. Vai ficar para o sucessor. Não lhe nega'
mos o mérito de havê-la iniciado. Negamos, sim, obje
tividade à' inauguração das pontes, que, por enquanto
não ligam os de riba com os de baixo da Serra.

x x

x

A estraela Blumenau-Rio do-Testo não foi feit
pelo sr. Nerêu. Mas a ponte sôbre o rio Warnov o

Essas, isoladas, as que aparecem no relató_rios
grande 'administrador.

x

x

E por falar nela, la vai: mede 26,70 metros. Cus'

tau, há. ,quase 20 anos, Cr$ 3�.020,10. Hoje, por menos
de Cr$ 600.000,00, a inflaç�o não permitiria que a f
zessem. Quantas dessas ,pontezinhas fez o atual govêr
no? A resposta ficaI'á a cargo de quem se abalançou 8

discutir e citar preços. Ponte de Iri�eu, de Cr$ 45.000,00
é ponte de Nerêu, de Cr$ 3,000,00. A alusão aos preços
é. .. pUra empulhaçãb!

'

x x

x

A pior de todas as pontes, do momento, é a ponte
de Waterloo. :. Se o regime passar por ela ....

x x

x

,Sábado, passado, depois do expediente, o automóvel
perua. do Departamento de Educação foi levar a dire·
tora, avec son marie, a um, passeio além da ponte.
A canícula estava mesmo de amargar. Lá pelas alturas
da Escola de Aprendizes Marinheiros a perua enfren'
tau mh caminhão. Já está recolhida à oficina. O Te'

souro paga esses passeios. São caros.' Caríssimos. 1'JSlS,
que fazer?

",,�,
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